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Resumo

Introdução

Apresentar brevemente do que trata o projeto, apresentando a situação de oportunidade de emprego de tecnologia (ou 
problema a resolver) e o papel da tecnologia da informação na solução. Este tópico é apenas uma apresentação ao 
leitor, já que o contexto e a solução serão descritos a seguir

É crescente o uso de equipamentos de informática, vários são os motivos, dentre eles, destacamos o 
estímulo do Governo para a disseminação da Tecnologia da Informação, as condições especiais de 
financiamento e as ações de combate ao contrabando e ao mercado cinza estimularam a produção 
formal de equipamentos no Brasil. A ABINEE apontou crescimento de 8% no faturamento da área 
revelando um bom desempenho, considerando a base de comparação de 2006, quando havia 
superado 20% do realizado em 2005. O crescimento dos equipamentos de Informática ficou 
concentrado nos computadores de pequeno porte e notebooks.
Em 2007, a estimativa de vendas da ABINEE para desktops e notebooks era de 10,1 milhões de 
unidades, 23% acima de 2006. 

O mercado de desktops, em 2007, foi de 8 milhões de unidades, 6% acima de 2006, enquanto que o 
mercado de notebooks atingiu 2,1 milhões de unidades, 211% acima do ano anterior.

Deste  montante,  6,4  milhões  produzidos  pelas  empresas  formais,  com crescimento  de 50% em 
relação ao ano anterior. Em 2007, a participação da indústria legal no mercado de PC atingiu 63%, 
nível superior ao observado em 2006, de 52% (ABINEE).
No segmento da telefonia móvel, o Brasil fechou o mês de março/2007 com 102,1 milhões de 
linhas de telefonia móvel, segundo a Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações. O 
número de aparelhos é muito maior. 

Pelas projeções do ANATEL, mantido o quadro atual de operadoras, o Brasil deve ter fechado 
2007 com algo entre 111 milhões e 114 milhões de aparelhos celulares.
Esses dados, associados ao fato do tempo médio de obsolescência dos equipamentos de TIC estar 
caindo continuamente e hoje está na casa de apenas 2 anos, leva à conclusão que muito lixo 
eletrônico estará sendo gerado a curtíssimo prazo.

A introdução da HDTV a partir de 2008 associada ao fato de que em 91,4% dos lares 
brasileiros as Tvs são de tubos de raios catódicos e a grande maioria delas não suporta essa 
tecnologia, podemos imaginar a quantidade de equipamentos que  obsoletos que irão se tornar 
lixo eletrônico.

Esses resíduos (lixo eletrônico), se não dispostos corretamente ou reciclados, representam grave 
risco ao meio ambiente e à saúde pública.
A CETESB, enquanto órgão responsável pela qualidade ambiental e detentora de conhecimento 
técnico na área de tratamento de resíduos, elaborou o Projeto TI-Verde para apontar o caminho 
ambientalmente correto de se equacionar o problema. O projeto tem sua componente social baseada 
no fomento a iniciativas de Inclusão digital, fornecendo equipamentos com potencial de uso 
educacional para comunidades carentes.



Situação problema ou oportunidade

Descrever a situação-problema ou a oportunidade de emprego de tecnologia que motivaram o desenvolvimento do 
projeto. A situação pode ser descrita em termos de problemas que devem ser enfrentados, organizações envolvidas,  
demandas a serem atendidas, objetivos a serem alcançados ou outras características que definam o contexto em que o 
projeto foi elaborado. Deverá haver correspondência entre o contexto aqui apresentado e a solução, explicitando como 
foram atendidos todos os requisitos da situação-problema.

É crescente o uso do microcomputador nas atividades diárias tanto no ambiente empresarial quanto 
no doméstico. Os avanços tecnológicos e o preço decrescente do componentes levam à rapida 
obsolescência dos equipamentos, fazendo com que no prazo de apenas dois anos já sejam 
descartáveis.
O fato digno de preocupação é que esses equipamentos possuem diversos metais como chumbo, 
cobre, alumínio que, se descartados de maneira incorreta, representam problemas ambientais com 
reflexos na saúde pública.
Em termos de legislação, o Estado de São Paulo sancionou em 2006 a Lei 12.300/06, que criou a 
Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo a qual está em processo de 
regulamentação. No texto da lei, os resíduos eletroeletrônicos sequer são classificados ou 
mencionados. No âmbito nacional, a Resolução 257/99 está em processo de revisão há cerca 
de quatro anos no CONAMA.
Nos países desenvolvidos esse problema está na ordem do dia, inclusive já existindo normas 
estabelecidas pelo IEEE orientando o processo produtivo desses bens para que sua futura 
reciclagem seja facilitada.
O IEEE estabeleceu o padrão 1680 onde, na seção 4, apresenta os critérios para desempenho 
ambiental dos computadores pessoais (PCs), notebooks e monitores.
Esses critérios se fundamentam em:

