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Apresentação
Este Guia Didático é um produto educacional fruto da pesquisa

intitulada TI Verde na Educação Profissional e Tecnológica: um
estudo de caso no Instituto Federal de Sergipe Campus

Socorro, desenvolvida por Lucas Antonio Feitosa de Jesus, sob

orientação do professor Dr. José Osman dos Santos e coorientação

do professor Dr. Luiz Carlos Pereira Santos. Este estudo ocorreu no

âmbito do Mestrado Profissional em Educação Profissional e

Tecnológica do Instituto Federal de Sergipe (ProfEPT/IFS).

 

O objetivo deste material é fornecer a docentes e discentes dos

cursos técnicos de Nível Médio do eixo Informação e

Comunicação uma oportunidade para o desenvolvimento de

atividades pedagógicas permeadas por uma visão sustentável

sobre TI, contribuindo com a formação integral dos futuros

técnicos através da educação ambiental e do entendimento das

relações mútuas e histórico-críticas entre ciência, tecnologia,

sociedade e ambiente.

 

Haja vista o fato de o Guia estar disponível on-line, entende-se que

sua proposta não é estanque mas aberta a reconstruções coletivas.

Portanto, espera-se que este instrumento possa ser utilizado não

apenas como uma mera reprodução das atividades por ele

planejadas mas também como matéria-prima a partir da qual

outras produções de mesma natureza sejam desenvolvidas.

 

Ademais, considerada a baixa quantidade de ações didático-

pedagógicas relacionadas à dimensão formativa da TI Verde

(JESUS, 2020), este Guia pretende servir de estímulo a professores

e pesquisadores da Educação Profissional e Tecnológica que

desejem inserir esta temática em suas atuações acadêmicas.

 

Boas atividades!

 

 

                                                                    Lucas Antonio Feitosa de Jesus
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A formação humana integral na Educação
Profissional e Tecnológica

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) não se constitui somente

como epicentro da educação profissional no Brasil. Nos fundamentos de sua proposta político-

pedagógica, está em pauta a preparação do aluno para o mundo do trabalho agregada a uma formação

contextualizada por valores, conhecimentos e princípios que potencializem as ações humanas para uma

vivência mais digna (PACHECO, 2011). Sendo uma das principais características da Educação Profissional

e Tecnológica (EPT), a ideia de formação integral e de ensino integrado sugere que a educação geral seja

intrínseca ao ensino técnico, fornecendo subsídios formativos e culturais ao educando para além das

práticas operacionais e mecanicistas (CIAVATTA, 2012).

 

Alicerçado nas categorias filosóficas da Escola Unitária de Gramsci e da formação politécnica de Marx, o

ensino integrado configura-se em uma proposta pedagógica que compactua com a concepção de

formação integral, que não se contenta com a socialização de parcelas de uma cultura sistematizada e que

defende a universalidade de uma educação promotora do amplo desenvolvimento das faculdades

intelectuais do trabalhador (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015). Este ensino pressupõe a superação da divisão

social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, o ato de fazer e o ato de planejar. Nessa

perspectiva, objetiva-se a construção do sujeito omnilateral, buscando garantir ao aluno uma leitura

totalizante da realidade de modo que a formação profissional não aliene sua atuação enquanto cidadão e

faça-o compreender as relações sociais, os valores históricos e os aspectos ético-políticos latentes à

totalidade dos fenômenos humanos. 

 

Na formação humana integral, trabalho, ciência, tecnologia e cultura formam uma unidade indissociável,

sendo o trabalho a categoria central nas suas dimensões ontológica e histórica. Ou seja, uma educação

profissional que esteja comprometida com a omnilateralidade deve considerar o princípio educativo do

trabalho como orientador das suas ações didático-pedagógicas (RAMOS, 2014). Nesse sentido,

considerando a correlação orgânica entre trabalho e educação e reforçando as linhas supracitadas, Ramos

(2012, p. 109-110) explica que a EPT deve estar alinhada para que:

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

a) conceba o sujeito como ser histórico-social concreto, capaz
de transformar a realidade em que vive; b) vise à formação
humana como síntese de formação básica e formação para o
trabalho; c) tenha o trabalho como princípio educativo no
sentido de que o trabalho permite, concretamente, a
compreensão do significado econômico, social, histórico,
político e cultural das ciências e das artes; d) seja baseado numa
epistemologia que considera a unidade de conhecimentos
gerais e conhecimentos específicos [...]; e) seja baseado numa
pedagogia que vise a construção conjunta de conhecimentos
gerais e específicos, [...]; f) seja centrado nos fundamentos das
diferentes técnicas que caracterizam o processo do trabalho
moderno, tendo como eixos o trabalho, a ciência e a cultura.

 A inserção de temas integradores no ensino técnico, além de fornecer conhecimentos imprescindíveis ao

desenvolvimento da intelectualidade, estimula o fomento de uma cidadania ativa, autônoma e de uma

consciência mais autêntica sobre as responsabilidades sociais. A cultura geral articulada às

particularidades científico-tecnológicas das demandas laborais imediatas é fundamental para que o ensino

técnico não seja rigorosamente tecnicista. Assim, a EPT precisa cercar-se de estratégias pedagógicas que

potencializem o viés intelectual do trabalho produtivo e a concepção crítica dos conhecimentos e

produtos científico-tecnológicos, de modo a formar trabalhadores qualificados para atuar enquanto

dirigentes e cidadãos.

Guia Didático para o ensino de TI Verde |
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Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente

Uma dessas estratégias é o enfoque Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA). Segundo

Aikenhead (2003), foi uma coincidência histórica que o cenário de reavaliação da cultura ocidental e o

subsequente papel das demandas tecnocientíficas na década de 1970 tivessem gerado, ao mesmo tempo

e em diversos locais do mundo, o movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). Desde então, esse

movimento objetiva debater os critérios éticos relativos às decisões sobre como utilizar o conhecimento

científico e tecnológico produzido, considerando suas relações, consequências e respostas sociais.

 

De acordo com Rosa (2014), o movimento CTS começou a receber uma maior atenção dos ambientalistas

no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, ganhando a letra "A" em sua sigla em alusão a "Ambiente". O

enfoque CTSA sugere que ciência e tecnologia sejam interpretadas não apenas dentro de um contexto

social mas também ambiental, onde o paradigma do progresso torna-se pernicioso se não for levado em

consideração o primacial fator da sustentabilidade. Desta forma, a ideia de se utilizar a sigla CTSA consiste

em resgatar a importância da Educação Ambiental dentro do movimento CTS. 

 

O enfoque CTSA tem como objetivo formar o aluno pelo prisma da cidadania fazendo com que ele tenha

interesse por questões científico-tecnológicas e relacione-as aos fatores sociais globais e àqueles do seu

universo particular, problematizando as questões sociais e éticas relacionadas ao uso da tecnologia e

fomentando a compreensão da natureza e do conhecimento científico (NASCIMENTO; RODRIGUES;

NUNES, 2016). Corrêa e Araújo (2013) reafirmam essas ideias acrescentando que, com esse itinerário em

mãos, o enfoque CTSA deve enfatizar nos discentes uma formação técnico-científica voltada para a

humanização, a consciência sustentável e o raciocínio crítico.  

 

Em uma abordagem voltada à formação omnilateral, ciência e tecnologia não podem ser interpretadas de

modo acrítico mas em profunda ligação com a sociedade, com a construção sócio-histórica do homem,

com as necessidades do mundo do trabalho e com o intrínseco potencial que elas possuem em gerar

valores humanistas. Orientar atividades educativas com suas raízes no mundo do trabalho, certificando-se

da integração entre trabalho, ciência, cultura e tecnologia de modo orgânico e interdisciplinar, edifica no

aluno saberes socialmente úteis que apontam para uma leitura ampliada da realidade.

 

Assim, dentre as principais convergências entre o enfoque CTSA e a EPT, é possível citar: 1) postura crítica
ao reducionismo educacional, entendendo que a educação tradicional é hegemônica, unilateral e

excludente, dirigida principalmente pelos ditames do mercado, sendo necessário, portanto, que a

formação técnico-científica traga consigo o preparo para a cidadania de modo a compor uma sociedade

mais participativa e crítica; 2) formação para emancipação humana, pela viabilização de métodos

educativos que possibilitem a participação democrática em processos de tomada de decisão;

3) interdisciplinaridade, uma vez que a compreensão totalizante da realidade requer a integração de

informações que estão para além dos limites da ciência e da tecnologia, buscando subsídios em outras

áreas do conhecimento e também nos saberes populares (ARAÚJO; SILVA, 2012; CORRÊA; ARAÚJO, 2013;

NASCIMENTO; RODRIGUES; NUNES, 2016; SILVA; NEVES, 2017; 2018).

 

Por fim, cabe salientar que a consolidação de uma didática que viabilize essas convergências se dá, no

Brasil, mediante três correntes pedagógicas. De acordo com a tese de Strieder (2012), a perspectiva

Dialógico-Problematizadora de Paulo Freire é comum entre pesquisadores da região sul; no sudeste, há

uma tendência à adoção do Construtivismo; na região nordeste, a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC)

orienta essa concepção educacional. Tendo em vista que as categorias "práxis", "omnilateralidade",

"politecnia", "formação de valores" e "compromisso político" são comuns à EPT, CTSA e PHC (SILVA, 2018),

o presente Guia orientou-se pelo viés Histórico-Crítico.
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A Pedagogia Histórico-Crítica como modelo
deste Guia

A Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) representa uma proposta didático-pedagógica dialética que consiste

na "superação da crença na autonomia ou na dependência absolutas da educação em face das condições

sociais vigentes" (SAVIANI, 2008, p. 53). Dessa forma, a PHC propõe tornar significativo o conjunto dos

saberes escolares mediante uma interpretação histórico-social destes saberes, possibilitando "que as

novas gerações incorporem os elementos herdados de modo que se tornem agentes ativos no processo

de desenvolvimento e transformação das relações sociais" (SAVIANI, 2013, p. 121).

 

 
Essa nova postura implica trabalhar os conteúdos de forma
contextualizada em todas as áreas do conhecimento humano.
Isso possibilita evidenciar aos alunos que os conteúdos são
sempre uma produção histórica de como os homens conduzem
sua vida nas relações sociais de trabalho em cada modo de
produção. Consequentemente, os conteúdos reúnem
dimensões conceituais, científicas, históricas, econômicas,
ideológicas, políticas, culturais, educacionais que devem ser
explicitadas e apreendidas no processo ensino-
aprendizagem (GASPARIN, 2015, p. 2, grifo nosso).

O método da Pedagogia Histórico-Crítica apoia-se fundamentalmente na tríade Prática-Teoria-Prática
concernente à Teoria Dialética do Conhecimento (TDC). Conforme Saviani (2008, p. 59), a PHC "vai da

síncrese (a "visão caótica do todo") à síntese ("uma rica totalidade de determinações e de relações

numerosas") pela mediação da análise ("as abstrações e determinações mais simples")". 

Dentro desta tríade, especificam-se os cinco momentos da PHC:

 

 Prática Social Inicial: Ponto de partida do método caracterizado, principalmente, pela

contextualização do conteúdo. Consiste em uma leitura prévia da realidade e no primeiro contato

com o tema a ser estudado mediante um diálogo pedagógico estabelecido entre professor e alunos.

Conhecer as práticas sociais mediatas e imediatas dos discentes a respeito do conteúdo proposto,

de modo a mapear o conhecimento que estes educandos já têm sobre o tema, está no itinerário

desta etapa. Para Gasparin (2015, p. 29) "o fundamental nesta fase é envolver os educandos na

construção ativa de sua aprendizagem";   

Problematização: Considerado "o fio condutor de todo o processo de ensino e aprendizagem"

(GASPARIN, 2015, p. 42), consiste em uma organização dos principais problemas expostos e

discutidos na Prática Social Inicial. Neste momento, o docente categoriza as indagações, perguntas,

questões e dúvidas levantadas na Prática Social Inicial. Essas categorias irão corresponder às

diversas dimensões humanas (histórica, conceitual, técnica, social, legal, econômica, educacional,

contextual, etc) que deverão guiar o restante do processo;

Instrumentalização: Neste momento, analítico por excelência, o conteúdo sistematizado é

apresentado aos alunos em consonância com as dimensões humanas obtidas na Problematização.

A ação didático-pedagógica da Instrumentalização apoia-se no confronto entre o conhecimento

cotidiano trazido pelos discentes e o conhecimento científico apresentado pelo professor. O aluno

apropria-se do objeto de estudo e constrói o conhecimento "estabelecendo uma série de

microrrelações entre as diversas partes do conteúdo e de macrorrelações do conteúdo com o

contexto social" (GASPARIN, 2015, p. 103). Não é, portanto, um processo passivo e neutro mas de

explícita intencionalidade pedagógica em formar integralmente o aluno; 

Guia Didático para o ensino de TI Verde |
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Catarse: É "a síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do prático a que o educando chegou,

marcando sua nova posição em relação ao conteúdo e à forma de sua construção social e

reconstrução da escola" (GASPARIN, 2015, p. 124). É a síntese mental atingida pelo educando. Neste

momento, os alunos são capazes de compreender as questões sociais levantadas e sistematizadas

na Problematização. O conteúdo ganha sentido e torna-se significativo para os discentes;

Prática Social Final: Ponto de chegada do método, corresponde à nova postura de ação dos

educandos mediante aplicação do conteúdo estudado em seu cotidiano mediato e imediato. A

proposta da Prática Social Final é que a síntese mental do tema estudado conduza o aluno a um

fazer prático-teórico para além do nível escolar, alcançando diversas áreas da vida social.

O caráter dialético da PHC pode ser representado tal como na figura abaixo, na qual observa-se como os

seus cinco passos relacionam-se tendo por base a tríade da TDC.

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base em Charlot (2013), é possível afirmar que, de todas as espécies da escala filogenética, o Homo
sapiens é a única que possui uma relação específica com a natureza, já que sua essência não decorre de

contingências oriundas de leis naturais, mas é resultado de uma construção histórica e cultural. Em outras

palavras: apesar de biologicamente ser um produto da natureza, a humanidade do homem é fruto de tudo

que foi criado pelo próprio ser humano ao longo de sua história. Enquanto indivíduo, o homem é corolário

do trabalho e o trabalho forja a educação. Pela educação, o ser humano tende a "humanizar" tudo aquilo

que lhe cerca, inclusive o mundo natural. Logo, quando o homem fala sobre a natureza ou com ela se

relaciona, ele dialoga e confronta consigo mesmo. A natureza, mais do que um conjunto de recursos

através dos quais o ser humano extrai sua subsistência, torna-se para ele um complexo agrupamento de

significados e sentidos determinados histórico-socialmente. 

 

Sendo assim,  Barba e Cavalari (2016, p. 13) afirmam:

 

 

A transformação do meio ambiente implica em demonstrar que
existe uma trajetória histórica dos seres humanos, e como tal
representa em sua essência que o homem é um ser onilateral, pois
nele existe uma visão de totalidade em seu contexto sócio-
histórico. Nessa ótica, a formação onilateral proposta por Marx
pode ser entendida como um fundamento básico que permite
incorporar conteúdos na educação ambiental que retratam as
condições históricas, sociais e políticas nas relações homem,
sociedade e natureza.

Guia Didático para o ensino de TI Verde |
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Destarte, a adoção da Pedagogia Histórico-Crítica como modelo deste Guia corresponde a uma estratégia

metodológica que atende à condição do aluno enquanto sujeito do processo de desenvolvimento

histórico, social e cultural. Geraldo (2014) explica que o processo de apropriação do conteúdo cultural

oferecido pela PHC requer: 1) contextualização do conteúdo, tanto da unidade entre teoria e prática

quanto dos processos de aprendizagem escolar e extraescolar; 2) interdisciplinaridade, entendendo a

integração entre os princípios e as práticas das mais diversas áreas do conhecimento; 3) enfoque histórico-
sociológico dos conteúdos, no qual realidade e conhecimento são compreendidos como síntese de

múltiplas determinações; 4) sistematização, referente à aplicação direta do procedimento didático; 5)

dialogicidade, mediante o estabelecimento da relação triádica entre alunos, professor e conteúdo; 6)

totalidade, instituindo o vínculo entre o conteúdo e sua função social; 7) aplicação de conhecimentos,
habilidades e atitudes, sintetizando o empírico e o teórico na vivência da realidade.

 

Uma abordagem da TI Verde que não atenda à maioria dessas premissas incorre no risco de se apresentar

como um conteúdo densamente sistematizado, porém, desprovido de significações para o aluno. Na

perspectiva da formação omnilateral, as ações em sustentabilidade devem ser pavimentadas por reflexões

que promovam a identificação do partícipe com o fenômeno estudado. Deste modo, os cinco passos da

PHC podem auxiliar neste processo.

 

 

Guia Didático para o ensino de TI Verde |
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PRÁTICA
SOCIAL
INICIAL
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Um primeiro contato com a TI Verde:
contextualizando o conteúdo

Neste momento, a TI Verde deve ser encarada como uma novidade

para os alunos assim como, de certa forma, ela o é para o docente.

 

Para os discentes, o primeiro contato com um conteúdo desperta a

condição de síncrese que eles possuem com esse conteúdo, ou seja,

uma compreensão indeterminada, confusa e fragmentada sobre a

realidade do tema. 

 

Por seu turno, neste mesmo momento, os docentes encontram-se em

uma síntese precária do conteúdo, isto é, seus conhecimentos e

experiências sobre o tema possuem certa articulação à prática social,

porém, as reflexões advindas do desenvolvimento do fazer

pedagógico podem suscitar questões não previamente

consideradas.
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PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

Apresentar os

objetivos e explicitar

os conteúdos a

serem trabalhados;

Mapear a vivência

cotidiana dos alunos:

o que eles já sabem

sobre o tema? ;

Estabelecer

estratégias

dialógicas que

desafiem cada

estudante a se

engajar no conteúdo;

Anotar as

percepções e visões

dos alunos;

Utilizar materiais

motivadores: jornais,

revistas, livros, filmes,

slides, recursos
virtuais, etc;

Não debater ou

discutir neste

momento mas

somente registrar o

estado de

compreensão e de

conhecimento dos

alunos sobre a

temática;

Verificar o que os

alunos gostariam de

saber mais sobre o

tema.

Para entender os conceitos supracitados e seu histórico,

aconselha-se o vídeo abaixo. Nele, Demerval Saviani,

criador da Pedagogia Histórico-Crítica, explica como que

o conhecimento parte da síncrese e, pela mediação da

análise, chega à síntese.

https://www.youtube.com/watch?v=13ojrNgMChk

A intencionalidade da ação pedagógica consiste em estabelecer as

metas que se deseja alcançar. Deste modo, tanto professor como

alunos devem entender o que se procura obter com o trabalho

docente-discente de modo a tornar significativa a aprendizagem

do conteúdo e a ação do professor.

 

Por esse motivo, os objetivos são prontamente apresentados aos

discentes na perspectiva do que se espera do alunado ao término

do estudo em pauta. Para o professor, sua compreensão prévia

sobre o conteúdo vai ganhando traços mais firmes à medida que as

atividades em sala de aula e as contínuas aproximações com os

alunos forem sendo desenvolvidas.

 

Como explica Gasparin (2015), o estabelecimento dos objetivos é

um processo que possui como norte o que se pretende alcançar

socialmente. Ou seja, os conteúdos trabalhados devem estar

alinhados para serem ensinados e aprendidos com essa finalidade.

 

Portanto, a elaboração dos objetivos deve responder a duas

perguntas: "o que aprender?"; "para que aprender?". A primeira

indagação refere-se ao conteúdo técnico-científico a ser apossado

pelos alunos em sala de aula; a segunda, condiz com o uso social do

conteúdo que os discentes farão para além da escola.



 

Assim, para os propósitos deste Guia, sugere-se que o objetivo geral das atividades desenvolvidas seja o

seguinte:
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Explorar as múltiplas relações entre a Tecnologia
da Informação e a Sustentabilidade Ambiental, a

fim de fomentar o preparo de profissionais e
cidadãos integrais, críticos e humanistas. 

 

Para o supracitado objetivo geral, recomenda-se o estabelecimento de ao menos três objetivos
específicos:
 

Conhecer as diretrizes da TI Verde e
entender suas dimensões sociais, com o

intuito de sensibilizar e estimular a
conscientização ambiental em sentido

amplo.

Assimilar as práticas em TI Verde,
visando o desenvolvimento de

competências específicas para a sua
gestão.

Analisar as circunstâncias mediatas e
imediatas da TI Verde, com o objetivo

de aproximá-la dos discentes de
modo a fomentar ações sustentáveis
no cotidiano profissional e social dos

alunos.

Uma vez definidos os objetivos, o docente deverá estimular os alunos no envolvimento com a temática da

TI Verde através de estratégias dinâmicas de ensino que propiciem um maior interesse do educando

sobre o conteúdo a ser estudado.

 

Essas estratégias possuem como base fundamental o diálogo. Gasparin (2015) defende que, ao ouvir os

alunos, o professor engendra confiança, possibilitando que a relação entre educador e educandos

desenvolva-se no sentido da suplantação da contradição dicotômica que possa existir entre ambos. Nas

palavras de Freire (2017, p 95-96), é através do diálogo

[...] que se opera a superação de que resulta um termo novo: não
mais educador do educando, não mais educando do educador,
mas educador-educando com educando-educador. Desta
maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que,
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao
ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do
processo em que crescem juntos e em que os argumentos de
autoridade já não valem. [...]. Já agora ninguém educa ninguém,
como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se
educam em comunhão, mediatizados pelo mundo.



Dentre essas estratégias dialógicas, é fundamental fazer uso de materiais que promovam uma discussão

mais ampla e contextualizada, buscando despertar a consciência crítica dos educandos sobre o que

ocorre na sociedade em relação à TI Verde. Conforme Gasparin (2015), este momento oportuniza o início

de um olhar mais criterioso por parte do discente sobre suas vivências individuais e coletivas em relação à

extensão social do conteúdo, que começam a ser repensadas pelo estudante de forma mais ponderada.

 

Apesar de existir uma variedade de materiais motivadores potencialmente passíveis de serem utilizados

neste Guia, optou-se pelo uso das notícias. A utilização de notícias relacionadas direta ou indiretamente à

TI Verde pode constituir uma prática pedagógica dotada de significação para o aluno visto que, a partir

das informações sobre fatos e acontecimentos que se dão no mundo e em sua região, enseja-se a

possibilidade do desenvolvimento do pensamento crítico e do enriquecimento da interpretação da

realidade por parte do discente. Abaixo, alguns exemplos de notícias que podem ser postas à discussão.
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As temáticas das notícias serão temas geradores para que os estudantes

comecem a discutir sobre a TI Verde e sobre as dimensões a ela relacionadas.

Conforme os estudantes forem expondo suas visões, o professor ouve e anota
tudo. Como esclarece Gasparin (2015), os posicionamentos e as questões

levantadas nesse passo evidenciam a prática social dos alunos em seus diversos

graus, aproximados ou distanciados, ainda que de forma sincrética. 

 

 Também será tarefa do professor desafiar os estudantes, solicitando que exponham seus interesses em

aspectos da TI Verde que não foram apontados mas que eles gostariam de conhecer melhor. 

 

É importante salientar que, tanto os conhecimentos prévios dos alunos como as suas curiosidades, não
serão definidores per si do conteúdo sistematizado que deverão aprender. Gasparin (2015) alerta que

os interesses individuais da turma não são o cerne do fazer pedagógico mas são o seu ponto de partida.
Ou seja, cabe ao professor selecionar os conteúdos que melhor atendam à construção de cidadãos

críticos, participativos e conscientes mas que também estejam alinhados às necessidades técnicas,

científicas e sociais dos discentes. Se o docente permanecer fixado aos interesses particulares e

específicos dos discentes, pode acabar incorrendo em uma superficialidade contraproducente na

condução do processo de ensino e aprendizagem. 

 

Por fim, cabe enunciar que a Prática Social Inicial encerra-se quando o docente nota que os alunos, à

proporção que debatem sobre a TI Verde entre si e com o professor, começam a tomar consciência,
ainda que de forma confusa, das múltiplas relações entre a Tecnologia da Informação e a Sustentabilidade

Ambiental tal como anunciado no objetivo geral. Sendo a Prática Social Inicial uma contextualização da TI

Verde a partir da qual os assuntos serão desenvolvidos, ela deve permanecer como uma presença
constante nas fases subsequentes.
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Caberá ao professor apresentar essas notícias e encorajar os estudantes a debaterem sobre elas e sobre a

TI Verde em si. As perguntas mais prováveis que o docente pode fazer uso parar orientar os diálogos são:  

Por que isso aconteceu?

Quais fatores influenciaram esses 
acontecimentos?

O que vocês já conhecem sobre TI Verde?

O que é TI Verde para vocês?

O que a TI tem a ver com isso?

Qual é o impacto socioambiental da TI?

O profissional da TI deve ter um perfil 
socioambiental em sua formação?
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Problematizando a TI Verde: categorização das
principais questões da Prática Social Inicial

A Problematização consiste na passagem da prática à sistematização

teórica. É nesta fase que as inquietações ou soluções-problema
provenientes da Prática Social Inicial são levantadas, analisadas e

interrogadas. Gasparin (2015) relata que, neste momento, são

especificadas as razões pelas quais o conteúdo em pauta deve ser

apropriado pelos alunos, explicitando, simultaneamente, suas

múltiplas dimensões.
 

Na Prática Social Inicial essas múltiplas dimensões estão apenas

implícitas. É na Problematização que surge a necessidade de trazê-
las à tona, transformando-as em perguntas desafiadoras para o

discente de modo que o conteúdo sistematizado comece a ser

confrontado com a realidade trazida pelo educando e com ela

estabeleça relações mútuas.
 

Naturalmente, boa parte das questões identificadas na Prática Social

Inicial não será resolvida pela abordagem estabelecida. É devido a

isso que serão selecionadas as indagações mais pertinentes ou

serão formuladas outras mais apropriadas ao conteúdo em foco.

 

Nesta fase, o professor se dispõe a apresentar e discutir, numa

reflexão conjunta com os alunos, os motivos pelos quais os discentes

devem aprender a temática proposta, não por si mesma, mas pelos

desdobramentos sociais que ela pode trazer consigo. As diversas

dimensões humanas que o conteúdo suporta e a

interdisciplinaridade singela (GASPARIN, 2015) traduzida em

questões desafiadoras, conduzem a análise e a apropriação do tema.

 

Para o nosso Guia, a Problematização se dá basicamente por

intermédio de duas ações fundamentais:
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PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

Construir uma série

de perguntas

provenientes da

Prática Social Inicial;

Certificar-se de que

essas perguntas

contemplarão o

máximo de

dimensões humanas

que se pretenda

trabalhar a partir do

conteúdo proposto;

Permanecer com

essas questões

sempre presentes

durante todo o

estudo de modo que

elas sejam as

diretrizes do

processo

pedagógico;

Evidenciar que as

diversas dimensões

do conteúdo

abordado, em virtude

de serem um retrato

da totalidade

constitutiva da

realidade, buscarão

responder às

inquietações

oriundas da Prática

Social Inicial.

Manifestar

continuamente a

relação do conteúdo

com a realidade;

Identificação e discussão a respeito dos principais
problemas retratados pela Prática Social Inicial dos
alunos em relação à TI Verde.

Categorização dos principais problemas
identificados e do conteúdo específico da TI
Verde em dimensões sociais e questões
problematizadoras.



Como habitualmente os educandos não têm o costume de estudar por esse método, a Problematização

pode permanecer em um nível bem superficial, similarmente à fase anterior. Por esse motivo, Gasparin

(2015) adverte que é pertinente que o professor já traga à sala de aula as perguntas

categorizadas em dimensões humanas que foram identificadas como de maior relevância na Prática

Social Inicial. Se as questões forem elaboradas em conjunto com os alunos, tanto melhor. No entanto,

devido às grandes chances de esse procedimento permanecer nos limites do espontaneísmo, é
aconselhável que o próprio docente prepare as questões em suas respectivas dimensões sociais com

antecedência, apresentando-as na aula aos alunos, discutindo-as com eles e, caso necessário,

reformulando-as. 

 

Portanto, dentre as dimensões e questões problematizadoras da TI Verde, foram definidas as seguintes:
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Dimensão histórica

De onde surgiu a Tecnologia da Informação? Quais
são as origens da Sustentabilidade e da Educação

Ambiental? Como nasceu a TI Verde?

Dimensão conceitual

Quais são os conceitos da TI Verde? O que ela aborda?
Do que ela trata? Quais são suas vertentes

sociotécnicas e suas principais categorias de ação?

Dimensão técnica

Quais são as práticas mais fundamentais da TI Verde? 
 Existem  softwares e hardwares sustentáveis? Como

aplicar a TI Verde no dia a dia?

Dimensão social

Quais implicações sociais são decorrentes direta ou
indiretamente da TI Verde? Existem movimentos

sociais que a defenda?  Como a TI Verde é tratada em
diferentes nações?

Quais leis e regulamentações regem direta ou
indiretamente a TI Verde? Quais são os órgãos

competentes? O que são selos verdes? 

Dimensão legal Dimensão econômica

Como a TI Verde se envolve à economia? Quais são as
vantagens financeiras ao adotar a TI Verde?  Quais 
 empresas são sustentáveis em relação à TI Verde?

Dimensão educacional

Existem fundamentos que subsidiem a TI Verde
na educação? Qual a importância da TI Verde na

Educação Profissional e Tecnológica?

Dimensão contextual

 Sua região possui projetos em TI Verde? Seu local de
estudos lida com a TI Verde? Por que o profissional da

área de TI deve desenvolver conhecimentos,
habilidades e atitudes em TI Verde?

Convém explicar que, apesar de as perguntas e as dimensões serem didaticamente separadas para fins

de organização do conteúdo, no desenvolvimento prático do processo didático-pedagógico pode não

ser possível desmembrá-las de forma rigorosa, de modo que a inter-relação entre elas é potencialmente

suscetível de ocorrer durante as aulas.
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Construindo o conhecimento em TI Verde:
ações didático-pedagógicas como instrumento

para a formação humana integral

A Instrumentalização consiste no centro da metodologia proposta

pela Pedagogia Histórico-Crítica. É nela que, de fato, se realiza a

aprendizagem. Na Instrumentalização evidencia-se o papel do

professor enquanto mediador da aprendizagem, uma vez que sua

postura em sala requer a habilidade de facilitar os processos mentais

dos alunos de modo que eles possam se apossar do conteúdo

proposto nas diversas dimensões previamente definidas, buscando

alcançar os objetivos estabelecidos na Prática Social Inicial.

Neste momento de maior especificidade teórica, efetiva-se o

confronto do conteúdo sistematizado da TI Verde com o cotidiano
vivenciado mediata ou imediatamente pelos alunos a partir da

representação mental do tema em suas múltiplas dimensões. 

 

Essa representação mental requer técnicas didático-pedagógicas
de mediação da aprendizagem que possam construir, no aluno, uma

síntese mais elaborada sobre a TI Verde, ampliando suas
perspectivas e pavimentando um caminho mais sólido na ação

cidadã e profissional do ponto de vista da sustentabilidade

ambiental. Segundo Araújo e Frigotto (2015), todas as técnicas

convencionais são instrumentos importantes para essa finalidade

desde que seus objetivos de aprendizagem estejam comprometidos

com um ensino emancipador e com a ampliação das capacidades

humanas. Gasparin (2015, p.108) exemplifica algumas dessas

técnicas:
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PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

Organizar os

conteúdos e

apresentá-los de

forma sistematizada

e contextualizada

aos estudantes;

Responder às

perguntas que, na

Problematização,

foram categorizadas

em dimensões

sociais;

Propiciar autonomia

de aprendizagem ao

aluno, de modo que

ele seja um partícipe

ativo de sua própria

formação;

Fazer uso de

recursos materiais de

mediação

tecnológica de modo

a tornar a aula mais

atrativa, dinâmica e

menos estática.

Indicar atividades

que fomentem,

individual ou

coletivamente, o

raciocínio crítico do

discente;

Fornecer

informações

complementares que

sejam pertinentes à

formação integral

dos alunos;

"A instrumentalização é o caminho

pelo qual o conteúdo sistematizado

é posto à disposição dos alunos

para que o assimilem e o recriem

e, ao incorporá-lo,

transformem-no em instrumento

de construção pessoal e profissional"

(GASPARIN, 2015, p. 51)

"Exposição dialogada, leitura do mundo, leitura orientada de
textos selecionados, trabalhos em grupo, pesquisa sobre o
tema, seminário, entrevistas com pessoas-fonte, palestras,
análise de vídeos ou filmes, discussões, debates, observações
da realidade, painel integrado, trabalhos individuais, trabalhos
em laboratório ou experimentais, demonstração, tarefas de
assimilação de conteúdos, tarefas de elaboração pessoal,
grupos de verbalização e grupos de observação, uso de
recursos audiovisuais, ensino com pesquisa".



