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RESUMO 

 
O lixo eletrônico está presente no cotidiano de milhões de pessoas ao redor do 
mundo, contudo nem todas sabem qual é o destino correto de descarte destes 
objetos após algum tempo de uso. Assim, esta pesquisa revela-se 
extremamente importante como meio de informação sobre o assunto, que nem 
sempre é tratado com o cuidado devido. Desta forma, observa-se que a 
logística reversa para o lixo eletrônico é um meio de proteção ao meio 
ambiente no Brasil, contribuindo para a efetivação do desenvolvimento 
sustentável.  
 

 

Palavras-chave: Resíduo eletrônico. Logística reversa. Desenvolvimento 
sustentável.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

A todo o momento milhões de pessoas trocam de celulares, 

computadores, câmeras fotográficas e outros eletrônicos. No entanto, o que 

fazer com estes objetos que não serão mais utilizados? A estes se dá o nome 

de resíduo eletrônico ou lixo tecnológico. Muitas pessoas não sabem qual é o 

descarte correto destes objetos, deixando-os guardados em casa ou até 

mesmo jogando-os no lixo comum. Por isso, o resíduo eletrônico tem se 

tornado um grande vilão à proteção do meio ambiente, visto que seu descarte 

inadequado gera problemas de ordem natural. Outro ponto é a globalização 

que contribui para a crescente quantidade de lixo no mundo. Pesquisas 

apontam que o Brasil é o país emergente que mais produz resíduos 

eletrônicos.  

Em 2010 foi sancionada a lei nº 12.305 - a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, como forma de assegurar um destino correto ao lixo 
                                                 
1 Aluna do 7º período vespertino, do curso de Direito, da Unidade de Ensino Superior Dom 
Bosco - UNDB. 
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produzido no Brasil. Em seu artigo 33 institui a logística reversa para o lixo 

eletrônico. Assim, é necessário entender com mais detalhes o que vem a ser 

especificamente o resíduo eletrônico e como funciona tal logística reversa.  

Para falar sobre este assunto, é necessário perpassar sobre o tema 

desenvolvimento sustentável. Resumidamente, a ideia central de 

desenvolvimento sustentável envolve utilizar os recursos naturais hoje, com a 

consciência de deixá-los também para as gerações futuras. 

Além disso, é necessário reconhecer que desenvolvimento 

sustentável também envolve crescimento econômico aliado à inclusão social. 

Desta forma, é possível perceber que a logística reversa para o resíduo 

eletrônico está inserida na dimensão econômica do desenvolvimento 

sustentável, visto que o material poderá ser reutilizado em novos produtos, ou 

para a manutenção de outros equipamentos eletrônicos.  

 

1 A LOGÍSTICA REVERSA INSERIDA NA DIMENSÃO ECONÔMICA DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

Considerado por alguns um modismo das últimas décadas, o tema 

desenvolvimento sustentável, na verdade, é extremamente importante pois 

está relacionado com a vida de humanos, espécies animais, vegetais e com o 

planeta Terra. Por isso, pensar na preservação do planeta, é pensar na própria 

existência da vida na Terra.  

O homem, sempre buscou desenvolver-se e desenvolver o meio em 

sua volta. Mas, nos primórdios do avanço industrial não havia a preocupação 

com o meio ambiente, imaginando-se talvez possuir uma eterna fonte de 

recursos naturais. Contudo, com o passar dos anos, certos acontecimentos 

despertaram os humanos para a necessidade de pensar em uma forma de 

desenvolvimento que não os prejudicasse, e que também não prejudicasse as 

gerações futuras.  

Para falar sobre o desenvolvimento sustentável, é preciso entender 

como surgiu esse termo. Com a revolução industrial, ainda no século 18 e o 

invento da máquina a vapor, começou na Inglaterra um movimento de 

industrialização que se espalhou para outros países, como França, Alemanha e 
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Estados Unidos. Com estes avanços, o nível de poluição aumentou a utilização 

frenética dos recursos naturais também. Consequentemente, a própria 

natureza começou a dar sinais de que algo não estava bem, e assim, alguns 

acontecimentos começaram a deixar a população e as próprias autoridades 

preocupadas. (MONTEIRO, 2013)  