● redução/eliminação de materiais prejudiciais ao ambiente como cádmio, mercúrio, 
chumbo, cromo hexavalente, PVC, etc;

● seleção criteriosa dos materiais;
● projetar prevendo o fim da vida útil: mínimo de 65% de material reciclável, mínimo de 

90% do material reciclável ou reutilizável;
● aumentar a longevidade do produto através da expansão do ciclo de vida do mesmo;
● prever a possibilidade de atualização (upgrade);
● conservação de energia: Energy Star
● gerenciamento do final da vida: retorno ao fabricante, auditoria aos parceiros de 

reciclagem, reciclagem das baterias recarregáveis;
● desempenho corporativo: existência de Política Corporativa Ambiental consistente com 

a ISO 14001;
● embalagem: 90% reciclável ou reutilizável

 
A Agência Americana de Proteção Ambiental  – EPA criou um site especialmente para veicular 
informações sobre e-waste e apresentar suas iniciativas, é o e-cycling. 

Iniciativas que alertem sobre o problema, apontem alternativas ambientalmente corretas e 
sustentáveis são imperativas no contexto atual.

http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/recycle/ecycling/index.htm


Solução

Descrever a solução proposta. Esta descrição deve contemplar a arquitetura dos diversos componentes de tecnologia 
de informação necessários, como o sistema de informações, rede, hardware, software, comunicação, etc. Sugere-se que 
sejam descritos também os procedimentos organizacionais previstos, tais como a busca de participação e colaboração,  
treinamento, divulgação, obtenção de recursos e outros

Mas esse problema pode ser equacionado e transformado em oportunidade de negócio onde todos 
os atores envolvidos ganharão. Para que isso aconteça precisamos:  promover a indústria de 
reciclagem ambientalmente correta; desenvolver campanha de Educação Ambiental alertando a 
população sobre o problema e apontando alternativas – parcerias precisam ser desenvolvidas nesse 
caso; desenvolver parcerias com ONGs que trabalham com projetos de Inclusão digital visando o 
reuso de equipamentos, aumentando sua vida útil.

A proposta do Projeto TI-Verde é de criar as condições necessárias para o atendimento das 
necessidades acima expostas, ele irá promover a indústria de reciclagem através do envio de 
equipamentos provenientes dos órgãos de governo para reciclagem, irá promover o 
desenvolvimento de parcerias para criação da Campanha de Educação Ambiental, irá repassar 
diversas máquinas em condições de reuso em Projetos de Inclusão Digital, através do  FUNDO DE 
SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Ainda está prevista pelo projeto a reativação da Câmera Ambiental  de Material elétrico, 
eletrônico e de comunicação, com vistas a criação de legislação específica sobre o lixo 
eletrônico, à promoção de parcerias que viabilizem a Campanha de Educação 
Ambiental relativa ao descarte de microcomputadores e aparelhos celulares e 
promover parceria para viabilizar a coleta para reciclagem dos microcomputadores 
domésticos que representam hoje em torno de 50% do mercado formal.

Metas Projeto TI-Verde

1. Alertar para a problemática do lixo eletrônico; 
2. Promover o desenvolvimento da indústria de reciclagem do lixo eletrônico 
3. Promover parcerias para Campanha de Educação Ambiental e para coleta dos micros 

domésticos;
4. Promover o reuso de equipamentos, aumentando seu tempo de vida e reduzindo a 

quantidade de lixo eletrônico;
5. Promover a Inclusão Digital através do reuso de microcomputadores; 
6. Evitar a contaminação ambiental e a saúde pública devido à disposição 

incorreta do lixo eletrônico.

Atividades previstas no TI-Verde

– projeto piloto para destinação dos 640 microcomputadores obsoletos para as atividades da 
CETESB;

– Computadores em condições de uso com hardware Pentium II 350 MHz com 128Mb de 
memória RAM serão destinados a REUSO através do repasse ao Fundo de  Solidariedade para 
destinação a projetos de Inclusão Digital (aproximadamente 150 equipamentos); conforme 
critérios estabelecidos;

– RECICLAGEM dos equipamentos obsoletos sem condições de reuso por empresas licenciadas 
pela CETESB, conforme critérios estabelecidos;

– Criação de um Índice de Reciclagem que reflita não somente a quantidade de material reciclado 
mas também o risco associado aos elementos 



Será buscada uma parceria entre a ECT, empresas recicladoras e CETESB, visando viabilizar a 
coletas dos microcomputadores e aparelhos de telefonia celular da população em geral. 
A estratégia será possibilitar aos cidadãos a entrega nas agências dos Correios o equipamento, 
garantindo a coleta e centralização, para envio às empresas parceiras no projeto TI-Verde.
A tarifa deverá ser acordada entre ECT e empresas ou representante legal delas. A CETESB fica 
responsável pelo licenciamento das empresas recicladoras e pela auditoria dos processos.

