
TEMA - TECNOLOGIA SOCIAL – LEGISLAÇÃO E 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O LIXO ELETRÔNICO 

  
 
Ingressar no Partido Verde não foi apenas uma escolha de legenda, mas 

também uma forma de me manifestar a favor de um meio ambiente equilibrado. 
Essa é uma das bandeiras que levanto na Câmara Municipal nestes 03 mandatos 
consecutivos.  

 
Referente a questão do lixo eletrônico, nos últimos anos, com a popularização 

de computadores, televisores, aparelhos celulares e eletrodomésticos, um grave 
problema ambiental começou a surgir: o lixo eletrônico, ou lixo tecnológico.  

 
O nome refere-se às milhares de toneladas de lixo produzidas diariamente no 

País a partir dos resíduos resultantes da rápida obsolescência de equipamentos 
eletrônicos. No meio do lixão, estão produtos que rapidamente perderam a utilidade 
ou simplesmente ficaram ultrapassados. 

 
O crescimento do lixo tecnológico multiplica-se no ritmo da aceleração da 

produção industrial que, a cada ano, lança novos e sofisticados equipamentos no 
mercado consumidor.   

 
Mesmo em dimensões menores, em comparação com países mais 

desenvolvidos, o Brasil já sente os efeitos da era da “sucata eletrônica’’. O que era 
objeto de tecnologia de ponta entra para obsolescência em poucos anos e até 
meses de uso.   

 
 O tempo médio para troca dos celulares - que já passam dos 100 milhões no 

País - é de menos de 02 anos. Os computadores, com mais de 33 milhões de 
unidades espalhadas pelo território nacional, são substituídos a cada 04 anos nas 
empresas e a cada 05 anos pelos usuários domésticos. 

 
Inevitavelmente, sem a reciclagem, reutilização ou destinação final 

ambientalmente adequada, o lixo tecnológico prolifera no meio ambiente. O perigo 
está na composição desses produtos fabricados com metais pesados altamente 
tóxicos, como mercúrio, cádmio, berílio, chumbo, retardantes de chamas (BRT) e 
PVC. Em contato com o solo, essas substâncias contaminam o lençol freático e, 
consequentemente, os mananciais que abastecem de água a população. Quando 
queimados, poluem o ar. Também causam doenças graves e distúrbios no sistema 
nervoso de  catadores que sobrevivem da venda dos materiais coletados nos lixões. 
Podem ainda afetar os rins e o cérebro, além de provocar a morte por 
envenenamento.   

 
Um único monitor colorido de computador ou televisor pode conter até 3,5 

quilos de chumbo. Segundo um estudo da Universidade das Nações Unidas, fornos 
de microondas, baterias, copiadoras e outros produtos descartados podem liberar 
substâncias tóxicas caso sejam incinerados. 

 



Na classificação dos diversos tipos de lixo, o tecnológico já representa 5% do 
total gerado no planeta. O percentual pode ser ainda maior até o final desta década 
com a expansão do sucateamento eletro-eletrônico.      

 
Apesar dessas ameaças, as empresas pouco colaboram para o esclarecimento 

da população. As embalagens dos produtos eletro-eletrônicos não alertam sobre o 
perigo de contaminação e eventuais danos ambientais. Mas a Lei Estadual n°. 
13.576/09 certamente chegou para modificar esta situação. Da mesma forma, está 
também em andamento vários Projetos de Lei em vários municípios de nosso país 
que petendem normatizar o inevitável em suas cidades. E buscando trazer a 
questão pra próximo de nós, discutindo e assim criar meios para combater e 
amenizar os feitos do descarte em nossa cidade, em 2009 apresentei um PL que foi 
aprovado por unanimidade na Câmara e virou a Lei Municipal n°. 15.072 de 16 de 
outubro de 2009. 

  

A Lei dispõe sobre a coleta, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição 
final de lixo tecnológico no Município de São Carlos, que deverá ser realizada de 
forma a minimizar os impactos negativos causados ao meio ambiente, promover a 
inclusão social e proteger a saúde pública. 