Como exemplo, pode ser citado o fenômeno chamado smog, que 

ocorreu na Inglaterra no século XX. De acordo com Tiago Dantas, em 

Geografia Física (2013), essa palavra é a união de outras duas palavras 

inglesas: smoke (fumaça) e fog (neblina). 
Smog é um fenômeno que ocorre principalmente nas grandes 
cidades, se caracterizando como a mistura de gases, fumaça e 
vapores de água, formando uma grande massa de ar. […] Os 
principais responsáveis pelo smog são os automóveis, indústrias e 
até mesmo casas, devido aos processos de combustão. […] Os 
efeitos do smog podem ser fatais. Na Inglaterra em meados do século 
XX, misturas letais de smog mataram 600 pessoas em 1948, cerca de 
três mil em 1952, mais mil em 1956, e 750 em 1962. (DANTAS, 2013, 
p.1) 
 

Os efeitos negativos da industrialização atingiram não só a 

Inglaterra, mas também outros países. Com isso, a preocupação com o meio 

ambiente foi só aumentando e um marco neste cenário foi a publicação em 

1962 do livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson que denunciou os riscos 

da industria química da época. Não muito tempo depois a Organização das 

Nações Unidas (ONU) marcou uma conferência internacional, a Conferência de 

Estocolmo, que foi importante para a iniciação de uma preocupação ambiental 

a nível mundial. (MONTEIRO, 2012)  

Neste primeiro encontro, o Clube de Roma, grupo composto por 

aqueles países mais desenvolvidos (“países do norte”) ficaram responsáveis 

por buscar uma solução aos problemas até então desconhecidos. Assim, o 

Clube de Roma propôs o que ficou conhecido como Crescimento Zero - todos 

os países deveriam estancar ou parar o seu crescimento e desenvolvimento. 

Mas, esta proposta seria um tanto injusta por pelo menos dois motivos: os 

chamados “países do sul” não poderiam se desenvolver e iriam pagar por um 

dano que não cometeram, já que aqueles países mais desenvolvidos tinham 

grande parcela de culpa pelos danos ambientais. Desta forma, veio à tona o 

problema da desigualdade - alguns países muito desenvolvidos e outros 
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extremamente pobres. (MONTEIRO, 2013)  

Ainda na busca de uma solução, a ONU cria a Comissão Brundtland, 

que em seu relatório final cria o termo Desenvolvimento Sustentável e o 

conceitua da seguinte forma: “é aquele que atende as necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem 

as suas próprias necessidades”. (MONTEIRO, 2013, p.1) Resumidamente, a 

ideia central de desenvolvimento sustentável envolve utilizar os recursos 

naturais hoje com a consciência de deixá-los também para as gerações futuras. 

Como bem diz a doutrina de Edith Brown Weiss “cada geração é utilizadora e 

guardiã da base natural e cultural do planeta”. (MONTEIRO, 2013, p.2) 

Posteriormente, a Conferência do Rio, que ocorreu em 1992, ampliou esse 

discurso e como produto normativo surgiu a Declaração do Rio, com diversos 

princípios norteadores na preservação ambiental.  

Além disso, é necessário reconhecer que desenvolvimento 

sustentável possui dimensões, a saber, dimensão ética, econômica, social, 

cultural, tecnológica, urbanística e política. (MONTEIRO, 2013) A logística 

reversa para o lixo eletrônico está inserida na dimensão econômica do 

desenvolvimento sustentável, visto que o material poderá ser reutilizado em 

novos produtos, ou para a manutenção de outros equipamentos eletrônicos, 

como será visto mais a frente.  
A ideia de eficiência econômica se desdobra em muitas outras. Uma 
delas é a necessidade de se pensar e de se criar processos e 
atividades que produzam segundo altos níveis de rendimento ou, em 
outras palavras, que produzam muito utilizando pouca energia, 
matéria-prima e tempo. E uma consequência positiva disso é que, 
alem de se diminuir a quantidade de energia utilizada e de matéria-
prima retirada da natureza, também se diminui a produção de 
resíduos, eis que se procura utilizar ao máximo a matéria-prima que 
ja está dentro do processo de produção. (MONTEIRO, 2011, p.93) 
 

É preciso reconhecer, ainda, que desenvolvimento sustentável 

também envolve crescimento econômico aliado a inclusão social. Desta forma, 

a logística reversa para o lixo eletrônico, reutilizando peças já descartadas gera 

um crescimento econômico, mas este só será de proveito se cada vez mais 

pessoas tiverem um conhecimento correto do assunto e ajudarem no 

reaproveitamento destas peças reconhecendo que fazem isso paro o bem do 

meio ambiente e para o seu próprio bem.  
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2 A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UM DESTINO 
CORRETO PARA O LIXO  
 

Após duas décadas de tramitação, a Lei 12.305 foi publicada em 2 

de agosto de 2010 - a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esta lei surgiu 

com o objetivo de assegurar um destino correto ao lixo produzido no Brasil. 