A vivência do aluno e o conteúdo sistematizado da TI Verde são preliminarmente conectados pelo

professor, dado que ele é o unificador e o mediador do trabalho pedagógico. Nesta etapa, o professor, em

comunhão com os alunos, guia o processo de ensino e aprendizagem através de algumas das técnicas

supracitadas, oportunizando aos educandos uma apropriação sintética da TI Verde e garantindo a eles

tanto o desenvolvimento intelectual como a atuação cidadã. Esse processo pode ser representado pela

imagem abaixo.

 

Na Instrumentalização, o saber sistematizado não passa diretamente aos discentes, nem o conhecimento

cotidiano que eles trazem na Prática Social Inicial são subsumidos por esse saber sistematizado. Para

Gasparin (2015), o fazer dialógico-pedagógico promove o encontro das duas ordens de saberes: a

vivência cotidiana dos alunos incorpora o saber sistematizado. E isso se dá mediante as ações coletivas e

individuais de interaprendizagem e intra-aprendizagem promovidas pelo trabalho docente-discente. 

 

Dessa forma, uma intervenção didática para o ensino de TI Verde por esse viés não corresponde apenas a

uma simples exposição de conceitos e práticas que sejam passíveis de serem reproduzidas

irrefletidamente. Pelo contrário, consiste em entender a TI Verde em sua dinâmica social a fim de que os

discentes sejam capazes de assimilar criticamente esse conhecimento, transformando-o em um

instrumento de sua nova ação social.
 

Para o andamento das atividades na Instrumentalização, recomenda-se que os discentes e docentes façam

uso dos conteúdos que serão descritos logo abaixo. 
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ALUNOS

VIVÊNCIA COTIDIANA SABER SISTEMATIZADO

PROFESSOR
MEDIADOR E

UNIFICADOR DO
PROCESSO

PEDAGÓGICO

Figura 2: Fluxo didático-pedagógico na Instrumentalização.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Gasparin (2015, p. 115).
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Dimensão histórica

Para iniciar nossas reflexões, devemos considerar a Tecnologia da Informação (TI), como um conceito

abrangente que inclui tanto os sistemas de informação, como o uso de hardware, software, peopleware,
telecomunicações, automação e recursos multimídias com o objetivo de fornecer à coletividade dados,
informações e conhecimento.
 

Os mais variados recursos de TI têm evoluído sobremaneira desde a segunda metade do século XX,
principalmente devido ao seu valor estratégico e às crescentes pressões verificadas no setor econômico
e produtivo Com a popularização dos computadores e o desenvolvimento da microeletrônica, a palavra

informação adquiriu um sentido diferente. Seu universo semântico anterior correspondia à transmissão
de dados acerca de alguém ou de algo e era comumente relacionado à divulgação de acontecimentos ou

ao estabelecimento de comunicações que chegavam ao receptor com uma considerável defasagem
temporal. Na década de 1950, a interlocução entre duas pessoas, cada uma situada em localidades

diferentes, só era viável por intermédio de ferramentas como telefone, telex e correios. Era uma época em

que não havia as comunicações via satélite, tampouco internet, celular, redes sociais virtuais, etc. Nos

tempos atuais, a informação está intrinsecamente relacionada, ainda que de modo inconsciente, à noção

de velocidade, ao aparato tecnológico e ao encurtamento do tempo e do espaço. Com o

aperfeiçoamento constante das Tecnologias de Informação, o tempo real e a distância espacial entre

populações e indivíduos consideravelmente distantes passaram a ser rigorosamente aproximados.
 

 

A evolução da TI está atrelada aos avanços científicos e tecnológicos na área da informática. A
informática, por sua vez, pode ser definida como o conjunto das ciências relacionadas à coleta,
armazenamento, transmissão e processamento de informações por meios digitais. Dentre essas

ciências, a Computação é seu carro-chefe, assumindo a função de prover o domínio da Informática com

todas as técnicas, instrumentos e metodologias que viabilizem soluções para problemas relacionados ao

uso do processamento de dados.

 

Destarte, a história da Tecnologia da Informação está necessariamente vinculada à história da

Computação.

Figura 3: Exemplos de aparelhos que representam a evolução da informação.

Fonte: Reprodução da internet.



Ao examinar os tempos pretéritos, computar significava solucionar problemas de natureza matemática, ou

seja, resolver cálculos científicos complexos. No entanto, a contagem é um aspecto particular da

computação que não a define por completo. Mais do que isso, computar denota também classificar. Dessa
forma, a junção de contagem e classificação deu à computação uma primazia no desenvolvimento de

soluções complexas dentre as quais é possível citar a navegação, as decodificações, as tributações, as
observações astronômicas e as previsões de todo o tipo.

 

Os homens e as mulheres responsáveis por esse tipo de função no passado eram denominados

de calculistas ou computadores, uma vez que eram eles e elas os incumbidos de realizar cálculos ou

computações. É daí que se dá a etimologia da palavra computação. 

 

Desde os primórdios, os seres humanos dedicaram-se ao desenvolvimento de máquinas que, não apenas

resolvessem os problemas da civilização, mas que fornecessem respostas aproximadamente precisas
àquele que as manipula. 

 

Dentre essas máquinas, é possível citar o ábaco, inventado pelos babilônios há 4.500 anos e considerado a

mais antiga máquina de calcular. O mecanismo de Antikythera, possivelmente o computador analógico

mais antigo da humanidade - datado de 100 anos antes de Cristo -, utilizado pelos greco-romanos para

antever os movimentos do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas além de prever eclipses. As esferas
armilares, utilizadas na Grécia Antiga, na China, no mundo islâmico e herdadas posteriormente aos

navegadores do ocidente, eram empregadas como modelos dos movimentos do céu, colocando a Terra

como centro do Universo. O astrolábio, originado no século X depois de Cristo e também ligado às

navegações, eram postos a determinar o ângulo de elevação das estrelas e calcular suas respectivas

periodicidades de modo a definir a posição do marinheiro em relação ao céu. Os relógios mecânicos,
inventados na China no século VIII depois de Cristo, feitos para computar uniformemente a periodicidade

do tempo diário.
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Figura 4: 1) ábaco; 2) mecanismo de Antikythera; 3) esfera armilar; 4)

astrolábio; 5) relógio mecânico.

Fonte: Reprodução da internet.

À medida que os cálculos e, em especial, a aritmética foram ficando mais complexos e abstratos, a

computação tornou-se uma atividade especializada. A partir do século XVI, sapientes como Wilhelm
Shickard (1592-1635), John Napier (1550-1617), Henry Briggs (1561-1630), Blaise Pascal (1623-1662) e

John Harrison (1693-1776) foram responsáveis por contribuir amplamente com a computação a partir da

construção de máquinas capazes de resolver com precisão problemas envolvendo as quatro operações

fundamentais.



O próximo passo da história da computação correspondeu à sua mecanização, condicionando o

funcionamento das máquinas a uma independência do elemento humano. No Reino Unido, a Revolução
Industrial e a consequente ascensão tecnológica na chamada Era Vitoriana, trouxe consigo o entusiasmo

pelas máquinas a vapor que foram o berço da computação mecanizada ou automática.
 

Grande expoente desta época, o matemático britânico Charles Babbage (1791-1871) descreveu, no ano

de 1822, um modelo de Máquina Diferencial cuja organização permitia realizar cálculos com polinômios.

Em 1834, Babbage desenvolveu um projeto de Máquina Analítica, com uma estrutura composta por uma

unidade lógica aritmética, fluxo de controle de ramificações condicionais, loops e memória integrada. Ou

seja, a Máquina Analítica corresponde ao primeiro projeto de computador tal como o conhecemos. Sua

estrutura foi basicamente a mesma adotada pelos computadores da era eletrônica. 
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Figura 5: 1) Charles Babbage; 2) Máquina Diferencial; 3) Máquina Analítica.

Fonte: Reprodução da internet.

Neste contexto, é importante salientar o papel de Ada Lovelace (1815-1852), a primeira programadora do

mundo. Sua contribuição para a computação reside no fato de ter sido ela a primeira pessoa a descrever

um algoritmo para ser processado na Máquina Analítica de Charles Babbage. O algoritmo computava os

números de Bernoulli (uma sequência de números racionais, ou seja, uma fração qualquer de dois números

inteiros) com intrínsecas conexões com a teoria dos números. Neste procedimento, Lovelace descreveu

quais cartões operacionais seriam usados para realizá-lo. Esses cartões, impulsionados principalmente

por Herman Hollerith (1860-1929), um dos fundadores da International Business Machines (IBM) e

precursor do processamento de dados, representavam o que hoje nós conhecemos como softwares.  

Figura 6: Exemplo de cartão operacional.

Fonte: Reprodução da internet.

O início do século XX marcou a computação em duas vertentes: em um primeiro momento, a energia
elétrica se estabeleceu como a força motriz dos processos computacionais; em seguida, as abordagens

matemáticas da lógica passaram a caracterizar a computação. Resumidamente, pode-se afirmar que

ambos deram à computação automática sua notável fundamentação binária.

 

Ainda no século XIX, George Boole (1815-1864), propôs símbolos claros e rígidos no lugar das palavras

elásticas e maleáveis que compunham as equações computacionais.



O sistema proposto por Boole constituiu a base lógica para o

comportamento dos circuitos elétricos dispostos na máquina de

computação "universal" desenvolvida por Alan Turing (1912-1954).

No ano de 1936, através do artigo "On Computable Numbers" (leia-o

na íntegra a partir do QR-Code abaixo), o matemático britânico

descreveu um modelo abstrato de computador que se limitava apenas

aos aspectos lógicos do seu funcionamento (memória, estados e

transições), sem preocupar-se com sua implementação física. A partir

deste modelo universal (ou, simplesmente, Máquina de Turing), seria

possível construir qualquer computador digital.
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Figura 7: Alan Turing.

Fonte: Reprodução da internet.

Em 1938, Turing compôs a equipe do Government Communications

Headquarters (GCHQ) do serviço secreto britânico M16. Tendo como

local secreto um casarão em Bletchey Park, o objetivo da agremiação 

era descobrir modos de decifrar os radiotelegramas cifrados nas máquinas alemãs denominadas Enigma.
Essas máquinas eram capazes oferecer 150 quintilhões de possibilidades de configurações. Apenas uma

delas - previamente conhecida pelo destinatário - era correta e capaz de fornecer a mensagem exata que

se desejava transmitir pelo emissor.

 

Com apetite para problemas matemáticos desafiadores e objetivando derrubar os códigos das Enigma,

Turing projetou, em 1940, a "Bomba" eletromecânica, um aparelho que não era um computador no

sentido moderno, mas tinha algumas características notáveis. Semelhantes a esse aparelho, cientistas do

GCHQ projetaram outros dentre os quais merece destaque a máquina decifradora Colossus. Pelo grande

número de máquinas de processamento de dados concentrados em um único prédio, é possível

considerar Bletchey Park como o primeiro datacenter do mundo. 
 

As máquinas supracitadas abriram caminho para a moderna computação eletrônica. Em 1946, logo após a

Segunda Guerra Mundial, a Electronic Control Company dos Estados Unidos colocou em funcionamento o

primeiro computador digital do mundo: o Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC). O

ENIAC era eletrônico, programável, possuía capacidade de realizar 5.000 operações por segundo e era

detentor de 17.468 válvulas termiônicas de 160 kW de potência. Ademais, seus softwares eram compostos

por cartões operacionais.

 

 

 

Figura 8: ENIAC.

Fonte: Reprodução da internet.

Ainda em 1946 e tendo o ENIAC como base, John von Neumann (1903-1957) descreveu como deveria ser

a organização de um computador eletrônico com programa armazenado. Na denominada "arquitetura de
von Neumann", um computador deve ser formado por blocos com funções diferentes: 1) uma memória; 2)

uma unidade lógica aritmética; 3) uma unidade central de processamentos; 4) uma unidade de
controle, equivalente à Máquina de Turing.



Como salientado no início deste texto, a informação digital ainda engatinhava na década de 1950. Porém,

a partir deste mesmo período, a situação começou a mudar. As máquinas de computação deixaram de ser

de uso exclusivo de matemáticos e começaram, paulatinamente, a fazer parte do cotidiano das pessoas.

O software deixou de ser reservado apenas à codificação das máquinas e ganhou um arranjo abrangente,

com linguagens de computação mais abertas. Esse afastamento entre software e hardware permitiu que

as máquinas de computação tivessem suas interfaces melhoradas, tornando-as mais fáceis de serem

utilizadas por pessoas comuns.

Para que a informação fosse potencializada neste cenário de boom tecnológico, foi necessário integrar a

estrutura global de computadores. Em 1969, por iniciativa da Advanced Research Project Agency (ARPA),

uma primeira experiência de conexão de computadores foi desenvolvida. O projeto conhecido como

ARPANET foi responsável por ligar departamentos de pesquisa e instituições militares em território

estadunidense. No início dos anos 1970, os computadores de outros órgãos e universidades ingressaram nesta

rede. Até o final desta mesma década, foram criados os protocolos TCP (Transmission Control Protocol) e o IP
(Internet Protocol), possibilitando uma maior abertura na intercomunicação entre computadores, transmissão e

controle de recepção de dados. Em meados da década de 1980, estava criada a Internet. Hoje, é possível

acessá-la por meio da rede de telefonia fixa (dial up), banda-larga (cabos ou fibras ópticas), interconexão
sem fio (wireless, Wi-Fi), satélites e telefones celulares.
 

Em 1989, foi lançado o sistema de documentos interligados em hipermídia e executados na Internet

denominado World Wide Web (WWW). Seu criador, Tim Berners-Lee (1955-), objetivava o compartilhamento 

 de informações provenientes de pesquisas realizadas no Laboratório Europeu de Partículas Físicas. Também

Na década de 1960, a tendência tecnológica se desenvolveu

apontando para uma diminuição progressiva no tamanho

dos computadores. A produção em massa de transistores e

circuitos impressos forneceram a base necessária para que,

em 1968, a recém-fundada Intel Corporation fosse pioneira

na fabricação de microprocessadores. Estes possuíam

circuitos integrados que agregavam circuitos lógicos de

unidade central de processamento em um pequeno chip. Ou
seja, a construção de mini e microcomputadores tornou-se

uma realidade. O Osborne I, lançado em 1981 por Adam

Osborne, foi o primeiro computador portátil do mundo e

pesava apenas 13 kg.
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Figura 9: Logo da Intel.

Fonte: Reprodução da

internet.

As décadas de 1970 e 1980 ficaram marcadas pelo

estabelecimento dos computadores tal como os

conhecemos hoje. A Apple, fundada em 1976,

logrou êxito nas vendas dos personal computers
(PC) em 1982. Este termo, inclusive, foi criado pela

IBM um ano antes, em 1981, quando esta empresa

lançou seus primeiros PCs. Em 1984, a Apple

apresentou o computador Macintosh, dotado de

mouse, teclado e monitor além de uma interface

gráfica denominada graphical user interface

(GUI), caracterizada por janelas, ícones, figuras,

caixas de diálogo e outras funções encontradas

nos PCs atuais.

Figura 11: Logo da Apple.

Fontes: Reprodução da internet.

Figura 12: Macintosh.

A Microsoft, fundada por Bill Gates (1955-) e Paul
Allen (1953-2018) em 1975 para a produção de

softwares para PCs, logo tornou-se líder no mercado

mediante produção de sistemas operacionais (vide
o Windows), ambientes de desenvolvimento de

programas, servidores, jogos, computadores e

serviços pessoais. 

Figura 13: Logo da Microsoft.

Fonte: Reprodução da internet.

Figura 10: Osborne I.

Fonte: Reprodução da

internet.



foi de Berners-Lee as criações do Hypertext Transfer Protocol (HTTP), do Hypertext Markup Language
(HTML) e da Uniform Resource Locator (URL). Este último, trata-se do endereço virtual que se deseja

acessar; o segundo, diz respeito ao protocolo para produção das páginas Web; o primeiro, corresponde ao

acesso e transmissão de informações virtuais com gráficos, vídeos , fotos e sons.

 

Com  a Internet, a computação se transformou no principal apanágio da Tecnologia da Informação. Sem

as ferramentas computacionais integradas não há Tecnologia da Informação. A TI está em tudo. Cada vez

mais, os dispositivos de computação acomodados em objetos do dia-a-dia serão capazes de enviar e
receber informações, bem como de se conectar entre si pela Internet. Esse paradigma atual é o que se

denomina de Internet das Coisas. Os artefatos só são conectados à Internet porque contêm estrutura

computacional. A inserção dos computadores nos objetos cotidianamente utilizados pelos seres humanos

é decorrente da atual configuração social representada pela informação como centro de toda atividade

humana. Como meio de criação do conhecimento, a informação hodierna passa a desempenhar um papel

fundamental na produção de riquezas, no bem-estar e na qualidade de vida dos cidadãos. Logo, o

acesso às Tecnologias de Informação torna-se indispensável ao trabalho, às comunicações pessoais e ao

lazer.

as esferas humanas, a revolução provocada pela TI difundiu espontânea e indiretamente pela cultura mais

significativa dos povos o espírito libertário da contracultura dos anos 1960. Naturalmente, o crescente

contato com a informação tende a despertar no ser humano o raciocínio crítico e contestador. Como
exemplos que favorecem a compreensão das consequências sociais involuntárias desencadeadas pela

emergente Tecnologia da Informação na segunda metade do século XX, é possível citar: as lutas pelos

direitos da mulher; o surgimento de movimentos antiautoritários e antiguerras; os crescentes debates

sobre sexualidade humana; os esforços pela liberdade de expressão; as contestações contra a

discriminação racial; as atenções voltadas para a questão da pobreza; os alertas à fragilidade do planeta

Terra e às danosas ações antrópicas trazidos pelo movimento ambientalista. Para os objetivos deste Guia,

foquemos neste último.

 

Nos movimentos estudantis, hippies e ativistas, cuja dimensão política chamou a atenção para a relação

entre o desenvolvimento econômico e as consequências ambientais, emergiu a noção de sustentabilidade

ambiental. Em 1965, pela primeira vez, a expressão Environmental Education (Educação Ambiental) foi

utilizada. Isso ocorreu na Conferência de Educação da Universidade de Keele, Inglaterra.

Em 1968, um grupo criado por empresários, intelectuais e filantropos que não

eram diretamente militantes ambientalistas, se reuniram em Roma, na Itália,

objetivando identificar os problemas globais relacionados à preservação dos

recursos naturais da Terra. O Clube de Roma, como ficou conhecida a associação,

produziu uma série de relatórios sobre a questão ambiental, identificando quatro

grandes problemas a serem solucionados: 1) o controle do crescimento
populacional; 2) o controle do crescimento industrial; 3) a insuficiência de
produção de alimentos; 4) o esgotamento dos recursos naturais. Como
resultado desses estudos, em 1972 o grupo publicou o livro intitulado Os Limites
do Crescimento (acesse-o pelo QR-Code ao lado).

 

25Guia Didático para o ensino de TI Verde |

Entenda o que é a Internet das Coisas
no vídeo abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=QtjFedAEXus

A Tecnologia da Informação molda a vida e ao mesmo

tempo é moldada por ela. A sociedade, principalmente

a contemporânea, não pode ser entendida ou

representada sem suas ferramentas tecnológicas.
Devido à sua penetrabilidade em todas 

Figura 14: Logo do

Clube de Roma

Fonte: Reprodução da

internet.

Ainda em 1968, foi realizada em Paris a Conferência Sobre a Conservação e o Uso Racional
dos Recursos da Biosfera onde foram estabelecidas as bases para o lançamento, em 1971, do
Programa Homem e a Biosfera pela UNESCO. Neste programa, tratou-se das necessárias

melhorias nas relações entre o homem e o meio ambiente e da conservação da biodiversidade.



O impacto mundial causado pelas discussões levantadas pelo

Clube de Roma atingiu seu ápice em 1972 com a realização da

Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e
Meio Ambiente Humano em Estocolmo, na Suécia. Este

primeiro encontro internacional sobre o meio ambiente reuniu

113 países e teve como objetivo conscientizar os líderes
mundiais sobre os efeitos catastróficos, previstos pela

comunidade científica, causados pela degradação da natureza,

criando sérios riscos para o bem-estar e para própria

sobrevivência da humanidade.
 

 A Conferência de Estocolmo foi marcada por um impasse envolvendo as perspectivas dos países

desenvolvidos e em desenvolvimento. Enquanto os primeiros preocupavam-se com os efeitos causados

pela devastação ambiental e defendiam um acordo internacional voltado à conservação dos recursos
naturais, os segundos ainda possuíam sérios problemas de miséria a serem resolvidos cuja saída mais

eficaz seria mediante a industrialização e a extração contínua dos insumos oferecidos pela natureza.

Considerando que o desenvolvimento econômico e social deve levar em conta as preocupações e

interesses de toda a população, surgiu o conceito de Ecodesenvolvimento. O Ecodesenvolvimento

consiste em um processo criativo de transformação do ambiente a partir de técnicas menos agressivas
que impedem o desperdício desmedido dos recursos naturais, cuidando para que estes sejam

empregados do modo mais eficiente possível à população.

Dentre os resultados da Conferência de Estocolmo, a Declaração sobre o Ambiente
Humano ou Declaração de Estocolmo (leia-o a partir do QR-Code ao lado) e o

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foram os mais

importantes. Eles representaram a síntese da convicção estabelecida pelo evento de

que as gerações presentes e futuras têm o reconhecido direito fundamental à vida
dentro de um ambiente ecologicamente saudável. Para tal, dever-se-ia adotar 

Em 1970 em Nevada, Estados Unidos, aconteceu o Encontro Internacional Sobre Educação Ambiental
no Currículo Escolar. Neste evento, nasceu o conceito clássico da Educação Ambiental com respaldos

para o desenvolvimento das atitudes e competências necessárias ao entendimento e apreciação da

reciprocidade entre o ser humano, a cultura e os elementos biofísicos circundantes.
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Figura 15: Conferência de Estocolmo, 1972.

Fonte: Reprodução da internet.

comportamentos ambientalmente responsáveis que pautariam as decisões governamentais

concernentes às questões ambientais. Neste sentido, foram estabelecidos na supracitada Declaração 26
princípios que funcionariam como metas ambientais a serem gradualmente alcançadas pela humanidade.

Como desdobramento da Conferência de Estocolmo, no ano de 1975 na cidade de

Belgrado, antiga Iugoslávia, ocorreu o Seminário Internacional de Educação
Ambiental que reuniu especialistas de 65 países. Neste evento, foram formuladas

orientações para que a Educação Ambiental fosse abordada nas escolas de modo

contínuo, interdisciplinar e integrado às matrizes curriculares, respeitando as

diferenças regionais e orientada para interesses nacionais. Como resultado do

Seminário, foi elaborada a Carta de Belgrado (confira no QR-Code ao lado).

Em 1977 ocorreu a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental em
Tbilisi, antiga União Soviética e atual capital da Geórgia. Em parceria entre a UNESCO
e o PNUMA, a Conferência contribuiu para definir e reforçar os princípios, os objetivos

e as estratégias para a Educação Ambiental em todo o mundo. Confira algumas das

recomendações deste evento no QR-Code ao lado.

Em 1983, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou um órgão independente denominado Comissão
Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD). Quatro anos depois, em 1987, este órgão

publicou um dos mais importantes e influentes documentos da história do ambientalismo. Este documento

(confira no QR-Code abaixo) é um relatório denominado Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland.



Considerando como base o conceito de Ecodesenvolvimento trazido pela

Conferência de Estocolmo, pela primeira vez na história veio a lume o conceito de

Desenvolvimento Sustentável. Segundo o Relatório Brundtland, a preocupação

da humanidade não se limita apenas ao impacto da atividade econômica no meio

ambiente, mas relaciona esse impacto à qualidade de vida e ao bem-estar da

sociedade, tanto a atual quanto a futura. Logo, um Desenvolvimento que seja

verdadeiramente Sustentável deve levar em consideração o equilíbrio de três

elementos: a justiça social; a proteção ambiental; e o desenvolvimento
econômico.
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Figura 16: O Desenvolvimento Sustentável segundo o Relatório Brundtland.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em 1988, a pauta da sustentabilidade ambiental foi as alterações climáticas. Em Toronto, Canadá, foi
realizada a Primeira Conferência Mundial sobre o Clima (também conhecida como Conferência de
Toronto). Nela, diversos cientistas e lideranças governamentais discutiram sobre os impactos nas

condições climáticas da Terra devido à interferência dos gases causadores do efeito estufa. Dados foram

apresentados e debatidos, o que engendrou a criação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC), cujo intuito é avaliar os desafios postos pelas mudanças climáticas de origem antrópica.

Também em 1988, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que determinava a realização, até

1992, de uma conferência ambiental com o objetivo de avaliar como os países conseguiram lidar com a

temática ambiental desde a Conferência de Estocolmo de 1972. O Brasil ofereceu-se para sediar o evento.

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (também conhecida como Rio 92 ou Eco 92) ocorreu

na cidade do Rio de Janeiro em junho de 1992. Contou com a

participação de representantes de 179 países, além de ambientalistas e

de organizações não governamentais de todo o mundo, a exemplo do

Greenpeace. Além de avaliar os avanços e retrocessos em relação a

1972, a Rio 92 teve como objetivos fazer valer o Desenvolvimento
Sustentável e formar base para uma associação mundial entre países

desenvolvidos e em desenvolvimento, buscando o compromisso de

governos e sociedade na conscientização ambiental e na

compreensão das necessidades comuns.

Figura 17: Logo da Rio 92
Fonte: Reprodução da internet.

A Conferência Rio 92 aprovou documentos com finalidades mais abrangentes e de cunho político.
Dentre esses documentos, estão a Declaração do Rio (ver QR-Code abaixo) e a Agenda 21.  Ambos

endossam o Desenvolvimento Sustentável, mesclando as aspirações partilhadas pela totalidade dos

países em relação ao progresso financeiro com a necessidade de uma consciência ecológica.

Conheça a Agenda 21 no vídeo abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=QMRWxC9WhGY
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Em setembro de 2000, após reflexões sobre as convenções ambientais pregressas e avaliando as

condições contemporâneas da sustentabilidade ambiental à época, os líderes dos 191 Estados Membros
da ONU reuniram-se em Nova York para adotar a Declaração do Milênio. Com este documento, seria

construído mais um pacto global para reduzir a pobreza extrema (correspondente ao elemento "justiça
social" do conceito de Desenvolvimento Sustentável) em um conjunto de oito objetivos com prazo para

seu alcance até 2015. Estes objetivos ficaram conhecidos como Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio.

Figura 18: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

Fonte: Reprodução da internet.

Uma década após a Eco 92, as Nações Unidas realizaram em agosto de
2002 uma reunião global em Joanesburgo, na África do Sul. Na
Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (popularmente conhecida como Rio+10), os líderes

mundiais tiveram mais uma oportunidade histórica para alinhar propostas

globais com metas sociais, ambientais e economicamente
sustentáveis. O objetivo geral da conferência foi reforçar o

Desenvolvimento Sustentável e a cooperação internacional. Dentre os

pontos discutidos, merecem destaque: a questão da miséria ainda

latente em boa parte do planeta; gestão de recursos naturais; direitos
humanos; globalização; distribuição de renda; planejamento
ambiental.

Figura 19: Logo da Rio +10.

Fonte: Reprodução da internet.

Em junho de 2012, no Rio de Janeiro, a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (ou

Rio+20) apresentou como objetivos renovar e ratificar os

compromissos firmados pelos líderes mundiais na Rio 92.

Além disso, foram debatidos os processos de economia
verde, as soluções para erradicar a pobreza e os meios para

instituir ferramentas que dessem continuidade ao

Desenvolvimento Sustentável.
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A última grande reunião que continuou a traçar os rumos do Desenvolvimento Sustentável e da Educação

Ambiental pelo mundo foi a Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. A reunião

foi realizada na sede da ONU, em Nova York, em setembro de 2015. Foi apresentada aos líderes

mundiais a possibilidade de confirmarem os seus compromissos com a proteção ambiental e, a partir deste

comprometimento, foram definidos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) a

serem cumpridos pelos Estados Membros até 2030. O enfoque desses objetivos reside nas áreas sociais,
econômicas, ambientais e institucionais.
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Figura 21: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: Reprodução da internet.

Relacionados ao Desenvolvimento Sustentável e à Educação Ambiental, é possível afirmar que os debates

sobre sustentabilidade ainda incluem outros três conceitos igualmente importantes. O primeiro, diz

respeito à produção sustentável, que significa a criação de bens de consumo por sistemas e processos

não poluentes, que preservam a energia e os subsídios naturais de forma financeiramente viável, saudável

e segura tanto para os consumidores quanto para a comunidade como um todo. O segundo corresponde

ao consumo sustentável, que basicamente consiste em assegurar as necessidades básicas do indivíduo e

da comunidade sem que, para isso, haja um consumo vultoso de energia e materiais, reduzindo, assim, os

danos ambientais. O terceiro é a economia verde ou bioeconomia, que se refere à obtenção e utilização

sustentável dos recursos naturais destinados ao bem estar do cidadão e da sociedade.

 

Se a nascente Tecnologia da Informação da segunda metade do século XX auxiliou o surgimento do

movimento ambientalista, foi a consciência coletiva de defesa ao meio ambiente no início do século XXI
que, tal como em uma relação dialética, passou a influenciar nos destinos da Tecnologia da Informação.

 

Considerando o contexto ambiental e tecnológico supracitado e as mudanças de valores decorrentes

de ambos, passou a haver uma pressão social para que as inovações tecnológicas devessem estar em

sintonia com as necessidades humanas e as carências sociais, de modo que as ações coletivas em suas

produções fossem estabelecidas em princípios capazes de assegurar a dignidade humana e a

sustentabilidade social e natural. Essa compreensão fez com que a indústria de TI começasse a

desenvolver, na década de 1990, um conjunto de procedimentos visando, inicialmente, minimizar o

consumo de energia elétrica dos equipamentos.

O marco da relação entre TI e sustentabilidade é o ano de 1992. Influenciada pelos crescentes debates

sobre meio ambiente, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos lançou, naquele ano, o

programa Energy Star.

Figura 22: Logo da Energy Star.

Fonte: Reprodução da internet.



O selo Energy Star passou a ser concedido aos produtos eletrônicos que conseguissem minimizar o uso
de energia e, ao mesmo tempo, maximizar sua eficiência no funcionamento. A Energy Star foi aplicada

em diferentes tipos de produtos como computadores, televisores, condicionadores de ar, ventiladores,

geladeiras, máquinas de lavar roupa, dentre outros.  Na indústria da informática, a Energy Star provocou a

adoção de condutas sustentáveis – fazendo surgir, por exemplo, a opção de modo de espera em
monitores após um período estabelecido de inatividade da máquina – nas quais o desenvolvimento de
produtos, os processos de produção e o descarte de materiais causasse o menor impacto ambiental
possível. 

 

Nos anos seguintes, os produtos de TI evoluíram em tamanho, leveza, capacidade de armazenamento,
velocidade e processamento. O já salientado avanço da microeletrônica e a crescente integração e
miniaturização dos circuitos passaram a ser produzidos em larga escala. Esse fenômeno está diretamente

ligado ao consumismo acelerado de equipamentos eletrônicos. Ou seja, os produtos eletrônicos, que

anteriormente era feitos para durar anos, hoje, rapidamente tornam-se obsoletos gerando, por

consequência, uma grande quantidade de lixo eletrônico. Este cenário motivou o início das discussões

sobre práticas sustentáveis em logística reversa, remanufatura, reusabilidade e descarte correto de
resíduos eletroeletrônicos. 
 

No início dos anos 2000, gestores empresariais começaram a constatar que a Tecnologia da Informação

possuía uma problemática fundamental em sua relação com o meio ambiente:

Diante deste cenário, entre os anos de 2005 e 2006, algumas empresas de TI, com a finalidade de

vincular os recursos disponíveis a políticas de sustentabilidade e economia dentro das organizações

de modo a gerar benefícios para si e para o meio ambiente, conceberam a noção de Tecnologia da
Informação Verde ou TI Verde. Sendo considerada a mais recente manifestação de práticas
sustentáveis e com crescente relevância, a TI Verde é um conjunto de práticas ecoeficientes em TI:
desde a fabricação de equipamentos ecologicamente saudáveis, à adaptação sustentável da infra-

estrutura de TI, considerando também a aquisição, o uso e o descarte ambientalmente responsáveis dos

produtos tecnológicos informacionais.
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Maior consumo de materiais de TI

Maior gasto de energia elétrica

Menor durabilidade dos materiais

Maior quantidade de materiais descartados

Figura 23: Problemática da sustentabilidade ambiental na TI.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Dimensão conceitual

Justamente por ser um paradigma relativamente novo, a TI Verde não possui um conceito bem definido

nem um conjunto de práticas uniformemente aceito. As pesquisas que estudam as contribuições da TI

Verde como solução para problemas ambientais de cunho tecnológico ainda estão em fases iniciais,
sendo mister, portanto, um amadurecimento teórico aliado a discussões de dados empíricos

consistentes.

