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Perfil e Evolução das Pesquisas Brasileiras em Gestão dos Resíduos de Equipamentos 

Eletroeletrônicos 
 
Resumo 
 
O objetivo deste artigo é analisar o perfil e a evolução das pesquisas brasileiras sobre a Gestão 
dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) nos principais periódicos e 
congressos brasileiros da área da Administração. Os termos “lixo eletrônico”, “resíduos 
eletrônicos”, “lixo informático”, “resíduo de equipamentos eletrônicos”, “resíduos de 
equipamentos eletroeletrônicos”, “e-waste” e “e-lixo”, foram pesquisados nas bases de dados 
de 205 revistas (Qualis CAPES A1, A2, B1 e B2) e em quatro congressos nacionais (Engema, 
Enanpad, Ecoinovar e Simpoi). A leitura dos 30 artigos selecionados privilegiaram a 
identificação de um conjunto de variáveis, tais como: ano e local da publicação do trabalho, 
visualização do perfil, vínculo institucional e titulação dos autores, a fundamentação teórica, a 
abordagem metodológica e os tipos de REEE pesquisados. Os resultados apontam que a 
publicação é escassa, porém a média de publicações aumentou após o ano de 2010 sendo um 
dos fatores que podem ter influenciado neste crescimento a aprovação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, ocorrida neste mesmo ano. As pesquisas nacionais estão analisando 
predominantemente resíduos de equipamentos informáticos. Constatamos que inexistem 
pesquisas sobre REEE nas regiões norte e centro-oeste. Do ponto de vista metodológico 
observa-se predominância de estudos de caso descritivos e de abordagem qualitativa. 
 
Palavras-chave: Lixo Eletrônico; E-Lixo; Publicações Nacionais; Bibliometria. 
 
 

Profile and Evolution of the Brazilian Researches in Management of Waste Electrical 
and Electronic Equipment 

 

Abstract 
 
This paper aims to analyze the profile and the evolution of the Brazilian researches 
concerning the Electrical and Electronic Equipment Waste (WEEE) Management in major 
Brazilian magazines and conferences in the Management field. The terms "lixo eletrônico", 
"resíduos eletrônicos", "lixo informático", "resíduos de equipamentos eletrônicos”, “resíduos 
de equipamentos eletroeletrônicos”, “e-waste” and “e-lixo”, were searched in the databases of 
205 magazines (Qualis CAPES A1, A2, B1 and B2) and in four national conferences 
(Engema, Enanpad, Ecoinovar and SIMPOI).The reading of 30 selected articles favored the 
identification of a set of variables, such as year and place of the publication, its profile, 
institutional affiliation and authors’ resumes, the theoretical framework, the methodological 
approach and the types of WEEE surveyed. The results indicate that the publication is scarce, 
however the average number of issues increased after 2010 and one of the factors that may 
have influenced on this is the approval of the National Solid Waste Policy, in that year. 
National researches are predominantly analyzing waste of informatics equipment. It is 
observed that there are no investigations on WEEE in the north and western-central regions. 
From the methodological point of view, it is observed the predominance of descriptive case 
studies and qualitative approach. 
 
Keywords: Electronic Waste; E-Waste; National Publications; Bibliometry 
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1. Introdução 
 
O desenvolvimento mundial do acesso à informação e a comunicação por meio dos 

equipamentos eletrônicos foi um dos grandes avanços tecnológicos do século 20 
(TOWNSEND, 2011). Estes avanços podem ser percebidos pelos dados de consumo dos 
equipamentos eletroeletrônicos. Os montantes globais de produtos eletroeletrônicos novos 
colocados no mercado, que foram quantificados em aproximadamente 20 milhões de 
toneladas em 1990, devem passar para mais de 75 milhões de toneladas em 2015 
(HUISMAN, 2012).  

O Brasil acompanha esta tendência mundial. Em 2013, o mercado total de telefones 
celulares, por exemplo, atingiu 67,8 milhões de unidades. Em igual período, o mercado de 
computadores pessoais (incluindo tablets e notebooks) chegou a 22,4 milhões de unidades.  
Em relação ao mercado de computadores pessoais, a expectativa é de que estes números 
continarão crescendo, pois apenas 46% dos domicílios possuem aparelhos deste tipo 
(ABINEE, 2014). 