Apesar da demora para ser editada, trouxe diretrizes importantes para o auxílio 

à preservação ambiental. Segundo a socióloga Elisabeth Gringberg, do Instituto 

Pólis, em entrevista a Revista Época, é possível destacar três pontos principais 

presentes nesta lei: o fechamento de lixões até o ano de 2014, 

encaminhamento apenas de rejeitos aos aterros sanitários e elaboração de 

planos de resíduos sólidos dentro dos municípios. (CALIXTO, LOPES, 2013)  

Aqui, é importante esclarecer a diferença existente entre lixo, 

resíduo e rejeito. Como já mencionado, a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos determina que sejam encaminhados para o aterro sanitário somente os 

rejeitos, que são aqueles materiais descartados provenientes do uso pela 

sociedade e que não podem ser reutilizados ou reciclados. Os resíduos são os 

materiais também provenientes do uso pela sociedade, mas que poderão ser 

reaproveitados e o lixo seria a mistura de resíduos, rejeitos e outros materiais 

que se separados e limpos podem ser reutilizados. (VOCÊ…, 2013) 

Em meio à globalização, juntamente com o sistema capitalista e a 

fabricação de objetos com a vida útil extremamente curta e breve, a geração de 

resíduos sólidos, não só no Brasil, mas no mundo, tornou-se um problema de 

ordem política, social e sanitária. Antigamente, os objetos eram fabricados para 

durar muito tempo, contudo, hoje se vive a política do descartável, surgindo 

assim, uma grande quantidade de lixo.  

A produção de bens de consumo e o apelo ao consumismo gera 
resíduos sólidos e estes, a seu tempo, têm acarretado problemas 
graves no contexto urbano brasileiro, principalmente aos municípios 
de pequeno porte, cuja capacidade de gerir adequadamente resíduos 
por si produzidos é geralmente prejudicada por diversos fatores, entre 
eles o financeiro e humano. (FLORES, 2013, p.4)  
 

O lixo, apesar de ser aquilo que é descartado, é um assunto muito 

importante a ser considerado. Assim, se o lixo é aquilo que é descartado pela 
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sociedade, faz-se necessário avaliar os atos de consumo da própria sociedade. 

Com a política do consumismo, a todo o momento as pessoas são 

bombardeadas com propagandas de produtos que duram casa vez menos. 

Além disso, a ideia de que quanto mais bens melhor, faz com que as pessoas 

tenham objetos desnecessários dentro de suas casas. Assim, pensar no lixo, 

envolve muito mais do que pensar no que vai ser feito com ele - é preciso 

pensar na origem do problema, o que envolve os hábitos de consumo das 

pessoas.  

Depois de passar por uma reflexão dos atos de consumo excessivo 

que permeiam a sociedade, é importante analisar qual é o destino correto para 

aquele material descartado. É possível alistar pelo menos três destinos: 

reciclagem, reutilização e rejeitos.  
Reutilizar significa evitar o reprocessamento. Itens antigos, como 
recipientes, bolsas e aparelhos podem ser utilizados novamente em 
seu estado atual para um similar - propósito - ou completamente 
diferente. […] Reciclagem envolve o reprocessamento de um item, 
como uma lata, vidro ou jornal - e transformá-lo em algo novo. 
Produtos de papel reciclado podem ser reprocessados em papel 
higiênico e pneus velhos podem tornar-se um composto de asfalto. 
(MIURA, 2013, p.1) 
 

Se o material descartado não pode ser reutilizado ou reciclado, ele 

deveria ser levado para um aterro sanitário. Mas não é bem isso que acontece. 

Sem um local apropriado para o descarte do lixo e possível tratamento ou 

reciclagem, toneladas de resíduos muitas vezes são levadas para países mais 

pobres, em troca de benefícios econômicos para estes. No Brasil, várias 

cidades possuem apenas lixão a céu aberto, o que é prejudicial ao meio 

ambiente e a própria população por ser extremamente inadequado.  

