
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE DE MACAÉ 

DEPARTAMENTO DE DIREITO DE MACAÉ 

CURSO DE DIREITO 

Mariana dos Santos Mendes 

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELETROELETRÔNICOS E 

LOGÍSTICA REVERSA 

Macaé 

2021 



ii 

MARIANA DOS SANTOS MENDES 

POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ELETROELETRÔNICOS E 

LOGÍSTICA REVERSA 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 

Bacharelado em Direito, do Departamento de Direito de Macaé, 

da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial 

para conclusão do curso.  

Área de concentração: Direito Ambiental 

Orientadora: Profa. Dra. Andreza Aparecida Franco Câmara 

Macaé 

2021 



Ficha catalográfica automática - SDC/BMAC
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

M538p Mendes, Mariana dos Santos
  Política Nacional de Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos
e Logística Reversa / Mariana dos Santos Mendes ; Andreza
Aparecida Franco Câmara, orientadora. Macaé, 2021.
  72 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito)-
Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências da
Sociedade, Macaé, 2021.

1. Direito Ambiental. 2. Lixo Eletrônico. 3.
Reaproveitamento de Resíduos Sólidos. 4. Desenvolvimento
Sustentável. 5. Produção intelectual. I. Câmara, Andreza
Aparecida Franco, orientadora. II. Universidade Federal
Fluminense. Instituto de Ciências da Sociedade. III. Título.

CDD -

iii



MARIANA DOS SANTOS MENDES 

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELETROELETRÔNICOS E 
LOGÍSTICA REVERSA 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de 
Bacharelado em Direito, do Departamento de Direito de Macaé, 
da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial 
para conclusão do curso. 

Área de concentração: Direito Ambiental 

Aprovada em 20 de setembro de 2021. 

BANCA EXAMINADORA 

_________________________________________________________ 
Prof.ª Dr. ª Andreza Aparecida Franco Câmara (Orientadora) - UFF 

_____________________________________________ 
Prof.ª Me. Alessandra Dale Giacomini Terra - UFF 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Paulo Brasil Dill Soares - UFF 

Macaé 
2021 

iv



v 

Aos saudosos Darcy e Nair, com carinho e 

admiração. O amor compartilhado me 

permite superar os desafios da vida. 



vi 

AGRADECIMENTOS 

Ao longo desses anos de curso, durante reflexões sobre a vivência e existência, 

agradeço por ter convivido com muitas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui.  

Agradeço em primeiro lugar ao meu Deus que me sustentou em todo instante, 

se revelando perfeito em cada detalhe. Acredito que cada desafio é uma forma de 

aprender – ou reaprender – a caminhar. 

Ao meu saudoso avô Darcy que, sempre incentivou e apoiou minhas escolhas. 

E à minha avó Nair, pelo zelo e doçura. Vocês me apresentaram o amor.  

Aos meus pais, pela formação, educação, estímulos e, também, repreensão, 

quando necessário.  

Ao meu irmão Márcio que, sempre foi e será meu amigo e companheiro em 

todos os momentos.  

Minha gratidão a todas as minhas amigas e amigos, por fazerem parte da minha 

história e, também, por me deixarem fazer parte das suas vidas. Em especial à 

Juliana, Gabriela e Iuri, por estarem comigo desde quando não sabíamos qual direção 

da vida a seguir. Sinceramente, ainda não sabemos, mas estamos unidos. À Thainá 

e Luiza por compartilharem a casa, os risos, choros e loucuras. A nossa amizade 

sobreviverá ao término da faculdade, porque sempre amarei vocês. João, por me 

impulsionar mostrando que sou capaz, através das conversas, carinho e puxões de 

orelha. Vocês me fazem feliz e ajudam a me tornar uma pessoa mais equilibrada nos 

– muitos – momentos de pânico.

Agradeço a minha Orientadora Andreza Franco, por ter acreditado em mim 

mais do que eu mesma, por ter me inspirado através da sua luta diária quanto Mulher-

Profissional. Sou eternamente grata pelo cuidado que teve comigo quando mais 

precisei. Sim, cuidado. Sua sensibilidade e humanidade me fazem transbordar, pois 

ultrapassam os limites da sala de aula. Sinceramente, sempre estará em meu coração. 

Te admiro. 



vii

"A natureza pode suprir todas as 

necessidades do homem, menos a sua 

ganância.” 

Mahatma Gandhi 



viii 

RESUMO 

Busca-se neste trabalho investigar a problemática que envolve os resíduos sólidos, 
especificamente, dos equipamentos elétricos e eletrônicos, e como é feito o 
gerenciamento de seu descarte em nível nacional, dado que o descarte inadequado 
destes resíduos pode ser altamente prejudicial à saúde ambiental e humana. Com o 
aumento da fabricação de produtos eletrônicos no país, podemos perceber como uma 
consequência inevitável, enorme acumulação de resíduos que integram estes 
equipamentos. Parte-se da hipótese de que esse fator pode estar aliado à prática do 
consumismo, visto que o aumento significativo da produção tem o intuito de atender a 
demanda consumidora, que traz como resultado o aumento supracitado. A partir desse 
contexto, será estudada a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o respectivo sistema 
de Logística Reversa, além de explorar as medidas legislativas existentes que atendem 
esta matéria. Os métodos de pesquisa utilizados serão realizados por meio de revisões 
de literatura, especialmente, as contribuições sobre a sociedade do risco, dados 
secundários elaborados por órgãos governamentais nacionais, e Relatórios 
internacionais sobre a matéria.  