O crescimento na produção e no consumo dos equipamentos eletroeletrônicos aliado à 
contínua redução da vida útil destes produtos ocasiona um expressivo aumento na geração dos 
Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE). De acordo com as estimativas do 
Solving the E-Waste Problem (StEP), organização ligada à Universidade das Nações Unidas 
(UNU), o Brasil gerou somente no ano de 2012 aproximadamente 1.387 milhões de toneladas 
de REEE, sendo uma média de 7,06 kg/habitante dentro do mesmo ano (STEP INITIATIVE, 
2013). 

Além disso, uma das principais preocupações deste fenômeno está relacionada às 
práticas de descarte destes equipamentos e aos possíveis impactos causados por eles no meio 
ambiente e nos seres humanos, em função da presença de produtos químicos, tóxicos e de 
metais pesados no seu interior (HUO et al., 2007; WILLIAMS et al., 2008). 

Por se tratar de um resíduo perigoso e em acelerado ritmo de geração, no contexto 
internacional o assunto é amplamente pesquisado e apresenta vasto material disponível em 
conceituados periódicos internacionais. As pesquisas internacionais têm direcionado seus 
esforços principalmente na análise das práticas de gestão dos REEE (ONGONDO; 
WILLIAMS, 2011; TOWNSEND, 2011; GOMES; BARBOSA-POVOA; NOVAIS, 2011; 
WÄGER; HISCHIER; EUGSTER, 2011). Outra frente de pesquisa refere-se às técnicas de 
reciclagem deste resíduo, que dizem respeito às técnicas metalúrgicas e químicas de 
processamento dos REEE (TUNESI, 2011). 

No Brasil, pesquisas sobre REEE são recentes e relativamente escassas. Porém, 
levando em consideração os dados de produção e consumo dos equipamentos 
eletroeletrônicos, suas consequências ambientais, assim como as novas exigências de 
responsabilidade compartilhada propostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(BRASIL, 2010), esta área demonstra cada vez maior relevância no cenário de pesquisa 
nacional.  

Nesse sentido, cabe ressaltar a importância de se ampliar e diversificar a análise sobre 
temas específicos como os REEE que, embora o assunto seja recorrente na mídia, este tem 
sido abordado ainda de forma incipiente pelos pesquisadores nacionais. Por isso consideramos 
pertinente o questionamento sobre como este campo científico tem abordado a problemática 
da Gestão dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos. Ao realizar um levantamento 
preliminar, não foram encontrados estudos sobre a produção científica nesta área. Percebeu-se 
a necessidade e a relevância de um mapeamento sistemático da produção nacional sobre o 
tema, buscando a análise das possíveis tendências em termos de quantidade, tipo e abordagens 
teórico-metodológicas que vêm sendo utilizadas pelos diversos autores. 



 

3 
 

Visando analisar o contexto das pesquisas nacionais sobre a Gestão dos REEE, este 
artigo parte da seguinte questão: quais são as características das pesquisas nacionais sobre a 
Gestão dos REEE nos principais veículos de publicação acadêmica do país? Desta forma, este 
artigo tem como objetivo geral analisar as características das pesquisas sobre a Gestão de 
Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) nos principais periódicos e congressos 
nacionais ligados à área de Administração.  

Para atingir o resultado proposto, foi realizada uma pesquisa do tipo bibliométrica em 
208 revistas nacionais de língua portuguesa (com QUALIS A1, A2, B1 e B2) e em quatro 
eventos nacionais relevantes da área (Engema, Enanpad, Simpoi e Ecoinovar). 

Reconhecendo o tema como incipiente no país, este trabalho justifica-se por permitir a 
visualização do perfil de autoria, do vínculo institucional e da titulação dos autores deste 
assunto nos principais meios de divulgação do Brasil. Além disso, por tratar-se de um resíduo 
com ampla diversidade de geração (uma vez que de acordo com a União Europeia (2003) são 
considerados REEE desde telefones celulares até televisores, geladeiras, fogões, entre outros) 
torna-se fundamental reconhecer os tipos de REEE mais pesquisados, as bases teóricas que 
servem de apoio a este objeto de estudo e os métodos de pesquisa utilizados pelos 
pesquisadores nacionais. A análise conjunta destas categorias, além de possibilitar a discussão 
mais aprofundada sobre a produção nacional, poderá identificar necessidades latentes de 
estudos nacionais, apontando perspectivas para futuras pesquisas para a área. 

