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Resumo: O lixo eletrônico, possui em sua composição metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio, 
arsênico e berílio, que impactam também na qualidade das águas superficiais que se degradam por várias fontes 
de poluição. Este trabalho aborda uma solução para o problema, a construção de kits didáticos em forma de 
bancadas para o Controlador Lógico Programável, com o material que foi retirado do lixo eletrônico, que serão 
utilizados em aulas práticas de automação na UEPG. Para tanto, foi feita uma viajem até Pirai do Sul - Paraná, 
com o intuito de visitar a empresa Chaves Ambiental, onde foram coletados materiais. Após pronta a versão 
preliminar, foi realizada uma prática envolvendo o módulo do semáforo, para coleta de informações de melhoria 
do design dos módulos. A comunidade acadêmica participante da oficina demonstrou facilidade na utilização dos 
novos materiais e entenderam também a importância da utilização do lixo eletrônico em reuso como este. 
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PÚBLICO-ALVO  

O publico alvo deste trabalho são os docentes e acadêmicos do curso Engenharia de 

computação, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

Piraí do Sul, Paraná. 

Porto Amazonas, Paraná. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ponta Grossa, Paraná.  

Piraí do Sul, Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

Um dos impactos gerados pelo ser humano é a quantidade de lixo que é produzido, 

simplesmente sendo descartados no meio ambiente sem responsabilidade e consciência 

ambiental. “Em grande parte, o volume da população, as inovações tecnológicas e o impacto 

ambiental mantêm um nexo entre si. ” (DREW, 2014, p. 15). Com o passar do tempo são 

criadas novas tecnologias cada vez mais modernas, com isto os equipamentos que antes eram 

essenciais tornam-se obsoletos e são descartados. 

Surge então o lixo eletrônico, que possui em sua composição metais pesados como 

chumbo, mercúrio, cádmio, arsênico e berílio, que impactam também na qualidade das águas 

superficiais que se degradam por várias fontes de poluição (VESILIND, 2015).  

A solução abordada neste estudo é a construção de kits didáticos em forma de 

bancadas de PLC(Programmable Logic Controller, tradução: Controlador Lógico 

Programável), através do reuso do lixo eletrônico. Estão sendo feitos kits didáticos que 

auxiliarão os professores e acadêmicos, funcionando como auxílio na aprendizagem de 

futuros alunos na matéria de automação, do curso de Engenharia de Computação, da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG, 2019, p. 8). Estes kits poderão ser 

introduzidos em aulas práticas de automação para controle de processos utilizando PLCs.  



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 
2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 
Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 
advindas da extensão universitária” 

3 

Com estes kits os alunos poderão ter aproveitamento prático na matéria de 

automação, assimilando o conteúdo ministrado em aula, com o intuito de melhorar o 

rendimento do aluno e auxiliar o docente. 

OBJETIVOS 

O objetivo principal deste trabalho é a construção de quatro bancadas de PLCs, com 

material retirado do lixo eletrônico. Para utilização em aulas práticas de automação na UEPG. 

Os objetivos específicos são: 

• Análise de viabilidade da construção dos kits. 

• Estudo do destino do lixo eletrônico em Ponta Grossa. 

METODOLOGIA 

Foram feitos levantamentos de custo para construção de um PLC usando materiais 

novos, e outro levantamento para a utilização de materiais retirados de lixo eletrônico. 

Os materiais necessários para a construção de um kit são: 8 Chaves Gangorra, 8 

Chaves Táctil, 12 LEDs vermelho, 6 LEDs amarelo, 30 LEDs verde, 1 Motor de Passo, 1 

Fonte de Computador, 1 Suporte de PLC e 79 Bornes. 

Os canos de PVC são facilmente encontrados em materiais de construção, pois 

canos que trincam acabam sendo descartados ou doados. Foram arrecadados lixo eletrônico 

para a confecção de kits didáticos na cidade de Piraí do Sul – PR, que é o destino do lixo 

eletrônico nos Campos Gerais, os materiais retirados: botoeiras, leds, motores e etc.. Podendo 

as bancadas ser construídas de acordo com as aulas que serão ministradas, por exemplo, fazer 

um módulo com formato de semáforo para realizar a programação em ladder, com o PLC. 

Os kits são apresentados em forma de bancada separado em módulos, são eles: 

Módulo de Botoeiras, Módulo de LEDs, Módulo de Motor de Passo, Módulo dos Semáforos, 

Módulo da Fonte, Módulo de suporte para o PLC. 

Figura 1 – Disposição dos módulos da bancada do PLC 
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Legenda: A imagem apresenta a disposição dos módulos da bancada de PLC, esta disposição foi feita em 
conjunto com a professora da matéria. 