Palavras-chaves: Consumismo; Gestão; Legislação Brasileira; Logística Reversa; 

Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos. 
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ABSTRACT 

The aim of this work is to investigate the problem involving solid waste, specifically 
electrical and electronic equipment, and how does the management of your disposal 
in the national level, given that the inadequate disposal of this waste can be highly 
harmful to environmental and human health. With the increase in the manufacture of 
electronic products in the country, we can notice as an inevitable consequence, huge 
accumulation of waste that integrating this equipments. It starts from the hypothesis 
that this factor may be allied to the practice of consumerism, since the significant 
increase in production is intended to meet consumer demand, which results in the 
aforementioned increase. From this context, the National Solid Waste Policy and the 
respective Reverse Logistics system will be studied, in addition to exploring the existing 
legislative measures that address this matter. The research methods used will be 
carried out through literature reviews, especially the contributions on the risk society, 
secondary data research prepared by national government agencies, and 
international reports on the subject. 

Keywords: Consumerism; Management; Brazilian legislation; Reverse logistic; 
Electronic Solid Waste. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa versa sobre a gestão do descarte a partir do 

atual contexto de expansão da produção de resíduos sólidos, especificamente quanto 

aos resíduos eletroeletrônicos. Como consequência desse aumento da produção, 

surge a logística reversa, que se apresenta como um forte instrumento de reparação 

aos danos ambientais causados pelos resíduos existentes nesses equipamentos. 

Busca, também, questionar a política nacional que circunda o descarte dos resíduos 

e seu sistema de reciclagem. Além de demonstrar que a preservação do meio 

ambiente deve acontecer de maneira contínua, para que haja a real efetivação no que 

tange à redução de impactos negativos no futuro.  

A reparação dos danos causados pelo homem ao meio ambiente é de suma 

importância para que o equilíbrio do ecossistema seja restaurado, a fim de 

proporcionar um futuro melhor para a sociedade como um todo. No tocante dessa 

ação, a responsabilidade se torna compartilhada, sendo, portanto, do Estado, 

sociedade e fabricantes, fato que será explorado e reafirmado ao longo do trabalho. 

Assim, serão objetivos específicos deste trabalho identificar o contexto, bem 

como o marco temporal em que os produtos eletroeletrônicos foram inseridos no 

Brasil. Além de analisar as consequências na manipulação desses componentes na 

saúde do trabalhador que atua nos aterros sanitários. Por fim, estudar os mecanismos 

de coleta destinados especificamente ao lixo eletroeletrônico, em âmbito nacional. 

Inicialmente serão abordados os efeitos colaterais oriundos do 

desenvolvimento econômico, mediante o processo industrial, através de um ponto de 

vista de alguns estudiosos sobre o tema, apresentando as consequências dos riscos 

de produção. Logo, é preciso analisar como ocorreu o processo exploratório do 

homem e do meio ambiente sob o seguinte questionamento: quem ingressou em 

primeiro lugar na linha de chegada da exploração? A reflexão sobre a questão, 

certamente, ocorrerá ao longo da exposição. 

Posteriormente é feito um estudo contextualizado da Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos, em especial dos produtos eletroeletrônicos, já que existem outras 

categorias de resíduos sólidos que a legislação supracitada alcança. Assim como, 
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seguindo tal tema, outras questões serão trazidas à tona justificadas pela 

problemática do ciclo dos produtos, que nos leva ao questionamento quanto à “pós-

vida” nos aterros sanitários. Então, somos levados a pensar sobre a saúde daqueles 

que tem contato direto com os resíduos. 

 O relatório apresentado pela Universidade das Nações Unidas (UNU), traz 

a previsão de um crescimento imensurável da produção de lixo eletrônico em 

2020 (THE GLOBAL E-WASTE MONITOR, 2017). Dados levantados pela 

academia apontam que 50 milhões de toneladas serão acumulados a cada ano 

em escala mundial, sendo apenas 20% coletados através do sistema de 

logística reversa, ou seja, reciclado de maneira correta. Esses dados são 

impactantes ao pensar no futuro que logo se aproxima. 

Findando o trabalho, será demonstrado ao decorrer de sua construção a série 

de acontecimentos que levaram à implementação do sistema de logística reversa no 

Brasil. Logo será criado um diálogo crítico sobre a sociedade atual de consumo, que 

poderá ter ligação direta ou indireta com o contínuo aumento da produção 

de produtos eletroeletrônicos, bem como o aumento de resíduos e impactos no 

meio ambiente.

Ademais, o presente projeto de pesquisa quanto aos objetivos se caracteriza 

como explicativa, uma vez que busca analisar os fatos através de 

levantamentos bibliográficos, que permitem maior proximidade com o tema 

proposto, no intuito de responder as hipóteses levantadas. Justifica-se o método 

de pesquisa utilizado pela dificuldade em encontrar dados sobre o tema em 

âmbito nacional, mediante a falta de pesquisas pelos órgãos de pesquisa 

nacionais, sendo necessário, então, a busca de dados por outras fontes,  

como os relatórios internacionais. Quanto aos procedimentos investigatórios, a 

pesquisa pode ser identificada como bibliográfica, visto que os dados coletados 

serão realizados por meio de revisões de literatura, bem como por meio 

de pesquisa de dados secundários – Desk Research –; como artigos 

científicos contendo dados primários, e fontes jurídicas, sendo estas; Leis e 

Doutrinas, pertinentes ao tema. 
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CAPÍTULO I 

O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA SEARA AMBIENTAL 

Na seara ambiental pode-se observar que a busca desgovernada pelo poder 

e benefícios egoístas que a sociedade consumista oferece, decorrem ciclos infinitos 

de riscos ao meio ambiente. As ações da sociedade na contemporaneidade, na qual 

se encontram essas ameaças ao ecossistema, estão, então, atreladas a ambição do 

ser humano, que elevam cada vez mais o padrão de consumo para que seja 

reconhecido como um indivíduo respeitável na esfera social. (BECK, 2011). 

Entretanto, o presente crescimento desenfreado de produção e aquisição 

trazem à vista, do mesmo modo, a preocupação com o meio ambiente, em decorrência 

da situação ambiental na qual se encontra em uma linha contínua de intimidação, 

dado pelo potencial de riscos que a sociedade, como um todo, o presenteia. 