A partir de todas s considerações expostas, o presente artigo está organizado em quatro 
seções além desta introdução. A seção a seguir traz uma breve abordagem sobre a Gestão dos 
Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos. Logo após, são apresentados os procedimentos 
metodológicos utilizados na realização da pesquisa. Por fim, são apresentados e discutidos os 
resultados e as considerações finais a partir da análise aplicada às publicações investigadas. 
 
2. A Gestão dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos 

 
Uma definição para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) que tem sido 

frequentemente utilizada no Brasil é a empregada pela legislação europeia, que os define 
como resíduos de equipamentos dependentes de correntes elétricas ou de campos 
eletromagnéticos para funcionar corretamente, assim como os equipamentos para geração, 
transferência e medição dessas correntes e campos e, por último, aqueles equipamentos 
projetados para uso com uma tensão nominal não superior a 1.000 volts para corrente 
alternada e 1500 volts para corrente contínua. Portanto, baseando-se nesta definição, os REEE 
incluem tanto equipamentos elétricos e eletrônicos domésticos comuns de todos os portes, tais 
como computadores, rádios, televisões, refrigeradores, telefones celulares, impressoras, 
lâmpadas fluorescentes, ferramentas elétricas e brinquedos (UNIÃO EUROPEIA, 2002). O 
quadro 01 sintetiza a lista dos equipamentos eletroeletrônicos incluídos em cada categoria de 
REEE da diretiva europeia. 

 
Categoria dos REEE Lista de Produtos 

Eletrodomésticos Grandes 

Grandes aparelhos de refrigeração; refrigeradores; freezers; máquinas de lavar e 
secar roupa; máquinas de lavar louça; fogões e chapas elétricas; micro-ondas; 
aparelhos de aquecimento elétrico; radiadores elétricos, ventiladores elétricos, 
aparelhos de ar condicionado; Exaustores. 

Eletrodomésticos 
Pequenos 

Aspiradores de pó; varredores de tapete; máquinas de costura e tecelagem e outras 
máquinas para produtos têxteis; ferros elétricos e outros aparelhos para tratar o 
vestuário; torradeiras, fritadeiras, moinhos, máquinas de café e aparelhos para abrir 
ou fechar recipientes ou embalagens; facas elétricas, máquinas de cortar cabelo, 
secadores de cabelo, escovas de dente elétricas, aparelhos de barbear; relógios. 
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Equipamentos de 
Tecnologia da Informação 

e Telecomunicações 

Mainframes; minicomputadores, impressoras, computadores pessoais (CPU, mouse, 
tela e teclado incluídos), laptops, notebook, notepad, impressoras, equipamentos de 
fotocópia; máquinas de escrever elétricas e eletrônicas; calculadoras; terminais de 
usuário e sistemas; fac-símile; telex; telefones, telefones celulares, sistemas de 
atendimento automático. 

Equipamentos de 
Entretenimento 

Aparelhos de rádio, TV; câmeras de vídeo; gravadores de vídeo; gravadores hi-fi; 
amplificadores de áudio, instrumentos musicais; outros produtos ou equipamentos 
para fins de registro ou de reprodução de som ou imagem. 

Equipamentos de 
Iluminação 

Luminárias para lâmpadas fluorescentes, com exceção dos aparelhos de iluminação 
doméstica; lâmpadas fluorescentes; lâmpadas fluorescentes compactas; lâmpadas 
de alta intensidade de descarga, incluindo lâmpadas de sódio sob pressão, de 
iodetos, de sódio de baixa pressão, iluminação ou equipamento com a finalidade de 
difundir ou controlar a luz, com exceção das lâmpadas de incandescência. 

Ferramentas Elétricas e 
Eletrônicas (com exceção 
das ferramentas de grande 

escala industrial) 

Brocas; serras, máquinas de costura, equipamentos para tornear, lixar, triturar, 
serrar, cortar, tosar, brocar, fazer furos, puncionar, dobrar, encurvar, ou 
semelhantes, ferramentas para rebitar, pregar ou aparafusar; ferramentas para solda; 
equipamentos para pulverizar, espalhar; ferramentas para cortar arbustos. 