A própria lei 12.305 prevê o fechamento de lixões no Brasil até o ano 

de 2014. No entanto, uma pesquisa feita pelo IBGE em 2000 (Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico) constatou que “coleta-se no Brasil 

diariamente 125,281 mil toneladas de resíduos domiciliares e 52,8% dos 

municípios brasileiros dispõe seus resíduos em lixões”. (GONÇALVES, 2013, 

p.1) 

Como é possível constatar, o lixão a céu aberto é um local 

inadequado para o descarte do lixo, pois além de prejudicar o meio ambiente, 

revela um problema social - a condição vivida pelos catadores de lixo. Eles 
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ajudam no processo de reciclagem, mas são expostos a perigos para a sua 

própria saúde. No documentário Lixo Extraordinário, de Vick Muniz, observa-se 

que os catadores são organizados e que trabalham muito para o lixo deixar de 

ser considerado lixo.  

Outro ponto interessante, é que as pessoas dentro de suas casas 

não têm o costume de separar o lixo. Em algumas cidades, na verdade, nem é 

possível observar nas ruas aqueles cestos de lixo coloridos, que auxiliam na 

coleta seletiva; e quando tem as próprias pessoas não fazem questão de 

colocar os resíduos no cesto correto. Sem falar dos responsáveis pela coleta 

de lixo, que mesmo estando o lixo separado, jogam tudo no mesmo carro, 

desconsiderando assim, a separação do lixo.  

Com isso, observa-se que o problema envolve muitos fatores, desde 

a produção até a coleta. Mas, a Política Nacional de Resíduos Sólidos veio 

para auxiliar essa situação.  
A lei preconiza pela proteção da saúde pública e da qualidade 
ambiental, pela não geração, redução, reutilização, reciclagem e 
tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 
ambientalmente adequada aos rejeitos. Objetiva também o estímulo à 
adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 
serviços, adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias 
limpas como forma de minimizar impactos ambientais, a redução do 
volume e da periculosidade dos resíduos perigosos, o incentivo à 
indústria de reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-
primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados, a 
articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com 
o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira 
para a gestão integrada de resíduos sólidos a capacitação técnica 
continuada na área de resíduos sólidos, a regularidade, continuidade, 
funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de 
mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação 
dos custos dos serviços prestados como forma de garantir sua 
sustentabilidade operacional e financeira. (ALMEIDA, 2012, p.1) 
 

Mas, quanto ao resíduo eletrônico, o que rege a lei 12.305/2010 

(Política Nacional de Resíduos Sólidos) sobre o que deve ser feito com o 

também chamado lixo tecnológico, que é gerado em grande escala não só no 

Brasil, mas no mundo? Será visto a seguir.  

 

3 O LIXO ELETRÔNICO E A  LOGÍSTICA REVERSA 
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Constantemente milhões de pessoas trocam de celulares, 

computadores, câmeras fotográficas e outros eletrônicos. Como já visto no item 

anterior, constantemente novos produtos são lançados e a mídia consumista 

cria o desejo nas pessoas de ter sempre os lançamentos, com mais tecnologia, 

como uma forma até de ganhar status. O mercado de informática e tecnologia 

cresceu muito nos últimos anos. Novos celulares, computadores, tablets, 

televisores e vários outros produtos. No entanto, estes produtos possuem uma 

vida útil relativamente curta e a garantia deles geralmente é de somente um 

ano. Então, o que fazer com estes objetos que não serão mais utilizados? A 

estes se dá o nome de lixo eletrônico.  

Muitas pessoas não sabem qual é o descarte correto deste resíduo 

tecnológico, deixando-os guardados em casa ou ate mesmo jogando-os no lixo 

comum - um grande problema, visto que este tipo específico de resíduo possui 

substâncias tóxicas, como o mercúrio e chumbo, altamente prejudicial ao ser 

humano e ao meio ambiente. Por isso, o lixo eletrônico tem se tornado um 

grande vilão à proteção do meio ambiente, visto que seu descarte inadequado 

gera problemas de ordem natural. 

Com isso, foi sancionada a lei nº 12.305 - a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos - que entre outras coisas institui no artigo 33 a logística 

reversa para o lixo eletrônico, que dito de forma simples, é o recolhimento 

deste lixo nas próprias lojas em que foram comprados ou em outros pontos 

específicos, como assistências técnicas, para descarte adequado ou 

reaproveitamento de peças componentes - por isso que o nome é logística 

reversa, pois o produto volta para o produtor ou fornecedor, para se possível 

ser reutilizado ou então, descartado do modo adequado. (MULLER, 2013)  
A importância da logística reversa pode ser vista em dois grandes 
âmbitos: o econômico e o social. O econômico refere-se aos ganhos 
financeiros obtidos a partir de práticas que envolvem a logística 
reversa. Por exemplo, uma empresa pode reduzir seus custos 
reutilizando materiais que seriam descartados pelos clientes finais, 
como retorno de revistas que não foram vendidas. Após a triagem, 
voltam às bancas como promoções. O âmbito social diz respeito aos 
ganhos recebidos pela sociedade. Por exemplo, ao se depositar 
menos lixo em aterros sanitários, adotando-se a reciclagem, reduz-se 
a chance de contaminação de lençóis freáticos e elimina a 
possibilidade de corte de árvores. (ALMEIDA, 2012, p.1)  
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Vale destacar aqui uma resolução emitida pelo CONAMA (Conselho 