É sabido que o processo econômico exigiu muito do homem e do meio 

ambiente, tendo como intuito alcançar o crescimento da sociedade, através do 

progresso científico. Assim, destaca-se a criação de máquinas e das novas técnicas 

de trabalho como um acontecimento de suma importante para o desenvolvimento 

global. (SANTOS, 2001). 

Inserindo dentro desse contexto, séries de iniciativas internacionais sobre a 

questão ambiental devem ser discutidas. Os riscos danosos ao meio ambiente, 

mediante a utilização excessiva dos recursos naturais, são a pauta entre 

ambientalistas e governos, uma vez que países industrializados realizem essa prática 

de extração sem considerar a real capacidade do ecossistema, sendo, então, 

responsáveis por um futuro colapsado. Por infelicidade de todos, essa previsão é 

possível. 

Em matéria de Direito Ambiental, assegurar um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é alcançar a premissa constitucional no que tange a 

garantir a qualidade de vida (BRASIL, 1988). Contudo, considerando que a sociedade 

atual é sustentada pelo consumo, há que se considerar, a todo momento, o desenrolar 
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econômico, para que a sociedade continue vivendo sob um processo ilusório de bem-

estar. Dessa forma, é necessário falar sobre o desenvolvimento econômico 

sustentável nas atividades socioambientais, a fim de garantir às gerações presentes 

e futuras, a melhor qualidade de vida possível, relativo ao contexto social. Dito isso, 
surge o questionamento quanto a real existência do desenvolvimento sustentável.

1.1 A exploração socioambiental em decorrência do progresso econômico 

Em primeiro lugar, é necessário definir o movimento sustentável para que haja 

uma melhor compreensão sobre o tema. Nesse sentido, conceitua-se o 

desenvolvimento sustentável como a ação capaz de suprir as necessidades da 

geração atual, sem que comprometa a capacidade de alcançar as necessidades das 

futuras gerações. Em outras palavras, a ONG World Wide Fund for Nature (WWF)1 

alega que é o desenvolvimento que não esgota os recursos naturais, considerando o 

futuro. Esse conceito emerge do debate realizado pela Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, no intuito de criar 

propostas favoráveis ao desenvolvimento econômico, atendendo ao mesmo passo o 

objetivo de conservar os recursos naturais (BRUNDTLAND, 1987). 

Hoje o que nós conhecemos por desenvolvimento sustentável era chamado 

de ecodesenvolvimento. Esse conceito surgiu em 1970 após a discussão 

sobre a devastação ambiental por desenvolvimentistas e defensores da teoria do 

crescimento zero. Esta última teoria refere-se ao cessamento do crescimento 

econômico quando reconhecido o limite da exploração natural, acarretando 

catástrofes maiores futuramente. (ROMEIRO, 2012). Enquanto a corrente teórica 

dos desenvolvimentistas caminhavam em sentido contrário, visto que defendiam o 

esgotamento de recursos por meio de seu uso desenfreado. (ROMEIRO, 2012). A 

partir dessa problemática, é apresentado um relatório após debates no Clube de 

Roma sobre a temática. 

1 A WWF – World Wilde Fund for Nature é uma ONG internacional, criada em 1961 na Suíça, por 
cientistas da área ambiental. Seu objetivo é investigar, proteger, recuperar e conservar unidades 
ambientais, dada a crescente degradação do meio ambiente. A ONG é independente e composta por 
diversas unidades em países diferentes, dentre eles o Brasil.  
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Conhecido como os limites ambientais ao crescimento econômico, o Relatório 

conclui que o crescimento econômico precisava cessar para prevenir a escassez dos 

recursos ambientais, bem como reduzir o nível de poluição no ecossistema. O 

Relatório causou rejeição entre os estudiosos da economia, dado que a preocupação 

com a realidade socioeconômica de países em desenvolvimento era – como ainda é 

– grandiosa. (ROMEIRO, 2012).

O pensamento, num primeiro momento, caminhava no sentido de que 

juntamente com os limites ambientais, ocorreriam limites ao desenvolvimento dos 

países. Se por um lado o país rico decairia o seu progresso, o país pobre jamais 

avançaria. Portanto, a conclusão se apresentou como maléfica ao crescimento 

econômico e, consequentemente, social. (ROMEIRO, 2012). 

Importa dizer que, apesar da rejeição dessa problemática, ao aprofundar os 

estudos sobre os impactos ambientais, além de presenciar catástrofes que em 

espaçados tempos ocorrem, a consolidação do pensamento ecodesenvolvimentista 

se encontra vigente. (ROMEIRO, 2012). O que nos leva a desvendar as questões que 

foram e são levantadas ao longo da construção dessa luta de prevenção 

socioambiental.  

Ademais, o desenvolvimento da matéria será abordado no percurso do 

trabalho, apresentando a sequência de acontecimentos relevantes para o tema, bem 

como os problemas enfrentados pela sociedade, na qual faz parte o principal elemento 

da discussão do movimento ambiental: os riscos (BECK, 2011). 

1.1.1 A produção e seus riscos 

Ao longo da construção social moderna2 observa-se o avanço significativo da 

tecnologia e ciência, que elevam a produção numa escala global. A sociedade 

2 A Sociedade Moderna segundo o autor Ulrich Beck pode ser entendida, de maneira simplificada, como 
a reconfiguração da Sociedade Industrial, transformando-se na Sociedade Moderna. Em decorrência 
da ruptura histórica, assim como ocorreu com a passagem da sociedade feudal para a industrial. O 
autor entende, também, que a sociedade moderna é pode-se caracterizar pela produção e distribuição 
de riquezas, dentro de uma sociedade (industrial) de riscos. A produção desses riscos dominaria, então, 
a lógica da produção de bens. Dessa forma, reforça que normalmente a modernização distingue-se da 
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industrial3 emerge, então, com a finalidade de romper a barreira de limitações dos 

indivíduos, fazendo com que suas posições na estrutura de classes fossem definidas 

a partir de seus esforços e não por meio de seu nascimento. (BECK, 2011). Sendo 

assim, é inegável os ganhos para a coletividade quando recordado o desequilíbrio 

da distribuição de riquezas desde a sociedade feudal4. Beck (2011, p.15) afirma que 

“na reflexividade dos processos de modernização, as forças produtivas perderam 

sua inocência.”. Tornando, assim, o crescimento do progresso tecnológico-

econômico cada vez menos glorioso, em detrimento da, ironicamente, incrível 

produção de riscos. 