Brinquedos e 
Equipamentos Esportivos 

Trens elétricos ou carros de corrida, consoles de vídeo game, vídeo game, bicicletas 
ergométricas; equipamento desportivo com componentes elétricos ou eletrônicos. 

Equipamentos Médicos  
Equipamentos de radioterapia; cardiologia; diálise; ventiladores pulmonares, 
equipamentos de medicina nuclear, equipamentos de laboratório para diagnóstico in 
vitro; analisadores; freezers; testes de fertilização. 

Instrumentos de 
Monitoramento 

Detectores de fumaça; reguladores de aquecimento; termostatos; aparelhos de 
medição, pesagem ou regulação, monitoramento e outros instrumentos de controle. 

Distribuidores 
Automáticos 

Distribuidores automáticos de bebidas e garrafas, de produtos sólidos, de dinheiro e 
todos os demais aparelhos que forneçam automaticamente qualquer produto. 

Quadro 01 – Categorias de Equipamentos Eletroeletrônicos 
Fonte: Adaptado de Diretiva Europeia de REEE. (UNIÃO EUROPEIA, 2002) 

Citando Oliveira, Gomes e Afonso (2010), do ponto de vista ambiental, a produção 
cada vez maior e mais rápida de novos equipamentos eletroeletrônicos traz dois grandes 
riscos: o elevado consumo dos recursos naturais empregados na fabricação destes e a 
destinação final inadequada. O primeiro grande impacto dos resíduos de equipamentos 
eletroeletrônicos não é o seu descarte, e sim a extração dos insumos necessários à sua 
fabricação.  

Nesse sentido, uma extensa pesquisa corrobora a argumentação em relação aos 
impactos da produção dos componentes eletrônicos foi publicado pelo Greenpeace (2007). Os 
resultados do estudo apontam evidências de contaminação em amostras de lençóis freáticos, 
águas residuais, sedimentos e lodo próximos às áreas fabris de diversas unidades fabris 
localizadas na Tailândia, China, Filipinas e México. Mesmo em locais onde ocorre o 
tratamento de efluentes residuais, as amostras coletadas em redes de esgotos indicam a 
presença de metais pesados (cobre, níquel e zinco) em níveis muito acima dos permitidos pela 
legislação vigente. 

Já em relação aos impactos gerados pelo descarte dos equipamentos eletrônicos, 
Willians et al. (2008) realizam uma análise sobre os aspectos sociais, ambientais e 
econômicos sobre a cadeia reversa de computadores e alertam para dois problemas: as 
emissões de toxinas advindas do descarte em lixões e aterros sanitários; e os impactos sobre 
os trabalhadores envolvidos na reciclagem informal destes produtos nos países em 
desenvolvimento. 
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Desta forma, percebe-se que os impactos causados pelos produtos eletrônicos ocorrem 
desde a produção dos componentes, até a sua disposição final (segura ou não), via reciclagem 
e tratamento dos resíduos ou via descarte incorreto. 

Cabe ressaltar que a atividade de reciclagem de eletroeletrônicos apresenta 
particularidades que envolvem universos específicos e estudos especiais, como tecnologia 
complexa, geração de custos envolvidos, destinação das peças e materiais quando 
desmontados, mercado que os reutiliza, dentre outros.  

Os equipamentos eletroeletrônicos precisam ser desmontados a fim de que as peças e 
materiais constituintes sejam separados e destinados para reciclagem de acordo com a sua 
classificação. No entanto, existem partes do produto eletrônico que não é possível realizar o 
processo de reciclagem e necessita ser encaminhado para tratamento ambientalmente correto.  

Conhecidos os efeitos da inadequada disposição dos resíduos eletrônicos no ambiente, 
percebe-se que um bom gerenciamento dos mesmos faz-se de caráter emergencial. No 
entanto, sabe-se que a problemática ambiental produzida pelo gerenciamento inadequado de 
resíduos eletroeletrônicos ainda é de difícil solução. Infelizmente, a grande maioria das 
cidades brasileiras (salvo raras exceções) ainda não se disponibiliza aos cidadãos processos 
logístico-reversos para este tipo de resíduo.  