Nacional do Meio Ambiente) antes mesmo da lei nº 12.305 - a resolução nº 401 

de 4 de novembro de 2008, que instituiu um descarte adequado para pilhas e 

baterias, abrindo precedentes para futuras legislações que viriam a tratar sobre 

o assunto. Esta resolução ja marcava um prenúncio daquilo que viria adiante - 

uma maior preocupação com o lixo eletrônico.  

Mas, além do Brasil, outros países também já demonstram uma 

preocupação com esse assunto. O parlamento Europeu aprovou em 2002 a 

diretriz West, Electrical and Electronic Equipament (WEEE), que trata sobre o 

lixo eletrônico, fazendo um incentivo para que ele seja mais reutilizado. A 

Organização das Nações Unidas criou também em 2007 o programa STEP 

(Solving the E-Waste Problem) que “almeja a criação de padrões mundiais de 

processos de reciclagem de sucata eletrônica e a harmonização das 

legislações nacionais”. (LEITE, LAVEZ, SOUZA, 2013, p.1) 
O lixo eletrônico geralmente libera tóxicos quando incinerado - 
aparelhos antigos contêm produtos químicos prejudiciais como 
mercúrio e cádmio. Alguns deles, porém, contêm ouro e platina com 
algum valor, e ate mesmo os elementos índio, utilizado em televisores 
de tela plana, e rutênio, presente em resistores. O preço do índio, que 
era de USS 70 em 2002, hoje é USS 725. O desperdício elétrico e 
eletrônico está entre os tipos de lixo que mais crescem no mundo e 
deve alcançar 40 milhões de toneladas por ano. (PROJETO…, 2013) 
 

Outro avanço trazido pela Lei brasileira (nº 12.305/2010) foi a 

responsabilização do setor privado na geração dos resíduos sólidos. Esta parte 

está diretamente relacionada a logística reversa para o lixo eletrônico. Assim, a 

logística reversa além de auxiliar na preservação do meio ambiente, é um 

impulso a atividade econômica - essas duas características são notáveis na 

dimensão econômica do desenvolvimento sustentável. 

É interessante notar que algumas empresas do ramo da tecnologia 

já fazem isso. No artigo intitulado ‘Fatores da Logística Reversa que influem no 

reaproveitamento do lixo eletrônico - um estudo no setor de informática’ dos 

autores Paulo Leite, Natalie Lavez e Viana Souza, é feito um estudo de caso, 

sendo apresentado como exemplo a empresa Itautec. Segundo dados do 

artigo, a empresa realiza a comercialização de um milhão de computadores e 

possuem uma política de logística reversa - estabelecendo pontos de coletas 
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do material não mais desejado, para a reciclagem ou reutilização destes. Um 

exemplo que deve ser seguido pelas demais empresas do ramo.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Foi possível observar que a logística reversa para o lixo eletrônico, 

trazida por meio da Lei nº 12.305 sancionada em 2010, representou um grande 

avanço no âmbito do Direito Ambiental. Com a grande geração de resíduos 

sólidos, ha a necessidade de (re) pensar sobre os nossos hábitos de consumo 

e com a forma com que são descartados.  Infelizmente o Brasil ainda possui 

um grande número de lixões a céu aberto e ha precariedade na coleta seletiva.  

Pensar em sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é pensar 

na própria existência de vida na Terra. É preciso reconhecer, também, que o 

desenvolvimento sustentável possui dimensões. Retornar o lixo eletrônico para 

os seus próprios produtores ou fornecedores é uma forma inteligente ate de 

ganhar dinheiro - por isso, a logística reversa para o lixo tecnológico está 

inserida na dimensão econômica do desenvolvimento sustentável.  

Por muito tempo, desenvolvimento significou apenas retirar, retirar e 

retirar da natureza seus recursos sem um mínimo de comprometimento. 

Contudo, agora é preciso preservar. Assim, a logística reversa alia 

desenvolvimento e sustentabilidade - avançar de tal forma que as futuras 

gerações não sejam comprometidas.  
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