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RECICLAGEM DA INFORMÁTICA NA UNIOESTE 
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho objetiva apresentar uma proposta alternativa para o aproveitamento dos equipamentos de 

informática que são considerados em desuso na UNIOESTE/Campus Toledo. Desta forma, estaria contribuindo para o 

que, segundo Nani (2007), é uma das maiores preocupações nos dias de hoje: a grande quantidade de resíduos que 

é gerada e que causa diversos problemas ao meio ambiente. 

CONCLUSÃO 

Até bem pouco tempo os equipamentos eletrônicos 

tinham uma vida útil mais longa, entre sete e oito anos. 

Hoje em dia essa vida útil tem diminuído 

assustadoramente em decorrência do desenvolvimento 

tecnológico que disponibiliza de forma rápida e a preços 

acessíveis a quem tiver interesse, alimentando um 

conceito de descartabilidade na sociedade de forma 

geral. Esta ideia é reforçada em Boland, citado por 

Oliveira (2012), quando diz que a inovação tecnológica, 

aliada à obsolescência planejada dos produtos, 

desenvolveu uma “cultura descartável” que tem feito do 

lixo eletrônico o segmento de mais rápido crescimento no 

fluxo de resíduos urbanos no mundo. Na 

UNIOESTE/Campus Toledo o número de equipamentos 

de informática existente atinge uma cifra de 1.500 

unidades, o que gera uma quantidade considerável de 

descartes. Atualmente não há uma política institucional 

para tratar da destinação deste material. Deste modo, a 

efetivação da presente proposta tem contribuído para que 

o material em desuso no campus universitário possa ser 

destinado para reparação de outros equipamentos, 

gerando com isso uma economia em termos de gastos 

financeiros. Também pode-se destiná-los para entidades 

sociais locais, promovendo a inclusão digital, uma vez 

que as razões principais que impedem a utilização destes 

equipamentos  no âmbito da UNIOESTE, é o aumento de 

requerimento de processamento de dados dos 

programas que exigem uma máquina mais potente e a 

indisponibilidade de peças para aumentar a capacidade 

das mesmas pela  falta de peças para reposição. No 

entanto, estes equipamentos podem ser utilizados em 

locais onde estas restrições não são problemas. Por 

último, a possibilidade de disponibilização dos 

equipamentos e acessórios, sem uso, para empresas do 

ramo de reciclagem que darão um destino adequado 

para estes materiais. Agindo desta forma, a 

UNIOESTE/Campus Toledo está contribuindo para uma 

ação de Responsabilidade Social, como prevê a Lei 

Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 que trata da 

política nacional de resíduos sólidos (incluídos nesta 

categoria os equipamentos eletrônicos). (BRASIL, 2010).  
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Como fica demonstrado, o projeto está em concordância 

com os ideais de sustentabilidade, atuando nas áreas de 

meio ambiente e inclusão digital, além de despertar a 

conscientização da comunidade acadêmica quanto ao 

uso e conservação dos equipamentos de informática. 

Este projeto, também tem despertado o interesse de  

alguns segmentos da sociedade no sentido de 

integrarem-se nas atividades desenvolvidas. No entanto, 

isto está previsto para uma etapa futura, uma vez que 

não há espaço físico para armazenar os equipamentos 

de informática e nem pessoal suficiente para fazer a 

triagem dos mesmos. 

Além disso, o projeto está cumprindo o seu papel ao 

destinar o material em desuso no Campus de Toledo, 

seja melhorando os equipamentos existentes e com isso 

evitando gastos na compra de novos, seja promovendo 

a inclusão digital, contemplando as entidades sociais 

locais com equipamentos em ótimas condições de uso 

e, por fim, o encaminhamento dos equipamentos e 

acessórios sem nenhuma possibilidade de uso pela 

Instituição, para as empresas que darão o descarte 

ambientalmente correto. 

A metodologia adotada para a realização do trabalho é 

composta de algumas etapas e procedimentos. 

Participam do projeto pessoas lotadas nos diversos 

prédios onde os equipamentos estão em uso. 

Sistematicamente, é verificada a existência de 

equipamentos candidatos ao descarte. Quando 

existem, o mesmo é retirado e encaminhado à Seção 

de Informática que procede a verificação, triagem e 

encaminhamentos. Este procedimento compreende 

quatro possibilidades de destinação do equipamento. 

Primeiro aqueles que podem ser alocados dentro da 

Unioeste/Campus Toledo em substituição a outros de 

capacidade inferior. Segundo, aqueles que estão aptos 

para serem doados em perfeito estado de uso. Terceiro, 

aqueles que terão suas peças subtraídas para serem 

utilizadas quando for pertinente. Por último, aqueles 

que serão disponibilizados para o descarte. Este projeto 

é de caráter definitivo e tem se mostrado eficiente.  Seu 

início ocorreu em 2013 e até o presente momento 

atingiu os objetivos acima propostos com o 

aproveitamento dos equipamentos e peças, bem como 

a doação de máquinas para diversas instituições sociais 

e escolares de Toledo, ampliando as possibilidades da 

inclusão digital. 

Figura 1: Equipamentos doados e de reposição de peças 
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