 
3. Procedimentos Metodológicos 

 
Com o objetivo de analisar o perfil e a evolução das pesquisas nacionais sobre 

Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) nos principais periódicos de língua 
portuguesa e congressos ligados à Administração, a presente pesquisa, do tipo bibliométrico, 
foi realizada com caráter exploratório de caráter quantitativo descritivo em duas etapas.  

Inicialmente, foram pesquisadas as bases de dados de 205 revistas nacionais da área de 
Administração, Ciências Contábeis e Turismo classificadas pelo Qualis Capes 2013 como 
estratos A1, A2, B1 e B2.  Da mesma forma, foram pesquisados os anais de quatro congressos 
ligados à área da Administração (Enanpad, Engema, Simpoi e Ecoinovar). A coleta de dados 
ocorreu entre novembro de 2013 e abril de 2014. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave 
de pesquisa: lixo eletrônico; resíduos eletrônicos, lixo informático; resíduo de equipamentos 
eletrônicos; resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, e-waste; e-lixo. Após as consultas 
foram selecionados 31 artigos. Em um novo processo de filtragem e a partir da leitura dos 
resumos e, quando necessário, da introdução, métodos e conclusão (uma vez que em alguns 
artigos não foram encontradas as informações básicas sobre teorias, métodos e resultados nos 
resumos) foram selecionados 30 artigos publicados entre 2006 e 2013. 

A segunda etapa consistiu na análise de todos os artigos pelos pesquisadores em 
relação às seguintes variáveis: quantidade e meio de publicações por ano; quantidade de 
publicações por autores e co-autores; titulação de autores e co-autores; Instituição de Ensino 
Superior, estado de origem da publicação; teorias e métodos de pesquisa e tipo de resíduo 
eletroeletrônico pesquisado. Os dados de titulação e instituição, quando não constavam nos 
artigos, foram coletados nos currículos lattes dos autores e coautores. Todas as informações 
destas variáveis foram tabuladas em uma planilha eletrônica, para posterior elaboração de 
gráficos, tabelas e quadros. 
 
4. Resultados e Discussões 

 
A descrição e a análise dos resultados encontrados a partir do processamento das 

informações extraídas dos 30 artigos selecionados estão apresentadas a seguir, tomando como 
ponto de partida a evolução quantitativa da produção sobre Gestão de Resíduos de 
Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE) entre o período 2006-2013, base de dados que 
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oferece uma caracterização geral das publicações. As publicações ocorrem 
predominantemente em congressos (N=22). Os 30 estudos, apresentados na figura 01, 
também distribuem-se de forma irregular ao longo do período analisado: apenas 23,3% dos 
artigos (N=7) foram publicados entre 2006 – 2009. Este período apresenta uma média de 1,75 
publicações ao ano. Por sua vez, no período 2010 - 2013 constam 76,7% publicações (N=23) 
e média de 5,75 publicações por ano. O aumento na quantidade de publicações ocorreu 
exclusivamente nos Congressos, o que pode caracterizar um aumento na quantidade de 
pesquisas em estágio inicial de elaboração. Um dos fatores que pode explicar o aumento no 
número de publicações é a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ocorrida em 
meados de 2010. 
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Figura 01: Quantidade e Meio de Publicações por Ano 

 
Ao analisar os meios de publicação, que pode ser conferida no quadro 01, constata-se 

que o evento Engema reúne 40% dos artigos (N=12) e a Revista de Gestão Social e Ambiental 
concentra 50% das publicações em periódicos (N=4). É possível perceber a relação das 
pesquisas sobre REEE e o foco de interesse destes dois meios de divulgação, sobretudo com 
os conceitos de Sustentabilidade. Outro destaque, reforçando a relação anterior, está nas 
publicações do evento Ecoinovar, que em apenas uma edição veiculou 3 artigos. 