Critérios para as empresas recicladoras:

● Reportar à CETESB a destinação e respectivas quantidades dos subprodutos 
gerados do processo de reciclagem, identificado(s) o(s) lote(s) de entrada no 
processo

● Apresentar documentação do material enviado para Aterros Industriais, se for o 
caso;

● Não exportar, sob nenhum pretexto, equipamentos usados ou componentes 
deles;

● Buscar a melhoria de seus processos visando a minimização do percentual de 
resíduo a ser enviado para Aterro Industrial

Critérios para as ONGs:
● Estar estabelecida há mais de 1 ano;
● Já ter participado ou conduzido projetos de Inclusão digital;
● Estar cadastrada junto ao Fundo Social de Solidariedade do Governo
● Assumir o compromisso de devolução de todos os microcomputadores ao Fundo Social 

para reciclagem, após o uso pretendido;
● Outras exigências do próprio Fundo Social de Solidariedade.

Inovação e ineditismo

Este tópico é dedicado a mostrar em que pontos o projeto se mostra inédito para o ambiente no qual ele se insere ou 
para o serviço público como um todo. Também devem ser indicadas quais inovações o projeto apresenta no uso da 
tecnologia da informação nos serviços públicos que ainda não foram utilizadas por outros órgãos e instituições

O projeto visa criar uma nova metodologia de gerenciamento dos resíduos de TIC gerados pelo 
Governo do Estado de São Paulo. 
Uma vez implementada, facultará o Estado de São Paulo a possibilidade de participar do Programa 
das Nações Unidas – StEP – Solving the e-waste Problem.
Até o presente momento, nenhum pais sul americano participa desse projeto da ONU.
Referência: StEP

Público alvo

Identificar o público diretamente beneficiado pelo projeto e posteriormente os beneficiados 
indiretamente

A população em geral será beneficiada pelo projeto, considerando a componente de prevenção à 
poluição e riscos à saúde. Na componente social do projeto, as comunidades carentes através da 
inclusão digital. Na componente econômica, geração de emprego e de indústrias na área de 

http://work.step-initiative.org/tiki-index.php?page=StEP+Leaflet


reciclagem.

Relevância para o interesse público

Mostrar a importância para o público beneficiado, a execução do projeto para resolver o problema e/ou quais 
oportunidades o projeto aproveita. Mostrar como o projeto medirá o atendimento às necessidades do público alvo,  
numa forma que supere a visão interna do órgão. Indicadores externos de sucesso do projeto. Relevância para o 
interesse público de uma forma mais ampla, por exemplo a solução de um grave problema social, a valorização da 
cultura local, o avanço na afirmação de direitos fundamentais e outros

O Projeto TI-Verde visa demonstrar que há condições técnicas e ambiente propício para que se 
efetue a reciclagem com destruição completa dos itens de TI, isso para as máquinas sem condições 
de uso, e reuso de máquinas em projetos de Inclusão Digital, aumentando assim a vida útil. 
Com a recuperação dos metais, através de empresas licenciadas pela CETESB participantes do 
projeto, garantimos não haver riscos de contaminação tanto dos empregados envolvidos com o 
processo quanto do meio ambiente.
Parceria entre as empresas recicladoras e os Correios – ECT, deverá ser promovida pela CETESB 
visando viabilizar a coleta difusa de micros, notebooks, telefones celulares e televisores.
As possibilidades de patrocínio são muitas pois o tema ambiental está na ordem do dia de todas as 
grandes empresas.  Fabricantes, empresas de tecnologia e de telecomunicação, grandes provedores, 
bancos, grandes empresas de comércio eletrônico, a própria ECT é candidata natural para patrocínio 
de uma Campanha Educativa alertando para a necessidade de reciclagem do lixo eletrônico.
A ABINEE também deverá ter participação efetiva no processo, inclusive orientando as empresas 
associadas sobre a necessidade de reciclagem ambientalmente correta dos itens de TIC e 
promovendo parcerias entre as empresas associadas e as empresas de reciclagem. A CETESB terá o 
papel de agente credenciador das empresas de reciclagem através da emissão das Licenças de 
Instalação e de Operação, além do acompanhamento dos índices de reciclagem e dos balanços de 
quantidades.
Os indicadores naturais de acompanhamento do projeto são: quantidade de micros cedidos para 
reuso em projetos de Inclusão digital, quantidade de material enviado para reciclagem e Índice de 
reciclagem.