 

 



Apesar de não haver uma definição exata sobre o que é a TI Verde, é possível traçar suas linhas gerais.
Carvalho (2012) explica que a TI Verde significa interpretar a Tecnologia da Informação pelo viés da

sustentabilidade, definindo métodos de produção e práticas de utilização dos artefatos tecnológicos

que ajudem a preservar a natureza, diminuindo o uso de substâncias químicas no processo produtivo,

reduzindo o fluxo de energia e aumentando as atitudes relacionadas ao correto descarte de

equipamentos eletrônicos, reciclando-os e reutilizando-os. 
 

Molla, Cooper e Pittayachawan (2011) explicam que a TI Verde é uma aplicação sistemática de critérios

de sustentabilidade ecológica para criação, fornecimento, uso e descarte da infraestrutura técnica de TI,

bem como para práticas humanas e gerenciais em Tecnologia da Informação. Dessa forma, ela inclui

instrumentos de desenvolvimento tecnológico de hardware e software sustentáveis além de práticas

econômicas que englobam o ciclo de vida dos produtos de TI. A perspectiva ambiental pode ser

incorporada na mentalidade dos tomadores de decisão, nos sistemas de Tecnologia da Informação, nas

estruturas políticas de TI, nas rotinas operacionais, na infraestrutura humana de TI, entre os usuários
do produto final e nas considerações e práticas gerenciais.
 

Murugesan (2010) corrobora com essas perspectivas e defende que a TI Verde corresponde às práticas e

aos estudos designados a projetar, fabricar, usar e descartar computadores e subsistemas associados -

monitores, impressoras, dispositivos de armazenamento e sistemas de rede e comunicação - de

modo ecologicamente eficiente, com impacto mínimo ou nenhum sobre o meio ambiente. A TI Verde

também se empenha em alcançar a viabilidade econômica e melhorar o desempenho dos produtos

tecnológicos reforçando os pilares da ética e da responsabilidade social.
 

Em síntese, a TI Verde corresponde ao "estudo e a prática de utilizar os recursos computacionais de forma

eficiente” (LUNARDI; FRIO, 2012, p. 3) ou às diferentes atividades estabelecidas para "minimizar os
impactos negativos e maximizar os impactos positivos do comportamento humano sobre o meio

ambiente, através do uso da TI e dos serviços e produtos por ela oportunizados em todo o seu ciclo de

vida" (SALLES et al, 2016, p. 43).

Por este ângulo, Brooks, Wang e Sarker (2010) adotam uma visão sociotécnica e categorizam a TI Verde

de três maneiras: 1) TI Verde tática, representada por iniciativas que utilizam os equipamentos e a

infraestrutura de TI já existentes para mudar processos e/ou práticas organizacionais visando a redução

dos impactos ambientais; 2) TI Verde estratégica, através da criação de produtos e infraestruturas em TI

ambientalmente saudáveis desde sua concepção; 3) TI Verde profunda, correspondente às duas

anteriores mas dando ênfase ao prisma de transformação cultural com vistas à responsabilidade

socioambiental.
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Para mais informações conceituais

sobre a TI Verde, leia o artigo

"Afinal, o que é TI Verde?" disposto

no blog

https://tiverdeifs.blogspot.com/.

Acesse o texto pelo QR-Code ao

lado. 

Apenas para ilustrar, pense em seu computador. Neste caso, a TI Verde tática aplicar-
se-ia caso você queira, por exemplo, reduzir o gasto energético mediante a

diminuição manual da iluminação do monitor de sua máquina; a TI Verde
estratégica, por sua vez, poderia ser configurada na hipótese de você querer trocar seu
computador por outro que já foi projetado para gastar menos energia; a TI Verde
profunda seriam as ações em Educação Ambiental que lhe capacitariam criticamente

para o uso ambientalmente correto do seu computador.



Como será discutido na dimensão técnica, a TI Verde possui uma série de ações práticas que podem ser

aplicadas tanto em instituições como no cotidiano dos indivíduos. No entanto, todas essas práticas podem

ser alocadas em duas categorias de ação fundamentais.

Comecemos pelo gerenciamento de energia elétrica. Para entendê-lo e entender o papel da TI Verde

nisso, devemos principiar por um fato mundialmente conhecido: o aquecimento global. 
 

O aquecimento global é fruto do efeito estufa, um fenômeno natural sem o qual a vida na Terra

simplesmente não existiria. Nosso planeta encontra-se naquilo que os astrônomos e astrofísicos chamam

de "zona habitável" de um sistema planetário, onde a incidência de radiação proveniente da estrela

principal (no nosso caso, do Sol) permite a existência de água em estado líquido, fundamental para o

desenvolvimento da vida como a conhecemos. Ademais, a estrutura do nosso planeta, dotada de uma

inclinação axial média de 23,1º e de uma atmosfera recheada por gases de efeito estufa -
perfluorcarbonetos (PFCs), óxido nitroso (N2O), ozônio (O3), vapor de água (H20), metano (CH4),
dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), dentre outros - possibilitam que boa parte da

energia proveniente do Sol permaneça retida em nosso planeta, permitindo que todos os seres vivos

possam extrair dessa energia subsídios fundamentais para a atividade vital (vide a fotossíntese, por

exemplo). O aquecimento global é tão natural que até nosso vizinho Vênus é classificado como o planeta
mais quente do Sistema Solar justamente por possuir uma atmosfera densa e uma quantidade muito

grande de gases de efeito estufa (provenientes sobretudo das inúmeras erupções vulcânicas), o que o faz

apresentar temperaturas médias de 450 ºC.

Redução de resíduos
de equipamentos

elétricos e
eletrônicos
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Gerenciamento de
energia elétrica

Figura 24: As duas categorias de ação da TI Verde.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 25: Efeito estufa exemplificado.

Fonte: Reprodução da internet.



Apenas para contextualizar, o aquecimento global já ocorreu em outros períodos da história da Terra, e
por isso muitos cientistas demoraram a aceitar que o atual aumento de temperatura pudesse ser causado

principalmente pelas atividades humanas. Apesar de o aumento na concentração de dióxido de
carbono (maior responsável pelo efeito estufa) ser constante, desde o início da industrialização no século

XIX, alguns defendem a tese de que a relação entre esse aumento e a elevação da temperatura pode não
ser tão direta. Lopes (2006) explica que um estudo publicado na Revista Science no ano de 2000 aponta

que os fatores naturais, como erupções vulcânicas ou variações na intensidade da radiação solar que

chegam à Terra, seriam responsáveis por cerca de 25% da variação total de temperatura no século XX.

 

Indo na contramão deste entendimento, o químico norte-americano Charles David Keeling (1928-2005)

foi um dos poucos estudiosos que dedicou sua vida profissional à medição dos níveis de gás carbônico no

ambiente. Seus estudos tiveram início em 1954, quando desejou saber se a pressão de um gás como o

CO2 era a mesma no ar e na água. Na busca da resposta, ele aperfeiçoou o aparelho usado para fazer esse

tipo de medida e analisou amostras de ar e de oceanos em diferentes regiões da Terra, e em diferentes

períodos do dia, durante alguns anos.

 

Keeling observou que em qualquer lugar onde as medições eram feitas a concentração de CO2 era
aproximadamente a mesma, em torno de 315 partes por milhão (ppm). Esse era um valor médio, pois ao

longo do dia o valor exato apresentava variações, atingindo um valor máximo durante a madrugada e

mínimo pouco depois do meio-dia. O padrão de variações também era o mesmo para todas as regiões que

ele analisou.

 

As variações no teor de dióxido de carbono atmosférico ao longo do dia estão relacionadas com o

metabolismo dos seres clorofilados: eles captam CO2 no processo de fotossíntese e liberam esse gás na

respiração. As algas e as plantas realizam fotossíntese durante o período iluminado, e a taxa de trocas

gasosas é maior do que a que se verifica durante a respiração, que ocorre constantemente, dia e noite.

Assim, a concentração de CO2 no ar diminui nos períodos mais iluminados do dia (quando a

fotossíntese é mais intensa) e aumenta durante a madrugada, quando plantas e algas estão respirando

na maior parte do tempo.

 

Em 1957, Charles Keeling ajudou a implantar um sistema de monitoramento da concentração dos gases

atmosféricos em todo o planeta. Bases de pesquisa foram instaladas e as leituras diárias de concentração

de CO2 tiveram início no ano seguinte. No início, alguns problemas técnicos comprometeram a obtenção

de certas medidas, mas a partir de 1964 elas passaram a ser feitas ininterruptamente, até os dias atuais. A

representação gráfica desses resultados é conhecida como Curva de Keeling, em homenagem ao

trabalho desse grande cientista. A Curva de Keeling abaixo mostra os seguintes dados sobre as condições

da atmosfera atual.
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Figura 26: Dados da Curva de Keeling

de 1957 a 2019.

Fonte: Scripps CO2 Program.

https://scrippsco2.ucsd.edu/

(Acesso em 7 de dezembro de

2019).



A National Aeronautics and Space Administration
(NASA), que também realiza estudos sobre o clima

terrestre, publicou em maio de 2019 um gráfico que

compara as incidências de radiação solar em nosso

planeta e o aumento da temperatura da Terra. Os dados

colhidos desde a década de 1880 até o final de 2018
mostram que o crescimento progressivo na temperatura

terrestre não acompanha os níveis de atividade solar. O
contrário seria esperado caso o aquecimento global não

possuísse interferências antrópicas. Ou seja, Charles

Keeling e seu grupo de estudos estavam corretos
quanto à participação humana no aquecimento
global.
 

Dentre as consequências diretas do aquecimento global,

destacam-se: o derretimento das calotas polares e das

geleiras continentais; a elevação nos níveis dos
oceanos; mudanças climáticas de caráter global;
aumento da ocorrência de furacões, tempestades e
secas; extinção de várias espécies da fauna e da flora.

Em 2018, os níveis de CO2 atingiram, pelo quarto ano seguido,

as maiores médias da história da humanidade (confira no QR-
Code à esquerda). Em 2019, as emissões deste gás ficaram

abaixo do esperado (crescendo apenas 0,6%) mas, mesmo assim,

o número bruto é alarmante: até o final do ano, 37 bilhões de
toneladas de dióxido de carbono provenientes de atividades
antrópicas foram lançadas na atmosfera (confira no QR-Code à

direita).

Keeling e outros cientistas investigaram os fatores que explicariam o caráter ascendente desta Curva.

Entre os fatores estão: o desmatamento, a emissão de CO2 pela queima de combustíveis fósseis e o

fato de que o oceano não é capaz de absorver todo o CO2 lançado na atmosfera, como se pensava há

algumas décadas. Ou seja, a maior responsabilidade pelo aquecimento global parece ser mesmo dos
seres humanos e do seu estilo de vida atual. 
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Figura 27: Temperatura Terrestre

versus Atividade Solar.

Fonte: NASA.
https://climate.nasa.gov/climate_resources/189/

graphic-temperature-vs-solar-activity/(Acesso

em 15 de janeiro de 2020).

DICA
Quer saber qual é a sua Pegada de Carbono?

Utilize a Calculadora de CO2!

 

Acesse o site, preencha os dados e descubra

quantas árvores de Mata Atlântica você precisaria

plantar para compensar as suas emissões de

dióxido de carbono!

https://www.iniciativaverde.org.br/calculadora/index.php

Feita essa contextualização, é necessário se questionar onde a Tecnologia da Informação se encaixa no
quadro descrito. Qual sua contribuição para o atual estado de coisas em relação ao aquecimento
global e às emissões de gases de efeito estufa? Dificilmente nos fazemos esse tipo de pergunta quando

utilizamos nossos computadores, tablets, celulares ou quando acessamos a Internet. Aparentemente são

realidades absolutamente opostas. Mas há uma grande relação direta entre ambas situações.



A matriz elétrica mundial (fornecida periodicamente pela

International Energy Agency) é formada pelo conjunto de

fontes disponíveis para a geração de energia elétrica em

todo o globo. Como se sabe, precisamos de energia elétrica

para assistir televisão, ouvir rádio, acender a luz, ligar nossa
geladeira, carregar nosso celular, conectar o dispositivo
de Wi-Fi, utilizar nossos computadores, imprimir
documentos, etc.

 

Diferentemente da matriz brasileira, cuja primazia da

energia hidráulica representa o uso de uma fonte mais
renovável e limpa, a matriz elétrica mundial é composta

principalmente por combustíveis fósseis – como carvão,

óleo e gás natural – processados em termelétricas. E,
como já foi dito neste texto, a queima de combustíveis
fósseis é uma das principais causas da emissão
desordenada de dióxido de carbono na atmosfera do
nosso planeta.
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Figura 28: Matriz Elétrica Mundial de 2016.

Fonte: International Energy Agency.

https://www.iea.org/ (Acesso em 7 de

dezembro de 2019).

Especificamente em relação à Tecnologia da Informação, o consumo de energia procedente do uso dos
seus equipamentos em 2018 representou cerca 3,7% das emissões globais dos gases de efeito estufa
(equivalente a 830 milhões de toneladas desses gases). Não bastasse esse número - que não é pequeno

-, o ritmo de gastos segue crescendo a passos largos. A cada ano, 9% a mais de energia vinculada às
Tecnologias de Informação é despendida. Apenas a título de comparação, a indústria aeronáutica
emite anualmente, em média, cerca de 2% desses mesmos gases, 1,7% a menos do que os serviços de TI!

 

A informação é resultante dos dados recorrentemente publicados no site do The Shift Project

(https://theshiftproject.org/en/home/), uma organização francesa sem fins lucrativos criada em 2010 que

objetiva auxiliar a reduzir as mudanças climáticas e a diminuir nossa dependência dos combustíveis
fósseis. Para a entidade, a digitalização cada vez mais crescente das informações tem um papel decisivo
no aumento da pegada de carbono oriunda da energia gasta nas Tecnologias de Informação. 

Confira o gráfico ao lado. Ele não é do The Shift Project mas
da tese de doutorado de Hayri Acar, datada de 2017.
 

O gráfico mostra que a demanda no consumo elétrico usado

para alimentar a infraestrutura de TI, tem crescido a tal ponto

que o prognóstico para 2020 é de atingir cerca de 60% a
mais do que era consumido em 2007.  Ou seja: mais
consumo de eletricidade, mais consumo de energia, mais
emissões de gases de efeito estufa (principalmente CO2),

maior o aquecimento global. Para se ter ideia, um
computador (apenas um computador) funcionando

somente uma hora por dia utiliza 5 kWh por mês,
contribuindo, ao final de um ano, com a emissão de 18 kg
de dióxido de carbono. 
 

Agora, de posse desse dado, pare para refletir: ao redor do

mundo existem mais de um bilhão de computadores e 3,6
bilhões de pessoas estão conectadas à Internet.

Vale o destaque: os datacenters são responsáveis por 23% do gasto de energia elétrica em aparelhos
de TI. Desses 23%, 50% são dos servidores; 10% dos nobreaks, transformadores e perdas na
distribuição; 3% da iluminação; 22% da refrigeração e 15% da umidificação.

Figura 29: Gasto de energia elétrica pela

TI.

Fonte: Acar (2017).



Voltando ao The Shift Project, das pesquisas desenvolvidas pela organização quatro considerações finais

foram definidas:

 

1) A intensidade energética da indústria de TI está crescendo cerca de 9% ao ano em todo o mundo, ao
passo que a tendência energética global é de declínio de 1,8% por ano; 

2) A tendência de consumo excessivo de TI não é sustentável por conta da energia e das matérias-
primas necessárias para a produção e operação desses equipamentos; 

3) Ao comparar a atual situação dos diversos povos, percebe-se que o consumo de TI é desigual.
Exemplificando: o estadunidense médio, em 2018, possuía em torno de 10 dispositivos conectados e

consumia, mensalmente, 140 gigabytes de dados; já o indiano dispunha de apenas 1 dispositivo
conectado e empregava 2 gigabytes de dados mensais. O que isso evidencia? Para além da diferença

na densidade demográfica de ambos os países, que o desequilíbrio na distribuição de riquezas entre as

nações aponta para os países mais desenvolvidos como responsáveis no consumo cada vez mais
crescente e desordenado de energia elétrica (ver figura 61). 
4) Apesar desse quadro, o impacto ambiental causado pelas Tecnologias de Informação pode ser

contornado se o consumo for moderado. Se alterarmos nossa relação com a TI, do ímpeto consumista à
utilização comedida, será possível limitar o aumento do consumo de energia elétrica em, no mínimo,

1,5% por ano.
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Para mais informações sobre o

gerenciamento de energia

elétrica pela TI, leia o artigo "O
que a Tecnologia da

Informação tem a ver com o
aquecimento global?"

disposto no blog

https://tiverdeifs.blogspot.com/.

Acesse o texto pelo QR-Code
ao lado. 

Quanto à segunda categoria de ação da TI Verde, é necessário conceituá-la. Como anteriormente

discutido, é progressivo o quantitativo de pessoas que se juntam à sociedade da informação e à

economia global. Um dos efeitos desse momento é a facilitação do acesso a produtos como

computadores, celulares, tablets e outros aparelhos eletrônicos. Como consequência, são verificados

exponenciais aumentos no consumo desses equipamentos.

 

Porém, devido aos avanços tecnológicos contínuos, esses produtos tornam-se obsoletos rapidamente.

A ideia de obsolescência programada surge com Gordon Earle Moore (1929-), cofundador da Intel. A

chamada Lei de Moore, descrita em 1965, afirma que o poder de processamento dos equipamentos

informáticos dobra a cada 18 meses, transformando em obsoletos os dispositivos computacionais após

um ano e meio de sua produção.

 

Muito embora alguns autores como Mansur (2011) defendam uma expectativa de vida mais otimista para

os produtos tecnológicos, estabelecendo um ciclo de até 5 anos, é fato que em períodos
progressivamente mais curtos novos aparelhos com recursos aprimorados são lançados no mercado.

Essa celeridade de produção, aliada ao ímpeto consumista que rege o modus operandi da sociedade
capitalista, conduz a um crescente descarte dos antigos aparelhos, gerando um montante igualmente

crescente de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) ou, simplesmente, lixo
eletrônico (e-waste).

 

Lixo eletrônico é todo equipamento que utiliza eletricidade - ou seja, que contenha peças elétricas em

sua composição - e que, por algum motivo, foi inutilizado. Essa definição engloba computadores,
televisores, aparelhos celulares, os componentes periféricos e internos destes, dentre outros.
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Figura 30: Tipos de REEE.

Fonte: Silva (2018, p. 37).

O lixo eletrônico é considerado atualmente um dos maiores problemas ambientais do mundo. Esses
resíduos, uma vez descartados no ambiente sem qualquer tipo de tratamento, representam um grave
risco para a natureza. Eles possuem, em sua composição, metais pesados e altamente tóxicos como

mercúrio, cádmio, berílio e chumbo. Ao entrarem em contato com o solo, esses metais podem contaminar
o lençol freático e, quando incinerados, poluem o ar. Além disso, os REEE representam um perigo à
saúde não apenas da população como um todo mas especialmente dos catadores, que sobrevivem da

venda de materiais coletados em lixões. As substâncias contidas no lixo eletrônico, quando inaladas ou

ingeridas, podem provocar distúrbios no sistema nervoso, problemas renais e pulmonares, câncer e

danos ao cérebro.

Além do imbróglio relacionado ao tratamento e à

destinação final dos equipamentos que não são

mais úteis, outro fator importantíssimo deve ser

ressaltado. A fabricação dos equipamentos de TI

pode, muitas vezes, não ser considerada
sustentável. Por exemplo: segundo a Universidade

das Nações Unidas, para a fabricação de um único
computador gasta-se cerca de 1,8 toneladas de
matérias-primas dos mais diversos tipos. A

produção de um monitor CRT (que nos últimos anos

perdeu espaço para os monitores LCD) de 17
polegadas demanda 240 kg de combustíveis
fósseis, 22 kg de produtos químicos e

impressionantes 1.500 kg de água. Esse último

número ocorre devido à fabricação dos chips, que

consome uma grande quantidade de água. Cada

etapa da produção de um circuito integrado, da

pastilha de silício até o microprocessador de fato,

compreende etapas de lavagens constantes em

água rigorosamente pura. Ao final do processo, essa

mesma água, agora impura, geralmente é descartada

in natura, contribuindo ainda mais para a poluição

ambiental.

Figura 31:  Monitor do tipo CRT.

Fonte: Reprodução da internet.



Os subprodutos oriundos indiretamente dos resíduos elétricos e eletrônicos também entram nessa conta.

Um dos principais para a TI é o papel. O desperdício de papel é uma preocupação constante tanto para

ambientalistas quanto para empresários que desejam diminuir os custos de sua empresa e, ao mesmo

tempo, efetivar ações de proteção ambiental que transmitam ao mercado uma imagem

ecologicamente sadia do seu empreendimento. Confira, abaixo, algumas noções gerais sobre a

utilização demasiada de papel a partir de três pontos de vista: individual, ambiental e empresarial.

Quer saber como o seu consumo de papel influencia no meio ambiente e na sua rotina?

 

Acesse o site, preencha os dados e descubra quantos quilos de madeira e litros de água você

desperdiça com essa ação. Veja também quanto de dinheiro e tempo você despende por

impressão!

 

https://www.docusign.com.br/esign/Calculadora-Papel
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Figura 32:  Gasto com papel.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de https://www.docusign.com.br/ e

https://www.mydatascope.com/.

DICA

Saiba, no vídeo abaixo, como o papel é produzido.

https://www.youtube.com/watch?v=rFqpki-sScM
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Para conceber práticas em TI Verde que sejam realmente efetivas na redução dos resíduos de

equipamentos elétricos e eletrônicos, é necessário ter em mente algumas informações relevantes sobre o

impacto do lixo eletrônico no meio ambiente e na saúde humana. Conhecer quais elementos
compõem os aparelhos elétricos e eletrônicos, os efeitos que eles causam no organismo humano, onde
eles localizam-se nos equipamentos informáticos e informações gerais sobre a realidade global dos
REEE, são de fundamental importância à TI Verde. Confira abaixo alguns desses dados.

Figura 33:  Localização das substâncias químicas presentes no computador.

Fonte: Santos (2016, p. 132).

O arsênio, presente em circuitos integrados, é causador direto de doenças na pele e no sistema
nervoso, além de causar câncer no pulmão.

O cádmio, localizado em baterias, semicondutores, chips e estabilizadores, é um agente
cancerígeno que afeta o sistema nervoso, provoca dores reumáticas, distúrbios metabólicos e

problemas pulmonares. Em um computador seu peso corresponde a 0,029% do total. Nada dele
é passível de reciclagem.

O chumbo está em circuitos integrados, soldas e baterias. Provoca irritabilidade, tremores
musculares, lentidão de raciocínio, alucinação, insônia e hiperatividade. Em um computador

constitui 6,298% do peso total da máquina. Cerca de 40% dele é passível de reciclagem. 

O cloreto de amônia, presente em baterias de celulares e laptops, pode acumular-se no
organismo e causar asfixia.

O manganês, constituinte da estrutura metálica do computador e presente também nos

encaixes, causa anemia, dores abdominais, vômito, seborreia, impotência, tremor nas mãos e
perturbações emocionais devido a implicações no sistema nervoso central. Em um computador,

diz respeito a 0,031% do peso total da máquina. Nada dele é passível de reciclagem.

O mercúrio está presente em baterias, ligamentos, termostatos e sensores. Causa problemas no

estômago, distúrbios renais e neurológicos, alterações genéticas e alterações metabólicas.
Em um computador, corresponde a 0,015% do peso total. Nada dele é passível de reciclagem.

O zinco, presente em baterias de celulares e laptops, provoca vômitos, diarreias e problemas
pulmonares. Corresponde a 2,204% do peso total de um computador e aproximadamente 60% do

seu conteúdo pode ser reciclado.
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O berílio, presente como condutivo térmico e em conectores, é causador de câncer no pulmão.
Em um computador, corresponde a 0,015% do peso total da máquina e nada dele é passível de
reciclagem.

O níquel, presente na estrutura metálica do computador, nas placas de circuito impresso e nos

tubos de raios catódicos de monitores CRT, provoca irritação nos pulmões, bronquite crônica,
reações alérgicas, ataques asmáticos e problemas no fígado e no sangue. Corresponde, em um

computador, a 0,850% do peso total. Quase 80% dele pode ser reciclado.

O cobre, componente essencial de fios e cabos, placas de circuito impresso e condutores em
geral, promove intoxicações e problemas no fígado. Em um computador, diz respeito a 6,928%
do peso total da máquina. Praticamente 90% dele pode ser reciclado.

O bário, presente em válvulas eletrônicas, aumenta a pressão arterial, age no sistema nervoso
central e causa problemas cardíacos. Corresponde, em um computador, a 0,031% do peso total.

Nada dele pode ser reciclado.

O alumínio, fundamental como condutor e em placas de circuito impresso, além de ser usado

como solda, provoca perturbações intermitentes da fala e disfunções neurológicas que

impedem movimentos coordenados. Causam também espasmos mioclônicos, convulsões,
alterações de personalidade e demência global. Corresponde a 14,172% do peso total de um

computador e 80% dele pode ser reciclado.

O cromo está presente na estrutura metálica do computador. Ele também serve de protetor anti-
corrosão. O cromo acumula-se nos pulmões, pele, músculo e tecido adiposo. Causa anemia,
interfere no funcionamento do fígado e dos rins. Ocasiona também câncer de pulmão. Apenas
0,006% dele está presente no peso total de um computador e 0% é passível de reciclagem.

A prata, presente em placas de circuito impresso e em condutores elétricos, se aloja
cumulativamente no organismo humano. Apenas 10 g de prata são letais ao ser humano. Em um

computador, ela corresponde a 0,018% do peso total e 98% dela é passível de reciclagem.

O policloreto de vinila (PVC) serve como isolante elétrico. Quando queimado causa problemas
respiratórios ao ser humano. É 100% reciclável.

O bismuto, presente em monitores CRT e placas de circuito impresso, provoca distúrbios
gastrointestinais, problemas na gengiva, estomatite, fraqueza geral, perda do apetite,
dermatites e doenças renais.

O antimônio, também presente em monitores CRT e placas de circuito impresso, provoca febre
alta, irritação na mucosa estomacal, vômitos fortes, cólica abdominal, diarreia, inchaço dos
membros inferiores e superiores, hálito forte e erupções cutâneas.

O estanho, pertencente a circuitos integrados, placas de circuito impresso, além de ser

elemento fundamental na elaboração das soldas metálicas, pode provocar náuseas, vômitos,
diarreias, dores abdominais, dores de cabeça, irritação nos olhos e na pele. Do peso total de um

computador ele corresponde a 1,007%. Cerca de 70% de estanho em uma máquina pode ser

reciclado.

O selênio, componente de placas de circuito impresso, pode provocar: intoxicação aguda,
anorexia, dispneia intensa, corrimento nasal espumoso, cianose, tremor, hipertermia,
cegueira, taquicardia, arritmias cardíacas, ataxia e exaustão, edema pulmonar, cardíaco e
hidrotórax pálido. 

O vanádio, presente em monitores CRT, provoca: dores de cabeça, palpitações, sudorese,
fraqueza, problemas nos rins e bronquite. Corresponde a apenas 0,0002% do peso total de um

computador e nada dele pode ser reciclado.
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O germânio é um importante semicondutor presente principalmente em computadores e
laptops. Alguns compostos do germânio são tóxicos como, por exemplo, o tetracloreto formado

no seu processo de extração. Em um computador corresponde a 0,001% da massa total e nada
dele pode ser reciclado.

O gálio também é um importante semicondutor igualmente presente em computadores e
laptops. Não há relatos de efeitos nocivos deste componente. Assim como o germânio, em um

computador corresponde a 0,001% da massa total e nada dele pode ser reciclado.

O ferro está presente em estruturas e encaixes computacionais. Sua intoxicação pode causar

vômitos, diarreia, dor abdominal e insuficiência hepática. Em um computador, corresponde a

20,471% do peso total e 80% dele pode ser reciclado.

O tântalo constitui condensadores e compõe ligas metálicas resistentes à corrosão. Suas
características de inércia química, dureza e ductilidade são de extrema relevância em aparelhos

informáticos. Em um computador representa 0,015% do peso total e nada dele pode ser
reciclado.

O ouro é utilizado para conexões e condutivos de aparelhos informáticos. Por ser um excelente

condutor elétrico e ter características de resistência à corrosão, é capaz de conduzir mais energia

melhorando a qualidade do vídeo ou do áudio. Em um computador constitui apenas 0,0016% do

peso total da máquina e 98% dele pode ser reciclado.

O titânio, utilizado em pigmentos para computadores, acumula-se em tecidos biólogicos. No
entanto, ainda não se reconhece nenhum papel danoso desempenhado por esse elemento no

organismo humano. Em um computador, constitui 0,015% do peso total e nada dele pode ser
reciclado.

O cobalto, utilizado como componente estrutural dos aparelhos informáticos, é tóxico, pode
provocar câncer e possui potencial capacidade de gerar contaminação radioativa. Em um

computador, corresponde a 0,015% do peso total e 85% dele pode ser reciclado.

A sílica, ou dióxido de silício, é a principal matéria prima para o vidro. Em um computador

corresponde a 24,880% do peso total e todo seu montante pode ser reciclado. Ademais, seu
descarte correto é de fundamental importância sobretudo para os catadores, uma vez que seu

manuseio incorreto pode provocar cortes profundos, inflamações e infecções.

O principal documento estatístico referente aos resíduos de equipamentos

elétricos e eletrônicos em todo o mundo é da Universidade das Nações
Unidas em parceria com a Sustainable Cycles Programme (SCYCLE), com o

International Telecommunication Union (ITU) e com o International Solid

Waste Association (ISWA).

 

 O The Global e-waste Monitor (acesse-o pelo QR-Code ao lado), cuja versão

mais recente foi publicada em 2017, representa um trabalho colaborativo de

pesquisadores presentes nas mais variadas regiões de todos os continentes
do globo, com o intuito de quantificar e triangular os dados provenientes do

lixo eletrônico em todo o mundo até o ano de 2016.
 

Sendo a principal referência para o assunto, o The Global e-waste Monitor é

um dos instrumentos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Figura
21) estabelecidos pela ONU. As informações oriundas do documento visam

mapear as especificidades de cada região estudada sobre a problemática
do lixo eletrônico. Ao possibilitar o desenvolvimento das capacidades

nacionais e regionais de produzir estatísticas confiáveis sobre o e-waste,
objetiva-se, com os resultados, identificar e promover coletivamente as
melhores práticas de gestão global do lixo eletrônico.
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O relatório aponta que, em 2016, todos os países do mundo produziram incríveis 44,7
milhões de toneladas métricas de lixo eletrônico, o que corresponde a 6,1 kg por
habitante. Esse montante de e-waste mundialmente produzido equivale a 4.500 Torres
Eiffel! Apenas a título de informação: a Torre Eiffel é composta por ferro forjado e aço,

possui 324 metros de altura e peso superior a 10.000 toneladas.
 

De acordo com o The Global e-waste Monitor, o prognóstico de REEE no mundo é que, até
2021, 52,2 milhões de toneladas métricas de lixo eletrônico sejam produzidas, o que

corresponde a 6,8 kg por pessoa!

Figura 34:  Produção de REEE global e por habitante.

Fonte: Global e-waste Monitor (2017, p. 5).

Globalmente, das 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico produzido pela humanidade, apenas 8,9
milhões de toneladas (20%) são documentadas como coletadas e apropriadamente recicladas.
 

Os 80% restantes (35,8 milhões de toneladas métricas) não são documentados ou são descartados
de forma incorreta. Desse total, aproximadamente 1,7 milhões de toneladas métricas dos REEE (4%)

são declaradamente jogadas no lixo comum, tendo como destino seguinte serem enterradas ou

incineradas. As 34,1 milhões de toneladas (76%) restantes do montante é desconhecida: podem ter

sido despejadas in natura, negociadas ou recicladas em condições inadequadas.
 

Figura 35:  Destinação de todo lixo eletrônico produzido pela

humanidade em 2016.

Fonte: Global e-waste Monitor (2017, p. 5).
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Outra informação relevante apresentada pelo relatório, diz respeito aos tipos de equipamentos mais
descartados. Das seis categorias estabelecidas, todas possuem alguma relação com a Tecnologia da

Informação.