 
Evento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Engema - - - - 5 2 2 3 12 
Simpoi 1 - 1 1 - - 1 - 4 
Enanpad - - - - 1 1 - 1 3 
Ecoinovar - - - - - - - 3 3 

Periódico  
Revista de Gestão Social e Ambiental - - - 2 - 1 1 - 4 
RECADM - - 1 1 - - - - 2 
Revista Brasileira de Inovação - - - - - 1 - - 1 
Revista Produção Online  - - - - - - - 1 1 
Total Geral   2 4 6 5 4 8 30 

Quadro 02: Meio de Publicação por Ano 
 
Dentre as Instituições de Ensino Superior, a Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul destaca-se por concentrar 26,7% das publicações (N=8). Todas as demais universidades 
apresentam 1 ou, no máximo, duas publicações (caso verificado na Mackenzie, na UFSM e na 
USP). Ou seja, percebe-se uma grande propagação de publicações (N=22) em dezenove 
Instituições de Ensino, conforme evidencia a figura 02. 
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Figura 02: Publicações por Instituição de Ensino 

 
Ao analisar os estados de origem das Instituições de Ensino, verificou-se que São 

Paulo e Rio Grande do Sul são responsáveis por 70% das publicações (N=21). De acordo com 
a figura 03, as demais publicações estão concentradas em outros estados das regiões sul, 
sudeste e nordeste. Portanto, uma das surpresas desta pesquisa diz respeito à inexistência das 
publicações sobre REEE nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. 
 

São Paulo
37%
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34%

Minas Gerais
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Paraná
7%

Rio Grande do 
Norte
3%
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3%

Ceará
3%
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3%
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3%

 
Figura 03: Publicações por Estado da Instituição de Ensino 

 
A análise do número de autores por artigo revela que 86,7% das publicações (N=26) 

apresentam entre um e três autores. Estes dados podem ser considerados normais, pois existe 
uma concentração de coautoria apresentando o agrupamento de três autores (50,0%) e de dois 
autores (30,0%). Esse resultado pode indicar que as parcerias de orientações continuam sendo 
importantes geradores de produção acadêmica. 
 

 1 2 3 4 5 6 Total 
Artigos 2 9 15 3 0 1 30 
% 6,7% 30,0% 50,0% 10,0% 0,0% 3,3% 100,0% 
Autores 2 18 45 12 0 6 83 
% 2,4% 21,7% 54,2% 14,5% 0,0% 7,2% 100,0% 

Quadro 03: Número de Autores por Publicação 
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A análise dos autores e coautores segue a tendência de propagação verificada na 
análise das Instituições de Ensino: Dos 84 autores e coautores, 62 deles (73,8%) possui 
apenas uma publicação. Os demais autores são apresentados no quadro 02, que destaca apenas 
os autores e coautores com mais de uma publicação. Cabe mencionar os autores que mais 
produziram pesquisas sobre REEE, (Carlos Alberto Frantz dos Santos com quatro artigos e 
Byron Acosta e Antônio Domingos Padula com três) todos com pesquisas vinculadas ao 
Programa de Pós Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. 

 
Autor Publicações % da Produção 

Santos, Carlos Alberto Frantz dos 4 13,3% 
Acosta, Byron 3 10,0% 
Padula, Antonio Domingos  3 10,0% 
Lavez, Natalie 2 6,7% 
Leite, Paulo Roberto 2 6,7% 
Soares, Tereza Olívia Rodrigues 2 6,7% 
Souza, Maria Tereza Saraiva de 2 6,7% 
Souza, Vivian Mansado de 2 6,7% 
Wegner, Douglas 2 6,7% 
Outros 1 26,7% 

Quadro 04: Número de Publicações por Autor 
 
A titulação dos autores apresenta uma distribuição aproximada entre Doutores 

(28,6%), Mestres (35,7%) e Graduados (27,4%). Segundo o quadro 03, estes dados sugerem 
que grande parte dos artigos são frutos de Trabalhos de Conclusão de Curso e de Dissertações 
de Mestrado, pois 63,1% dos autores é Graduado ou Mestre. 

 
Titulação Número de Autores % dos Autores 

Doutorado 24 28,6% 
Mestrado 30 35,7% 
Graduado 23 27,4% 
Outros 7 8,3% 
Total de Autores 84 100,0% 

Quadro 05: Titulação dos Autores 
 
A análise das teorias utilizadas nos artigos evidencia o conceito de Logística Reversa 

como o principal suporte teórico empregado pelos autores em suas pesquisas, constando em 
53,3% dos artigos (N=16). O conceito de Sustentabilidade foi utilizado em 50% dos trabalhos 
(N=15). Estes suportes teóricos reforçam a proximidade descrita anteriormente entre as 
pesquisas com os conceitos de sustentabilidade. A influência da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos também é verificada na análise dos pilares teóricos, pois 33,3% das 
publicações (N=10) apresentam conceitos de Legislação e muitos destes utilizam a PNRS em 
suas abordagens teóricas.  