Em seu artigo 2°, a lei prevê que empresas produtoras, importadoras ou que 
comercializem produtos elencados, deverão apresentar ao órgão de proteção 
ambiental municipal, em conjunto ou individualmente, projeto de coleta, 
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente adequados 
ou mecanismo de custeio para esse fim. Juntamente com o projeto, deve-se 
encaminhar a relação dos componentes tecnológicos de cada produto, os 
componentes tóxicos neles contidos e as quantidades comercializadas anualmente. 
O projeto deverá prever mecanismos eficientes de informação aos consumidores 
sobre a necessidade e importância do adequado descarte do lixo tecnológico. A lei 
fala também que os projetos que incluam a participação de cooperativas de 
trabalhadores que realizem coleta, sem prejuízo do recebimento direto do 
consumidor pela empresa, reutilização ou reciclagem de lixo tecnológico, poderão 
receber incentivos do Município. 

Em seu artigo 3°, a lei informa como se dá destinação final ambientalmente 
adequada, prevendo a utilização em processos de reciclagem ou reutilização que 
resultem em novo uso econômico do bem ou componente, respeitadas as restrições 
legais e regulamentares dos órgãos de saúde e meio-ambiente; E a neutralização e 
disposição final em conformidade com a legislação ambiental aplicável. 

Dita ainda que a Municipalidade poderá oferecer incentivos à instalação e 
funcionamento de cooperativas e empresas que realizem a reutilização ou 
reciclagem de lixo tecnológico. E salvo quando se tratar de infração a ser punida de 
acordo com Lei Federal ou Estadual, o descumprimento de qualquer dos 
dispositivos da Lei sujeita o infrator às penalidades estabelecidas pelo Poder 
Executivo, sendo que os valores arrecadados com as infrações serão destinados a 
programas de coleta seletiva e, ações de destinação final ambientalmente 
adequada. 



Agora, embora o artigo 7° da lei dita a necessidade de o Executivo 
regulamentar a Lei em 90 dias para efetivar sua prática, após 2 anos da publicação 
da mesma ainda não conseguimos com que fosse regulamentada. Nosso trabalho 
no Legislativo, como Vereador, é de meio, o do Executivo é de fim, é quem deve 
executar, e muitas vezes somos mal vistos porque a população crê que fazemos 
centenas de projetos de lei pra “aparecer”, porque depois de votado e noticiado cai 
no esquecimento, não é assim, damos o meio, mas a prefeitura tem que querer 
finalizar, executar.  

Em nosso Estado, há iniciativas isoladas de fabricantes que já adotam a 
reciclagem do lixo tecnológico. A fábrica de computadores Dell é um bom exemplo. 
Em 2006, a empresa lançou um programa de recolhimento de máquinas, colocando 
em operação dois centros de reciclagem, em São Paulo e Porto Alegre. De acordo 
com o programa, o consumidor precisa entrar em contato com a companhia por 
meio do site para ter o seu computador recolhido, sem custo. A Dell avalia o estado 
das máquinas, recondiciona o equipamento e depois o envia para organizações 
não-governamentais que desenvolvem trabalhos de inclusão digital. No entanto, a 
atitude da empresa ainda é uma rara exceção em um universo cada vez maior de 
lixo tecnológico.  

 
 A maioria dos fabricantes, importadores e comerciantes perde o controle dos 

seus produtos depois que esses são adquiridos pelos consumidores. Mais tarde, os 
mesmos equipamentos, já em estado de sucata, tornam-se ameaças ambientais.  

 
Dessa feita, adotar a exigência de gerenciamento dos resíduos gerados pelo 

descarte de eletrodomésticos e eletroeletrônicos inservíveis seria, sem dúvida, uma 
forma de exigir um comportamento mais ético e ecológico do segmento empresarial 
e da sociedade que consome os produtos por ele fabricados ou comercializados. 
Pensando assim foi que ofereci à nossa cidade essa Lei, que ficou ainda conhecida 
através do programa ReciclaTec e vem sendo alvo da Coordenadoria Municipal de 
Meio Ambiente, que busca implantar um programa do município em cima dela. 

 
Bom, essa é minha contribuição para o dia de hoje, a Câmara Municipal se 

preocupa com o tema, e vem buscando meios para armar o poder executivo com 
formas para combater o inevitável transtorno crescente a cada dia, que é o 
acumulo do lixo eletrônico em nossas vidas. 

 
Agradeço o convite e a oportunidade de informar sobre nossa ação frente ao 

tema. 
 
Obrigado!  

 

 

Obsolescência = Desclassificação tecnológica do material industrial, motivada pela aparição de um 
material mais moderno. / Redução gradativa e conseqüente.conseqüente desaparecimento. 