 

1) Dentre os small equipments (equipamentos pequenos), categoria que apresenta o maior número de
descartes segundo o relatório, podem ser incluídas pequenas ferramentas eletrônicas e controles de
instrumentos. Nessa categoria estão as peças de computadores, laptops, ares-condicionados, televisores,

rádios, celulares, tablets, etc;

 

2) Nos large equipments (equipamentos de grande porte), segunda categoria com mais descartes,
estão, por exemplo, grandes máquinas copiadoras, racks de datacenters e painéis fotovoltaicos;

 

3) Em temperature exchange equipments (equipamentos de mudança de temperatura), estão,

sobretudo, os ares-condicionados e qualquer outro aparelho que tenha como objetivo arrefecer o

ambiente. Estes, relacionam-se indiretamente com a TI pela sua presença imprescindível em
datacenters com o objetivo de resfriar os servidores;

 

4) Os screens (telas) compõem a categoria dos monitores, televisores, tablets e laptops;

 

5) A categoria de small IT (pequenos equipamentos de TI) é composta por telefones celulares,
roteadores, impressoras, mouses, pen-drives, HDs externos, teclados, caixas de som, fiações,
baterias, etc;

 

6) Por fim, a categoria lamps (lâmpadas) inclui lâmpadas fluorescentes, lâmpadas incandescentes e

lâmpadas de LED;

Figura 36:  Categorias de todo lixo eletrônico

produzido pela humanidade em 2016.

Fonte: Global e-waste Monitor (2017, p. 40).

O The Global e-waste Monitor possui mais dados relevantes que ainda serão tratados em outras dimensões

deste Guia. Por ora, as informações apresentadas já oferecem uma noção dos significativos riscos que o

lixo eletrônico proporciona ao meio ambiente e à saúde humana, configurando-se como um grande
desafio ao desenvolvimento sustentável e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
estabelecidos até 2030.
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Leituras sugeridas



Um dos principais teóricos da TI Verde, Murugesan (2008; 2010) pontua que, para que as premissas da

Tecnologia da Informação Verde sejam cumpridas, as técnicas a ela relacionadas devem ser realizadas

objetivando a sustentabilidade ambiental. Para tal, o autor evidencia algumas dessas técnicas: a)

projetos de sustentabilidade ambiental em TI; b) computação com eficiência energética e segurança
ambiental; c) gerenciamento de energia; d) projetos de datacenters sustentáveis, layout e localização;

e) virtualização de servidores; f) descarte e reciclagem responsáveis; g) alinhamento com normas e

leis regulatórias; h) métricas verdes e ferramentas de avaliação; i) mitigação de riscos relacionados
ao meio ambiente; j) uso de fontes de energia renováveis; k) desenvolvimento de selos verdes em

produtos de TI; l) recondicionamento e reuso de equipamentos antigos; m) análise, modelos e

simulações de impactos ambientais; m) promoção de auditorias e elaboração de relatórios para obter

dados sobre o consumo de energia; n) recondicionamento dos hábitos diários individuais com vistas à

sustentabilidade.

 

Ainda conforme esse autor, para tratar de maneira abrangente e eficaz os impactos da TI no meio

ambiente, é necessário adotar uma abordagem holística que delibere sobre os problemas ambientais ao

longo de quatro caminhos complementares:
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SILVA, A.R.S. Lixo Eletrônico: de problema ambiental a fator de promoção do

desenvolvimento. Franca, f. 102, 2018. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) –

 CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA, 2018.

Dimensão técnica

Uso verde: reduzindo o consumo de energia dos computadores e de outros sistemas de

informação;

Descarte verde: recondicionando, reutilizando e reciclando adequadamente computadores

antigos, peças não desejadas e outros equipamentos eletrônicos;

Design verde: projetando peças, computadores, servidores e outros equipamentos com

eficiência energética e ambientalmente corretos;

Fabricação verde: fabricando componentes eletrônicos, computadores e outros subsistemas

associados a partir de um processo de produção com mínimo ou nenhum impacto no meio
ambiente.

Fonte: Elaborado pelo autor

a partir de Murugesan

(2008).

Figura 37:  Ciclo de vida de um

computador a partir de uma

abordagem holística.



Para identificar as técnicas em TI Verde adotadas por empresas, Lunardi, Simões e Frio (2014) realizaram

um estudo exploratório-descritivo buscando anúncios divulgados eletronicamente em sites brasileiros.

Foram coletados 202 anúncios, publicados entre os anos de 2006 e 2011, que abordavam o tema. A

partir dos dados, os autores categorizaram as principais práticas. Dentre as atividades em TI Verde

desenvolvidas pelas empresas, foram estabelecidas as seguintes categorias: a) práticas de
conscientização; b) datacenter verde; c) descarte e reciclagem; d) fontes alternativas de energia; e)

hardware; f) impressão; g) software. 

 

Sintetizando as práticas citadas por Lunardi, Simões e Frio (2014) e Murugesan (2008; 2010), a pesquisa

de Dias (2015) resumiu em sete as principais atividades em TI Verde: a) ecoeficiência energética e
energias renováveis; b) infraestrutura verde; c) monitoramento de impressões; d) gestão dos resíduos
de equipamentos elétricos e eletrônicos; e) virtualização: cloud computing e datacenters verdes; f)

normatizações: certificações e selos verdes; g) políticas ambientais.
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Confira a postagem "As principais
categorias de ação da TI Verde e
suas respectivas subcategorias"

disposta no blog

https://tiverdeifs.blogspot.com/.

Compreenda como as práticas

supracitadas encaixam-se nas duas

categorias de ação da TI Verde. 

Acesse o texto pelo QR-Code ao

lado. 

As pesquisas acima citadas apresentam uma visão de síntese das possíveis práticas em TI Verde. No

entanto, Alves et al (2016) identificaram, com riqueza de detalhes, 65 práticas em TI Verde,
posicionando-as em 7 categorias. 

Práticas de
conscientização

Criar ou participar de políticas de sustentabilidade para TI; buscar fornecedores

sustentáveis de TI; promover ou participar de palestras e eventos para

conscientização; fazer videoconferências, utilizar FTP e Mensagens Instantâneas;

evitar compras de TI desnecessárias; reunir os comitês diretivos para garantia da

sustentabilidade em TI; analisar a eficiência energética dos equipamentos de TI;

incentivar colegas a praticarem ações sustentáveis na área da informática;

divulgar as certificações verdes para TI; priorizar prédios verdes; desligar o

monitor na hora do almoço; desligar os computadores após o fim do expediente;

recusar produtos de TI que agridam o meio ambiente.

Datacenter verde

Unificação de servidores; unificação de desktops; modernização da

infraestrutura dos datacenters para economia de energia; utilizar servidores em

nuvem (cloud computing); tornar ecoeficiente o sistema de resfriamento dos

datacenters; checar se o ar-condicionado está regulado ao datacenter; virtualizar

"storage" e servidores; reavaliar a necessidade de redundâncias para pontos não

vitais do datacenter; avaliar o layout físico do datacenter para melhor circulação

do ar.
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Descarte e
reciclagem

Priorizar empresas certificadas em coleta e reciclagem de equipamentos de TI; reciclar

hardwares, peças e cartuchos; descartar corretamente os hardwares com empresas

especializadas na coleta dos REEE; doar equipamentos de TI obsoletos; reciclar

periféricos de informática; verificar a existência de leis de regulamentação de REEE;

incentivar os colegas a entregarem seus equipamentos antigos na compra de um novo

(trade-in); realocar os equipamentos de informática obsoletos em outros

departamentos; comprar equipamentos de TI que utilizam embalagens recicláveis

e/ou reutilizáveis; reaproveitar embalagens dos equipamentos de TI.

Fontes
alternativas

de energia
Utilizar energias renováveis para TI.

Hardware

Utilizar equipamentos de TI eficientes e econômicos; utilizar monitores LCD; eliminar

ou priorizar equipamentos de TI que não contenham componentes nocivos; preferir

equipamentos de TI que foram  reciclados; aumentar o ciclo de vida dos produtos de

TI ou priorizar por produtos que sejam assim; diminuir o brilho dos monitores LCD;

programar os monitores para desligarem após o tempo de inatividade; recuperar os

equipamentos de TI danificados ao invés de comprar novos; utilizar dispositivos de

computação com o selo "Energy Star" ou com outros Selos Verdes; comparar o tempo

de garantia dos equipamentos de TI; avaliar a durabilidade dos equipamentos de TI;

ativar o modo hibernação dos computadores; utilizar thin clients; trocar desktops por

laptops; limpar internamente os computadores e outros equipamentos de TI para

maior conservação; identificar os hardwares em bom funcionamento em um

computador com defeito; inutilizar os computadores com defeito/mal funcionamento

das fontes de energia.

Impressão

Monitorar impressões; digitalizar ao invés de imprimir; terceirizar o serviço de

impressão; utilizar impressões frente e verso; diminuir a quantidade de impressoras;

utilizar papeis reciclados para impressões; fazer uso de multifuncionais; configurar

impressora para imprimir em modo rascunho; em uma empresa, implantar o conceito

de impressão segura (senha ou crachá para imprimir); utilizar a opção "ecofonte" nas

impressões, de modo a aumentar a durabilidade do toner.

Software

Gerenciar o consumo de energia da TI através de softwares; utilizar softwares que

manipulem os hardwares visando eficiência energética; utilização de software para

controlar a emissão de gases e qualidade da água; desenvolver software que seja

capaz de projetar equipamentos de TI mais econômicos e eficientes; utilizar

sites "verdes", com cores mais escuras, para diminuir o consumo de energia elétrica.

As práticas apresentadas podem ser realizadas tanto por empresas como por indivíduos em sua vivência

cotidiana. É importante frisar que cada uma dessas categorias podem ser consideradas subcategorias
inseridas nas duas principais: gerenciamento de energia elétrica e redução dos resíduos de
equipamentos elétricos e eletrônicos. A partir delas, emergem as práticas citadas. Para fins de

compreensão, exemplificaremos algumas das práticas em suas respectivas subcategorias. Nem todas

serão citadas prontamente por dois motivos: 1) não é objetivo deste Guia esgotar a discussão sobre a TI

Verde; 2) existem práticas específicas de outras dimensões que, no momento oportuno, serão citadas.



Essa subcategoria possui relações significativas com a dimensão educacional, que será tratada mais à

frente, e com a TI Verde profunda, anteriormente exemplificada na dimensão conceitual.

Conscientização e educação são diretrizes fundamentais em qualquer processo de transformação, seja

ele dentro de uma organização ou de cunho pessoal. As práticas aludidas por Alves et al (2016) nesta

subcategoria vinculam-se com atividades econômicas e sociais que propõem o uso racional dos

recursos de TI, reivindicando, necessariamente, uma reflexão crítica minimamente estruturada no

entendimento do porquê dos procedimentos. As práticas de consumo consciente, a geração de menos
resíduos, a fuga de potenciais desperdícios pessoais e coletivos e a utilização estrita de somente
aquilo que for necessário são ações que compõem as práticas de conscientização.

Conforme descrito anteriormente, uma das principais preocupações da TI

Verde é o aumento do gasto de energia elétrica. Sua redução deve vir

como resultado de iniciativas adotadas individual e coletivamente e que

sejam mediadas pelo uso consciente dos equipamentos de TI. Para a TI

Verde, um objetivo chave no uso de sistemas computacionais e outros

sistemas de informação é reduzir seu consumo de energia, minimizando as

emissões de gases de efeito estufa.

 

É possível reduzir drasticamente o consumo de energia fazendo pequenas
alterações na maneira como utilizamos os computadores. A maioria deles

fica funcionando quando não estão sendo usados. Manter computadores

ligados desnecessariamente representa um gasto de energia que poderia
ser facilmente evitado. E não é apenas o computador per si que gasta

energia elétrica. Mantê-lo funcionando gera calor desnecessário e 
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Práticas de conscientização

Figura 38:  Arquitetura da ACPI.

Fonte:  Reprodução da internet

requer aparelhos refrigeradores de ar, o que aumenta o gasto
total de energia. A redução do consumo de energia pelos

computadores pode ser feita mediante a adoção de hábitos
simples como, por exemplo, desligar o monitor quando não
estiver em uso e desligar corretamente o computador ao final
do expediente. Além disso, há os recursos de gerenciamento de

energia elétrica. Sem afetar o desempenho da máquina, é
possível programar o computador para desligar
automaticamente. Nos sistemas operacionais modernos é

possível utilizar o recurso em Advanced Configuration and Power 

Interface (ACPI), que incorpora sistemas de poupança de energia e que permite configurar monitores e

discos rígidos para desligarem após um determinado período de inatividade. Além disso, é possível

configurar para o modo hibernação, quando não estão em uso, e depois programar o desligamento da
máquina. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (MURUGESAN, 2010),

medidas como essa reduzem o gasto de energia, ao longo de um mês, em até 70%.

Outra prática relacionada à conscientização em TI Verde, segundo Alves et al (2016), é a construção de

infraestruturas verdes ou prédios verdes. Esse tipo de edificação prioriza, desde o projeto inicial,

instalações que permitam o aproveitamento da luz natural, o uso racional de energia, espaços para
armazenamento de lixo e produtos recicláveis e uso de fontes renováveis de energia.
 

Segundo Dias (2015), um exemplo de adoção de prédios verdes é o que ocorre na França. Segundo essa

autora, o país aprovou uma lei que obriga os novos edifícios comerciais a serem construídos com telhados
ecológicos ou painéis de energia solar. Os telhados ecológicos (ou verdes) oferecem uma estrutura que
isola internamente o ruído e o calor proveniente do ambiente externo e reduz os gastos com energia
elétrica destinada à refrigeração e à iluminação. Já os painéis solares ajudam na geração de energia 



Uma outra forma de conscientização é através da

realização de compras verdes. Consiste basicamente na

capacidade de o usuário refletir sobre a necessidade
real em ter determinado equipamento informático e,

em afirmativo, verificar se tal equipamento possui

padrões de sustentabilidade que corroborem com a

proteção ao meio ambiente. Medeiros (2014) defende

que toda relação de consumo, por menor que seja,

gera um impacto ambiental. Portanto, o usuário deve

estar consciente de que não basta adquirir um produto

sustentável mas zelar para que sua relação com o 

 aparelho também o seja.

renovável evitando, assim, o uso de outras fontes de energia elétrica causadoras de problemas

ambientais. Um dos exemplos de prédio verde no Brasil é o Museu de Arte do Rio que, inaugurado em

2013, recebeu em 2014 o reconhecimento da Green Building Council por sua arquitetura e

infraestrutura sustentável.

A Siemens, empresa alemã voltada para serviços tecnológicos de

automação, digitalização e eletrificação, é líder em prédios verdes
com eficiência energética nos Estados Unidos e na Europa.

Segundo Gianelli (2016), os edifícios verdes da Siemens já

contribuíram com a diminuição de custos em energia elétrica na

ordem de 2 bilhões de euros, além de ter reduzido a emissão de
dióxido de carbono em cerca de 1,2 milhão de toneladas.
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Figura 39:  Museu de Arte do Rio.

Fonte:  Acervo do autor.

Quer saber como funciona um prédio
verde? Confira no vídeo abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=rueIJnRJC7A

Figura 40:  Logo da Siemens.

Fonte:  Reprodução da

internet.

A realização de videoconferências e o uso de mensageiros instantâneos para cumprimento de reuniões

e comunicações também são práticas da TI Verde. Conforme Gianelli (2016), além de servir como

instrumento de conscientização, essas práticas reduzem a emissão de gás carbônico a partir do

momento em que dispensa o deslocamento de automóvel dos indivíduos para um local físico.

Principalmente em empresas, há uma crença na maior produtividade dos encontros proporcionada pela

interação presencial entre os partícipes. Sem entrar no mérito da veracidade ou não deste entendimento, o

fato é que a agressão ao meio ambiente, com a emissão contínua de gases de efeito estufa provenientes

do transporte de profissionais para o local das reuniões, pode ser alta. Ainda à luz desse autor, o Banco
Itaú conseguiu, em 2010, poupar a emissão mensal de 80 toneladas de dióxido de carbono quando

passou a adotar tais medidas.

Figura 41:  Compra consciente.

Fonte:  Medeiros (2014, p. 83).
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Reforçando a lista acima e acrescentando mais alguns pontos necessários para o estabelecimento da

compra verde em TI, temos: 

Adquirir produtos que geram baixo impacto ambiental;

Considerar seriamente sua finalidade e seu descarte;

Avaliar as circunstâncias humanas (condições de trabalho) e ambientais nas quais o produto é

produzido;

Considerar quais matérias-primas foram utilizadas na produção;

Verificar a relação entre durabilidade e consumo;

Perceber a ausência ou presença de selos verdes;

Considerar se o produto e seus componentes podem ser reciclados ou reutilizados;

Dar preferência a produtos que geram menos resíduos e consomem menos água e energia em sua

produção e/ou uso.

Datacenter verde

De acordo com a figura 29, é possível notar que os datacenters são os
principais responsáveis no gasto de energia elétrica dentre os

equipamentos de TI. A evolução da Internet demandou um rápido

crescimento deste equipamento computacional, fazendo com que as

empresas instalassem mais servidores e expandissem sua
capacidade em processar os dados com mais celeridade. O
conceito clássico de um datacenter bem estruturado e com tecnologia

de ponta, exige uma demanda energética muito grande para a

aparelhagem, além de climatização para que os servidores não

superaqueçam, permitindo-os rodar perfeitamente.

O problema, segundo informações do Gartner Group em 2017, é que a demanda total de energia elétrica

dirigida ao funcionamento dos datacenters em todo o mundo têm crescido cerca de 10% ao ano. Até 2022,

mesmo com a sustentabilidade ambiental pautando os fundamentos da Tecnologia da Informação, o

prognóstico nada otimista aponta para um progressivo aumento de até 15% ao ano no  gasto energético

destes equipamentos. Como já foi dito na dimensão conceitual, os datacenters representam um gasto de

23% de toda energia destinada a aparelhos de TI.

Figura 42:  Gasto energético

em um datacenter.

Fonte:  Elaborado pelor

autor a partir de Lunardi,

Simões e Frio (2014).



Para melhorar a eficiência energética dos datacenters, é necessário investimentos em projetos
ecológicos que adquiram equipamentos eficientes em termos de energia, além da construção de

espaços que, tal como um prédio verde, possuam um ecodesign promotor da sustentabilidade. A
estrutura física das instalações de um datacenter devem ser pensadas visando uma gestão de fluxo de ar
entre os racks, reduzindo os gastos com refrigeração. Os ares-condicionados devem sempre receber

manutenção constante para que seu uso não seja maior do que o necessário. O emprego da luz natural e
a utilização de energias renováveis também devem ser priorizados, visando igualmente a redução nos
gastos de energia. Lâmpadas LED, como iluminação artificial, gastam menos energia e podem ser usadas.

Os servidores e os racks devem ser consolidados ou centralizados para que toda a operação dos

aparelhos seja concentrada em um local menor o que, por conseguinte, poupará gastos com iluminação,
back-up e refrigeração em todos os outros locais nos quais o datacenter seria instalado. O ambiente físico

de instalação do datacenter é, portanto, o primeiro passo para o estabelecimento de um datacenter
verde.

Com o aumento do processamento de dados e o crescente poder computacional

dos datacenters, foi necessário estabelecer padrões de consumo de energia
visando o controle da demanda energética e a diminuição dos custos de
manutenção. O The Green Grid, um consórcio industrial composto por

colaboradores dispostos a melhorar a eficiência dos recursos de datacenters,
criou em 2014 o Power Usage Effectiveness (PUE). O cálculo é bastante simples

e se baseia na relação entre a energia consumida pela instalação inteira do
datacenter e a energia consumida pelos equipamentos da infraestrutura
específica da TI. 

Uma das grandes metas para se ter um datacenter verde é o controle do seu

sistema de resfriamento. Como pode ser percebido na figura 42, a umidificação
e a refrigeração do ambiente em que um datacenter se encontra corresponde a

aproximadamente 40% de toda energia direcionada ao funcionamento do
datacenter. A diminuição no gasto de energia para a alimentação de

equipamentos arrefecedores pode ser feita mecanicamente. No entanto, a forma

mais eficiente de diminuir o gasto com refrigeração é a partir de softwares de
gerenciamento e controle de datacenters. No QR-Code ao lado, é possível 

Quanto mais próximo de 1,0 for esse resultado, mais eficiente é o datacenter em termos energéticos.

Confira, no QR-Code acima, mais detalhes sobre o PUE.
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 A existência de muitos datacenters em países nórdicos
exemplificam essa preocupação em reduzir o gasto com

energia elétrica. Grandes empresas como a Apple e a

Google têm construído sua central de dados nesses

países por um motivo óbvio: devido ao frio, gasta-se
muito menos com resfriamento dos equipamentos,
coisa que, nos países tropicais, seria algo impraticável em

grande escala.

Você sabia que o primeiro datacenter

verde da América Latina fica do

Brasil? Confira!

https://www.youtube.com/watch?v=qgRpy7C6wPg

entender como programas de Data Center Infraestructure Management (DCIM) atuam para melhor

distribuir a refrigeração em um datacenter.

Figura 43:  Datacenter do Facebook no Ártico.

Fonte:  Reprodução da internet



As práticas para o estabelecimento de um datacenter verde também se dão diretamente com as

aparelhagens de TI que o compõem. A virtualização, por exemplo, consiste no processo de criação de

uma versão virtual de algo físico. Baseia-se em softwares que funcionam dividindo um recurso de
hardware em partes, utilizando-as para fins distintos e possibilitando a execução de vários sistemas

operacionais e aplicativos em um mesmo servidor. Para virtualizar um servidor, cria-se um software que

simula máquinas virtuais e executam plenamente as funções dos sistemas operacionais, sendo o

software, portanto, uma abstração da máquina real (GAMA JÚNIOR, 2017).

Outra prática diretamente relacionada aos equipamento de TI dos datacenters, corresponde à

computação em nuvem ou cloud computing. Essa técnica consiste no empacotamento dos dados e
serviços que estão alojados em um datacenter de grande ou médio porte, fazendo com que o acesso à

informação seja realizado por qualquer dispositivo eletrônico conectado à internet. As quatro melhores

ferramentas em cloud computing do mundo são: Google Drive, DropBox, iCloud e Box. Todas elas

funcionam basicamente da mesma maneira, permitindo ao usuário armazenar arquivos e documentos e

acessá-los da forma que quiser independente de onde ele esteja.

As soluções em cloud computing podem reduzir em mais de 90% o número de

servidores que rodam em datacenters. De acordo com o portal Cloud21,  as

empresas que transferirem as aplicações de e-mail, interface com o cliente e

ferramentas de colaboração corporativa podem ter, por ano, uma redução de

1,704 Gigawatt-hora (GWh). Isso significa que, ao final do ano, a migração dos

serviços para a nuvem representará uma economia de 256 milhões de dólares
e uma redução na emissão de até 123 milhões de toneladas de dióxido de
carbono na atmosfera.

Guia Didático para o ensino de TI Verde | 53

Figura 44:  Virtualização de servidor.

Fonte:  Neto e Faxina (2012, p. 163).

Figura 45:  Um esquema do cloud computing.

Fonte:  Reprodução da internet.



Equipamentos e peças de TI não devem ser descartados de qualquer modo pois eles acabarão em aterros  
ou lixões e causarão sérios problemas ambientais e de saúde. Ao invés disso, é necessário proceder tal

como na figura 37, utilizando de modo máximo os componentes computacionais antes de pensar em

jogá-los fora. As técnicas e práticas dessa categoria dizem respeito ao gerenciamento de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrônicos. Neste ponto, a produção de lixo eletrônico pode ser reduzida

desenvolvendo-se o princípio dos 7 Rs: repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar, reciclar e

reintegrar.
 

O primeiro R, repensar, relaciona-se à já citada TI Verde profunda e à dimensão educacional, que ainda

será tratada neste Guia. Tal como uma prática de autoconscientização, é necessário o usuário refletir: por

que existe a necessidade em trocar de celular ou computador em períodos cada vez mais curtos?;

quais materiais compõem meus aparelhos de TI?; se descartados eles podem causar problemas
ambientais?; quais tipos de problemas?; como posso cuidar de meus aparelhos de modo a postergar o

descarte?; quando eu precisar realmente me desfazer dos meus equipamentos e peças, como dar uma

destinação correta?; o que eu posso fazer para ser um agente da TI Verde? Esses são alguns

questionamentos que devem ser provocados para a tomada de consciência.

 

 Em recusar e reduzir, é possível estabelecer metas de consumo sustentável
como na já aludida prática em compras verdes. Ou seja, o usuário deve avaliar

se é válido comprar produtos de origem ou composição suspeitas; não deve

adquirir equipamentos somente pela marca; deve ponderar sobre a

necessidade real em ter aparelhos com funções similares de modo a recusar

alguns deles (por exemplo: ter um celular ao invés de dois; possuir um laptop
ou um desktop ao invés de ambos); não aceitar os acessórios que são
adquiridos por acidente (por exemplo: embalagens, sacolas plásticas,

material de propaganda, descartáveis em geral) ou, caso aceite, identificar se

são recicláveis, biodegradáveis ou reutilizáveis.

Reparar (ou reaproveitar) consiste em reformar e atualizar aparelhos de TI

antigos de modo a fazê-los funcionar minimamente bem. É possível transformar

um computador antigo ou outro hardware em aparelhos quase novos apenas

recondicionando e substituindo suas peças. Ao invés de comprar um

computador novo é viável fazer a opção pelo aparelho remodelado que, a

depender do modo como foi tratado, funcionará tão bem quanto um
computador recém fabricado. A maior prova de bom senso e capital

intelectual que ratificou o reaproveitamento de equipamentos de TI foram os

Netbooks. Essa geração de aparelhos foi criada, inicialmente, a partir do 
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Descarte e reciclagem

reaproveitamento de peças e componentes usados, oferecendo-se à sociedade por um preço muito

mais acessível.

Os Centros de Recondicionamento de Computadores (CRC)

seguem essa mesma linha. Trata-se de um programa do Governo

Federal do Brasil que busca instalar espaços físicos adaptados para o

recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos com vistas

à inclusão digital e à realização de cursos e oficinas para a

formação cidadã de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Figura 46:  Netbook.

Fonte:  Acervo do autor.

Quer conhecer mais sobre os CRCs?
Confira!

https://www.youtube.com/watch?v=-GCwUo5ltYk



Ao reutilizar, o usuário dá uma nova destinação ao
equipamento ou peça diferentemente daquela

original para a qual o objeto foi projetado. A

transformação de computadores, placas, teclados,

chips, drives e mouses em bijuterias e artesanato é

um exemplo de reutilização. Uma outra alternativa é

doar os equipamentos que não funcionam mais para

cooperativas de reciclagem e outras instituições,
de modo que seja empregada uma melhor função ao

equipamento ou que possam reutilizar algum

componente da máquina para outra finalidade.
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Figura 47:  Artesanato com TI.

Fonte:  Reprodução da internet.

A eliminação adequada dos equipamentos computacionais se dá através do ato de reciclar. Neste
processo, parte dos materiais rejeitados é separada e reutilizada como matéria-prima para fabricação de

um novo aparelho, de modo a minorar os desperdícios e diminuir a geração de REEE. Em outras

palavras, a reciclagem é um conjunto de técnicas com a finalidade de aproveitar os detritos dos
resíduos inutilizados, inserindo-os em um novo ciclo de produção. Para proporcionar a reciclagem,

alguns fabricantes investem em projetos de recolhimento de aparelhos antigos (como a logística
reversa) com metodologias semelhantes às do trade-in. Ademais, conforme explica Dias (2015), existem

empresas que colocam, em ambientes públicos, lixeiras exclusivas para equipamentos eletrônicos
como celulares, pilhas, baterias e outros similares. Para uma empresa, a reciclagem representa não apenas

a redução dos custos como também uma melhoria da imagem institucional. 

Uma prática comum entre empresas de Tecnologia

da Informação e que configura-se dentro da

reutilização de lixo eletrônico é o trade-in. Essa

prática vai de encontro à cultura do "jogue fora",
incentivando os usuários a devolverem o aparelho à

loja da qual ele é oriundo. Com essa atitude, o

cliente ganha um percentual de desconto em uma

nova compra e a empresa analisa se os
componentes do aparelho devolvido ainda
podem ser reutilizados.Figura 48: Trade-in.

Fonte:  Reprodução da internet.

Figura 49: Logística
reversa.

Fonte:  Ravi e Shankar

(2015) apud Santos (2016, p.

58).



O último passo é a reintegração, que consiste na efetiva devolução,
ao meio ambiente e à sociedade, dos materiais que foram
reprocessados, estando prontos para serem reutilizados. Esses

materiais podem ter ou não a mesma finalidade que possuíam

quando foram entregues ao processo de reciclagem. Um exemplo

atual de reintegração são as medalhas que serão distribuídas nas

Olimpíadas de Tóquio, a serem realizadas entre julho e agosto de

2021. No período de abril de 2017 a março de 2019, os japoneses

mobilizaram-se para o descarte ecologicamente correto de seus

aparelhos eletrônicos. Neste ínterim, 78 toneladas de lixo eletrônico

Dentre os temas mais importantes para o futuro da humanidade, as energias renováveis figuram como
fundamentais. Praticamente todas atividades humanas fazem uso da energia elétrica. Comércio, lazer,

serviços, indústrias, meios de comunicação, transporte, dentre outros, dependem da força gerada pela
energia elétrica. 
 

Porém, como foi visto na figura 28, a matriz elétrica mundial é composta majoritariamente por fontes não-
renováveis e potencialmente mais poluentes de energia. À medida que recursos como, por exemplo, o
petróleo forem se tornando menos disponíveis, a tendência é que seu preço fique mais caro, o que

obrigará a humanidade optar por fontes alternativas e renováveis de energia como as ondas do mar, a

água, o Sol e o vento. 

 

As energias alternativas ou renováveis são aquelas cujas fontes são inesgotáveis, ou seja, a taxa de
utilização é sempre inferior à de renovação. Levando em consideração suas origens, é possível citar as

fontes de origem terrestre (geotérmica), solar (energia de radiação solar), hidráulica (energia proveniente

da correnteza de rios e mares), eólica (energia oriunda da movimentação dos ventos) e de resíduos
agrícolas (biocombustíveis originados da biomassa).
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Figura 50: Medalhas das Olimpíadas

de 2020.

Fonte:  Reprodução da internet.

foram coletadas. Os smartphones, principal categoria de equipamentos descartados, compuseram um

total de 7 milhões de unidades. Do material coletado, foram extraídos 32 kg de ouro, 3,5 toneladas de
prata e 2,5 toneladas de bronze.

Fontes alternativas de energia

A energia geotérmica, ou geotermal, é obtida utilizando-se do calor
existente no interior da Terra.  Esse calor encontra-se tanto em regiões

profundas à superfície como próximas a ela. Suas aplicações práticas

podem ser para aquecimento de habitações, estufas de agricultura,
piscinas e centrais geotérmicas para produção de energia elétrica.
Possui, como pontos positivos, a baixa emissão de gases de efeito
estufa e a pequena área utilizada para sua extração. Como pontos

negativos, é possível citar o elevado custo dos equipamentos e a

restrição dos locais de instalação.
Figura 51: Calor da Terra.

Fonte:  Reprodução da internet.

A energia solar é obtida utilizando-se, evidentemente, os raios solares e
convertendo-os em eletricidade ou calor capaz de aquecer fluidos
(como a água). O aquecimento da água se dá pela energia solar térmica.
Nesse sistema, são instalados coletores solares mediante os quais um

líquido (que pode ser água) passa e é aquecido, sendo dirigido

posteriormente para uma turbina que fará funcionar um gerador. Parte do

líquido retorna, resfriado, para o processo de aquecimento e o gerador

atua com o fornecimento de energia elétrica. Já a energia solar
fotovoltaica é a conversão direta da energia do Sol em energia elétrica a

partir da liberação de elétrons presentes nas células dos painéis solares
fotovoltaicos.

Figura 52: Painéis fotovoltaicos.

Fonte:  Reprodução da internet.
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A energia hidráulica produz a energia elétrica de mais baixo
custo dentre todas. É produzida mediante a passagem de
água por turbinas que giram e produzem energia. Não
apenas rios, mas também os mares e suas respectivas ondas
podem ter potencial para a geração de energia elétrica pela via

hidráulica. Apesar de ser uma fonte de energia limpa, existe

emissão - ainda que baixa - de gases de efeito estufa, além de

inundações nas regiões circunvizinhas à hidrelétrica. Durante

o processo de produção de energia, a água não é poluída.

A energia dos ventos, ou eólica, consiste em converter a cinética
das ventanias em eletricidade por meio de turbinas
aerogeradoras. A utilização da energia eólica é a que mais se
amplifica em todo mundo, com uma taxa de crescimento de 27%
entre 2014 e 2019. Os impactos ambientais causados pela

energia eólica são muito baixos por não produzir gases e não

utilizar água. Por outro lado, a área de instalação dos parques

eólicos tem que ser bem ampla para que as turbinas possam ser

instaladas em razoável distância uma da outra. Ademais, a

amplitude do espaço também se justifica pela boa incidência de
ventos que o local deve ter.

Figura 53: Turbinas aerogeradoras.