Nesse sentido, os efeitos colaterais oriundos do processo industrial são tão 

grandes quanto os ganhos oferecidos. O sociólogo alemão Ulrich Beck reitera que 

“[...] dissemina-se a consciência de que as fontes de riqueza estão contaminadas 

por ameaças colaterais”. (BECK, 2011, p. 25). Pois ao mesmo passo em que avança 

a tentativa de equilibrar a desigualdade social, avança os riscos iminentes do 

“negócio”. É importante destacar que no início do processo supracitado, certamente 

não foram calculados os efeitos negativos que viriam como resultado, por ausência 

de questionamento do futuro, na medida em que o objetivo do projeto era somente 

mudar o presente da sociedade industrial. Nesse sentido, fica evidente que a história 

é refletida ainda nos tempos atuais. (BECK, 2011). 

A partir deste contexto, Beck (2011) afirma que a Modernidade Tardia5 se 

apresenta como uma releitura da sociedade industrial clássica, se diferenciando 

apenas pela produção de riscos que prevalecem sobre a lógica de produção de bens, 

industrialização. Contudo, para melhor compreensão do tema, utiliza a modernização como conceito 
generalizado, entendimento que será seguido neste trabalho. 
3 A proposta de discussão sobre a sociedade industrial é apenas pontuá-la como o marco inaugural 
dos riscos. Portanto, não se pretende apresentar um histórico desses riscos, mas caracterizá-los a 
partir da construção teórica advinda desse modelo. 
4 Sociedade Feudal foi um sistema na Europa durante a Idade Média, nos séculos V e XV. Cujo modo 
organizacional da sociedade era baseado no regime de servidão, onde o trabalhador rural servia ao 
proprietário de terras, o senhor feudal. 
5 Modernidade Tardia é um conceito apresentado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck que se refere à 
sociedade industrial e à informação científica, até o século XIX. Ele trabalha com a ideia de que a 
contemporaneidade é a segunda modernidade. A modernização se traduz como o salto tecnológico e 
a transformação da organização do trabalho; das formas políticas; estruturas de poder e; estilos de 
vida. São utilizadas nomenclaturas diversas para o mesmo conceito na sociologia, como modernidade 
pós-industrial, pós-modernidade, industrial tardia ou tardo-moderna. Para fins de esclarecimento, neste 
trabalho, será utilizado em acordo com Beck, o conceito supracitado: Modernidade Tardia, que não 
esgota as demais versões existentes.  
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enquanto a sociedade industrial pode ser caracterizada pela produção e distribuição 

de riquezas. (Beck, 2011, p.15). Da fabricação de produtos, então, surge os riscos 

que analisados sob o aspecto futurístico, leva a ameaças de danos incalculáveis ao 

meio ambiente. 

Eles viajam com o vento e a água, escondem-se por toda a parte e, junto 
com o que há de mais indispensável à vida – o ar, a comida, a roupa, os 
objetos domésticos –, atravessam todas as barreiras altamente controladas 
de proteção da modernidade. (BECK, 2011, p. 9).  

Esses danos são os perigos que norteiam a vida num todo, diante da cultura 

industrial. Conforme Beck, as ameaças passam por metamorfoses sociais do perigo 

tendo em vista que a lógica da distribuição de riquezas não segue a “regra” estrutural 

de origem, onde há benefícios aos mais ricos e malefícios para os mais pobres. 

Segundo o autor, não existe mais essa diferença social, porque todos estão vivendo 

dentro de uma esfera de catástrofe ambiental. (BECK, 2011). 

Em outras palavras, com a globalização6  essas ameaças ultrapassam as 

fronteiras de espaço e de classes. Milton Santos define a globalização como o auge 

do processo de internacionalização do mundo capitalista, emergindo do advento das 

novas técnicas de produção. (SANTOS, 2001). Pode-se relacionar o surgimento da 

necessidade de renovação das técnicas com a ambição humana, que busca evoluir 

ao longo da história.  

Toda relação do homem com a natureza é portadora e produtora de técnicas 
que se foram enriquecendo, diversificando e avolumando ao longo do tempo. 
Nos últimos séculos, conhecemos um avanço dos sistemas técnicos, até que, 
no século XVIII, surgem as técnicas das máquinas, que mais tarde vão se 
incorporar ao solo como próteses, proporcionando ao homem um menor 
esforço na produção, no transporte e nas comunicações, mudando a face da 
Terra, alterando as relações entre países e entre sociedades e indivíduos. As 
técnicas oferecem respostas à vontade de evolução dos homens e, definidas 
pelas possibilidades que criam, são a marca de cada período da história. 
(SANTOS, 2001, p. 31). 

O autor (2001) argumenta que a globalização pode ser perversa e fantasiosa, 

dado que a modernização da sociedade traz a ilusão de que o progresso científico e 

econômico alcança em larga escala os indivíduos de todos os países, mediante o 

6 A Globalização neste dado momento é utilizada de acordo com a definição realizada pelo renomado 
Geógrafo brasileiro Milton Santos. Cabe, também, relacionar essa conceituação com o entendimento 
da matéria apresentado por Karl Marx. Assim, refere-se à globalização perversa baseada em técnicas 
científicas que o grande capital se apoia para sua construção desde o fim do século XX. 
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avanço tecnológico. O século XXI traz a falsa ideia de que a igualdade, em relação a 

esse avanço, vem crescendo ao longo do tempo. (SANTOS, 2001). 