Viabilidade técnica, financeira, política/organizacional

Mostrar os recursos necessários, prazos, a sustentabilidade do projeto ao longo do tempo, escalabilidade, indicadores  
técnicos e financeiros e retorno de investimento. Apresentar os indicadores que deverão ser usados após a 
implementação para medir o resultado do projeto. Descrever como se garante a viabilidade política e organizacional  
do desenvolvimento e implantação do projeto.

Viabilidade técnica: o fator de risco para sucesso do projeto é a disponibilidade de empresas 
capacitadas a executar a reciclagem ambientalmente correta, conforme normas e padrões 
estabelecidos. No Estado de São Paulo existem empresas nessas condições, com o incentivo dado 
pelo projeto, a demanda deve aumentar e novas empresas deverão surgir para  atuar nesse 
segmento.
Como cerca de 50% dos microcomputadores são de uso doméstico, a Campanha de Educação 
Ambiental alertando para o descarte correto dos equipamentos e a possibilidade de entrega nas 
agências dos Correios também constituem fatores de risco para o pleno sucesso da iniciativa de 
prevenção à poluição gerada pelo lixo eletrônico.

Viabilidade financeira: o projeto TI-Verde não necessita de investimento, o retorno esperado com a 
iniciativa está na prevenção à poluição gerada pelo lixo eletrônico, na eliminação do risco à saúde 
pública e ocupacional pois a reciclagem será realizada com metodologia apropriada atendendo às 



normas e padrões ambientais. A sustentabilidade da proposta se dá quando o custo de transporte fica 
assumido pela empresa recicladora. Valores praticados nos Estados Unidos estão entre US$13  e US
$34,00 por item reciclado. O custo de transporte individual praticado por empresa de correios é de 
US$15,00 para itens com peso de até 22,5Kg. Obviamente há uma quantidade mínima de remessa 
que permite o aceite por parte da empresa. Esse parâmetro será levantado com as máquinas da 
CETESB que serão as primeiras  a usarem a metodologia do projeto TI-Verde.
Escalabilidade: o projeto visa criar a metodologia para descarte ambientalmente correto do lixo 
eletrônico, à medida que ficar demonstrada a aplicabilidade do projeto e criados os mecanismos 
pertinentes, haverá uma grande demanda por reciclagem, esse segmento industrial será promovido e 
deverá crescer mas garantimos através do TI-Verde que a metodologia é apropriada. Os órgãos de 
Governo e no futuro pode-se aceitar também empresas, deverão acordar com os termos definidos 
para a participação no projeto.

Viabilidade Política: O tema ambiental está na ordem do dia de todas as empresas e na sociedade de 
maneira geral. Todas as estratégias que busquem a Inclusão digital, a prevenção à poluição 
ambiental, a eliminação de riscos à saúde devido à manipulação incorreta e à disposição irregular do 
lixo eletrônico encontrarão terreno fértil para prosperar. A estratégia do Projeto TI-Verde é a do 
Ganha-Ganha onde todos os atores envolvidos são beneficiados: 

Facilidade de reprodução

Mostrar com que grau de facilidade tecnológica e financeira o projeto poderá ser reproduzido por outro órgão ou 
instituição.

O projeto não só pode ser reproduzido como outras empresas, órgãos, secretarias, institutos e 
fundações podem aderir ao mesmo, acordando com seus termos e critérios. No futuro poderá ser 
avaliada a adesão de empresas privadas ao projeto.
O projeto pode facilmente ser reproduzido em outras localidades do Estado ou mesmo em outros 
Estados onde haja um órgão ambiental e disponibilidade de empresas que façam reciclagem de 
maneira ambientalmente correta.
A viabilidade econômica do projeto é conseguida através da aceitação do transporte por parte da 
empresa que irá fazer a reciclagem do lote. Quantidades mínimas dos lotes devem ser acordadas 
dependendo da distância entre o doador e a empresa que irá reciclar o lixo eletrônico.
A outra necessidade é de disponibilidade de horas homem (2 horas/homem por microcomputador) 
para diferenciação de reuso e reciclagem e adequação ao reuso. A empresa que irá descartar os 
equipamentos deverá assumir esse custo.

Ambiente de hardware e software

Descrever a arquitetura de hardware e software proposta no projeto com seus possíveis fornecedores (quando já 
identificados)

O hardware destinado a REUSO será Pentium II 350 MHz com 128Mb de memória RAM; toda 
arquitetura inferior a essa será destinada a RECICLAGEM com destruição completa do resíduo 
eletrônico.
Serão empregados software com licenças GPL – General Public Licence eliminando a necessidade 
de aquisição de licenças de produtos proprietários.



O sistema operacional será o Linux.