RESULTADOS 

O questionário abordou a prática semáforo e o uso de dois modelos diferentes de 

módulos de semáforo, sendo um dos modelos o que já era utilizado nas aulas práticas e o 

outro o construído com o reuso do lixo eletrônico, este questionário possui cinco questões. A 

prática contou com 15 participantes, sendo a primeira questão relacionada a da prática atual 

com o módulo novo em comparativo com o módulo antigo. No primeiro questionamento oito 

respondentes consideraram estar satisfeitos e sete consideraram estar muito satisfeitos. 

A segunda questão foi referente a aplicação dos conceitos de automação, onde 10 

respondentes se consideraram satisfeitos e cinco muito satisfeitos. Na terceira questão 

abordamos a disposição dos módulos, onde três dos alunos se consideram pouco satisfeito, 

seis satisfeitos e seis muito satisfeitos. A quarta questão abordou a facilidade de uso do 

módulo, e seis pessoas responderam satisfeito, nove responderam muito satisfeito.  

Foram feitas sugestões de melhoria por 8 alunos, na ultima questão, dentre as 

sugestões estão: colocar legenda, isolar contatos na parte traseira do módulo, aumentar o 

tamanho dos leds, testar outras formas de disposição do circuito, fixar a placa e melhorar a 

segurança.Alguns participantes relataram estarem muito satisfeitos com os novos materiais 

em sala, pois facilitam muito o entendimento dos conteúdos ministrados sendo visualmente 

mais fácil para o aprendizado. 

Além do questionário foram feitos dois levantamentos de custos, um para a compra 

de  materiais novos para a construção da bancada e outro levantamento de custos para a 

construção de uma bancada com os materiais de lixo eletrônico. 

O custo para comprar uma bancada de PLC nova é onerosa. Porém para construir 

um PLC com materiais novos se torna viável, a tabela 1 mostra os custos detalhados: 
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Tabela 1 – Título da tabela 

Componente Peço unitário Quantidade Preço Total 
LED R$ 0,66 48 R$ 31,44 

Chave Gangorra R$ 0,76 8 R$ 6,08 
Chave Táctil R$ 0,52 8 R$ 4,13 

Borne Banana R$ 1,40 81 R$ 113,24 
Motor de Passo R$ 19,45 1 R$ 19,45 

Fonte R$ 39,12 1 R$ 39,12 
PVC R$ 10,00 1 R$ 10,00 

Folha Adesiva R$ 1,50 5 R$ 7,50 
Total por Bancada R$ 213,46 

Fonte: MERCADO LIVRE. Pesquisa de produtos. Disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/. Acesso 

em: 08 jul. 2019. 

Para a construção da mesma bancada, utilizando material retirado de lixo eletrônico 

o custo é o descrito na tabela 2: 

Tabela 2 – Título do quadro 

Componente Peço unitário Quantidade Preço Total 
LED R$ 0,00 48 R$ 0,00 

Chave Gangorra R$ 0,00 8 R$ 0,00 
Chave Táctil R$ 0,00 8 R$ 0,00 

Borne Banana R$ 0,00 81 R$ 0,00 
Motor de Passo R$ 0,00 1 R$ 0,00 

Fonte R$ 0,00 1 R$ 0,00 
PVC R$ 0,00 1 R$ 0,00 

Folha Adesiva R$ 1,50 5 R$ 7,50 
Viagem para Piraí do Sul - PR R$ 70,00  1/4 R$ 17,50 

Total por Bancada R$ 25,00 
Fonte: O autor. 

FOTO 

Abaixo ao lado esquerdo da figura, o módulo de semáforo usado na primeira oficina 

de automação, ao lado direito o módulo de botoeiras que está em construção. 

Figura 1 – Módulos da bancada de PLC.  
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Legenda: A figura apresenta os dois módulos de bancada já construídos, ao lado esquerdo o módulo inicial, e ao 
lado esquerdo o módulo em sua versão final. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode ser concluído que os participantes da oficina se sentem mais confortáveis no 

aprendizado da matéria automação com os novos kits, a parte visual ficou mais fácil para ser 

entendida durante as aulas práticas, onde se faz necessário a utilização de materiais de apoio. 

A comunidade acadêmica participante da oficina demonstrou facilidade na utilização dos 

novos materiais e entenderam também a importância da utilização do lixo eletrônico em reuso 

como este. Onde foram retirados componentes de materiais que foram descartados e 

construído um novo módulo para o PLC. 

Sobre a análise de viabilidade, é possível reduzir drasticamente o custo final, sendo 

viável de serem construídas as bancadas de PLC. Nossos trabalhos futuros abrangem a 

finalização e melhoria da construção de bancadas. Desenvolvimento de manual para 

construção, com passo a passo e mais oficinas para validar o produto final, quando estiver 

pronto. 

APOIO 

Fundação Araucária. 
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