Contudo, ao mesmo passo que a o progresso tecno-científico se alarga, pode-

se observar o aumento da desigualdade social, em decorrência da dificuldade desse 

acesso nas periferias de países já periféricos. Por um lado, ocorre o desenvolvimento 

das técnicas e da economia. Por outro, aumentam, na mesma velocidade, os riscos à 

toda a sociedade. Os riscos, portanto, são democratizados. Pode-se falar, então, em 

uma igualdade falaciosa, no que tange o alcance social dos desenvolvimentos 

citados. Assim, interpreta-se sob o aspecto negativo, pois os impactos decorrentes 

desse fato, não fazem distinção de classes sociais. (BECK, 2011). Se há exceção 

dessa regra, pode-se admitir que quanto mais pobre é o homem, mais ameaçado se 

encontra. (SANTOS, 2011). 

Seguindo esse pensamento, Beck (2011), apresenta a ideia de transformação 

dos riscos em oportunidades de mercado, uma vez que o motivo da fabricação é 

deturpado em detrimento da própria produção em massa. Enquanto o conhecimento 

pode ser considerado uma ferramenta manufaturada. 

Os riscos não são apenas riscos, são também oportunidades de mercado. 
É precisamente com o avanço da sociedade de risco que se desenvolvem 
como decorrência as oposições entre aqueles que são afetados pelos riscos 
e aqueles que lucram com eles. [...] A sociedade de risco é [...] também a 
sociedade da ciência, da mídia e da informação. Nela, escancaram-se 
assim novas oposições entre aqueles que produzem definições de risco e 
aqueles que as consomem. (BECK, 2011, p. 56. grifo do autor). 

Oportunamente, salienta-se que, o homem se desenvolveu no percurso de 

milênios, ainda que aparentemente tenha ocorrido de forma repentina, quando 

comparado há dez anos, como exemplo. A evolução acentua-se, então, com o 

avançar da tecnologia, meios de produção e comunicação. Beck (2011) afirma que a 

transformação de ameaças à natureza em ameaças sociais, econômicas e políticas 

que justifica o conceito de sociedade de risco.  

Contudo, salienta-se que a proteção da natureza ocorre desde o início da 

industrialização, ainda que não tenha se forjado na crítica dos possíveis desastres 

naturais. “Isto só mudou à medida que se fortaleceu a evidência social de ameaças à 

natureza através de processos de industrialização [...]”. (BECK, 2011). Nesse cenário 
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ergue-se, no pior sentido, os problemas socioambientais oriundos do processo de 

ruptura da modernidade, denominada pelo autor (2011) como sociedade (industrial) 

de risco.  

1.1.2 Exploração: do homem ao meio ambiente 

Do processo de libertação do homem em relação às condições de trabalho 

impostas no período feudal, supracitado, surge a problemática que envolve a 

exploração do meio ambiente, quando alterada a finalidade da fabricação de produtos, 

consumidos na lógica da própria necessidade humana, que agora, é realizada como 

valor de troca. Ou seja, os produtores não mais criam para sanar suas necessidades, 

mas exploram comercialmente seus produtos. 

Como consequência desse fato, há o agravamento dos danos à natureza. 

Destacando-se nesse modo de vida, o avanço do modelo capitalista7. Uma vez que o 

principal fornecedor de insumos para a fabricação em massa desses produtos é o 

meio em que se vive. Em conformidade com Karl Marx (1988), o processo de 

emancipação do homem em relação as condições naturais de produção é um 

processo de individualização do homem, que relaciona ao processo de 

desenvolvimento do homem com o domínio da natureza. 

Com o intuito de satisfazer seus anseios, o homem transforma a natureza em 

moeda de troca, para que além disso se readapte ao novo estilo de vida do ser 

humano – a independência –. Antes, dominado pelo meio, agora dominador. Torna-

se proprietário de todos os ângulos da terra, anteriormente livres, regidos pelas leis 

naturais, em decorrência da sua própria condição de ser natural. Assim, essa 

transformação quando relacionada à livre mercadoria acarreta o aumento da 

produtividade, além da competição entre os indivíduos. Os riscos ou impactos que 

vêm como decorrência dessa prática são altos, e criados de forma insensata.  

Problemas ambientais não são problemas do meio ambiente, mas problemas 
completamente – na origem e nos resultados – sociais, problemas do ser 
humano, de sua história, de suas condições de vida, de sua relação com o 

7 O Modelo Capitalista a qual se refere este capítulo tem como base os estudos feitos pelo sociólogo 
Karl Marx, cujo foi um dos maiores pensadores críticos do capital. 
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mundo e com a realidade, de sua constituição econômica, cultural e política. 
(BECK, 2011, p. 99). 

O problema ambiental não é, de modo algum, um problema do nosso ambiente. 

É uma crise da própria sociedade industrial, afetando profundamente os alicerces das 

instituições; riscos são industrialmente produzidos, economicamente externalizados, 

juridicamente individualizados, e cientificamente legitimados. (BECK, 2011). 

Beck (2011) afirma que as catástrofes ambientais que vem ocorrendo ao longo 

dos anos, são projetadas pelo homem, ainda que de modo inconsciente, não sendo 

um processo natural em sua essência. A sociedade passa a fazer parte do corpo da 

natureza. 

Enquanto o conceito da sociedade industrial clássica se apoiava na 
contraposição entre natureza e sociedade [...], com o conceito da sociedade 
(industrial) de risco parte-se da “natureza” integrada à civilização, ao mesmo 
tempo em que se acompanha, passando por todos os subsistemas sociais, a 
metamorfose das violações sofridas. (BECK, 2011, p. 99). 

