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INRE PARTICIPA DO IV SIREE - SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL SOBRE RESÍDUOS DE 
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EM 
RECIFE 
 

 
 
Quatro anos depois da criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 
gestão de resíduos eletroeletrônicos (REE) ainda é um grande desafio para 
governos, empresas e cidadãos. O IV Seminário Internacional sobre Resíduos de 
Equipamentos Eletroeletrônicos (IV SIREE) foi realizado nos dias 18 e 19 de 
setembro no Recife.  

 
O evento é uma realização do Porto Digital - através de seu braço de 
sustentabilidade, o ITgreen, e nesta edição contou com o apoio do Centro de 
Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI) e do Instituto de Tecnologia de 
Pernambuco (ITEP). 
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O IV SIREE tem como objetivo discutir a cadeia de valor na gestão de resíduos 
eletroeletrônicos. O evento visa ser um fórum de debates sobre a destinação 
ambientalmente correta e as boas práticas de gestão dos resíduos de 
equipamentos eletroeletrônicos. A programação deste ano trará discussões 
com líderes da iniciativa privada, autoridades governamentais e especialistas 
do Brasil, China, Inglaterra, Chile e Peru. 
 
Entre os temas principais estão a implementação do sistema de logística 
reversa no Brasil, a criação de cadeias de valor através do manejo dos REEs e o 
panorama internacional do setor. As discussões girarão em torno de incentivos 
econômicos para quem faz logística reversa; iniciativas internacionais na 
América Latina e nos Estados Unidos; ecodesign e experiências locais, descritas 
em artigos de pesquisadores brasileiros. 
 
O representante do INRE, Cristiano Vallejo, palestrou sobre a implantação dos 
PILOTOS INRE de Logística Reversa de Resíduos Eletroeletrônicos, que hoje está 
em 9 estados, 20 cidades e 4 regiões. Com mais de 70 pontos de coleta. 
 
www.siree.org/ 
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