Um aspecto que chamou a atenção foi a análise do termo “Lixo Eletrônico” e “Lixo 
Tecnológico”. Tivemos este cuidado em analisar este termo por compreendermos que o termo 
“Lixo” não condiz com o significado de “Resíduo” (no sentido do reaproveitamento e 
possibilidade de reciclagem e reutilização dos resíduos). De acordo com o ponto de vista dos 
pesquisadores, o termo Lixo refere-se aquilo que não tem mais possibilidade de 
utilização/recuperação e vai na contramão dos pressupostos da Sustentabilidade. O segundo 
aspecto refere-se ao termo “Lixo Tecnológico” como sinônimo de “Resíduo Eletrônico”. (O 
termo “tecnológico” trata-se de uma variação da palavra tecnologia, que por sua vez tem 
origem no grego "tekhne" que signfica "técnica, arte, ofício" juntamente com o sufixo "logia" 
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que significa "estudo". Ou seja, o conceito de tecnologia compreende todas as invenções e, 
dentre elas, uma pequena parte refere-se aos equipamentos eletroeletrônicos. Portanto, 
consideramos equivocada sua utilização em pesquisas acadêmicas. 
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Figura 04: Teorias Utilizadas nas Publicações 

 
A análise dos métodos de pesquisa, apresentada na figura 06, revela dados 

interessantes: 76,7% dos artigos (N=23) utilizam o método de pesquisa do tipo Estudo de 
Caso (incluindo-se neste percentual os Estudos de Casos Múltiplos). São raras as publicações 
que utilizaram a pesquisa do Tipo Survey (N=3), Pesquisa Documental (N=2) e Pesquisa-
Ação (N=1) e Teórico-Conceitual (N=1). Portanto, constata-se que os Estudos de Caso trazem 
achados de diversos locais do país, tendo em vista que a origem dos trabalhos evidencia a 
propagação de publicações em nove estados brasileiros. Por isso, percebe-se como ponto 
positivo a possibilidade de serem efetuadas futuras pesquisas comparativas em relação aos 
estudos de casos já publicados. Por outro lado, verifica-se a necessidade latente de estudos 
que venham a explorar outros métodos de pesquisa, principalmente pesquisas do Tipo Survey 
e teórico-conceitual. 
 

Método de Pesquisa Frequência (N) Percentual (%) 
Estudo de Caso (Incluindo Casos Múltiplos) 23 76,7 
Pesquisa Survey 3 10 
Pesquisa Documental 2 6,7 
Pesquisa-Ação 1 3,3 
Teórico-Conceitual 1 3,3  
Total 30 100 

Quadro 06: Método de Pesquisa Utilizado nas Publicações 
 
As abordagens metodológicas seguem a tendência verificada na análise dos métodos 

de pesquisa, ocorrendo predominância de pesquisas do tipo qualitativa (N=25) como uma 
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consequência da grande ocorrência das pesquisas do tipo Estudos de Caso. Apenas dois 
artigos possuem abordagem metodológica quantitativa. 
 

Qualitativa; 25

Quantitativa; 2

Qualitativa e 
Quantitativa; 3

 
Figura 05: Abordagem Metodológica Utilizada nas Publicações 

 
A análise dos objetos de estudo das publicações nacionais teve como intenção analisar 

qual é o tipo de resíduo de equipamento eletroeletrônico é (ou não) pesquisado pelos autores 
nacionais. O levantamento realizado constatou que 76,7% das pesquisas (N=23) utilizou o 
resíduo de computadores pessoais e seus periféricos como objeto de análise. Outros 5 artigos 
pesquisaram Resíduos Eletrônicos de forma geral (sem especificar o tipo) e duas pesquisas 
abordaram os resíduos de Lâmpadas, Pilhas e Baterias. Portanto, uma informação relevante 
consiste em descobrir se, de fato as pesquisas nacionais estudam exclusivamente resíduos 
eletrônicos, e se realmente inexistem estudos sobre resíduos elétricos. Este dado é importante 
principalmente pelo conceito de resíduo de equipamento eletroeletrônico abranger uma 
grande variedade de equipamentos (e muitos deles exclusivamente elétricos), como 
evidenciado pela União Européia (2002). 
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Figura 06: Tipo de REEE Pesquisado Empiricamente 