Fonte:  Reprodução da internet.

Figura 54: Itaipu Binacional.

Fonte:  Reprodução da internet.

A energia da biomassa renovável é adquirida mediante queima
de compostos orgânicos, sobretudo de origem vegetal, que
podem ser repostos pelo plantio. Esses compostos incluem

madeira, dejetos agrícolas, cana-de-açúcar, girassol, milho ou

outra matéria vegetal que possua capacidade de gerar
biocombustível. Apesar das grandes áreas que são
necessárias ao plantio e à geração de gases durante o
processo de extração energética, o ciclo fechado de queima e

replantio a configura como uma energia renovável.
Figura 55: Tipos de biomassa.

Fonte:  Reprodução da internet.

Em relação à TI Verde, como pontua Dias (2015), as fontes de energias renováveis podem ser utilizadas

para ligar ou recarregar aparelhos informáticos. Os datacenters verdes e os prédios verdes, como já

foram citados, possuem estrutura arquitetônica e computacional para serem alimentados por energias

limpas. Isso representa a ratificação da tendência de sustentabilidade ambiental presente na

contemporaneidade. Além do mais, como defende Mansur (2011), o que é bom para a natureza é bom
para o bolso.

Hardware

A utilização de hardwares que consumam menos energia e que tenham sido produzidos em condições
sustentáveis também faz parte da TI Verde. É importante, por exemplo, utilizar equipamentos que

contenham selos verdes, certificações ambientais e que sigam uma legislação específica para os

equipamentos eletroeletrônicos. Essa parte será explicada na dimensão legal.

A Google, por exemplo, assumiu mais uma responsabilidade com a sustentabilidade

ambiental ao anunciar (confira no QR-Code ao lado) que, até 2022, 100% dos hardwares
da empresa serão feitos com materiais reciclados. Além disso, a organização se

comprometeu a desenvolver tecnologias baseadas na reciclagem de materiais de TI e
na neutralização de carbono.
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Quanto ao gasto de energia e tomando como exemplo um desktop, é necessário saber que cada
componente instalado em um computador consome uma quantidade de energia diferente. Como
explica Oliveira (2014), do mesmo modo dos datacenters, a refrigeração é um diferencial nos

computadores pessoais: quanto mais o componente do computador exige ser refrigerado, mais ele
necessita de energia. Considerando que um computador doméstico tem uma potência média de 450
watts, é possível elaborar uma lista com as partes do computador que mais demandam energia elétrica.

1) Central Processing Unit (CPU):  55 a 150 watts;

2) Graphics Processing Unit (GPU):  25 a 350 watts;

3) Drive de CD/DVD:  15 a 27 watts;

4) Hard Disk Drive (HDD):  0,7 a 9 watts;

5) Random-access Memory (RAM):  2 a 5,5 watts;

6) Coolers:  0,6 a 5 watts;

7) Solid-state Drive (SSD):  0,6 a 3 watts.

Além de atitudes primordiais como desligar o computador ou o monitor quando eles não estiverem em

uso, é possível ir além.  Conforme Oliveira (2014), a atualização do disco rígido é essencial uma vez que

os mais tradicionais consomem mais energia do que os atuais, que são mais econômicos e rodam mais

rápido. Além da atualização, mantê-lo sempre limpo e em manutenção também é importante para

economia de energia.

Computadores e componentes de TI mais novos não só

são mais rápidos e possuem um design mais atraente

como também são energeticamente mais eficientes. É o

caso dos monitores do tipo Liquid Crystal Display (LCD)

quando confrontados com os Cathodic-Ray Tube (CRT).

Colocando ambos em termos de comparação, Gianelli

(2016) afirma que a substituição de monitores do tipo

CRT pelos do tipo LCD, apesar de não ser barata,

representam uma economia de até 70% ao ano no
consumo de energia.

Figura 56: Monitor LCD.

Fonte:  Acervo do autor.
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Em corporações, é vantajoso em termos energéticos

substituir computadores convencionais por thin clients.

Boa parte dos PCs possuem recursos que não são

plenamente aproveitados nas empresas. A tecnologia

trazida pelo thin client otimiza o funcionamento
computacional, visando diminuir a ociosidade do
computador. O thin client é como um mini PC mas que,

na sua estrutura interna, não possui HD, processador e
memória. Ao implantar thin clients em uma empresa,

apenas um computador (host ou servidor) mantém-se
em funcionamento, sendo a partir dele que várias

estações de acesso via thin client são alimentadas. 

Devido a não serem requisitadas a todo momento, as placas de
vídeo possuem uma média de gasto energético menor do que os

componentes citados na página anterior, porém, quando estão

operando em sua máxima potência, chegam a necessitar de 240 a
350 watts para seu funcionamento. Esse gasto geralmente é tido

pelas placas de vídeo offboard, ou seja, uma placa de vídeo com

processador independente e que demanda bastante energia. O
uso das placas de vídeo desse tipo geralmente é feito por quem 

Pelo fato de apenas um computador permanecer em
funcionamento e de os thin clients em si não necessitarem de

muita energia, o consumo de energia é severamente
atenuado. Além disso, os terminais de thin client são bastante

resistentes e não precisam ser trocados com tanta

frequência, logo, não geram grande quantidade de lixo
eletrônico.

Figura 57: Estrutura de funcionamento de

thin clients.

Fonte:  Reprodução da internet.

Figura 58: Thin client (à direita)

comparado a um PC convencional.

Fonte:  Reprodução da internet.

realmente necessita de uma maior interação com o computador como, por exemplo, amantes de

videogames. Porém, para quem possui computadores voltados a finalidades mais simples, optar por uma
GPU mais modesta que contenha placa de vídeo onboard é uma melhor escolha em termos de gasto de

energia.

Ao acessar a BIOS da placa-mãe é possível procurar pela opção "ACPI suspend type" ou outra

equivalente, uma vez que varia de fabricante para fabricante. É necessário certificar-se de que essa opção

está definida como S3 e não S1 ou S2. Estar na opção S3 significa que o computador evitará ligar o
processador, a memória RAM e outros componentes quando a máquina estiver suspensa e inoperante.
Logo, economizará energia.

Figura 59: BIOS.

Fonte:  Reprodução da internet.



A diminuição do brilho nos monitores também auxilia na

economia de energia. A lógica é simples: quanto mais brilho
houver nas imagens, mais elétrons serão necessários para
alimentar o monitor; logo, mais watts serão consumidos. Esse é

o mesmo entendimento de websites que possuem a opção de

cores escuras ao fundo. A ideia é que o usuário possa optar por

um layout virtual com menor brilho e, assim, consiga poupar no

gasto de energia elétrica. 

 

O Google tem a opção "dark version" para o seu portal. Essa

versão prioriza fundos escuros. Segundo Neto e Faxina (2012),

estima-se que se essa versão fosse utilizada na mesma frequência

que a versão de fundo branco, iria gerar uma economia mundial
de 3.000 megawatts/hora por ano, o que corresponderia a

aproximadamente R$23.100,00 por hora/ano.

O monitoramento de impressões também está entre as práticas em Tecnologia da Informação Verde.

Gerenciar impressões consiste em configurar as impressoras individualmente ou em estabelecer uma

centralidade administrativa, por meio de softwares, no compartilhamento de impressoras em uma
rede, promovendo o controle das impressões, reduzindo os gastos com impressão e mitigando o
desperdício de papel. O gasto de papel também pode ser reduzido aumentando o fluxo eletrônico dos
documentos - utilizando-se da impressão em último caso -, usando ambos os lados da folha através da

opção duplex e priorizando o uso de papéis reciclados.
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Figura 60: Consumo de watts por cor.

Fonte:  Mansur (2011, p. 18).

Impressão

A implementação de uma gestão eletrônica de documentos é

fundamental nesse caso. A automatização tende a tornar os processos

mais simples, inclusive na forma como se dão as operações. Nesse

sentido, o cloud computing e aplicativos de gerenciamento de tarefas
evitam a impressão desnecessária de documentos pessoais, e-

mails, notas fiscais, certificados e materiais avulsos, ajudando a

reduzir o número de folhas desperdiçadas. Em outras palavras, esse tipo

de gestão de impressão passa necessariamente por uma crescente

digitalização de documentos que porventura seriam impressos. 

O reaproveitamento das folhas também é muito importante. Caso a impressão tenha

sido feita apenas de um lado ou em uma parte da folha, todo o restante ainda pode ser

utilizado como rascunho ou para uma nova impressão. Para documentos maiores,

acionar a opção duplex, como já foi dito, é importante para que a impressora

automaticamente possa imprimir em ambos os lados, aproveitando ao máximo o

espaço da folha. Ademais, é importante ressaltar que a prioridade na compra das resmas

deve ser dadas àquelas que contenham papeis reciclados. Apesar de mais caros, esses

papeis são mais sustentáveis do que os convencionais.

É fundamental revisar documentos antes de serem impressos para que se corrijam possíveis erros,

evitando novas impressões do material. Controlar o números de impressões e configurar a impressora
para imprimir em modo econômico (ecoprint), também são procedimentos necessários para a

sustentabilidade em TI. Em uma empresa, ao invés de ter uma impressora em cada setor (ou, pior, uma

impressora para cada funcionário!) é possível centralizar a impressão em poucas máquinas,
organizando-as de modo a atender uma determinada quantidade de setores.



O uso de softwares implica em operações de hardwares, que são fisicamente responsáveis pelo consumo

de energia. Consequentemente, o software está indiretamente envolvido no gasto de energia. Ou seja, no

fim das contas, o que gera o consumo de energia pelas máquinas são as ações de hardwares demandadas

pelos softwares. Assim, é necessário criar ou priorizar softwares sustentáveis e ecológicos mediante

manutenção das funcionalidades computacionais, porém, com redução do consumo energético.

Softwares sustentáveis podem ser usados em várias vertentes da TI como datacenters, serviços da
Web, sistemas operacionais, produtos offboard, etc. 

 

Um software sustentável pode ser definido como um programa que seja eficiente em termos
energéticos, que ajude a minimizar o impacto ambiental dos processos em que atua e que gere um

impacto positivo na sustentabilidade ambiental e econômica. Um excelente exemplo é a virtualização
de servidores, descrita anteriormente, na qual um software simula uma máquina real, reproduzindo seu

funcionamento e poupando a energia que seria utilizada para alimentar um servidor físico.
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Software

O gerenciamento de energia elétrica é a principal finalidade dos softwares sustentáveis.
Além da virtualização, eles estão presentes como base da interconexão digital e da

automação de máquinas que lidam diretamente com a temperatura, a iluminação e a

energia do aparelho em si e de cada componente que compõe um equipamento de TI.

Alguns softwares sustentáveis permitem o monitoramento remoto de variáveis mediante

notificação de desvios e irregularidades, acompanhamento gráfico e estatístico dos dados

coletados e análise das informações por meio de relatórios gerenciais e operacionais.
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Dimensão social

A ubiquidade da Tecnologia da Informação é uma das características mais marcantes da

contemporaneidade. Levando em consideração o contundente vínculo do meio ambiente com a

qualidade de vida e a saúde da população, a correspondência entre as inovações tecnológicas e a

degradação ambiental traz à tona a necessidade de se abordar a dimensão social da TI Verde. 
 

Essa aproximação objetiva propiciar reflexões sobre a temática através das relações sociais e do

comportamento humano ensejando discussões numerosas sobre as necessidades e as

múltiplas carências sociais que possuam vínculo com a sustentabilidade na Tecnologia da Informação.

 

Entender como que os recursos naturais são tratados em diversas culturas, como as relações de poder
possuem vínculo com a TI Verde e como a inclusão social pode acontecer através dela são alguns dos

pontos fundamentais a serem desenvolvidos nesta dimensão.



A distribuição de renda; o acesso aos bens de consumo; os desequilíbrios econômicos, sociais e

regionais; dentre outros, são indicadores do bem estar de uma população uma vez que as diferentes

classes e nações detêm padrões de consumo e modos de acesso a bens e serviços diferenciados. A

energia elétrica,  por exemplo, pode ser considerada como um bem essencial no desenvolvimento de
um povo, a partir do momento em que a capacidade energética de um país condiciona igualmente o

crescimento econômico e a diminuição da pobreza entre seus habitantes. O consumo de energia em

países mais pobres é acentuadamente inferior em comparação ao consumo dos países mais ricos, logo,

a distribuição da energia elétrica pelo mundo e em especificidades regionais pode ser um parâmetro

para a avaliação da desigualdade social.
 

De acordo com dados da CIA World FactBook de janeiro de 2019, dentre os países que mais consomem

energia elétrica em todo o mundo estão: 1) China (5 trilhões e 564 bilhões de kWh); 2) Estados Unidos (3

trilhões e 902 bilhões de kWh); 3) Índia (1 trilhão e 137 bilhões de kWh); 4) Japão (944 bilhões de kWh); 5)

Rússia (910 bilhões de kWh); 6) Alemanha (537 bilhões de kWh); 7) Canadá (522 bilhões de kWh); 8)

Brasil (509 bilhões de kWh); 9) Coreia do Sul (508 bilhões de kWh); 10) França (451 bilhões de kWh).
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Figura 61: Consumo de energia elétrica por países.

Fonte: CIA World FactBook. https://www.indexmundi.com/map/?

v=81&l=pt (Acesso em 27 de janeiro de 2020).

A informação citada na página 37, onde se afirmou que o desequilíbrio na distribuição de riquezas das

nações leva ao consumo crescente de energia elétrica entre os países desenvolvidos, tornando-os os

maiores responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa e outros efeitos colaterais provenientes do

gasto de energia elétrica, é reforçada aqui. Principalmente porque, por seu turno, os países mais
empobrecidos não apenas consomem menos energia mas também tipos diferentes da mesma,
notadamente as oriundas da biomassa (lenha, carvão vegetal, resíduos agrícolas, etc). Ou seja, o impacto

ambiental da energia consumida pelos dois grupos (países ricos e países pobres) é evidentemente
diferente.
 

A distribuição desigual de energia elétrica consequentemente afeta no alcance da informação e no uso
das Tecnologias de Informação. Tomando por base o acesso à internet, o site Our World in Data, com

dados de 2016, afirma que, dentre os 10 países com mais usuários on-line no mundo, estão: 1) China
(746.66 milhões); 2) Índia (391.26 milhões); 3) Estados Unidos (245.43 milhões); 4) Brasil (126.4 milhões);

5) Japão (119.04 milhões); 6) Rússia (105.23 milhões); 7) México (75.94 milhões); 8) Alemanha (73.43

milhões); 9) Indonésia (66.45 milhões); 10) Reino Unido (62.35 milhões).



Se a desigualdade social dos países enseja o uso diferenciado de Tecnologias da Informação, logo, a

quantidade de lixo eletrônico produzido por cada um também será desigual. A tendência que se

apresenta é a seguinte: quanto mais desenvolvido economicamente é o país, maiores são as
quantidades de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos por ele produzido. 
 

À luz do The Global e-waste Monitor (2017), dentre os 10 países que mais produziram lixo eletrônico
no mundo até 2016 estão: 1) China (7.2 milhões de toneladas métricas / 5,2 kg por pessoa); 2) Estados
Unidos (6.3 milhões de toneladas métricas / 19,4 kg por pessoa); 3) Japão (2.1 milhões de toneladas

métricas / 16,9 kg por pessoa); 4) Índia (2 milhões de toneladas métricas / 1,5 kg por pessoa); 5)

Alemanha (1.9 milhão de toneladas métricas / 22,8 kg por pessoa); 6) Brasil (1.5 milhão de tonelada

métrica / 7,4 kg por pessoa); 8) Rússia (1.4 milhão de tonelada métrica / 9,7 kg por pessoa); 9) França (1.4

milhão de tonelada métrica / 21,3 kg por pessoa); 10) Itália (1.2 milhão de tonelada métrica / 18,9 kg por

pessoa). 
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Figura 62: Acesso à internet por países.

Fonte: Our World in Data. https://ourworldindata.org/internet .

(Acesso em 27 de janeiro de 2020).

Figura 63: Produção de REEE em

quilogramas por habitante na África.

Fonte: Global e-waste Monitor

(2017, p. 61).

Estima-se que, em 2016, o lixo eletrônico produzido no continente

africano teve um total de 2.2 milhões de toneladas métricas, o
que corresponde a 5% do montante geral de REEE produzido pela

humanidade. Nos 53 países da África - que somam 1.2 bilhão da
habitantes - 1,9 kg de REEE foi gerado por pessoa. Atualmente,
existe pouca informação sobre a quantidade de lixo eletrônico
que é documentada, coletada e reciclada pelo setor formal na

África. Apenas 0.004 toneladas métricas possuem estatísticas
oficiais, o que diz respeito a aproximadamente 0% de todo lixo

eletrônico produzido na África. O que se sabe também é que as

atividades de reciclagem são dominadas por setores informais
que não são dotados de recursos e infraestrutura condizentes a

essa atividade gerando, por consequência, graves problemas
tanto para a saúde dos trabalhadores como para o meio
ambiente. Um outro grande problema que assola o continente

africano é representado pelas importações ilegais de lixo
eletrônico provenientes das Américas, Europa e China. Dos 2.2

milhões de toneladas de REEE africanos, 35% é oriunda de outros

lugares do mundo sem o mínimo tratamento adequado.



São resíduos perigosos de equipamentos elétricos e eletrônicos que são enviados a países como Gana,
Nigéria, Costa do Marfim e República Democrática do Congo. Para os remetentes, representa uma

diminuição em seu território de materiais causadores de sérios riscos ambientais e de saúde humana.
Para os destinatários, corresponde a uma possibilidade de extração da matéria-prima dos aparelhos para

revenda interna e externa a preços mais caros ainda que os danos ambientais e humanos sejam iminentes.
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Silva (2018) utiliza como exemplo a cidade de Acra, capital
de Gana, que recebe por ano um total de 129.000
toneladas de lixo eletrônico provenientes do leste
europeu e dos Estados Unidos da América. Esse

"cemitério de eletrônicos" é um dos principais destinos da

exportação ilegal e do despejo de produtos inutilizáveis,
quebrados e obsoletos. Como consequência, vários lixões
são encontrados na cidade obrigando seus habitantes a

viverem em meio a gases poluentes e cheiros fétidos
oriundos da queima e do processamento incorreto desses

resíduos. Figura 64: Lixão em Acra.
Fonte: Silva (2018, p. 40).

Além disso, o autor relata que boa parte dos trabalhadores

dos lixões é formada por homens. No entanto, quase
metade das pessoas que trabalham na separação dos
materiais são crianças. Os resíduos elétricos e eletrônicos

são empilhados em enormes quantidades e são alocados

áreas equivalentes a 11 campos de futebol. Uma explicação

dada por Silva (2018) para essa questão é o alto custo da

reciclagem. Um monitor enviado a Gana custa cerca 1,5
euros para ser reciclado enquanto na Alemanha, por
exemplo, esse valor é de 3,5 euros. Ou seja: a disparidade
digital resultante da desigualdade social entre as nações
é um pretexto para o descarte do lixo eletrônico em
países subdesenvolvidos e pobres.

Figura 65: Crianças de Gana em meio ao lixo

eletrônico.

Fonte: Silva (2018, p. 40).

Malgrado as importações ilegais constituírem uma grave questão, o maior problema da África relacionado

à Tecnologia da Informação diz respeito aos minérios de conflito. Tântalo (Ta), estanho (Sn), tungstênio
(W) e ouro (Au). Mais conhecidos como 3TG (do inglês Tantalum, Tin, Tungsten e Gold), esses quatro

minerais estão fortemente presentes em aparelhos eletrônicos e sua comercialização gera um grande
retorno financeiro.

A África Central, sobretudo a República Democrática do
Congo (RDC), detém 80% das reservas mundiais desses
minerais. O que poderia ser uma benção - haja vista que

essa região é composta por países em condição de extrema

pobreza -, acabou tornando-se uma maldição. A desumana

combinação composta por elementos como a histórica
colonização escravista, a omissão das grandes potências
econômicas, a  necessidade humana de subsistência,
os governos autoritários regionais e a contínua ganância
pelo poder conduziram a morte de pelo menos 5 milhões
dos nossos irmãos africanos em conflitos por esses
minérios. Desde o final da década de 1990, com o aumento

na demanda por aparelhos de Tecnologia da Informação, a

África Central sofre o derramamento de sangue
simplesmente por ser o principal berço dos minérios mais
fundamentais à existência dessa indústria.

Figura 66: Civis congoleses

obrigados a atuar na extração ilegal

dos minérios.

Fonte: Reprodução da internet.



Os minerais obtidos destas minas são, então, levados para fora da RDC por

contrabando através dos países vizinhos como Uganda e Ruanda, a partir

dos quais são exportados para o Extremo Oriente e fundidos com minerais

provenientes de todo o mundo. Depois que os minerais são, digamos,

"refinados" deste modo, é muito difícil localizar sua origem. Os minérios de

conflito, portanto, chegam facilmente aos produtos dos consumidores em

todo o mundo, podendo ser encontrados em todos os nossos
dispositivos eletrônicos, incluindo telefones celulares, computadores de

mesa, notebooks, tablets, etc.
 

A República Democrática do Congo e outros países da África Central

possuem riquezas naturais igualmente contrabandeadas como, por

exemplo, o cobre, o cobalto, madeiras preciosas e diamantes. No entanto,

o Índice de Desenvolvimento Humano da localidade aponta para as últimas
posições. Neste cenário, as denúncias da sociedade civil organizada

apelam cada vez mais aos consumidores de produtos que contêm estes

materiais para que evite comprar tais aparelhos coibindo, assim, o

financiamento indireto dos conflitos.

Os minérios em questão provêm de minas controladas

ilegalmente por tropas governamentais e pelas milícias
armadas. Estas tropas e milícias usam os grandes lucros,
derivados das minas, para fomentar os seus próprios planos e
perpetuar a guerra através da compra de armas. Além disso, são

responsáveis por algumas das piores atrocidades contra a

humanidade e por graves violações de direitos humanos,
incluindo estupro (nos últimos 15 anos foram mais de 300 mil
mulheres abusadas), chacinas e trabalho infantil. As condições

de trabalho beiram a escravidão. Os civis das comunidades de

mineração regional são forçados a participar deste comércio de

mineração ilegal. Esta situação exerce um impacto sobre a parte

legítima deste setor comercial importante, que é fundamental

para a sustentabilidade da economia da RDC e para a proteção do

seu povo.
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Fonte: Reprodução da internet.

Figura 68: Trabalho infantil

para extração de minérios.

Fonte: Reprodução da

internet.

Confira a postagem "Minérios de
conflito: o que são?" disposta no

blog

https://tiverdeifs.blogspot.com/.

Compreenda como a população da

África Central lida com essa

questão e o que outros países já

fizeram para ajudar. 

Figura 67: Trabalho em mina no

Congo.

Confira um resumo sobre o que são os

minérios de conflito.

Assista como se dá a atuação rebelde no
Congo para extração dos minérios de

conflito.

https://www.youtube.com/watch?v=aF-sJgcoY20&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=kYqrflGpTRE&t=7s



Nas Américas, o total de lixo eletrônico gerado em 2016 foi de

11.3 milhões de toneladas o que corresponde a 25,3% de

todos REEE produzidos pela humanidade. Desse total, apenas

1.9 (17%) milhão de toneladas está documentada por ser

coletada e devidamente reciclada, sendo a maioria

proveniente da América do Norte. A distribuição geográfica e

as características de gerenciamento de lixo eletrônico são
muito diferentes em todo o continente. Como era de se esperar,

as áreas mais ricas (EUA e Canadá) produzem mais lixo

eletrônico por habitante: cerca de 20 kg. 
 

O maior produtor de lixo eletrônico das Américas são os

Estados Unidos com 6.3 milhões de toneladas métricas.
Segundo o The Global e-waste Monitor, esse país reciclou cerca

de 1.4 milhão de tonelada do seu lixo, o que representa 22%.
Porém, o restante é desconhecido. É sabido, como foi dito

anteriormente, que parte do lixo eletrônico de países mais

desenvolvidos é enviada para nações menos desenvolvidas ou

em desenvolvimento. E os Estados Unidos têm sua parcela de 

contribuição nessa situação, haja vista que eles não são

signatários da Convenção da Basileia (1989), que restringiu a

circulação internacional de resíduos perigosos.

 

O Brasil é o sexto maior produtor de lixo eletrônico no mundo,
o segundo maior das Américas e o maior da América Latina. 
 

Algo próximo a 7% de todo lixo eletrônico do mundo é reciclado

de maneira correta, o que, por si, já é um dado alarmante. No

Brasil a situação é ainda mais assustadora: apenas 3% dos
resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos têm uma
destinação adequada. Reflita: segundo informações do portal

Valor Econômico (https://valor.globo.com/), em 2019 o Brasil

atingiu a marca de 45 milhões de smartphones vendidos.
Considerando a atual estatística brasileira de reciclagem dos

aparelhos elétricos e eletrônicos, uma quantidade ínfima desses

smartphones (ou de parte deles) seria reaproveitada.
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Figura 69: Produção de REEE em

quilogramas por habitante nas Américas

Fonte: Global e-waste Monitor

(2017, p. 65).

Figura 70: Porcentagem da possível

destinação dos REEE estadunidenses

não documentada.

Fonte: Global e-waste Monitor

(2017, p. 44).

Ainda conforme o portal citado, se 100% de todo lixo eletrônico do Brasil (ou seja, 1.5 milhão de

tonelada) fosse reciclado, o retorno financeiro seria em torno de 200 bilhões de reais ao ano!
 

Apesar das crescentes medidas de conscientização sobre o lixo eletrônico, o Brasil ainda lida com uma

questão cultural no que diz respeito do manejo dos REEE. Por isso, associações independentes surgem no

sentido de trazer a temática da TI Verde para os debates cotidianos.

O mais célebre movimento social da TI Verde no Brasil é o GREENK. Surgido
de um neologismo que juntou as palavras GREEN (verde) e GEEK (nerd), o

Greenk é um movimento da sociedade civil paulista criado para

conscientizar a população sobre o descarte correto do e-waste. 

 

Fundado em 2017, o Greenk foca suas atividades na geração que já nasceu

digital - a Geração Z -, utilizando elementos da cultura digital geek para

fomentar a causa ambiental. Suas ações em Educação Ambiental incluem: o

Torneio Intercolegial Greenk; a instalação de pontos públicos de coleta de
lixo eletrônico e a organização do Green Tech Show.

Figura 71: Logo do Greenk

Fonte: Site oficial.

https://www.greenk.com.br/ .

(Acesso em 30 de janeiro de

2020).



Todos os resíduos coletados pelo Greenk são processados de forma ambientalmente correta, atendendo
aos específicos requisitos das normas ambientais, da segurança de dados e dos procedimentos,
transformando-os em matéria-prima para reinserção na cadeia produtiva.  

 

As ações do Greenk perfazem também a inclusão digital. Grande parte do material eletrônico a ser

descartada é encaminhada aos Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs), já citados na

dimensão técnica. Os CRCs são fruto do programa do Governo Federal denominado Computadores para
Inclusão. Criado em 2004, este projeto tem a finalidade de fornecer às escolas e bibliotecas públicas

equipamentos de informática que foram recondicionados, estando em condições plenas para serem

reaproveitados. O ponto chave deste projeto são justamente os Centros de Recondicionamento de
Computadores, que funcionam como espaços físicos adaptados para o procedimento de aquisição
destes equipamentos já utilizados, triagem, recondicionamento, armazenagem e entrega. O que não é

passível de reaproveitamento, os CRCs encarregam-se do descarte adequado. O primeiro CRC foi

inaugurado em junho de 2006 em Porto Alegre (RS) e, desde então, suas unidades têm realizado oficinas
promovendo a formação e capacitação de jovens de baixa renda.

 

Os CRCs, portanto, têm duas funções sociais: 1) conscientizar que a reutilização, além de ser a melhor

maneira de aumentar o tempo de uso do produto, é um modo direto de ajudar na inclusão digital; 2)

contribuir com a inserção de jovens no mundo do trabalho.

Nessas atividades, o Greenk já conseguiu coletar mais de 231 toneladas de lixo eletrônico cujo descarte

adequado e reaproveitamento de matéria-prima correspondem a uma redução de mais de 79 toneladas
de dióxido de carbono e uma economia de energia da ordem de 796.289 kWh se comparadas ao uso de

matéria-prima não reciclada.
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Conheça mais sobre o movimento Greenk e suas

atuações na sociedade em defesa do meio

ambiente.

https://www.youtube.com/watch?v=AmHKa6_kfGw

Fonte: Oliveira (2016, p. 20).

Figura 72: A dinâmica de um CRC.

Nesse sentido, é relevante também ressaltar que o tratamento do lixo eletrônico é extremamente

importante na geração de novos empregos, desde o aumento do número de catadores de materiais
recicláveis até a criação de cooperativas designadas para essa finalidade, refreando o descarte

indevido e ensejando um maior cuidado com o meio ambiente. As cooperativas de reciclagem, além de

recolocar o catador no mundo do trabalho, capacita-os, movimentam a economia e contribuem com a

logística reversa e a gestão ambiental.



Um exemplo de pioneirismo em cooperativas voltadas para os REEE é a

Coopermiti. Essa cooperativa paulista sem fins lucrativos iniciou suas atividades

em março de 2010 com o objetivo de contribuir de forma direta na preservação
do meio ambiente através da produção, reutilização, reciclagem e

comercialização do e-waste. Além do compromisso ambiental no que diz

respeito ao lixo eletrônico, a Coopermiti promove a inclusão social à medida que

prioriza, em sua equipe, pessoas de baixo poder aquisitivo, desenvolvendo
nelas competências profissionais. Saiba mais sobre a Coopermiti através do QR-
Code ao lado.
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Voltando aos dados continentais sobre REEE, em 2016 a Ásia
gerou um quantitativo de 18.2 milhões de toneladas métricas
de e-waste o que corresponde a 40,7% do total de lixo eletrônico

produzido no mundo todo. São 4,4 bilhões de pessoas em 49
países que produzem, individualmente, 4.2 kg de e-waste.

Apenas 2.7 milhões de toneladas métricas possuem a devida

documentação de coleta e reciclagem, o que representa 15%
do total de lixo produzido na Ásia. Comparado a outros, o

continente asiático é o mais irregular em termos de produção de

REEE pois há países bem desenvolvidos e outros em
desenvolvimento, o que resulta em quantidades discrepantes
de lixo eletrônico. Os Emirados Árabes, a Arábia Saudita e o

Kuwait, países economicamente bem desenvolvidos, geram
grandes quantidades de REEE por habitante (respectivamente

13,6 kg, 15,9 kg e 15,9 kg). Por outro lado, o Afeganistão e o

Nepal, nações em desenvolvimento econômico, produzem
apenas 1 kg de lixo eletrônico por habitante.

 

A indústria eletrônica da Índia é uma das que mais cresce no 

Figura 73: Produção de REEE em

quilogramas por habitante na Ásia.
Fonte: Global e-waste Monitor

(2017, p. 69).

mundo e o seu setor formal de reciclagem é desenvolvido nas principais cidades. Porém, atividades
informais de reciclagem foram implementadas por muito tempo, com mais de 1 milhão de pessoas
pobres envolvidas em operações manuais de reciclagem. A maioria dessas pessoas têm níveis de
alfabetização muito baixos, com pouca consciência dos perigos dessas atividades. Impactos graves à

saúde e danos ambientais são difundidos na Índia graças aos processamentos incorretos de lixo
eletrônico. Além disso, a Índia, juntamente com nações como Paquistão, Bangladesh e Vietnã, também é

uma receptora de resíduos elétricos e eletrônicos provenientes de exportações ilegais oriundas

principalmente dos Estados Unidos (vide figura 70) e da Europa.

A China é o país com maior produção de lixo eletrônico no
mundo. Embora sua produção por habitante não seja tão

alta e seu setor formal de reciclagem seja sólido, o país
padece de problemas semelhantes aos da Índia no que
tange a informalidade da reciclagem de REEE. O caso da

cidade de Guiyu é emblemático: Silva (2018) explica que no

ano de 2010 o município possuía 150.000 habitantes, dos
quais 8 em cada 10 deles (homens, mulheres, crianças e

idosos) trabalhavam diretamente com materiais

eletroeletrônicos e em condições absolutamente insalubres.

O mesmo autor nos informa que, devido às atividades

irregulares, foi constatada a contaminação do solo por
metais pesados fazendo com que não restasse fontes de
água potável em um raio de 50 km da cidade.

Figura 74: Família trabalhando em

depósito de REEE em Guiyu.