A crise ambiental, cuja responsável pela razão de ser dos debates decorrentes 

do movimento sustentável, é a resposta da natureza às ações desenfreadas do 

homem. Dentro de um contexto ecológico equilibrado, o homem como sujeito lida com 

a natureza o definindo como apenas objeto de produção. Assim, a lógica sobre a crise 

ambiental que nos permeia é alicerçada na própria sociedade industrial, cuja estrutura 

funcional incentiva o consumo, que necessita da produção e leva aos danos. A 

natureza deixa de ser apenas produto e se torna sujeito. É um ciclo legitimado pelos 

indivíduos, em geral, pelo momento estrutural em que a sociedade se encontra. 

(BECK, 2011). 

A corrente teórica do liberalismo econômico considera a economia de mercado 

como um sistema conduzido e regulamentado por mercados, que determinam a 

produção e distribuição dos bens e serviços, através dos preços. Essa condição é 

derivada do comportamento individualista dos seres humanos, ao observar que o 

destino da produção é a sua comercialização. Ou seja, o propósito de produzir é 

vender, sendo determinado pelo mecanismo de oferta-demanda8. 

8 Adam Smith foi um filósofo e economista britânico que apresentou a teoria da Lei de oferta e demanda, 
também chamada de Lei da oferta e da procura. A ideia central dessa teoria se refere à oscilação dos 
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Em sentido contrário à essa ideia, Karl Paul Polanyi (2000) alega que a 

economia de mercado não se limita aos meros desejos humanos, mas pode ser 

caracterizada como um novo tipo de sociedade, moderna e estruturada 

especificamente. Indo além disso, não há possibilidade de uma sociedade existir e 

sobreviver sem qualquer modelo de economia substantiva 9 , pois atender às 

necessidades do homem é também condição de ser humano.  

Outro ponto que difere a corrente teórica liberal do capitalismo, é o fato de o 

modelo capitalista não ser algo “natural”, mas sim condicionado, porque se origina em 

espaço-tempo específico. A economia da sociedade moderna vai além disso, ao 

considerar que o homem em primeiro lugar é um ser social e político, características 

que vem antes de ser natural e econômico. Na medida em que as relações sociais 

envolvem a produção, o que importa para o homem é obtenção do reconhecimento, 

para que tenha seu status social em evidência, através da utilização dos bens como 

ferramenta para isso, afastando a ideia central, individualista, da motivação 

unicamente econômica. (POLANYI, 2000). 

Ademais, o sistema econômico é determinante para a sociedade, uma vez que 

já institucionalizado controla o homem e suas atividades cotidianas, bem como os 

recursos naturais. Neste sentido, “[...] pode-se ver claramente que a economia de 

mercado envolve uma sociedade cujas instituições estão subordinadas às exigências 

do mecanismo de mercado.” (POLANYI, 2000). O homem age conforme o mercado 

define para que não seja arrasado por ele. A humanidade, então, tornou-se 

dependente do mercado, em razão da ação econômica ser uma ação social dado que 

os elementos homem e natureza formarem um “todo”. 

Partindo dessa análise sobre a interação homem-natureza entende-se que, o 

uso social dos recursos naturais e sua consequência no ecossistema vão além das 

relações de produção e regulamentação. Para Martins (2004), as formas de interação 

preços. Se por um lado há mais produtos que a procura por eles, o preço cai, por outro lado se há 
interesse quanto a produtos em condições de escassez, o preço aumenta. 
9 Economia Substantiva é um conceito teórico econômico, defendido pelo economista Karl Paul Polanyi 
e pela Escola Solidária, que aborda as relações econômicas, inserindo-se em um contexto social, o 
que vai além do lucro, pois se destina à reprodução social. Para ele, a concepção substantiva é 
universal, ao considerar que os indivíduos ao longo da história buscam sua sobrevivência em grupos 
que se relacionam com a natureza a fim de obter os meios necessários para isto. 
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entre a natureza e sociedade foram estruturadas ao longo da história, reforçando a 

ideia de que os produtos são ações sociais, porém conflitivas. 

Da problemática socioambiental emerge como um princípio ético a educação 

ambiental na sociedade moderna, para que a humanidade reflita sobre sua conduta, 

ao compreender que as práticas humanas causam prejuízos ao meio ambiente, por 

meio de sua exploração desenfreada. Nesse sentido, Carlos Frederico Bernardo 

Loureiro, no que tange a educação ambiental transformadora, argumenta: 

[...] para construirmos um novo patamar societário e de existência integrada 
às demais espécies vivas e em comunhão entre nós, precisamos superar as 
formas de expropriação que propiciam a dicotomia sociedade-natureza. [...] a 
educação ambiental não se refere exclusivamente às relações vistas como 
naturais ou ecológicas como se as sociais fossem a negação direta destas, 
recaindo no dualismo, mas sim a todas as relações que nos situam no planeta 
e que se dão em sociedade. (LOUREIRO, 2004, p. 79).  

Educar “ambientalmente” refere-se, então, à interpretação dos processos que 

problematizam a totalidade de características culturais que remetem à vida. Em 

palavras simplificadas, a reflexão sobre a matéria deve ser realizada de modo que os 

valores e comportamentos dos grupos sociais se modificam, diante da compreensão 

sobre a realidade política e econômica, provocando caminhos sustentáveis em 

decorrência no novo padrão de comportamento social.  

Seguindo caminho contrário da atual educação ambiental convencional que o 

Brasil semeia, uma vez que possui características meramente curriculares, a fim de 

atender a obrigação normativa de educar e proteger o meio ambiente, imposta pela 

Constituição Federal de 1988. Assim, a educação ambiental transformadora busca 

transcender essa prática, tendo como objetivo ensinar à sociedade que deve ser 

interpretada como um processo contínuo, cotidiano e coletivo pelo qual agimos e 

refletimos, modificando o pensar, bem como a própria realidade de vida (MMA, 2004). 