 
5. Considerações Finais 
 

O presente artigo teve por objetivo analisar o perfil e a evolução das pesquisas sobre a 
Gestão dos REEE nos principais veículos de publicação acadêmica da área de Administração 
do país. Para tanto, realizou-se uma pesquisa baseada em princípios bibliométricos nas bases 
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de dados de 205 revistas nacionais da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo 
classificadas pelo Qualis Capes 2013 como estratos A1, A2, B1 e B2.  Da mesma forma, 
foram pesquisados os anais de quatro congressos ligados à área da Administração (Enanpad, 
Engema, Simpoi e Ecoinovar). Para a pesquisa foram utilizadas as palavras-chave: lixo 
eletrônico; resíduos eletrônicos, lixo informático; resíduo de equipamentos eletrônicos; 
resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, e-waste; e-lixo. Foram selecionadas 30 
publicações entre os anos de 2006 e 2013. 

Os resultados indicam que a média de produção acadêmica aumentou após 2010. Este 
dado evidencia claramente que aumentou o interesse por parte dos pesquisadores em relação a 
este campo do conhecimento. Todavia, este acréscimo ocorreu exclusivamente nos 
Congressos, o que pode caracterizar um aumento na quantidade de pesquisas em estágio 
inicial de elaboração. Tal dado indica o estágio incipiente de maturação das pesquisas 
brasileiras sobre REEE. Portanto, compreendemos que o campo ainda necessita continuar 
avançando em seu processo evolutivo para consolidar-se no cenário nacional. 

Verificou-se que os meios de publicação que concentram o maior número de artigos 
na área são o evento Engema, que reúne 40% dos artigos e a Revista de Gestão Social e 
Ambiental concentrando 50% das publicações em periódicos. O evento Ecoinovar vem dando 
ênfase à temática sendo que somente em um ano apresentou três trabalhos. Estes três eventos, 
voltados para as discussões de Desenvolvimento Sustentável e Gestão Socioambiental, 
reforçam a relação das pesquisas sobre REEE e com os conceitos de teóricos 
Sustentabilidade. Nesse sentido, a pesquisa constatou que os dois principais suportes teóricos 
empregado pelos autores em suas pesquisas foram os conceitos de Logística Reversa 
(utilizado em 53,3% dos artigos) e de Sustentabilidade (utilizado em 50% dos trabalhos ). 

A análise dos objetos de estudo das publicações nacionais teve como intenção analisar 
que o tipo de resíduo de equipamento eletroeletrônico é (ou não) pesquisado pelos autores 
nacionais. Constatou-se que 76,7% das pesquisas utilizou o resíduo de computadores pessoais 
e periféricos. Este achado sugere que sejam feitas pesquisas futuras para apurar se de fato 
inexistem estudos sobre resíduos elétricos (tendo em vista que utilizamos o termo 
“eletroeletrônico” e não especificamente o termo “elétrico” em nossas pesquisas nas bases de 
dados das revistas e dos congressos), bem como incentivar estudos que explorem a gestão dos 
outros tipos de resíduos, tanto os eletrônicos quanto principalmente os elétricos (vide a 
classificação da União Européia (2002) que apresentamos na revisão da literatura). 

Outra sugestão diz respeito ao método de pesquisa. Nosso estudo evidenciou que o 
Estudo de Caso é amplamente utilizado nas pesquisas nacionais. Portanto, verifica-se a 
necessidade latente de estudos que venham a explorar outros métodos de pesquisa, 
principalmente pesquisas do Tipo Survey e teórico-conceitual. Acreditamos que estes 
métodos podem trazer novas e interessantes contribuições para este campo do conhecimento. 
Por sua vez, estudos de casos nas regiões norte e centro-oeste trariam contribuições valiosas 
para complementar os estudos de casos já existentes nas outras regiões do país, fornecendo 
assim uma visão da totalidade das regiões brasileiras. Como sugestões para estudos futuros, 
seria interessante ampliar a amostra de periódicos, avançando para os estratos B3, B4, B5 e C, 
bem como outros congressos e eventos nacionais. 
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