Fonte: Reprodução da Internet



Na Europa, o total de lixo eletrônico produzido em 2016 foi de

12.3 milhões de toneladas métricas, o que diz respeito a 27,5%
do total de e-waste produzido pela humanidade. O continente

possui 40 países com 0,7 bilhões de habitantes os quais,

individualmente, produziram em média 16.6 kg de REEE. O lixo

regularmente coletado e reciclado foi de 4.3 milhões de
toneladas métricas o que corresponde a 35% do total de e-waste
produzido no continente. A Alemanha, além de ter um alto

quantitativo de lixo produzido por habitante em escala mundial,

foi o país que mais gerou  REEE na Europa, com 1.9 milhão de
tonelada métrica.  Já a Noruega, foi o país que mais produziu lixo

eletrônico por habitante com incríveis 28.5 kg por pessoa. A
situação norueguesa na década de 1990 era alarmante: 90% do
seu lixo eletrônico era disposto em aterros sanitários, sendo
incinerados ou reutilizados sem nenhum tratamento, expondo as

pessoas aos perigos dos produtos químicos. Porém, no final

daquela década, o governo local iniciou a implementação de

regulamentações que obrigaram indústrias e importadores 
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Figura 75: Produção de REEE em

quilogramas por habitante na Europa.

Fonte: Global e-waste Monitor

(2017, p. 73).

a coletar baterias e eletrônicos velhos dos consumidores que não os queriam mais sem que para isso

fosse necessário adicionar algum custo. Isso, somado a parcerias com empresas especializadas, fez com

que apesar da alta produção de REEE por habitante, a Noruega se tornasse o país com maior taxa
reciclagem de lixo eletrônico no mundo. De todo lixo eletrônico que produz, a Noruega recicla 74%
dele. Diferentemente da Ásia, a Europa possui uma taxa de produção de REEE e reciclagem mais
uniforme porque, dentre outros motivos, seus Estados-Membros estão sob tutela da Diretiva WEEE
(Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), que visa regular a coleta, reciclagem e recuperação

do lixo eletrônico europeu de forma coletiva, prevendo sanções para os responsáveis que não seguirem as

diretrizes. Porém, muitos resíduos eletrônicos são exportados de forma ilegal para reutilização, gerando

uma reciclagem inadequada em países africanos e asiáticos.

Figura 76: Produção de REEE em

quilogramas por habitante na Oceania.

Fonte: Global e-waste Monitor

(2017, p. 77).

Por fim, a Oceania. Em 2016, o total de lixo eletrônico produzido

foi 0.7 milhões de toneladas métricas o que corresponde a

apenas 1.6% de todo REEE produzido pelos seres humanos. A
Oceania possui 13 países e 0.04 bilhões de habitantes com

uma média de 17,3 kg de e-waste produzido por pessoa. São
apenas 0.04 milhões de toneladas métricas coletadas e
recicladas o que diz respeito a 6% de todo lixo eletrônico

produzido na Oceania.  A Austrália, maior produtor de REEE do
continente, gerou por pessoa alarmantes 23,6 kg. Das 0.57
milhões de toneladas métricas produzidas em terras
australianas, apenas 7,5% foi devidamente coletada e reciclada.

Na Nova Zelândia e no resto da Oceania a taxa oficial de coleta

é de 0%. Nas demais ilhas que compõem o continente, o

gerenciamento do lixo eletrônico se dá predominantemente de

modo informal. Os maiores desafios da Oceania quanto aos

REEE são a economia, a logística, o acesso limitado a
mercados de reciclagem e o alto custo no transporte do lixo
eletrônico proveniente das regiões mais afastadas. Isso
explica a quantidade de atividades informais para o tratamento

do e-waste.
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Na TI Verde é fundamental que se adotem medidas que orientem os consumidores e usuários em geral

sobre o uso dos equipamentos de forma sustentável e indiquem se o produto em questão atende aos pré-

requisitos ambientais como a biodegradabilidade, a retornabilidade, o uso de materiais recicláveis e a

ecoeficiência energética (DIAS, 2015). Normas, leis, certificações e regulamentações ambientais são

criadas com base em órgãos internacionais e caracterizam-se por serem um conjunto de padrões de
processos nas cadeias produtivas que culminam na qualidade do produto final de forma não prejudicial

ao meio ambiente (GIANELLI, 2016). Sem a intenção de esgotar todas as legislações diretas ou indiretas

sobre TI Verde, observemos algumas.
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Leituras sugeridas

Dimensão legal

A partir da década de 1980 começaram a existir deliberações legais mais

enfáticas sobre o meio ambiente e que foram precursoras do que futuramente

seria a base conceitual da TI Verde. O Protocolo de Montreal (leia-o no QR-Code
ao lado) é uma delas. A camada de ozônio, que nos protege da radiação solar, é

afetada pelas emissões do gás clorofluorcarboneto (CFC) e de outras
substâncias halogenadas. Tais compostos compunham o processo de

fabricação de extintores de incêndio, solventes orgânicos, aerossóis, gases de
refrigeração, alguns componentes de computadores, carregadores de celular 

e peças de televisores. Em 1987, 47 países aderiram ao supracitado protocolo e se dispuseram a reduzir

em mais de 80% na utilização desses agentes nocivos. Conforme Barsano e Barbosa (2019), entre 1990 e

1999 o tratado passou por uma série de revisões com a inclusão de outras substâncias igualmente

agressivas à camada de ozônio.
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Outro importante tratado internacional é o Protocolo de Kyoto (leia-o no QR-Code
ao lado). Visando estabelecer metas para diminuição de gases poluentes em
países industrializados e ratificar controles sobre outras potenciais ações
poluidoras, o Protocolo de Kyoto foi discutido e negociado na cidade japonesa de

mesmo nome em 1997. Em dezembro do mesmo ano, houve a coleta das

assinaturas e sua ratificação se deu em março de 1998. Para que o tratado

pudesse entrar em vigor, era necessário que dos 84 países que assinaram o
acordo, ao menos 55 o ratificassem. Muitos não o fizeram alegando a defesa de

seus interesses econômicos e políticos. O então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, foi o
maior exemplo disso. Apenas em fevereiro de 2005 o tratado entrou em vigor com uma meta precípua:

diminuir a temperatura global entre 1,5ºC e 5,8ºC até o final do século XXI. Para isso, o documento

sugere: 1) aumento do uso de energias limpas; 2) proteção de florestas e áreas verdes; 3) redução
drástica nas emissões de metano provenientes de aterros sanitários e lixões; 4) estabelecimento de

regras para emissão de créditos de carbono.

Quanto aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, Santos (2016)

explica que foi a partir de 1994 que os países pertencentes à União Europeia
começaram a implementar legislações objetivando gerenciar o aumento
crescente do e-waste.  No entanto, apenas no início dos anos 2000 veio a lume

uma norma pioneira que tornou-se base para muitos países quando o assunto é

prevenção, diminuição e descarte ambientalmente amigável do lixo eletrônico. A

Waste Electrical and Electronic Equipment ou WEEE (Diretiva 2002/96/CE),

entrou em vigor em fevereiro de 2003. Em sua primeira versão a diretiva já previa

a criação de esquemas de coleta nos quais os consumidores devolveriam
gratuitamente seus equipamentos eletrônicos já utilizados com o objetivo de

aumentar a reciclagem, a recuperação e a reutilização de REEE. Definia-se

também o compromisso dos fabricantes perante o recolhimento e o destino
apropriado dos seus equipamentos ao final de sua vida útil (NETO; FAXINA, 2012). Em dezembro de
2008, a Comissão Europeia propôs a revisão da diretiva para enfrentar o ainda crescente fluxo de lixo

eletrônico. A nova Diretiva WEEE 2012/19/UE foi publicada em 13 de agosto de 2012 e entrou em vigor

em 14 de fevereiro de 2014 com um escopo ainda maior como, por exemplo: o aumento das cotas de
devolução e coleta para fabricantes; a definição do que é uma instituição produtora de eletrônicos; as

obrigações mais rigorosas sobre a devolução de REEE inclusive para usuários e a necessidade de

nomeação de um representante autorizado por empresa que seja responsável pela coleta dos
materiais já utilizados.

Figura 77: Logo da

WEEE.
Fonte: Reprodução da

Internet

Atuando em conjunto com a WEEE, a Restriction of Certain Hazardous

Substances ou RoHS é uma legislação da União Europeia que entrou em

vigor em 2003 (Diretiva RoHS 2002/95/CE) restringindo o uso de
substancias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos. Ela
exige que metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio e cromo
hexavalente, além de retardadores de chamas como bifenilas
polibromadas e éteres difenil-polibromados, sejam substituídos por

alternativas mais seguras. Em dezembro de 2008, a Comissão Europeia

propôs a revisão da diretiva. A nova RoHS (Diretiva RoHS 2011/65/UE)

entrou em vigor em 3 de janeiro de 2013. Nela, Gianelli (2016) explica que

aborda-se de forma mais abrangente questões de regulamentação e

aspectos legais sobre a produção de aparelhos informáticos além de

trazer uma lista com 80 exceções aplicadas ao uso de substâncias 

Figura 78: Logo da RoHS.

Fonte: Reprodução da

Internet.

perigosas. O autor ainda afirma que as próximas versões da RoHS pretendem incluir os retardantes de
chamas bromados, clorados além do Policloreto de Polivinila (PVC) na lista de substâncias perigosas.

A RoHS também é conhecida como a regulamentação do "lead-free", ou seja, livre de chumbo. E é nisto

que residiu seu maior desafio quando de sua implementação. Por causa dela, os fabricantes de

equipamentos eletrônicos tiveram que elaborar novos métodos de solda que não possuíssem chumbo

em sua composição. A solda tradicional possui cerca de 63% de estanho e 37% de chumbo. 
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São as soldas que fixam fios e outros componentes eletrônicos nas placas de circuito impresso. Nas novas

técnicas alternativas após a RoHS, outros elementos como prata, cobre e bismuto passaram a ser

utilizados. Porém, há alguns complicadores de ordem físico-química dentre os quais o ponto de fusão é

um dos principais: a solda tradicional (estanho + chumbo) se funde a 183ºC; os componentes

eletrônicos, sensíveis à temperatura, suportam até 250ºC; ou seja, há uma margem boa do ponto de
fusão da solda tradicional e da capacidade térmica das peças eletrônicas; no entanto, as soldas sem
chumbo costumam fundir a um ponto entre 221ºC e 223ºC; logo, a margem diminui e coloca em risco o
bom funcionamento dos eletrônicos quando da montagem do aparelho. Uma alternativa que está

sendo utilizada é a liga de 99,7% de estanho e 0,3% de cobre, cujo ponto fusão é um pouco menor dentre

as novas soldas.

As políticas e as legislações nacionais de lixo eletrônico desempenham um papel importante porque

estabelecem padrões e controles para governar as ações das partes interessadas associadas ao lixo

eletrônico nas esferas pública e privada. As diretivas WEEE e RoHS foram adotadas como exemplos para

o resto do mundo, que ainda tenta se adaptar ao avanço do lixo eletrônico. À luz do The Global e-waste
Monitor (2017), até janeiro de 2017, 4.8 bilhões de pessoas em 67 países encontravam-se amparadas
por legislações nacionais sobre e-waste, o que corresponde a 66% da população mundial. Isso foi

considerado um avanço tomando por base o ano de 2014, quando 61 países possuíam legislações sobre

REEE, cobrindo apenas 44% da população global. 

Figura 79: Legislação sobre REEE em todo

mundo no ano de 2014 e no ano de 2017.

Fonte: Global e-waste Monitor

(2017, p. 39).

Pelo pioneirismo, é no continente europeu onde a legislação sobre o lixo eletrônico encontra-se em maior

grau de desenvolvimento com 100% dos países dotados de leis específicas para REEE. Outros países

com reciclagem e coleta de lixo eletrônico concretizadas em lei estão na América do Norte (100% dos

países), Leste da Ásia (100% dos países), América Central (76% dos países) e Sul da Ásia (73% dos

países). Austrália e Nova Zelândia, juntas, possuem 85% do território coberto por legislações locais sobre

REEE. Por outro lado, em várias regiões a legislação nacional sobre lixo eletrônico está completamente
ausente como no Norte e no Sul da África, na Ásia Central, na Melanésia, na Polinésia e na Micronésia.
 

É evidente que cada legislação nacional sobre REEE adapta-se às especificidades da sua própria
região. Porém, há três princípios básicos que regem-nas: 1) os fabricantes devem ser incentivados a

melhorar o design ambiental de seus produtos e o desempenho ambiental do fornecimento destes;

2) a obsolescência deve ser evitada e os produtos devem ter uma alta taxa de utilização; 3) os

materiais devem ser preservados por meio da coleta, tratamento, reutilização e reciclagem eficazes e

ambientalmente correta. Em suma: produtores e fabricantes devem ser os principais responsáveis
pelo pós-consumo para que se evite os impactos ambientais do descarte irregular.

Segundo Neto e Faxina (2012), desde 1996 as organizações e as empresas de variados portes têm à

disposição um instrumento validado e reconhecido em mais de uma centena de países. Essa ferramenta

auxilia as organizações no controle dos aspectos ambientais decorrentes de suas atividades com o

objetivo de reduzir os impactos ambientais que elas possam causar. A ferramenta em questão é a norma



ISO 14001. No Brasil, ela é editada pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), tendo sua primeira versão publicada em 31 de
dezembro de 2004 e validada a partir de 31 de janeiro de 2005
(SCHWANKE, 2013). A mais recente versão da ISO 14001 foi lançada em

setembro de 2015. Sendo uma das normas da série ISO 14000, a ISO

14001 tem como finalidade equilibrar a proteção ambiental e a
prevenção da poluição com as necessidades socioeconômicas. Neto e

Faxina (2012) explicam que ela fornece elementos de um Sistema de
Gestão Ambiental para empresas que desejem planejar, organizar e

executar suas atividades em conformidade com diretrizes ambientalmente

corretas. Ela se baseia no quarteto PDCA: Plan (planejar); Do (fazer); Check

(checar); Action (agir). Em Planejar, são estabelecidos os princípios e os
processos obrigatórios para se atingir os resultados de acordo com a política ambiental da empresa; em
Fazer, os procedimentos são implementados; em Checar, monitora-se e mensura-se a conformidade dos

procedimentos em relação à política ambiental da empresa, as metas e os requisitos legais; finalmente, em

Agir, atua-se para corrigir os possíveis erros e fomentar uma melhoria contínua no desempenho da gestão

ambiental. Especificamente em relação à gestão de Tecnologia da Informação, a ISO 14001 atesta a

responsabilidade da organização em relação à eficiência econômica e ambiental nas operações com a

demanda energética e com a geração de resíduos eletrônicos.

De acordo a International Energy Agency (IEA), dados atualizados até janeiro
de 2020 indicam que os instrumentos regulatórios nacionais sobre energia
elétrica limpa e renovável estão presentes em todos os continentes. No
entanto, não há uma certeza de que os países que os possuem estejam

seguindo-os à risca. À luz de informações colhidas no portal da IEA (confira no

QR-Code ao lado), a Europa possui 79 legislações nacionais sobre energia
elétrica limpa, seguida da Ásia com 48, América do Sul e Central com 35,
África (principalmente na parte norte e na África do Sul) com 26, a América
do Norte com 18 e a Oceania com apenas 6 regulamentações (5
australianas e 1 neozelandesa).

Guia Didático para o ensino de TI Verde | 74

Figura 80: Logo não oficial da

ISO 14001.
Fonte: Reprodução da internet.

Retornando às preocupações globais com o aumento da temperatura no planeta,

a ONU promoveu, entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro de 2015, a
21ª Conferência das Partes (COP21). O objetivo principal foi discutir e

estabelecer como meta um aumento das temperaturas médias globais em torno

de 1,5ºC, um limite inferior aos 2ºC em relação à era pré-industrial (BARSANO;

BARBOSA, 2019). Dessa discussão emergiu o Tratado (ou Acordo) de Paris
(confira no QR-Code ao lado), uma regulamentação que possui força de lei
internacional mas que ainda não atingiu o mínimo necessário para entrar em vi- 

gor: a ratificação de pelo menos 55 países signatários responsáveis pela emissão de 55% dos gases de
efeito estufa (GEE). O Brasil ainda não assinou mas comprometeu-se em reduzir, até 2025, as emissões

de GEE em 37% do que era emitido em 2005; e em reduzir, até 2030, as emissões de GEE em 43% do
que era emitido em 2005. Tudo isso passa necessariamente por uma redução no consumo energético,
o qual a Tecnologia da Informação tem relação direta.

Já no Brasil, as legislações ambientais que possuem alguma influência no

desenvolvimento da TI Verde datam de 1981 com a disposição da Lei nº 6.938
de 31 de agosto. Essa lei corresponde à Política Nacional de Meio Ambiente
(confira no QR-Code ao lado), seus fins e mecanismos de formulação e
aplicação. É a lei ambiental mais importante do Brasil. Ela objetiva preservar,
melhorar e recuperar a qualidade ambiental propícia à vida que possibilite o

desenvolvimento socioeconômico brasileiro assegurando a dignidade da vida

humana. Nela, é possível notar também sua ênfase em buscar o desenvolvimen-
to de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais, o que implica

diretamente na TI Verde.  



Em 1988, a proteção ao meio ambiente passa a receber um tratamento
específico, objetivo e global em nossa Carta Magna. Diferentemente das

versões anteriores - que trataram da questão ambiental de modo diluído e

casual - a Constituição Federal de 1988 apresentou aos brasileiros uma

defesa consistente ao meio ambiente. Barsano e Barbosa (2019) explicam

que a alusão direta à causa ambiental pela nova Constituição foi importante

para que surgissem diversos instrumentos normativos (leis, decretos,

resoluções e portarias) que propusessem assegurar, na prática, um
ambiente saudável para todas gerações. Apesar de haver aspectos

ambientais em artigos diversos (Art. 5; Art. 23; Art. 24; Art. 170; Art. 174; Art.

200), a Constituição Federal do Brasil de 1988 traz um capítulo inteiro só
sobre o meio ambiente. O capítulo em questão é o de número VI e ele é

composto por apenas um artigo, o de número 225. Neste artigo, enfatiza-se

o meio ambiente como de uso comum do povo e essencial à qualidade de
vida, sendo dever do Poder Público e da coletividade dos cidadãos
defendê-lo para que seja preservado para as próximas gerações. Ao prever

o controle da produção, da comercialização e do emprego de técnicas,
métodos e substâncias que tragam risco à  saúde, à qualidade de vida e

ao meio ambiente (inciso V do parágrafo 1º), o artigo 225º oportuniza a TI

Verde.

Depois da Constituição de 1988, outras normativas surgiram, das quais, para nossos objetivos neste Guia,

é possível citar: a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que versa sobre compras sustentáveis na esfera da

administração pública; ratificando o que foi acordado no Tratado de Montreal, a Resolução nº 13/1995
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) - posteriormente complementada pela Resolução
CONAMA nº 267/2000 - dispôs sobre a proibição da comercialização e das práticas envolvendo

componentes que contivessem ou produzissem substâncias nocivas à camada de ozônio; a Resolução
CONAMA nº 257/1999, que estabeleceu a obrigatoriedade de procedimentos de reutilização, reciclagem,

tratamento e disposição final de pilhas e baterias que contivessem chumbo, cádmio, mercúrio e seus

compostos; a Lei nº 10.295 de 17 de outubro de 2001, que cria a Política Nacional de Conservação e Uso

Racional de Energia, dando também outras providências; o Decreto nº 5.940/2006 que institui a

separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal

direta e indireta (com ênfase aos materiais de TI), na fonte geradora e a sua destinação a associações e

cooperativas de catadores de materiais recicláveis; a Lei nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009, que
institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas , tratando do controle e da redução de gases poluentes

na atmosfera; a Resolução CONAMA nº 436/2011, que estabelece os limites máximos de emissão de

gases poluentes atmosféricos provenientes de fontes fixas, prevendo a adoção de tecnologias de controle

de emissão de poluentes atmosféricos técnica e economicamente viáveis, acessíveis e já desenvolvidas

em escala que permitam sua aplicação prática.
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Figura 81: Constituição
Federal de 1988.

Fonte: Portal do Governo.

http://www.planalto.gov.br/cciv

il_03/constituicao/constituicao.

htm . (Acesso em 03 de

fevereiro de 2020).

Talvez a principal legislação ambiental pós-1988 que mais impactou o universo

da TI Verde no Brasil foi a Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010. A Política
Nacional de Resíduos Sólidos (confira no QR-Code ao lado) procurou uma

aproximação com a Diretiva europeia WEEE, estabelecendo um conjunto de

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações com vistas à gestão
integrada do gerenciamento dos resíduos sólidos. Segundo Barsano e

Barbosa (2019), esta Política traz como características fundamentais: a

responsabilidade compartilhada entre poder público, fabricantes,

importadores, distribuidores, comerciantes e usuários finais; a implantação do 

sistema de coleta seletiva pública; definição dos princípios do poluidor-pagador e do protetor-
recebedor; incentivos econômicos para iniciativas com responsabilidade ambiental; inclusão
socioeconômica dos catadores de lixo por meio de cooperativas; adoção e estruturação do sistema de
logística reversa.



Por fim, é válido tratar sobre a rotulagem ambiental. Barsano e Barbosa (2019), em concordância com a

norma ISO 14020, definem rotulagem ambiental como certificações ou reconhecimentos a produtos

adequados ao uso e consumo que manifestem menor impacto sobre o meio ambiente em comparação

a outros artigos equivalentes disponíveis no mercado. Para as finalidades deste Guia, observemos algumas

rotulagens ambientais que possuem vínculo com a TI Verde.
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Figura 82: Selo The
Blue Angel.

Fonte: Reprodução
da internet.

O The Blue Angel é um selo alemão registrado no Ministério do Meio Ambiente
deste país desde 1978. Segundo Pontes (2015), corresponde à mais antiga
certificação de produtos e serviços que possuem características
ambientalmente corretas e amigáveis. Pelo pioneirismo, outros países europeus

também o acompanharam e criaram suas próprias etiquetas ambientais com o

objetivo de trazer ao consumidor uma informação fundamental sobre quais
mercadorias são ambientalmente não agressivas, além também de incluir em seu

escopo produtos e serviços que priorizem a economia de energia. O The Blue
Angel está presente em cerca de 10.000 produtos e em mais de 80 categorias de

produtos. 

Como já explicado na Figura 22, o selo Energy Star foi o berço da TI Verde. Criado em 1992 pela

Environmental Protection Agency (EPA) dos Estados Unidos, tem como intuito principal difundir
informações objetivas para os consumidores sobre os aparelhos elétricos e eletrônicos (em especial

computadores, monitores e outros equipamentos de Tecnologia da Informação) que gastam menos
energia. É um dos selos de maior destaque no mundo no que diz respeito à economia de energia em

equipamentos à base de eletricidade.

Figura 83: PC com o selo Energy Star.

Fonte: Costa (2016, p. 64).

Já em 1993, o Selo Procel de Economia de Energia ou simplesmente Selo Procel,
foi instituído por Decreto Presidencial no dia 8 de dezembro daquele ano. Criado
pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o selo tem como

finalidade ser uma ferramenta simples e eficiente no que diz respeito à informar
o consumidor sobre os equipamentos elétricos e eletrônicos disponíveis no
mercado que são mais eficientes em termos de gasto de energia. Desde sua

criação, várias parcerias foram estabelecidas com o Inmetro, associações de
fabricantes, pesquisadores acadêmicos, laboratórios e outras pessoas e

entidades com o objetivo de estimular cada vez mais a fabricação de
equipamentos energeticamente eficientes, contribuindo com a redução efetiva
do gasto de energia elétrica. Os equipamentos postulantes ao selo devem ser

submetidos a testes em laboratórios indicados pela Eletrobrás e apenas aqueles

que atingem um índice mínimo indicado para sua eficiência, são contemplados

com o selo.

Figura 84: Selo
Procel.

Fonte: Reprodução
da internet.



A certificação TCO é o selo de sustentabilidade mais abrangente do mundo
para produtos de TI. O amplo conjunto de critérios de ciclo de vida do
produto, juntamente com a verificação independente, ajuda a aumentar a

responsabilidade ambiental e social em onze categorias de produtos,
incluindo computadores, monitores, notebooks, tablets, smartphones,
desktops, impressoras, datashows, fones de ouvido, equipamentos de
rede, datacenters e outros materiais de Tecnologia da Informação. Quando
criado em 1992, o TCO incluía em seu escopo a busca pela eficiência
energética dos monitores de computador, porém, seu crescimento fez com

que seu horizonte de ações ampliasse para áreas como: análise de
substâncias perigosas, ergonomia e fabricação socialmente responsável.
A cada três anos o TCO revê seus critérios de sustentabilidade ambiental e

social. 
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Figura 85: Selo
TCO.

Fonte: Portal do TCO.

https://tcocertified.com/.

(Acesso em 04 de fevereiro de

2020).

O selo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) é uma certificação para prédios verdes

concebida e concedida pela United States Green Building Council. Seu intuito é incentivar práticas de

construções sustentáveis, de modo a satisfazer uma série de critérios verdes na construção de
estabelecimentos. Dentre esses critérios, é possível citar o uso eficiente de energia elétrica, a utilização
ambientalmente saudável dos equipamentos tecnológicos e seu descarte devidamente correto. De
167 países detentores do selo, o Brasil é o 4º com maior número de edificações certificadas pelo LEED.

Figura 86: O Museu de Arte do Rio é uma das construções

brasileiras agraciadas pelo LEED.

Fonte: Acervo do autor.

O Forest Stewardship Council (FSC) é uma organização independente, sem fins

lucrativos, criada em 1993 com o objetivo de garantir a preservação ambiental e
o desenvolvimento sustentável das florestas em todo o globo. No Brasil, o FSC

foi iniciado em 2001 para assegurar a certificação de empresas brasileiras que

porventura trabalhassem direta ou indiretamente com o manejo de árvores.
Portanto, quaisquer produtos que sejam fruto de substratos arbóreos são
passíveis de requerer o selo FSC. Para a TI Verde, interessa sobretudo o uso de
papeis com este selo ou selos semelhantes. A utilização de papeis com essa

certificação indica que: 1) o usuário não contribui com a devastação de matas
virgens; 2) valoriza-se produtos provenientes de matéria-prima extraída de
modo responsável; 3) o consumidor coopera na salvaguarda dos direitos dos
trabalhadores e de populações que vivem dos recursos naturais oferecidos
pelas florestas; 4) para o empresário, sua organização acaba sendo reconhecida
internacionalmente pela sustentabilidade.

Figura 87: Selo FSC.

Fonte: Reprodução da

internet.



Criado em 1992 e reconhecido em toda a Europa bem como em diversas
partes do mundo, o Ecolabel ou Rótulo Ecológico da União Europeia é um

selo de excelência ambiental concedido a produtos e serviços que cumprem
altos padrões ambientais ao longo de seu ciclo de vida: desde a extração de

matéria-prima até a produção, distribuição e descarte do equipamento. O Rótulo

Ecológico da União Europeia promove a economia circular, incentivando
produtores a gerar menos resíduos sólidos e dióxido de carbono durante o

processo de fabricação. Os critérios do Ecolabel também estimulam as empresas

a desenvolver produtos duráveis, fáceis de reparar e reciclar. Esses critérios

demandam diretrizes exigentes para empresas que buscam reduzir seu impacto
ambiental e garantir a eficiência de suas ações ambientais por meio de
controles de terceiros. Além disso, muitas empresas recorrem aos critérios do

Ecolabel para obter orientações sobre as melhores práticas ecológicas ao

desenvolver suas linhas de produção.
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Figura 88: Rótulo
Ecológico da União

Europeia.

Fonte: Reprodução da

internet.

No final de 2018, o Brasil ganhou seu primeiro selo verde para o
descarte correto de lixo eletrônico. A start-up Tech Trash, em parceria

com a Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da
Informação (ASSESPRO/RJ), foi a responsável por lançar o primeiro selo
verde brasileiro focado no REEE. Com o objetivo concreto de contribuir

com o avanço da sustentabilidade no ambiente empresarial, o selo

verde ASSESPRO vem para atender a demanda cada vez mais crescente

das exigências do mercado no que diz respeito à logística reversa e ao
gerenciamento dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.
O selo certificará empresas que possuam boas práticas ambientais e

produtos que foram construídos atendendo aos preceitos da
economia circular e da logística reversa. Também está no projeto a

destinação de equipamentos descartados para ONGs e Cooperativas
certificadas, de modo a fortalecer a inclusão social. 

Figura 89: Selo
ASSESPRO.

Fonte: Reprodução da

internet.
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Dimensão econômica

Conforme explicam Barsano e Barbosa (2019), o desenvolvimento sustentável é também um modelo
de progresso econômico. Seu estabelecimento no mundo dos negócios mediante compromissos
concretizados em conferências internacionais sobre o meio ambiente, incentivam que as empresas

implementem, em seus processos de produção e nos seus serviços, programas de gestão que estejam

condizentes com a sustentabilidade ambiental e, ao mesmo tempo, atendam às metas de rentabilidade
financeira dos grupos empresariais.

À medida que cresce a conscientização ambiental da coletividade, crescem

também as pressões sociais para que as empresas adotem atitudes mais
verdes em seus procedimentos.  Consequentemente, o mercado também

atua "selecionando" as empresas que melhor adaptam-se às novas
exigências ambientais. São analisados não apenas o cumprimento das leis

vigentes mas também as iniciativas espontâneas em prol do meio
ambiente. Atualmente, a aceitação social de uma empresa passa pelo

comprometimento ambiental que ela demonstra, sendo este avaliado por

indicadores que comprovem, tanto para a comunidade em geral como para

as partes interessadas (stakeholders), sua responsabilidade
socioambiental. Oliveira (2014) afirma que o indicador de sustentabilidade

da Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index - DJSI), criado em 1999, foi o
primeiro com o objetivo de mensurar a sustentabilidade ambiental de
empresas. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo lançou, em 2005, o
Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), usando  como modelo  o DJSI mas focado no mercado de
ações brasileiro. Tais índices reportam aos stakeholders se o modelo de gestão das empresas e o

comprometimento destas com fatores ambientais são passíveis de proporcionar investimentos. Em suma:

a responsabilidade socioambiental é percebida pelas empresas tanto para a sua própria
sobrevivência como também para obtenção de vantagem competitiva.

A adoção de uma gestão ambiental organizacional baseada, por exemplo, em normas como a ISO
14001, para além do diferencial competitivo, oferece às empresas também: melhoria organizacional, a
partir da conscientização dos funcionários e do relacionamento de parceria com a comunidade;

minimização dos custos, evitando o desperdício de matéria-prima; minimização dos riscos, atentando-

se para procedimentos que reduzam a possibilidade de acidentes ambientais.

Alguns conceitos passaram a fazer parte do cotidiano empresarial, como, por exemplo a ecoeficiência, a
ecoeficácia, a ecorresponsividade e a ecolegitimidade.
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A ecoeficiência diz respeito à entrega de bens e serviços com preços

mais competitivos que satisfaçam, ao mesmo tempo, as necessidades
humanas e a qualidade de vida, a sustentabilidade ambiental e a
redução de custos. O decréscimo no uso de energia elétrica, o apoio à

reciclagem, o aumento da durabilidade dos produtos, o uso de

equipamentos sustentáveis e a diminuição na produção de resíduos são

algumas medidas que caracterizam a ecoeficiência. A ecoeficácia, por
sua vez, tem ligação com os valores e as crenças da empresa na

obtenção de resultados sociopolíticos aliados às perspectivas ambientais.

A ecorresponsividade corresponde à melhoria da qualidade ambiental

de uma empresa como forma de responder aos anseios ou ações dos 

concorrentes, clientes e fornecedores. Por fim, a ecolegitimidade refere-se ao conjunto de ações

sustentáveis tomadas por uma empresa devido às pressões políticas e sociais às quais ela está exposta. Se

o que esses conceitos representam pudessem ser colocados em vetores, teríamos algo semelhante à

figura 90.

Figura 90: Elementos motivadores para a incorporação

da sustentabilidade em empresas.

Fonte: Oliveira (2014, p. 27).

Como foi visto na dimensão histórica, a TI Verde surge exatamente da inquietação do setor empresarial
na busca pelo uso ou produção de equipamentos de TI mais sustentáveis. Como explica Mansur

(2011), a busca pelo ponto de equilíbrio entre a sustentabilidade dinâmica do negócio e a gestão da
Tecnologia da Informação, ensejou o surgimento de uma governança em TI Verde com o objetivo de

atender às necessidades organizacionais sem comprometer negativamente o meio ambiente. A
redução do desperdício e o aumento da eficiência dos processos e fenômenos vinculados à
operação de computadores (tal como representados na dimensão técnica) fazem parte da governança
em TI Verde. Lunardi, Frio e Brum (2011) explicam que a adoção da TI Verde pelas organizações

empresariais, além de reduzir a emissão de gases, ajudar na conservação de energia e controlar o descarte

incorreto de aparelhos informáticos, também auxilia na minimização das perdas, cortando gastos
operacionais e aumentando a produtividade dos funcionários. Além disso, as campanhas de
publicidade - direcionadas a uma sociedade que crescentemente prefere empresas socialmente

responsáveis -, a redução de taxas e impostos oferecidos por órgãos governamentais às organizações
que investem em tecnologias verdes e os investimentos por outras empresas que queiram vincular
sua imagem à sustentabilidade ambiental, são algumas das vantagens obtidas pelas organizações que

implementam a TI Verde em sua rotina.



