
 

  
A norma determina que a organização deve estabelecer, documentar, implementar, 

manter e continuamente melhorar um sistema de gestão para resíduos 

eletroeletrônicos em conformidade com os requisitos dessa norma e determinar 

como ela irá atender a esses requisitos. A organização deve definir e documentar o 

escopo de seu sistema de gestão para resíduos eletroeletrônicos. 

A Alta Administração deve definir a política ambiental e de Saúde e Segurança no 

Trabalho (SST) da organização e assegurar que, dentro do escopo definido de seu 

sistema de gestão para resíduos eletroeletrônicos, a política: seja apropriada à 

natureza, escala e impactos ambientais e de SST de suas atividades, produtos e 

serviços; inclua um comprometimento com a melhoria contínua e com a prevenção 

da poluição e de SST; inclua um comprometimento em atender aos requisitos legais 

aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização que se relacionem a seus 

aspectos ambientais; forneça uma estrutura para o estabelecimento e análise dos 

objetivos e metas ambientais e de SST; garanta o compromisso com o balanço de 

massa de todos os resíduos eletroeletrônicos até sua destinação ambientalmente 

adequada; garanta o compromisso com gerenciamento de partes e peças e 

materiais que possam conter resíduos eletroeletrônicos perigosos; garanta o 

compromisso com a descaracterização; seja documentada, implementada e 

mantida; seja comunicada periodicamente a todos que trabalhem na organização 

ou que atuem em seu nome, e esteja disponível para o público. 

Quanto aos aspectos ambientais e de segurança e saúde no trabalho, a empresa 

deve estabelecer, implementar e manter procedimento (s) para: identificar os 

aspectos ambientais e de segurança e saúde no trabalho de suas atividades, 

produtos e serviços, dentro do escopo definido de seu sistema de gestão para 

resíduos eletroeletrônicos, que a organização possa controlar e aqueles que ela 

possa influenciar, levando em consideração os desenvolvimentos novos ou 

planejados, as atividades, produtos e serviços novos ou modificados; e determinar 

os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio 

ambiente e de SST. 

Um ponto importante é que a organização deve assegurar o gerenciamento dos 

resíduos eletroeletrônicos perigosos no local de trabalho com as práticas e 

procedimentos que garantam a proteção ao meio ambiente e a segurança e saúde 



no trabalho. Todas as partes e peças a serem recicladas e seus subprodutos devem 

ser agrupadas por tipo, armazenadas, identificadas, transportadas e gerenciadas de 

modo a atender à legislação vigente. Os procedimentos documentados devem ser 

determinados para que seja garantido no mínimo o seguinte: a proteção às 

intempéries; a minimização de derramamentos acidentais ou quebras; e a 

segurança contra a entrada de pessoas não autorizadas. 

Enfim, a solução para o lixo tecnológico ou qualquer outro tipo de lixo produzido 

pela humanidade passa pela participação proativa da sociedade, engajada em 

preservar o meio ambiente. Sem investimento em educação e cidadania, não se 

tem como mobilizar e conscientizar as pessoas dos perigos e do seu papel perante 

o lixo produzido pelas atividades humanas. 

Isso começa pelo consumo exagerado e mesmo desenfreado de produtos 

eletroeletrônicos, sem uma real justificativa para tal. Por isso, o primeiro passo 

para mudar esse panorama é estabelecer um trabalho de conscientização por meio 

do consumo responsável. A semente da mudança de atitude hoje aumentará a 

chance de se estabelecer um modelo de desenvolvimento sustentável para a 

humanidade. 

Mauricio Ferraz de Paiva é engenheiro eletricista, especialista em 

desenvolvimento em sistemas, presidente do Instituto Tecnológico de Estudos 

para a Normalização e Avaliação de Conformidade (Itenac) e presidente da 

Target Engenharia e Consultoria -mauricio.paiva@target.com.br 

Sobre a Target – Há mais de vinte anos a Target vem se consolidando como 

referência para o desenvolvimento de soluções que facilitam o acesso e 

gerenciamento de informações tecnológicas críticas para os mais diversos 

segmentos corporativos. Através de uma equipe de técnicos e engenheiros 

especializados, a Target oferece hoje muito mais do que simples informações 

tecnológicas ao mercado em que atua. A Target oferece VANTAGEM COMPETITIVA. 

 
A Target recomenda e autoriza a reprodução e compartilhamento do conteúdo desta 

mensagem. 
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