Está focada nas pedagogias problematizadoras do concreto vivido, no 
reconhecimento das diferentes necessidades, interesses e modos de 
relações na natureza que definem os grupos sociais e o “lugar” ocupado por 
estes em sociedade, como meio para se buscar novas sínteses que indiquem 
caminhos democráticos, sustentáveis e justos para todos. (MMA, 2004, p. 
81). 

Logo, objetiva-se redefinir o modo de relação que temos com nós mesmos, 

como também com outras espécies do ecossistema. Em decorrência dessa afirmativa, 

pode-se entender que é um processo de politização e publicidade da problemática 
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ambiental, incentivando para isso a crítica e autocrítica para que alcance novos meios 

de se relacionar com a natureza, mediante a realidade de integralização de um todo. 

Em harmonia com a Lei nº. 9.795/1999, que dispõe sobre a Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA), será definido como educação ambiental o conceito 

encontrado no artigo 1º desta Lei: 

Art. 1º. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 
e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999). 

 Nessa linha de pensamento os ecologistas afirmam que estamos vivendo 

diante de uma crise ambiental, explicada anteriormente. Contudo, é de extrema 

importância refutar a lógica de produção da sociedade, dado que o sentido se perde 

quando se refere à finitude dos recursos ecológicos. Consequentemente, a crise 

existente se relaciona com os valores que ultrapassam a capacidade de discernimento 

quanto ao esgotamento da matéria prima utilizada. 

Cabe explicar que, segundo Juan Martinez Alier, o movimento ecológico é para 

alguns estudiosos um novo movimento social, próprio de sociedades mais ricas, ditas 

pós-materialistas. Em contrapartida, a luta social dos mais pobres também são 

movimentos ecologistas, pois buscam atender as necessidades ecológicas para a 

vida, como a energia, água e espaço para habitar (ALIER, 2007). 

Ao compreender a Questão Ambiental, debates entre ambientalistas, juristas e 

cientistas do ramo, vêm ocorrendo ao decorrer dos anos. Ainda, foram realizadas 

algumas conferências internacionais importantes sobre desenvolvimento e meio 

ambiente. Destaca-se a declaração realizada na Conferência de Estocolmo de 1972: 

“Defender e melhorar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações se tornou 

uma meta fundamental para a humanidade.” (ONU, 1792).  

Conforme salientado, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo, no ano de 1972, foi um dos documentos legislativos 

internacionais de extremo relevo para o nosso ordenamento. Criada através da 

Organização das Nações Unidas (ONU), no intuito de modificar o pensando de que 

as fontes de recursos naturais eram inesgotáveis, advindo do medo de retrocesso no 
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desenvolvimento social e econômico, que até o início da década de 1970 era 

disseminado. Anteriormente, então, acreditava-se na natureza infinita. 

Em sentido contrário a essa premissa, fenômenos da natureza ocorreram, 

afetando o solo, os rios e outros elementos naturais. A inversão térmica ocorrera como 

um aviso quanto ao pensamento dominante da época. A poluição na atmosfera já 

dava sinais de sua presença. A partir desses acontecimentos, críticas foram feitas 

pela comunidade científica, trazendo à tona a problematização da matéria.  

A Conferência de Estocolmo de 1972, diante dessas discussões, produziu a 

Declaração sobre Ambiente Humano, chamada também de Declaração de Estocolmo. 

Nela foram estabelecidos princípios sobre a prevenção da poluição, gestão de 

recursos naturais, relação entre desenvolvimento e meio ambiente, com fomento nos 

direitos humanos. Dessa forma, a Conferência pode ser considerado o marco inicial 

do direito ambiental em seara internacional, através da sua pretensão de elevar a 

cultura política global a respeito das questões ambientais, que traz reflexão até a 

atualidade sobre o desenvolvimento dos países. (RIO+20, 2013). 

Todavia, salienta-se que apesar da participação de 113 países na Conferência, 

chegar em comum acordo não foi fácil, tendo em vista o pensamento conservador 

quanto à economia e progresso dos países. (RIO+20, 2013). Levando em 

consideração que países periféricos sãos o que mais sofrem mediante estagnações 

de progressos, a questão central de rejeição foi o combate a pobreza se sociedades 

industriais reduziriam sua fonte econômica.  

A Declaração, por meio desse conflito, consagra a soberania dos Estados no 

que tange os recursos naturais, ponderando que na medida de sua capacidade devem 

criar ações que atuem no processo de industrialização e na presente pobreza, 

considerando esses dois motivos as grandes causas da degradação ambiental. 

Elenca, correlacionando os fatos, que o desenvolvimento econômico é um dos 

objetivos na busca da melhoria da qualidade de vida. (RIO+20, 2013). 

Outro marco histórico para a matéria foi a criação da Comissão Mundial sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (WCED), cujo objetivo ocorreu no sentido de

promover a cooperação internacional, por meio do diálogo entre os países ricos e os 
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mais pobres no que tange as questões ambientais e de desenvolvimento. Em 

decorrência da CMED, ocorre sob a mesma importância, em 1987, a publicação do 

Relatório Brundtland, chamado de Nosso Futuro Comum, conforme assentado 

anteriormente, esse relatório foi o pontapé para o reconhecimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável.  

O Relatório Brundtland, defende em seu documento o desenvolvimento 

sustentável, considerando-o como o único capaz de satisfazer as necessidades do 

presente, sem comprometer a capacidade das gerações do futuro. Assim, o 

crescimento econômico sem relacionar à conservação ambiental, não atinge as 

necessidades da sociedade, ao contrário, reforça o potencial depredatório do meio 

ambiente, dado que comprometerá as condições de sobrevivência das próximas 

gerações. (RIO+20, 2013). Nesse seguimento, outras Conferências criadas pela ONU, 

possuem grande papel na atuação da proteção ao meio ambiente. 