Na dimensão técnica foi citado o estudo exploratório-descritivo de

Lunardi, Simões e Frio (2014), no qual os autores identificaram 202
anúncios publicados entre os anos de 2006 e 2011 que

possibilitaram a categorização de algumas práticas em TI Verde

desenvolvidas por empresas. Porém, além disso, os pesquisadores

apontaram também diferentes benefícios empresariais associados 

Ferreira (2012) reforça essa perspectiva afirmando que a viabilidade econômica, o impacto ambiental e
a responsabilidade social presentes nos produtos de Tecnologia da Informação, promovem uma espécie

de "competição verde" entre as empresas do ramo. Para adaptarem-se à competição, é natural que as

organizações busquem produzir aparelhos cada vez mais eficientes em energia e durabilidade.
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a cada prática. Dentre esses ganhos, destacam-se: a) redução de custos; b) redução do consumo de
energia; c) economia de espaço; d) imagem institucional; e) economia de papel; f) redução de
emissão de gases; g) redução de insumos; h) redução do lixo eletrônico; i) maior ciclo de vida dos
produtos.

Confira a postagem "TI verde: 5
dicas para tornar sua empresa
sustentável" disposta no blog

https://tiverdeifs.blogspot.com/. 

Cinco passos fundamentais para

que uma organização atenda aos

pré-requisitos da sustentabilidade

em TI sem abrir mão do lucro.

Conforme Mansur (2011), o desenvolvimento da governança em TI Verde compreende a superação de

desafios de curto e médio prazo. Os desafios de curto prazo correspondem ao aumento da efetividade
do consumo de energia dos equipamentos digitais, de modo a gerar economia em dinheiro, eletricida-

de e natureza. Nesse sentido é possível trazer alguns exemplos. 

 

A Hewlett-Packward (HP) foi a primeira grande empresa de TI a reportar
as emissões de gases de efeito estufa provenientes de sua cadeia
produtiva. Como uma das soluções, desde o início dos anos 2000 tem
modificado todo seu parque tecnológico e toda sua linha de produção,
priorizando o uso e a fabricação de aparelhos que demandem menos
energia elétrica. 
 

A Dell, uma das maiores fabricantes de computadores de todo o mundo,

utiliza 100% de energia renovável em sua sede em Round Rock, Texas.

Nas demais unidades nos Estados Unidos, economizou cerca de 35% de
energia elétrica. Nas suas filiais pelo mundo, conseguiu diminuir em 20% o consumo de energia elétrica

instalando fontes renováveis de energia. Ao longo dos anos 2000, conseguiu inserir pautas ambientais
em seus procedimentos de gestão: entre 2005 e 2007, a Dell dobrou suas fontes de energia limpa; em

2007 lançou um sistema que possibilita aos seus clientes o plantio de árvores para compensar as
emissões tóxicas provenientes do consumo de seus computadores; até 2010, os desktops e laptops
por ela produzidos consumiriam 25% a menos de energia elétrica; implementou planos para manter o
equilíbrio de carbono ao longo da década de 2010.
 

A Intel, multinacional empresa de tecnologia situada em Santa Clara, Califórnia, é o maior comprador de
organizações com foco em energias renováveis nos Estados Unidos, representando 46% do mercado

de compras de energias limpas neste país. No desenvolvimento dos seus produtos, prioriza-se a
eficiência energética. Tem também como intuito reduzir o consumo de energia dos chips por ela
fabricados.



O Banco Itaú implementou um sistema de videoconferências, mediante o

qual são realizadas cerca de 200 reuniões virtuais por mês nas quais estão

presentes funcionários de várias unidades do Brasil além de convidados.
Antes da implementação desse sistema, gastava-se dinheiro no transporte dos

trabalhadores para reuniões presenciais e consequentemente poluía-se ainda
mais a atmosfera pela emissão de gases de efeito estufa provenientes dos

veículos utilizados no processo. Com a digitalização das reuniões, houve uma
economia de 80 toneladas de dióxido de carbono que seriam emitidos
pelos carros.

O gerenciamento do uso de energia dos computadores deve ser algo estratégico em empresas. O
custo potencial de energia e a emissão de gases de efeito estufa pelas organizações podem ser

diminuídos em até 50% com medidas simples como, por exemplo, desligar monitores e impressoras
após o seu uso ou utilizar cores mais escuras como plano de fundo da tela do computador. Mansur
(2011) traz um exemplo prático: levando em consideração a figura 60, o autor explica que ao configurar a
tela do monitor para cores mais escuras, economiza-se anualmente cerca de R$102,00 por
computador; em uma base corporativa de 2.000 monitores tem-se, por ano, uma economia de
R$204.000,00; em cinco anos, sem nenhum investimento, a empresa terá um retorno de mais de um
milhão de reais! 
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A eficiência energética do datacenter também ocasiona o retorno financeiro. A

virtualização diminui o número de servidores físicos, resultando em redução
nos custos com energia elétrica para mantê-los funcionando, economia de
tempo, ganho de espaço físico e agilidade no processamento das
informações. A Universidade de Vanderbilt, localizada no Tennessee-EUA, ao
adotar a virtualização dos seus servidores economizou por hora 20.575 watts,
servindo de exemplo para que autoridades locais elaborassem planos de

virtualização de 80% dos servidores da região. A Revlon, empresa estadunidense

de cosméticos, virtualizou seus servidores o que permitiu uma economia de 72%
no consumo de energia elétrica. A Sun Microsystems, antes de ser adquirida

pela Oracle Corporation, tinha virtualizado seus servidores obtendo uma diminuição de 11 mil toneladas
de dióxido de carbono por ano, representando uma redução na emissão desse gás em 6% e uma

economia de 1 milhão de dólares em seus custos finais com eletricidade. Seu espaço físico aumentou
em 66% uma vez que os servidores físicos deixaram de ocupá-lo. No Brasil, estima-se que a computação
em nuvem, entre os anos de 2014 e 2017, cresceu 74,3%, gerando um faturamento de US$
798.000.000,00 no final de 2015 (DIAS, 2015).

Voltando aos desafios postos por Mansur (2011), aqueles que encontram-se a médio prazo na

governança em TI Verde correspondem à necessidade de existir uma estrutura organizacional
corretamente preparada para conduzir o descarte dos aparelhos que tornaram-se obsoletos. Em
suma: é o gerenciamento dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, que devem ter seu

manejo prioritariamente executado pelas empresas que os produzem. Antes de observarmos alguns

exemplos, é necessário ter em mente certas informações.

De acordo com o The Global e-waste Monitor (2017), uma grande variedade de materiais valiosos estão

contidos em aparelhos elétricos e eletrônicos. Pelo menos 60 elementos da tabela periódica podem ser

encontrados em eletrônicos complexos, e muitos deles são tecnicamente recuperáveis, embora existam

limites econômicos estabelecidos pelo mercado. Como já foi visto, o lixo eletrônico contém metais
preciosos, incluindo ouro, prata, cobre, platina e paládio, mas também contém materiais volumosos

igualmente valiosos, como ferro e alumínio, além de plásticos que podem ser reciclados. No geral, a

Universidade das Nações Unidas estima que a perspectiva de recursos para matérias-primas secundárias

de lixo eletrônico vale 55 bilhões de euros! Levando em consideração apenas os smartphones,
seriam 9.4 bilhões de euros! Colocando em números absolutos, das 44,7 milhões de toneladas de lixo

eletrônico produzidos pela humanidade temos: 3.582 milhões de euros em ferro; 9.524 milhões de
euros em cobre; 3.585 milhões de euros em alumínio; 884 milhões de euros em prata; 18.840 milhões
de euros em ouro; 3.389 milhões de euros em paládio; 15.043 milhões de euros em plástico.
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Diferentemente da economia linear, na qual os recursos naturais são extraídos, transformados em matéria-

prima, manufaturados, distribuídos, usados ou consumidos e descartados, a noção de economia circular
se faz necessária para que o valor inerente aos resíduos retorne à cadeia produtiva, auxiliando também

na diminuição da quantidade de lixo eletrônico. A economia circular é um elemento chave para o
desenvolvimento sustentável.

Fonte: Global e-waste Monitor

(2017, p. 55).

Figura 91: Potencial valor das matérias-primas

provenientes do lixo eletrônico de smartphones.

Figura 92: Economia circular.

Fonte: Reprodução da internet

Dito isso, observemos alguns exemplos de governança em TI Verde no que tange ao gerenciamento de

resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. A Hewlett-Packward (HP) transforma parte dos seus

cartuchos em material reutilizável e projeta impressoras e scanners para receber a matéria-prima
reciclada, o que permite com que cerca de 20% da matéria-prima venha de resíduos do próprio
processo produtivo da empresa. Também prioriza em seus procedimentos o sistema de "take back",

semelhante ao trade-in, no qual o cliente paga uma taxa embutida no produto que garante a devolução e
reciclagem do material. A meta da HP é reciclar e reutilizar, por ano, 450.000 toneladas de produtos
eletrônicos. Em média, seus notebooks são até 90% recicláveis ou recuperáveis.
 

A IBM, que possui políticas de reciclagem, recebe cerca de 1.000 unidades de equipamentos
eletrônicos por ano. A empresa também é certificada pela ISO 14001. Os processos de trade-in são
contemplados pela empresa e funcionam da seguinte forma: os produtos entregues são separados em

commodities (materiais recicláveis como plásticos e metais) e vendidos para fornecedores

ambientalmente confiáveis; outros materiais são separados e tratados, como baterias e monitores. As



A Positivo Informática, maior fabricante de computadores no Brasil, iniciou sua política ambiental de
gestão de resíduos eletrônicos no início dos anos 2000. Dentre as medidas adotadas destacam-se o

aproveitamento de materiais de reciclagem para fabricação de computadores, o consumo de fontes
alternativas de água e energia e o reaproveitamento dos materiais da própria empresa. Em 2008, a

empresa criou uma fábrica de placas-mãe livres de chumbo e adotou embalagens de papel
reciclado. Além disso, realiza periodicamente uma análise do ciclo de vida dos produtos, que contempla

etapas de extração e processamento de matérias-primas, fabricação, embalagem, transporte,
distribuição, utilização, reciclagem e reuso até o descarte final.

placas de circuito impresso são recicladas e delas são retirados os metais preciosos. 
 
A Itautec S/A, empresa já fechada que fabricava equipamentos de TI e materiais

de automação bancária, possuía uma política de coleta e reciclagem de
computadores obsoletos, tendo reciclado cerca de 460 toneladas de material
eletrônico da própria empresa em 2008. Seu programa de sustentabilidade

previa a recompra de equipamentos para reciclagem, eliminação do chumbo
durante a fabricação dos equipamentos e otimização no estoque para
economizar embalagens. No ano de 2007 foi construído na sede da Itautec, em

São Paulo, um centro de reciclagem de 715 m² com um investimento de

R$350.000,00.

A redução no uso de papel e atitudes gerenciais com impressões também são

ações estratégicas para empresas. A Xerox Corporation estimula financeiramente

seus revendedores a recolherem o material que comercializam. Mensalmente, o

centro de reciclagem da Xerox trabalha 115 mil toneladas de REEE. A Epson, por
sua vez, possui mais de 150 pontos autorizados no Brasil para que seus usuários

devolvam cartuchos sem utilização ou outros materiais de impressão de modo que

estes sejam reciclados ou reutilizados.

 

A Boehringer, indústria farmacêutica de origem alemã, reduziu em 50% o mon-

tante de papel utilizado pela empresa de uma forma simples: monitorando as impressões a partir da
utilização do crachá do funcionário para que a máquina autorize a impressão. Sem o crachá, não se

imprime. Ademais, cada funcionário teria um limite de impressões por dia.

 

A digitalização é outro caminho para economia de papel, que pode reduzir em até 30% os custos de
impressão. A General Motors desenvolveu uma economia de 11 mil árvores em 5 anos ao adotar em
larga escala a digitalização. A redução das impressões passou de 6 milhões de páginas mensais para

2,7 milhões. Além da digitalização, a General Motors passou a descontar do salário de cada funcionário

as unidades de folhas individualmente impressas.
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A Apple também possui uma política ambiental e empenha-se na eliminação do mercúrio utilizado em
telas com iluminação, no processamento do lixo eletrônico e na substituição do PVC em diversos
materiais. Além da Apple, a Dell, a Microsoft, a Ericson e a Philips criaram diversos projetos ambientais

para padronizar globalmente seus procedimentos de reciclagem  e reutilização de REEE. No Brasil, a

TIM, a Vivo e a Claro possuem programas sustentáveis de coleta e reciclagem tanto de telefones
celulares como de componentes agregados como baterias e carregadores.

Visando reduzir o gasto do dinheiro público, o Senado Brasileiro buscou uma

política de controle de impressões em sua gráfica. Entre os anos de 2011 e
2014, foi economizado 1.3 milhão de reais nas despesas com matéria-prima,
especialmente em relação à aquisição de papel para impressão. Entre 2011 e
2012 a economia foi de R$441.600,00; já entre 2012 e 2013 economizou-se R$
817.000,00. De acordo com a matéria publicada no portal Senado Notícias
(confira no QR-Code ao lado), o último levantamento indicou uma economia de

R$128.200,00.
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De 2006 a 2012, o Greenpeace (www.greenpeace.org) publicou periodicamente o Guide to Greener

Electronics ou Guia de Eletrônicos Verdes. Sua ideia era de divulgar um tabela conceitual de empresas

de Tecnologia da Informação que seguiam ou não alguns critérios sustentáveis básicos na produção, uso

e descarte dos seus equipamentos. O objetivo fundamental era de conscientizar tanto as próprias

empresas como os seus clientes. 

 

Em 2017, o grupo voltou a publicar o guia. Nos resultados finais, "F" indica menor nível de

sustentabilidade e "A" maior nível de sustentabilidade, sendo os critérios utilizados os seguintes: energia,
analisando a redução da emissão de gases de efeito estufa mediante eficiência energética e uso de fontes

renováveis; consumo de recursos, a partir da aplicação de designs sustentáveis e utilização de materiais

recicláveis; produtos químicos, avaliando se a empresa preza pela eliminação de substâncias químicas

perigosas tanto do próprio produto quanto do processo de fabricação deste.

Figura 93: Guia de Eletrônicos Verdes 2017.

Fonte: Portal do Greenpeace.

https://www.greenpeace.org/usa/wp-

content/uploads/2017/10/GGE17_ReportCards.pdf. (Acesso em

09 de fevereiro de 2020).

Como é possível reparar na figura 93, em primeiro lugar está a

Fairphone. A Fairphone é uma empresa holandesa fundada

em 2013 com o objetivo de elaborar o
primeiro smartphone ecorresponsável do mundo. O

aparelho tornou-se célebre na Europa graças à sua cadeia

produtiva que prima pela ética e pela sustentabilidade
ambiental. Sua primeira versão foi lançada em 2014 e a

segunda no final de 2015. Até então, a empresa tinha vendido

cerca de 100 mil exemplares. Em 2017 o projeto foi

subitamente encerrado por falta de verba mas, em agosto de
2019, voltou a todo vapor, lançando sua terceira geração.

Figura 94: Logo da Fairphone.

Fonte: Reprodução da

internet.

O visual do aparelho é simples. Não ter uma "tela infinita" e possuir bordas

relativamente grossas não são problemas para a empresa, uma vez que sua

proposta não contempla designs inovadores. A preocupação da Fairphone é,

como o próprio nome indica, ser justo tanto socialmente quanto
ambientalmente. Quanto a isso, a Fairphone apresenta sete características

fundamentais: 1) modularidade: a Fairphone produz smartphones em sete

módulos, o que facilita sua desmontagem e reparação rápida, diminuindo a

necessidade de trocar o aparelho inteiro caso alguma peça específica pare de

funcionar. A ideia é reduzir a quantidade de lixo eletrônico proveniente da troca

contínua de aparelhos celulares; 2) não utilização de minérios provenientes de
zonas de conflito: a Fairphone procura reconectar a cadeia de suprimentos, ou

seja, buscar novas fontes de ouro, estanho, tântalo e tungstênio fora de regiões

hostis, evitando o patrocínio indireto dos conflitos na África Central; 3) caminho 

Figura 95: Fairphone 3º
Geração.

Fonte: Reprodução da

internet.



inverso à obsolescência programada: a Fairphone acredita em um mercado com celulares mais

duradouros e resistentes, de modo que seus usuários possam permanecer mais tempo com seus

aparelhos em uso, visando diminuir a frequência de descartes. De acordo com a empresa,

seus smartphones possuem uma vida útil entre 8 e 10 anos; 4) preocupação com o gasto de energia
elétrica: os aparelhos da Fairphone são projetados para possuírem baterias duráveis com até dois dias e

meio de pleno funcionamento sem necessidade de recarga. Esse período pode ser ainda maior caso

o smartphone não seja utilizado constantemente; 5) utilização de materiais reciclados: um dos principais

pilares da sustentabilidade ambiental é a reciclagem de materiais. A Fairphone segue-o e utiliza-se de

materiais reciclados em seus componentes, principalmente o plástico e o cobre; 6) incentivo à logística
reversa: a Fairphone incentiva que o usuário entregue o aparelho antigo na compra de um novo para que

a maior parte das peças possa ser reaproveitada. Ou seja, trade-in. A empresa ainda afirma que os clientes

que compraram produtos anteriores e reciclaram algumas de suas peças, poderão adquirir a terceira

versão com desconto; 7) condições justas de trabalho: dentro de seu processo produtivo, a empresa

busca fornecer condições laborais justas para a força de trabalho ao longo da cadeia produtiva. O cuidado

com a saúde e a segurança bem como o pagamento justo aos seus funcionários são, segundo estes,

exemplares.
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Confira a postagem "Fairphone:
um caso de ética e

sustentabilidade ambiental na
TI" disposta no blog

https://tiverdeifs.blogspot.com/. 

Entenda através de texto e

vídeos por que essa empresa é

um exemplo em TI Verde.
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Dimensão educacional

Antes de iniciar essa dimensão, convém lembrar que este Guia insere-se (como já explicado na

apresentação deste material didático) no contexto do Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica (ProfEPT) e é destinado prioritariamente aos cursos de Nível Médio do eixo Informação e
Comunicação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Portanto, as reflexões educacionais

desenvolvidas nesta dimensão serão direcionadas ao contexto da EPT e da formação humana integral,
muito embora a TI Verde possa ser aplicada enquanto viés educacional em qualquer nível ou
modalidade de ensino já que ela é uma representação da Educação Ambiental incorporada à
Tecnologia da Informação.



Se os seres humanos são parte da natureza e realizam suas atividades em constante interação com o
mundo natural, é factível deduzir que um dos elementos primaciais à construção da cidadania é a

conscientização ambiental. A relação entre meio ambiente e cidadania corresponde a uma dimensão

ética que aponta para o devir (RIBEIRO, 2012). A sensibilidade com as questões socioambientais
tendem a direcionar mudanças estruturais e de conduta, fazendo com que esse devir encontre nos

processos educativos condições mais reais para sua concretização. Nesse sentido, a Educação
Ambiental torna-se uma alternativa viável no preparo das novas gerações com vistas às mudanças
comportamentais referentes às relações entre homem e natureza.

Articulando a Tecnologia da Informação às necessidades socioambientais oriundas dos impactos

ambientais hodiernos e considerando a TI como fruto do trabalho, ou seja, como um modo através do qual

o homem age sobre a natureza alterando-a, nota-se que a TI Verde possui um lastro educacional
calcado nos princípios da responsabilidade socioambiental, envidando esforços para significativas
mudanças culturais na forma como a sociedade interage com a tecnologia (PRADO, 2014). Uma

cultura tecnológica sustentável é o resultado da ação humana atuando em interação com a tecnologia de

forma consciente, crítica, socialmente responsável e ambientalmente correta. A maneira mais

adequada para se atingir uma conscientização que permita o desenvolvimento efetivo das práticas

anteriormente citadas corresponde aos processos educativos. Compreende-se, portanto, que a TI Verde
deve ser trabalhada juntamente com a Educação Ambiental.

Medeiros (2014) explica que a Educação Ambiental no Brasil começou a ser abordada ainda nos anos
1970 com as lutas ambientalistas e manifestações sociais através de grupos de professores, alunos,

instituições ativistas e movimentos sociais militantes da causa ambiental. As pressões ambientalistas

culminaram na já citada Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Nela, já se

mencionava, em seu artigo 2º inciso X, “a Educação Ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio
ambiente” (BRASIL, 1981, p. 1, grifo nosso).
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Nessa direção, Reigota (2004) corrobora com o apresentado por

Carvalho et al (2006) quando dialoga que, na contemporaneidade, a

Educação Ambiental é o veículo que se encontra no papel de mediador
do processo de aprendizagem para questões socioambientais. Com a

Educação Ambiental são construídas as bases da cidadania, do
comprometimento social, da qualidade de vida, de perpetuação da
humanidade e da construção de políticas públicas que atendam às

expectativas dos cidadãos (MEDEIROS, 2014, p. 21, grifo nosso).

No entanto, somente no dia 27 de abril de 1999 foi instituída a Política Nacional
de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99), dispondo sobre a Educação
Ambiental e dando outras providências (confira no QR-Code ao lado). Nesse
documento, ratifica-se o artigo 225º da Constituição Federal de 1988 e a Política

Nacional do Meio Ambiente, afirmando o meio ambiente como bem de uso
comum a todos além da necessidade de se trabalhar a Educação Ambiental em
todos níveis e modalidades do processo educativo, promovendo uma formação

voltada para conscientização na preservação do meio ambiente.

Segundo a Lei 9.795/99, são princípios básicos da Educação Ambiental: 1) o enfoque holístico,
democrático e participativo; 2) a concepção do meio ambiente em sua totalidade; 3) o pluralismo de
ideias e concepções pedagógicas; 4) a vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais;

5) continuidade e permanência do processo educativo; 6) avaliação crítica deste; 7) articulação  das
questões locais, regionais, nacionais e globais; 8) reconhecimento da pluralidade e diversidade
individual cultural.



A Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, estabelece as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (confira no QR-Code ao

lado) visando orientar os sistemas de ensino e as instituições de Educação

Básica e Superior na sistematização da Educação Ambiental como conteúdo

programático, estimulando a reflexão crítica sobre sua inserção nos projetos

institucionais e pedagógicos. Nessas diretrizes, valoriza-se a perspectiva da
responsabilidade cidadã, da justiça, da igualdade socioambiental, da
preservação do meio ambiente, da não neutralidade da Educação
Ambiental, da cidadania ambiental, da ética, do pluralismo de ideias, da 
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multidimensionalidade, do pensamento crítico, da sustentabilidade, dentre outros. Para este

documento, a Educação Ambiental deve imprimir no ser humano um caráter social de relação com a
natureza e com outros seres humanos, potencializando a vivência na busca de uma plenitude da prática

social e da ética ambiental.

Até o ano de 2012, a Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, trazia
no § 7º do artigo 26 que “os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da
proteção e defesa civil e a Educação Ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios”

(BRASIL, 1996, p. 4, grifo nosso). Esse princípio, embora não conste atualmente na LDB, continua em vigor

uma vez que foi incorporado, ipsis litteris, pela Lei nº 12.608/12, que define a Política Nacional de
Proteção e Defesa Civil. A Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, estabelece o Plano Nacional de
Educação (PNE), determinando as diretrizes, metas e estratégias para a política educacional até 2024.
Nele, é possível perceber que um plano de educação deve dar atenção a princípios humanistas

fundamentais, dentre os quais, as questões ambientais marcam presença. O inciso X do artigo 2º traz

como uma das diretrizes do PNE a “promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2014, p.1, grifo nosso).

Prevista na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e no

Plano Nacional de Educação de 2014, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), atual referência para a

educação básica brasileira, também demonstra que a Educação Ambiental deve compor o ensino
propedêutico nacional com vistas a uma formação cidadã. Dentre as dez competências gerais da

educação básica, a sétima afirma:

Argumentar com base em fatos, dados e

informações confiáveis, para formular, negociar e

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns

que respeitem e promovam os direitos humanos, a
consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global,
com posicionamento ético em relação ao
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta
(BRASIL, 2017, p. 9, grifo nosso).

A Tecnologia da Informação no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica apresenta um caráter

especial já que, nessa modalidade educacional, são desenvolvidas as habilidades profissionais
necessárias ao desempenho de atividades específicas do mundo do trabalho que impactam
diretamente no meio ambiente do cotidiano pessoal, social e profissional dos acadêmicos. Nesse
contexto, a TI se torna uma forte aliada da EPT sobretudo quando vinculada à Educação Ambiental
através da TI Verde, considerando as demandas sócio-tecnológicas que se vive na atualidade e seu

correto uso e produção com vistas à cidadania, à sustentabilidade e à justiça social (PRADO, 2014). 

Figura 96: Logo da

BNCC.

Fonte: Reprodução da

internet.



Segundo Santos (2016), as pautas em Educação Ambiental demonstram a necessidade de se repensar os
desafios teóricos e metodológicos do ensino, articulando conteúdos programáticos à prática
laboratorial e operacional, sobretudo nos cursos profissionalizantes das instituições da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ainda conforme esse autor, o trabalho como

princípio educativo e a pesquisa como princípio pedagógico, presentes nessas instituições, contribuem
na construção de conhecimentos significativos aos educandos, com qualificação continuada,
trabalhando a técnica mediante atividades teórico-práticas e associando os princípios da Educação
Ambiental aos conteúdos específicos da formação profissional. Ou seja: a relação entre TI Verde e
Educação Profissional e Tecnológica, mais do que um atendimento imediato às demandas do mercado,

corresponde ao compromisso da EPT em formar uma sociedade na qual a cidadania esteja mais
presente.

Essa ligação entre a TI Verde e a Educação Profissional e Tecnológica também é identificada em alguns

documentos legais. A Política Nacional de Meio Ambiente, logo no seu artigo 2º inciso VI, traz como um

dos seus princípios os “incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso
racional e a proteção dos recursos ambientais” (BRASIL, 1981, p. 1). No artigo 4º inciso IV, a referida

Política identifica como um dos seus objetivos o “desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias
nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais” (BRASIL, 1981, p. 2). Finalmente, no

parágrafo único do artigo 13º, a Política Nacional de Meio Ambiente afirma que: 
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Os órgãos, entidades, e programas do Poder Público,

destinados ao incentivo das pesquisas científicas e

tecnológicas, considerarão, entre suas metas

prioritárias o apoio aos projetos que visem a adquirir e

desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na
área ambiental e tecnológica (BRASIL, 1981, p. 5, grifo

nosso).

Tanto a Política Nacional de Meio Ambiente, como a Constituição Federal de 1988 e a Política Nacional de

Educação Ambiental trazem a necessidade de se abordar a Educação Ambiental em todos os níveis de
ensino. No artigo 9º, a Política Nacional de Educação Ambiental explica que a Educação Ambiental no

âmbito escolar deve ser abordada nos currículos das instituições públicas e privadas de todos os níveis,

especificando, no inciso IV, a Educação Profissional e Tecnológica. No artigo 10º ratifica-se novamente a

Educação Ambiental como uma prática educativa integrada e contínua em todos os níveis e, em seu

parágrafo 3º, tem-se que “nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os
níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a
serem desenvolvidas” (BRASIL, 1999, p. 3, grifo nosso). Ainda sobre a Política Nacional de Educação

Ambiental, cabe salientar que, no inciso VI do artigo 5º, confirma-se que um dos objetivos fundamentais

da Educação Ambiental é “o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia”

(BRASIL, 1999, p. 1, grifo nosso).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, em seu artigo 9º, reforçam que “nos
cursos de formação inicial e de especialização técnica e profissional, em todos os níveis e
modalidades, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética socioambiental das atividades
profissionais” (BRASIL, 2012a, p. 3, grifo nosso). No artigo 13º, dos objetivos da Educação Ambiental, o

inciso VI traz especificamente a necessidade de “fomentar e fortalecer a integração entre ciência e
tecnologia, visando à sustentabilidade socioambiental” (BRASIL, 2012a, p. 4, grifo nosso). 



No artigo 16º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, trata-se da inserção dos

conhecimentos ligados à Educação Ambiental nos currículos da Educação Básica e Superior. Em seu

parágrafo único, o referido artigo afirma que “outras formas de inserção podem ser admitidas na
organização curricular da Educação Superior e na Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
considerando a natureza dos cursos” (BRASIL, 2012a, p. 5, grifo nosso). Ao refletir sobre os saberes e

valores da sustentabilidade, o artigo 17º estabelece que as instituições de ensino devem estimular,
dentre outros aspectos, uma visão ampla e crítica da sociedade e do conhecimento nela produzido,
formulando integrações com “as influências políticas, sociais, econômicas, psicológicas, dentre
outras, nas relações entre sociedade, meio ambiente, natureza, cultura, ciência e tecnologia” (BRASIL,

2012a, p. 5, grifo nosso).

Entre os documentos fundamentais da Educação Profissional e Tecnológica, a Lei
nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, cita no inciso IX do artigo 9º como uma das

finalidades e características dos Institutos Federais “promover a produção, o
desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as
voltadas à preservação do meio ambiente” (BRASIL, 2008, p. 5, grifo nosso).

Quevedo (2018) explica que essa preocupação ambiental reflete a concepção de

mundo, de ser humano, de educação e de trabalho que os Institutos Federais

possuem. 
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Figura 97: Logo dos

Institutos Federais.
Fonte: Reprodução da

internet.

para a formação omnilateral, é necessário ir além das aquisições técnicas transmitidas automática e
abruptamente visando atender unicamente às demandas do mercado de trabalho. A formação

integral deve contemplar as dimensões da vida humana e, em especial, as atividades laborais,

considerando o trabalho não em perspectiva alienada ao capital, mas como processo comum aos seres

humanos a partir do qual o homem se torna homem. 

No Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio também é

possível perceber a relevância da temática ambientalista. Nele explica-se que,

Esse direcionamento tem o objetivo de orientar a

formação desses profissionais por uma visão que

englobe a técnica, mas que vá além dela, incorporando

aspectos que possam contribuir para uma perspectiva de

superação do modelo de desenvolvimento

socioeconômico vigente e, dessa forma, privilegie mais
o ser humano trabalhador e suas relações com o meio
ambiente do que, simplesmente, o mercado de trabalho

e o fortalecimento da economia (BRASIL, 2007, p. 34,

grifo nosso).

Finalmente, a Resolução nº 6 de 20 de setembro de 2012, que define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, também destaca o meio ambiente na

formação profissional e tecnológica. No artigo 6º, sobre os princípios da Educação Profissional Técnica de

Nível Médio, os incisos IX e XV estabelecem respectivamente:

articulação com o desenvolvimento

socioeconômico-ambiental dos

territórios onde os cursos ocorrem,

devendo observar os arranjos

socioprodutivos e suas demandas locais,

tanto no meio urbano quanto no campo

(BRASIL, 2012b, p. 3, grifo nosso).

identidade dos perfis profissionais de

conclusão de curso, que contemplem

conhecimentos, competências e saberes

profissionais requeridos pela natureza do

trabalho, pelo desenvolvimento tecnológico e

pelas demandas sociais, econômicas e

ambientais (BRASIL 2012b, p. 3, grifo nosso).
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Vale ressaltar que, nessas Diretrizes, os aspectos sócio-econômico-ambientais são citados como critério

para o planejamento e organização dos cursos (artigo 18º, inciso I), como autorização para
funcionamento dos cursos (artigo 22º, parágrafo 1º) e como método de avaliação dos cursos (artigo

39º, incisos I e IV).

O artigo 13º, sobre a estruturação dos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, traz, no

inciso II, o núcleo politécnico comum a cada eixo tecnológico. Nesse núcleo, constam “os fundamentos
científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos”

(BRASIL, 2012b, p. 4, grifo nosso). Mais à frente, no artigo 14º, abordando sobre o que os currículos da

Educação Profissional Técnica de Nível Médio devem proporcionar aos estudantes, tem-se no inciso VI:

fundamentos de empreendedorismo,

cooperativismo, tecnologia da informação,

legislação trabalhista, ética profissional, gestão
ambiental, segurança do trabalho, gestão da

inovação e iniciação científica, gestão de

pessoas e gestão da qualidade social e
ambiental do trabalho (BRASIL, 2012b, p. 5, grifo

nosso).

Com o exposto, é possível notar que a TI Verde possui amparos educacionais e legais amplos para o

desenvolvimento de atividades transversais nos ambientes escolares, sobretudo no contexto da
Educação Profissional e Tecnológica. Quando estabelecidos dentro dos princípios de formação integral,

percebe-se que as atividades em TI Verde podem ser estratégias fundamentais na formação de
sujeitos ativos, conscientes e aptos a refletirem e agirem criticamente sobre sua realidade política,
social, ambiental, econômica e cultural, de modo a superar uma postura profissional hegemonicamente

tecnicista.
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João da Boa Vista, f. 70, 2014. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável e

Qualidade de Vida) – CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE

ENSINO, 2014.

