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RESUMO: 

O desenvolvimento da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem proporcionado diversos benefícios para a 
humanidade. Tais equipamentos se tornaram indispensáveis e estão presentes desde ambientes industriais até domésticos. A 
explosão de consumo  e a redução do tempo de vida útil desses produtos causam um aumento anual da produção, consumo e 
descarte. Os resíduos sólidos oriundos dos equipamentos de TIC contêm substâncias tóxicas, como chumbo, arsênico e 
outras. As alternativas usualmente aplicadas para redução dos resíduos sólidos dos equipamentos de TIC são: reuso, 
remanufatura e reciclagem. O reuso pode aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos sem, contudo, garantir o correto 
descarte ao final do seu novo tempo de vida. A remanufatura reaproveita os componentes na produção ou manutenção de 
novos produtos com restrições imposta pela qualidade dos componentes reaproveitados. A reciclagem reinseri as matérias 
primas na linha de produção contudo, o custo por vezes é proibitivo ou menos rentável, o que limita a sua utilização. Nesse 
contexto, este trabalho utilizou equipamentos de TIC descartados para a confecção de kits de treinamento para uso na 
formação de pessoal na área de tecnologia. A utilização na educação coloca como estratégia didática a construção e teste dos 
componentes eliminando a restrição do teste de qualidade exigido na remanufatura. Inicialmente um teste de conceito foi 
montado como um controle para um motor de passos. Posteriormente vários kits com peças foram utilizados como 
suprimentos para projeto final em disciplina de eletrônica analógica básica. Também foi construído um pêndulo invertido 
para servir como teste de algoritmos de controle desenvolvidos por alunos de pós-graduação. Por fim uma ferramenta tipo 
wiki foi desenvolvida para facilitar a divulgação das ideias e informações sobre como reduzir o impacto do lixo digital.  
 