 

RIBEIRO, W.C. Em busca da qualidade de vida. In: PINSKY, J. (Org.); PINSKY, C. B. (Org.). História
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SANTOS, L.C.P. Resíduo eletrônico: perspectiva ambiental das ações na formação profissional no

Instituto Federal de Sergipe. São Cristóvão, f. 139, 2016. Tese (Doutorado em Desenvolvimento e

Meio Ambiente) - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2016.

Dimensão contextual

A dimensão contextual corresponde à compreensão de todos ou da maioria dos aspectos da TI Verde

anteriormente abordados em vínculo com o cotidiano do aluno e do professor. Ela não necessariamente

precisa vir como um tópico à parte mas mesclada nas sete dimensões precedentes.
 

Evidentemente, essa dimensão será variável de realidade para realidade. Cada região, estado, cidade,

instituição de ensino e até mesmo turmas diferentes observarão a TI Verde em seu dia-a-dia de modo
distinto. Deverá o professor, enquanto mediador do processo de ensino e aprendizagem, avaliar o
melhor modo de investigar essa dimensão entre seus alunos, de sorte a produzir um debate frutífero.

Como relatado anteriormente, a Educação Ambiental deve ser abordada em todos os níveis e
modalidades de ensino, sendo que, na Educação Profissional e Tecnológica, temas que tratem da ética
socioambiental nas atividades profissionais devem ser articulados ao conteúdo formativo de todos os
eixos tecnológicos. Considerando o currículo do eixo tecnológico Informação e Comunicação, à luz do

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) - compêndio oficial da Secretaria de Educação

Profissional e Tecnológica (SETEC) que traz a oferta de cursos de educação profissional técnica de Nível

Médio, orientando as instituições, os estudantes e a sociedade no que diz respeito aos requisitos

necessários para o estabelecimento dos cursos técnicos -, essa articulação é contemplada e acrescida de

outros conhecimentos e habilidades.



Os dez cursos do eixo Informação e Comunicação são os seguintes: Técnico em Computação Gráfica;
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas; Técnico em Informática; Técnico em Informática para
Internet; Técnico em Manutenção e Suporte em Informática; Técnico em Programação de Jogos
Digitais; Técnico em Redes de Computadores; Técnico em Sistemas de Computação; Técnico em
Sistemas de Transmissão; Técnico em Telecomunicações. De acordo com a supramencionada citação

direta do CNCT, é possível afirmar que todos esses dez cursos deverão ser contemplados, em seus

projetos pedagógicos, com a sustentabilidade ambiental. A necessidade da formação de técnicos na

perspectiva da Educação Ambiental atende a uma demanda não apenas mercadológica mas também da
cidadania coletiva.

Apenas para fins de exemplificação e tomando como base o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, é possível trazer a TI Verde
para mais próximo do aluno ao ilustrar situações mais palpáveis à sua
realidade. Por exemplo, em pesquisa realizada com alunos e professores do

curso de Manutenção e Suporte em Informática do Instituto Federal de

Sergipe campus São Cristóvão (confira no QR-Code ao lado), Santos et
al (2017) partiram de um tema gerador (neste caso, o uso racional de energia

elétrica nos laboratórios de informática do IFS Campus São Cristóvão) e con-

A organização curricular dos cursos contempla

conhecimentos relacionados a: leitura e produção de textos

técnicos; estatística e raciocínio lógico; ciência, tecnologia e

inovação; investigação tecnológica; empreendedorismo;

desenvolvimento interpessoal; legislação; normas técnicas;

saúde e segurança no trabalho; gestão da qualidade;

responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental;
qualidade de vida; e ética profissional (BRASIL, 2016, p. 97,

grifo nosso). 
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cluíram que a conservação de energia é uma prática ambiental que deve estar contida na formação
dos discentes desse curso através de ações que abordem essa temática e vinculem-na às atividades
laboratoriais e operacionais. As análises representativas das visões sociais, políticas e econômicas dos

envolvidos no estudo proporcionaram aos pesquisadores uma avaliação crítica sobre a implementação
da Educação Ambiental, via estudo da eficiência energética, de modo a gerar hábitos sustentáveis em
discentes e docentes do curso (SANTOS et al, 2017). O trabalho oportunizou atividades teóricas e
práticas sobre esse tema de modo a despertar a consciência ambiental dos alunos e professores do curso

de Manutenção e Suporte em Informática. Conforme o estudo, cada aluno e professor sensibilizado
pelas práticas ambientais torna-se um multiplicador de atitudes sustentáveis, gerando benefícios para

a comunidade acadêmica, para o âmbito profissional e para a sociedade como um todo.

Desde 2019, o Campus Socorro do Instituto Federal de

Sergipe tem apresentado algumas ações em TI Verde para seus

discentes. Em maio de 2019, a Coordenadoria de Assistência
Estudantil promoveu a primeira atividade didática do
Campus com relação direta à Educação Ambiental. O
evento, denominado "Conversando Sobre", teve como pauta a

temática da sustentabilidade. A palestra apresentou conceitos
de Educação Ambiental em sentido amplo e em sentido

específico, direcionando as reflexões à Tecnologia da

Informação.
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No dia 24 de outubro de 2019, o campus Socorro do Instituto Federal de Sergipe

realizou palestras, oficinas e minicursos em alusão à Semana Nacional de Ciência

e Tecnologia (SNCT). Em 2019, a SNCT teve como tema "Bioeconomia:
Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável". Atendendo ao

contexto trazido pela temática, foi ministrado o minicurso "Tecnologia da
Informação e Sustentabilidade: um olhar a partir dos 7 Rs" (confira no QR-Code
ao lado). Na atividade, foram apresentados e discutidos alguns conceitos e
práticas da TI Verde delimitando-as aos princípios dos 7 R's da sustentabilidade

ambiental: repensar, recusar, reduzir, reparar, reutilizar, reciclar e reintegrar.

Atendendo à crescente demanda por energia limpa e em consonância com o

Programa para Desenvolvimento em Energias Renováveis e Eficiência
Energética na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, o Campus Socorro anunciou, em fevereiro de 2020 (confira no

QR-Code ao lado), a oferta de curso técnico para Instaladores de Sistemas
Fotovoltaicos. Com previsão para o segundo semestre de 2020, o curso terá

duração de 160 horas e será destinado aos profissionais que já atuam na área,
bem como jovens e adultos com Ensino Fundamental completo que desejem

No dia 29 de agosto de 2019, o campus Socorro realizou palestras sobre TI Verde
aos alunos de Manutenção e Suporte e Informática deste Campus (confira no

QR-Code ao lado). O evento também contou com a presença de servidores

técnicos-administrativos, professores e convidados externos. Organizado pela

Coordenaria de Informática do campus, o evento foi dividido em dois momentos:

na primeira parte, os aspectos gerais da TI Verde foram apresentados, expondo
alguns problemas ambientais causados pela produção, uso e descarte de

equipamentos de TI, além de trazer também as principais práticas em TI Verde que
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que devem ser adotadas individual e coletivamente para atenuar tais problemas; no segundo momento,

foram ministradas informações mais detalhadas sobre a questão dos Resíduos de Equipamentos
Elétricos e Eletrônicos.

Considerando que no Campus Socorro o único curso em atividade é o de técnico subsequente em
Manutenção e Suporte em Informática, o conteúdo apresentado no minicurso, pela sua potencial
transversalidade, reforçou o compromisso do Instituto Federal de Sergipe em preparar
profissionais omnilaterais, críticos, ativos, multiplicadores e responsáveis pelo ciclo humano da vida.

atuar na instalação de painéis fotovoltaicos. Cabe ressaltar que os Campi Aracaju, Estância, São
Cristóvão, Itabaiana e Tobias Barreto deste mesmo IF também possuem como planejamento o

desenvolvimento de suas usinas solares.

O Campus Propriá do Instituto Federal de Sergipe também possui

ações ambientais vinculadas à TI Verde. O curso superior de

Tecnologia em Gestão de Tecnologia da Informação possui, em

sua matriz curricular, a disciplina Tecnologia da Informação Verde
e Educação Ambiental. É uma disciplina de caráter obrigatório,
com carga horária de 60 horas e que é ofertada aos alunos no

segundo período do referido curso. Nela, os discentes são

incentivados a  desenvolverem projetos de educação ambiental
em sentido amplo e elaboram planos de conscientização com o

objetivo de melhorar as práticas de sustentabilidade nos
processos em Tecnologia da Informação de empresas ou
instituições.

Figura 99: Horta ambiental construída por alunos

da disciplina "TI Verde e Educação Ambiental". IFS

Campus Propriá.

Fonte: Acervo pessoal da docente Josiane Lopes.

O Campus Itabaiana do Instituto Federal de Sergipe é outro que recebe intervenções educativas em TI

Verde. Em janeiro de 2019, foram apresentados os resultados parciais do projeto de pesquisa intitulado

"Práticas sustentáveis de Tecnologia da Informação Verde para estimular a responsabilidade
socioambiental", desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Informática (GEPIn). O projeto 



tem como objetivos: 1) disponibilizar questionários a
serem aplicados em empresas da região; 2) analisar os
questionários e identificar quais práticas sustentáveis
em TI as empresas investigadas poderiam realizar; 3)

mostrar as melhorias a serem aplicadas nestas
empresas. À época, as etapas do projeto que tinham sido

concluídas referiam-se ao levantamento das empresas que

seriam pesquisadas e à criação do instrumento de pesquisa

que seria aplicado junto a essas organizações. A aplicação

do questionário, sua análise e posterior desenvolvimento do

estudo de caso ainda estariam por vir. Estima-se que, com o

projeto, sejam inseridas técnicas nas empresas para
conscientização dos seus funcionários em relação à TI

Verde no nível tático (ver dimensão conceitual, página
32). Os resultados finais serão apresentados aos gestores

das organizações pesquisadas. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Catálogo
Nacional dos Cursos Técnicos. Brasília, Brasília/DF: MEC, 2016. 289p.

 

SANTOS, L.C.P. FABRIS, T.A.; FERREIRA L.J.; BITENCOURT, D.V. Comportamento no consumo de

energia elétrica pelos alunos em direção a racionalização consciente. Revista Expressão
Científica. Aracaju, v. 1, n. 1, p. 39-51, jan./jun. 2017.

 

TUNES, E.C. Logística reversa aplicada aos resíduos de informática: uma investigação nas IFES

de Sergipe. São Cristóvão, f. 121, 2014. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio

Ambiente) – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2014.

 

Os casos citados foram apenas para ilustrar situações nas quais o professor e os alunos podem trabalhar

em sala de aula. É possível que se opte por tratar contextualmente a TI Verde em níveis mais amplos do

que a própria organização escolar em que as atividades se desenvolvem. A escolha ficará a critério dos

partícipes do processo educativo, ou seja, o docente e o alunado.

O Kahoot (https://kahoot.com/schools/) é um aplicativo elaborado para sondagens e avaliação da

aprendizagem através da gamificação. A ideia por trás de sua dinâmica é proporcionar aos alunos - de

modo individual ou coletivo -  maiores engajamentos e interações com o conhecimento formalmente

ministrado em sala de aula. Sendo uma ferramenta gratuita e extremamente intuitiva, o Kahoot possui
características de um jogo digital com regras de pontuação que favorecem aqueles grupos ou indivíduos

que acertarem as respostas em um menor intervalo de tempo.

Fonte: Instagram do IFS Campus Itabaiana.
https://www.instagram.com/p/BtBM-nLlCeb/

(Acesso em 15 de fevereiro de 2020).

Figura 100: Apresentação do projeto "Práticas

sustentáveis de Tecnologia da Informação Verde

para estimular a responsabilidade socioambiental".

Sugestões de
atividades
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Leituras sugeridas

Kahoot
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O Kahoot pode ser acessado por qualquer dispositivo
conectado à internet. Deste modo, o professor poderá

desenvolver as atividades em laboratórios de informática ou

até mesmo utilizando os smartphones dos estudantes.

Seguindo a logística do aplicativo: o professor cria
previamente as perguntas, que podem ser de múltipla

escolha, verdadeiro ou falso e questões abertas; em

seguida, as questões são reveladas aos estudantes com o

auxílio de um datashow para projetá-las ou diretamente

através de uma tela; os alunos recebem em seus
respectivos dispositivos apenas as opções de resposta e 

Figura 101: Logo do Kahoot.

Fonte: Reprodução da internet.

seus símbolos correspondentes; por fim, em grupo ou individualmente, marcam a resposta que
acreditam ser correta. Caberá ao professor configurar o aplicativo e determinar o tempo que os alunos

terão para responder cada pergunta. O próprio aplicativo calculará a pontuação conforme a
assertividade da resposta e o tempo levado para a sua escolha. Ao final do tempo estabelecido, cada

participante receberá na tela do seu dispositivo um aviso informando se acertou ou não. Ao final do jogo

didático, o aplicativo emitirá um ranking com os melhores colocados.

Desse modo, é possível fazer um apanhado geral do conteúdo sobre TI Verde elencado nas oito

dimensões anteriormente estudadas e criar questões problematizadoras que envolvam os alunos nesta

atividade. As perguntas devem ser elaboradas não por um viés conteudista, mas priorizando o debate que

delas pode emergir.

Figura 102: Atividade sobre TI Verde

utilizando Kahoot. IFS Campus Socorro.

Fonte: Acervo do autor.

Para estimular ainda mais o envolvimento dos discentes nesta atividade, é uma opção do docente fazer

uso do ranking fornecido pelo game ao final da participação dos alunos. A distribuição de recompensas
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ou brindes sustentáveis como premiação aos primeiros colocados pode servir de estímulo para que toda

a turma não apenas se engaje na temática mas que também possa aplicá-la em seu dia-a-dia.

Figura 103: Premiação aos primeiros

colocados do Kahoot sobre TI Verde.

Fonte: Acervo do autor.

Oficina sobre resíduos de equipamentos elétricos e
eletrônicos 

Um dos meios pelos quais o conhecimento torna-se significativo para o aluno é sob a ótica da unidade
articulada entre teoria e prática. Principalmente na Educação Profissional e Tecnológica, teoria e prática

devem ser encaradas como elementos indissolúveis da atividade pedagógica. A formação integral do

ser humano não pode ser confundida, nem como o saber enciclopédico puramente teórico, nem com o

reducionismo que caracteriza as ações exclusivamente técnicas.
 

Por esse ângulo e considerando o conteúdo anteriormente estudado, é possível realizar algumas

atividades de cunho prático com o objetivo de solidificar o entendimento que foi visto no momento

teórico. A realização de uma oficina sobre lixo eletrônico é uma possibilidade nesse sentido.

Figura 104: Placa-mãe de computador.

Fonte: Acervo do autor.
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Utilizando uma placa-mãe tal como na Figura 104 e guiando-se pelos indicativos da Figura 33, é possível

discutir e praticar com alunos alguns temas relacionados aos resíduos de equipamentos elétricos e

eletrônicos como, por exemplo: quais peças podemos identificar?; quais substâncias e elementos
químicos encontramos em cada uma delas?; quais efeitos essas substâncias causam no organismo
humano quando descartados inadequadamente in natura?; como reutilizar e/ou reciclar esses

materiais?; há minérios de conflito na composição dessas peças?; os três níveis da TI Verde (tático,
estratégico, profundo)  podem ser aplicados nestes ou através destes materiais?; como descartar
corretamente cada peça deste aparelho?; quais pontos de coleta para este material estão mais próximos

da residência dos estudantes?; como funcionaria a logística reversa com essas peças?; como essas peças

geram renda para cooperativas de reciclagem?; considerando a placa-mãe em questão, qual seria o

valor em dinheiro obtido com a comercialização ou remanufatura das suas peças?; como o respectivo

curso técnico dos discentes pode ajudar na perspectiva ambiental para o tratamento destas peças?;

quais são as particularidades da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 02 de agosto de

2010) sobre os REEE?

Figura 105: Oficina sobre resíduos de equipamentos elétricos

e eletrônicos.

Fonte: Acervo do autor.

Oficina sobre o uso consciente de energia elétrica

À luz do trabalho de Santos et al (2017), entende-se que o esclarecimento sobre como racionalizar a
energia elétrica, seja no ambiente de trabalho, de estudos ou até mesmo na própria residência, é de

fundamental importância para fomentar uma consciência sustentável no educando. Essa necessidade

torna-se ainda mais premente aos discentes dos cursos técnicos vinculados ao eixo Informação e

Comunicação. 

 

O comportamento e a responsabilidade dos alunos com esse aspecto da TI Verde deve ser incentivado
de modo que os estudantes transformem-se em profissionais críticos no trato da energia elétrica e
multiplicadores ambientais, estimulando mais pessoas a tomarem atitudes semelhantes e construindo

um conjunto de ações coletivas no qual o consumo, a preservação dos materiais e o cuidado com o
meio ambiente sejam inseparáveis. Ademais, é necessário recordar a máxima de Mansur (2011): o que é
bom para o bolso, é bom para a natureza. E vice-versa.

 

Tomando como parâmetro os procedimentos da pesquisa de Santos et al (2017), é possível realizar

uma atividade prática que seja dotada de significância para os alunos devido à sua contextualização.



Guia Didático para o ensino de TI Verde | 100

Para fins de exemplificação, utilizaremos como modelo o Instituto Federal de Sergipe Campus Socorro.
 

Como ponto de partida para a atividade foi escolhido o Laboratório de Informática
do mencionado Campus. Conforme anteriormente exposto, o único curso em funcionamento no Campus
Socorro é o de técnico subsequente em Manutenção e Suporte em Informática. Semestralmente, o
Laboratório de Informática recebe mais de 100 alunos, sendo 80 provenientes do primeiro módulo e os

demais oriundos do terceiro módulo. Com isso, nota-se que a demanda energética do referido
laboratório é consideravelmente alta.
 

O Laboratório de Informática do IFS Campus Socorro é equipado com 29 computadores (28 para os

alunos e 1 para o docente), 1 ar-condicionado e lâmpadas de iluminação fluorescente.

Figura 106: Laboratório de Informática do IFS Campus Socorro.

Fonte: Acervo do autor.

A ideia nesta atividade é verificar a estimativa do consumo de energia de todo o laboratório somando o

gasto despendido pelos computadores, pelo ar-condicionado e pelas lâmpadas. Para a implementação

desta tarefa, é importante contextualizar o laboratório dentro do gasto energético de todo o Campus, a

fim de compreender como esse consumo se integra ao cenário econômico da instituição.
 

De acordo com dados fornecidos pela Gerência de Administração do Instituto Federal de Sergipe

Campus Socorro, no ano de 2019 o gasto médio mensal de energia do Campus foi da ordem de

R$8.242,83. Durante o período letivo, como é de se esperar, o consumo de energia aumenta. 
 

Especificamente neste Campus, o primeiro semestre apresentou uma média maior no gasto de
eletricidade, sendo que o mês de maio foi o que se mostrou mais dispendioso. Neste mês, o Campus
gastou R$9.475,97 com energia elétrica. O mês de julho, que geralmente representa um mês de transição

entre as férias do meio do ano e a volta às aulas, mostrou-se o mais econômico do ano neste Campus,

com um gasto de R$7.315,71 em energia elétrica.
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Com esses dados em mãos, parte-se para os cálculos da energia consumida exclusivamente no

Laboratório de Informática.

 

Para iniciá-los, é preciso ter em mente sua fórmula básica.

Ao calcular a energia consumida, seguimos para uma segunda fórmula que calculará o custo desse
consumo.

Para os cálculos, será considerado um panorama pessimista: todos os computadores sendo utilizados,
todas lâmpadas acesas e o ar-condicionado em funcionamento ininterrupto. Será suposto que esses

equipamentos estarão em uso contínuo durante todo o dia. As aulas no Campus Socorro começam às

7h30 e encerram-se às 17h00, portanto, será estabelecido o tempo de 9,5 horas por dia nas operações.

 

Ademais, para a tarifa, será considerado o valor de R$ 0,543 por kWh consumido, que é a média

apontada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o estado de Sergipe.

Figura 107: Tarifa média da energia elétrica no estado de Sergipe.

Fonte: Portal da ANEEL. https://www.aneel.gov.br/relatorio-ranking-tarifas

(Acesso em 19 de fevereiro de 2020).
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O Laboratório de Informática do Campus Socorro
possui 16 pares de lâmpadas fluorescentes tubulares
dispostas em quatro fileiras com quatro pares em cada

uma delas. Ao todo, portanto, são 32 lâmpadas no
laboratório. Cada uma das lâmpadas possui uma

potência de 36 W. Neste caso, é possível admitir que a
potência total das lâmpadas neste laboratório é de
1.152 W. Convertendo para kilowatt, temos 1,152 kW.
Estando elas ligadas no decorrer de todo o dia durante

as aulas, obtém-se um consumo de energia elétrica de

10,944 kWh. Esse resultado, multiplicado pela tarifa

média do estado de Sergipe para o consumo de

eletricidade, resulta em um valor de R$5,94 por dia.
Um número aparentemente baixo mas que, se colocado

em uma escala anual, faz uma grande diferença.

Como explicado na dimensão técnica, página 58, um computador doméstico possui uma potência

média de 450 W. Se o Laboratório de Informática do IFS Campus Socorro possui 29 computadores, então

consideramos que a potência total de computadores neste local corresponde a 13.050 W. Seguindo a

fórmula do consumo de energia, temos que 13.050 W corresponde a 13,05 kW. Este valor multiplicado

por 9,5 resulta em 123,975 kWh que os computadores do Laboratório de Informática do IFS Campus
Socorro consumiriam por dia caso permanecessem ligados diretamente ao longo das atividades

pedagógicas. O custo equivalente a esse gasto é obtido multiplicando 123,975 por 0,543. O resultado é de

R$67,32 por dia.

Figura 108: Lâmpada do Laboratório de

Informática do IFS Campus Socorro.

Fonte: Acervo do autor.

Na dimensão técnica, principalmente na Figura 42 da

página 51 e nas informações contidas na página 58, foi
visto que a refrigeração é o verdadeiro calcanhar de
aquiles da sustentabilidade na Tecnologia da
Informação. Boa parte dos gastos com energia elétrica em

atividades de TI provém sobretudo do funcionamento de

ares-condicionados. No caso desta tarefa, não é diferente.

As informações do ar-condicionado deste laboratório dão

conta que sua potência corresponde a 17.583 W. Em

kilowatts, temos 17,583 kW. Caso este ar-condicionado

permanecesse ligado durante todo os dias de aulas,

teríamos um gasto energético de aproximadamente 167,04
kWh. Esse valor exacerbado, quando multiplicado pela

tarifa de energia estipulada para este trabalho, chega-se ao

valor diário de R$90,70.

Figura 109: Informações sobre o ar-condicionado

do Laboratório de Informática do IFS Campus

Socorro.

Fonte: Acervo do autor.

Somando o gasto total dos computadores, das lâmpadas e

do ar-condicionado obtemos um montante de R$163,96 de
custo diário da energia elétrica no laboratório estudado.

Levando-se em consideração que temos cerca de 21 dias
úteis por mês, o gasto energético mensal deste laboratório

chegaria a R$3.443,16! Este valor é cerca de 42% da média mensal que o Campus Socorro obteve com

custos em energia elétrica durante o ano de 2019.

Com esta atividade é possível discutir: como aplicar os três níveis da TI Verde nessa situação?; como é

possível reduzir o consumo?; como fontes alternativas de energia poderiam auxiliar a atenuar os

custos?; quanto seria gasto caso medidas de conscientização (desligar os aparelhos nos intervalos das

atividades ou diminuir o brilho dos monitores, por exemplo) fossem adotadas?; os computadores

possuem selos ambientais indicando menor consumo energético?; quanto cada peça do computador
consome de energia e qual o custo associado a esse consumo? 
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CATARSE
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A Catarse corresponde à síntese do cotidiano e do científico, do

teórico e do prático (GASPARIN, 2015). Após terem realizado um

primeiro contato com o tema, prosseguido com a sistematização das

inquietudes e, finalmente, conhecido analiticamente o conteúdo, os

partícipes da aprendizagem estarão aptos a apresentar sua nova
posição em relação à TI Verde e à construção social que dela
decorre. 
 

Resumidamente, pode-se afirmar que este momento evidencia uma

nova postura mental, tanto do aluno quanto do professor, em

relação à "elaboração da totalidade concreta em um grau
intelectual mais elevado de compreensão" (GASPARIN, 2015, p.

124, grifo nosso). 

 

Nesta fase, o aluno é incitado a demonstrar teoricamente o quanto

conseguiu integrar-se às dimensões trabalhadas sobre a TI Verde de

modo a atender aos objetivos geral e específicos estabelecidos na

Prática Social Inicial e a compreender solidamente as questões
levantadas na Problematização. Essa integração corresponde a um

resumo do conteúdo apreendido; uma expressão do novo ponto

de chegada; a manifestação do conhecimento recém-construído.

Em outras palavras, Gasparin (2015) indica que a Catarse é não

apenas a exteriorização do que foi memorizado pelo aluno mas,

sobretudo,  a nova visão da realidade que o discente construiu
para si.
 

Na Catarse, o aluno deve possuir uma compreensão da TI Verde

tanto em função das necessidades socioeconômicas como

consoante à transformação social pelo viés da sustentabilidade

ambiental. Deve, a TI Verde, tornar-se para o aluno um instrumento
de construção da realidade social e pessoal tanto em seu aspecto

próximo-vivencial quanto em seu alcance remoto e universal.
 

Gasparin (2015) explica que a Catarse é construída ao longo do
processo de aprendizagem. À medida que o conteúdo vai sendo

ministrado e debatido junto aos alunos, eles vão adquirindo
consciência de sua aplicabilidade cotidiana. Ao chegar na Catarse,

essa consciência se dá, em tese, por inteira. Desse modo, expressá-
la  publicamente aos seus colegas de turma e ao docente deve ser

parte integrante da avaliação no método da Pedagogia Histórico-
Crítica. Essa expressão é a síntese mental das plurideterminações
da TI Verde à qual o aluno atingiu.

Sintetizando as múltiplas determinações da
TI Verde

104Guia Didático para o ensino de TI Verde |

PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

Estimular o aluno a

mostrar o que

aprendeu;

Propor tarefas

formais ou informais

para verificar se a

aprendizagem do

discente foi

significativa;

Fomentar debates a

partir dos conteúdos

ministrados;

Anotar os

posicionamentos e

opiniões dos alunos

após o contato com o

conteúdo e

desenvolvimento das

atividades;

Assegurar a

independência dos

alunos durante as

considerações;

Avaliar se o próprio

entendimento sobre

TI Verde enquanto

docente foi

aprimorado ao longo

do processo de

ensino e

aprendizagem.



De acordo com a proposta de formação humana integral, a avaliação nesta fase pode ser feita de duas
formas: 1) informal: o aluno fica à vontade para que, por iniciativa própria, manifeste o quanto

incorporou das dimensões da TI Verde; 2) formal: o docente selecionará os pontos mais importantes de
cada dimensão estudada e elaborará atividades que façam os alunos manifestarem suas respostas,
cabendo ao professor avaliar se estas aproximam-se ou não da ideia de transformação social.
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Na informal é o aluno que escolhe a melhor maneira de expor sua síntese mental. Quanto à formal,
Gasparin (2015) indica algumas possibilidades de atividades: seminários, debates, resumos, elaboração
de textos, redações, confecções de materiais (cartazes, maquetes, projetos, artesanatos, etc),

dramatizações, provas (dissertativas, objetivas ou subjetivas), autoavaliação, avaliação por pares,
elaboração de artigos, realização de experiências sociais, dentre outros. Da parte do docente, mais uma

vez, reforça-se que a validação desses processos só pode ocorrer considerando os resultados dos alunos à

luz da implicação social de suas respostas.



PRÁTICA
SOCIAL
FINAL

Guia Didático para o ensino de TI Verde | 106



Um novo comportamento para e com a TI Verde
a partir do conteúdo estudado

A Prática Social Final é o ponto de chegada da aprendizagem no

método da Pedagogia Histórico-Crítica. Docente e alunos chegam

neste ponto modificados intelectual e qualitativamente em relação

ao que apresentaram na Prática Social Inicial. Deve-se salientar que,

tanto a Prática Social Inicial como a Prática Social Final são as
mesmas, uma vez que ambas se dão pela ação no cotidiano
mediato e imediato dos partícipes. Porém, são também distintas,

posto que, enquanto na primeira, a TI Verde era tida como uma

realidade confusa e fragmentada, na Prática Social Final ela é

observada sob uma perspectiva de totalidade integradora. Enseja-

se, portanto, um novo comportamento na prática social com a TI

Verde.

 

Gasparin (2015) defende que o desenvolvimento de ações reais e

efetivas, seja em qual temática for, não significa tão somente
efetuar tarefas que disponham de um ferramental material. É
necessário que haja reflexão crítica ao desempenhá-las. Portanto,
uma ação verdadeiramente concreta requer um processo mental
que analise e compreenda amplamente a realidade, possibilitando

uma melhor capacidade de pensar, julgar e entender os
fenômenos.
 

Especificamente na Educação Profissional e Tecnológica, a Prática

Social Final deve ir além do nível institucional e consolidar-se como

um fazer prático-teórico que se aplique não apenas na instituição formadora mas nas diversas áreas da
vida social. Em outras palavras, deve atuar para preparar não somente o profissional mas também o

cidadão. 

 

Neste último momento do método proposto, docente e discentes constroem um plano de ação com
base no conteúdo estudado. Tal plano servirá, tanto para prognosticar o uso do conteúdo sobre TI Verde

que os alunos executarão (individual ou coletivamente) em sociedade, como para ratificar o compromisso

do próprio docente em relação a esses mesmos propósitos. Segundo Gasparin (2015), devem ser

priorizadas ações de curto e médio prazo, cabíveis, exequíveis, com pertinência social e não

necessariamente grandes. Para simplificar este procedimento, é possível construir uma tabela com duas

colunas, sendo a primeira delas referente às intenções e a segunda às respectivas ações.
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PROCEDIMENTOS PRÁTICOS

Construir

coletivamente as

intenções dos

partícipes do

processo educativo

em relação à TI

Verde em sua vida

cotidiana,

enfatizando a

perspectiva de

transformação social;

Identificar quais

ações serão tomadas

para cada intenção

correspondente, a

fim de prever a

inserção da temática

dentro e fora da

escola.

Figura 110: Tabela de intenções e ações sociais para os partícipes da Prática

Social Final.

Fonte: Elaborado pelo próprio autor a partir de Gasparin (2015, p. 190).



Vale ressaltar que esse último ato pode não corresponder às posturas que realmente serão assumidas
pelos partícipes da Prática Social Final, mas apenas indicar inferências deduzidas das expressões de
momento dos alunos. Para uma averiguação mais profunda neste sentido, concordamos com Santos

(2016, p. 16) no que diz respeito à necessidade de ferramentas que promovam o acompanhamento do
discente, viabilizem estratégias de Educação Profissional cidadã e potencializem as transformações
sociais: “[...] realizar avaliação contínua da formação profissional ofertada; revisar seus currículos;

monitorar os egressos e outras ações”.

108Guia Didático para o ensino de TI Verde |



Considerações finais
Este material foi elaborado visando fornecer o conteúdo

necessário para que a TI Verde possa ser trabalhada em suas mais

variadas dimensões. Sendo um tema relativamente recente na

academia mas de extrema importância no fomento de uma

consciência cidadã, entendemos que a TI Verde pode ser um

elemento fundamental na formação integral do futuro profissional

devendo, portanto, ser estudada em múltiplas vertentes.

 

O estabelecimento da Pedagogia Histórico-Crítica como método

didático para o desenvolvimento das atividades, justifica-se por

viabilizar uma aproximação crítica ao conteúdo estudado.

Entendemos que, na Educação Profissional e Tecnológica, a

aprendizagem deve ser conduzida por processos de apropriação,

assimilação e ressignificação contextualizada do conhecimento.

Nesse sentido, a Pedagogia Histórico-Crítica torna-se um

instrumento didático adequado para os auspícios da

omnilateralidade. 
 

É importante reforçar que o planejamento e a organização do

trabalho pedagógico com a TI Verde pelo método sugerido, não

precisam necessariamente seguir o caminho exato proposto pelo

Guia. A partir da compreensão da realidade na qual o Guia será

aplicado e das leituras sugeridas no material, docente e discentes

irão adaptá-lo conforme as necessidades ou interesses específicos

do processo pedagógico local. 

 

Por fim, esperamos que este Guia Didático para o Ensino de TI

Verde tenha atingido seus objetivos na formação de valores

humanos para os discentes da EPT e na contribuição para a

integração entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.
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