 A segunda Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como Eco-92, foi realizada no 

Brasil, na cidade do Rio de Janeiro em 1992. A Declaração do Rio reforça a soberania 

Estatal sobre os recursos naturais, e introduz em seus princípios a precaução e 

prevenção, que são pontos importantes para este trabalho. Ademais, trazem a 

proposta de eliminação de padrões insustentáveis de produção e consumo, 

respaldando-se no relatório de Brundtland. Propõe, também, a realização da 

informação e cooperação tecnológica entre os países. (RIO+20, 2013). 

A terceira Conferência importante realizada pela ONU, é a Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável, apelidada de Rio+10. Ocorreu em Joanesburgo, 

em 2002, resultando na Declaração Política e no Plano de Implementação do 

Desenvolvimento Sustentável. A conferência foi responsável por estabelecer metas 

para dez anos futuros, entre elas destacam-se a redução da perda da biodiversidade 

até 2010; redução da pobreza, amenizando o número de habitantes sem acesso ao 

saneamento a água doce de qualidade até 2015; e redução da habitação subnormal 

pela metade, até 2020. (RIO+20, 2013). 

Essas metas levaram à ocorrência de uma quarta Conferência, a Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, chamada de Rio+20, que 
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ocorreu, novamente, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, em 2012. A conferência 

foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2009, por meio da 

Resolução 64/236. (RIO+20, 2013). 

É importante compreender que as intervenções concretizadas no presente, 

quanto à crise ambiental existente, devem refletir no futuro de forma positiva. Mas 

para que isso aconteça, a humanidade precisa achar um ponto de equilíbrio em suas 

ações na natureza.  

Em decorrência da Conferência de Estocolmo de 1972 e da Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), o artigo 225 da 

Constituição Federal de 1988 ressalta a importância da matéria ambiental, mediante 

os princípios universais da Política Nacional do Meio Ambiente, no Brasil (BRASIL, 

1988).  

Através do advento da Eco-92, é recepcionada com teor constitucional a Lei 

6.938 de 1981, que norteia os princípios a qual a sociedade brasileira deve seguir, de 

acordo com a realidade sociocultural, sob influência internacional (BRASIL, 1981). 

Dessa forma, tem como fomento o desenvolvimento econômico e social, além da 

preservação do meio ambiente. Assim, prevê o artigo 4º, em seu inciso I, que a Lei 

visará: “à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação 

da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.”. (BRASIL, 1981). 

Como observado anteriormente e apontado pela doutrina majoritária como um 

direito fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto 

no artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988, se liga a outros princípios 

mencionados pela Magna Carta de 1988, como o direito ao meio ambiente sadio e 

dignidade da pessoa humana. Essas previsões estabelecidas pelo nosso 

ordenamento na seara jurídica ambiental também foram frutos da Declaração de 

Estocolmo de 1972 que ocorreu com o intuito de criar soluções para a questão 

ambiental internacional.  

Neste trabalho, para melhor entendimento e fundamentação, serão elencados 

dois de seus princípios: 
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Princípio 1 
“O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute 
de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que 
lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene 
obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações 
presentes e futuras [...]”. (ONU, 1972). 

O Princípio 1 atende à liberdade e igualdade do ser humano, sendo direito 

fundamental, independente de classe social. Assim, resguarda-se o direito a uma vida 

de qualidade, bem como à dignidade e Bem-Estar social, que deve considerar 

o habitat em que vive, respeitando o meio ambiente para que além do presente,

possa salvaguardar, da mesma maneira, o futuro das próximas gerações. Atenta-se, 

nesse dispositivo, para a busca de melhoria da qualidade vida sem ultrapassar os 

limites ambientais. 

Princípio 2 
“Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna 
e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem 
ser preservadas em benefício das gerações presentes e futuras, mediante 
uma cuidadosa planificação ou ordenamento.” (ONU, 1972). 

Enquanto o Princípio 2 busca reforçar a proteção ambiental referindo-se, 

novamente, às gerações, seja presente ou futura. Destaca-se que, os recursos 

naturais são a essência desse texto. Sob a perspectiva de finitude, reitera-se que o 

dever da sociedade é preservar todo o ecossistema para que o objetivo de 

preservação seja alcançado.  

Como um bem indisponível, há a obrigatoriedade da intervenção estatal na 

proteção da natureza. Conforme o dispositivo mencionado, o dever de defender e 

preservar o ecossistema é do Poder Público, atuando na esfera administrativa, 

legislativa e jurídica, por meio de aplicação de novas políticas públicas no intuito de 

cumprir a ordem constitucional. Contudo, a responsabilidade de cuidar de todo o 

ecossistema não é unicamente do Estado, sendo necessária a defesa decorrer da 

coletividade, através da participação coletiva, conforme a interpretação constitucional 

do artigo 225 da CRFB/88. 

Nesse sentido, Marcel Bursztyn (1993, p. 39) reforça a importância da 

participação coletiva no desenvolvimento sustentável, observando que a “(...) 

promoção do meio de vida sustentável deve se tornar parte da linha mestra da 
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estratégia de desenvolvimento e não pode ter sucesso sem a participação dos grupos 

e das comunidades locais.” 

Destaca-se que quando o meio ambiente é preservado, a qualidade de vida 

aumenta de forma significativa, garantindo essa melhoria para as gerações presentes 

e futuras. Outro princípio importante que se conecta a esse direito, é a proibição do 

retrocesso ecológico que, implica em refutar os atos que venham a suprimir certos 

níveis de proteção do ambiente. O que reforça o entendimento do direito ao meio 

ambiente equilibrado ser um direito fundamental, pois sua pretensão alcança os 

direitos individuais e sociais, ainda que não esteja previsto no mesmo capítulo, sendo, 

portanto, um direito de terceira dimensão, com aplicabilidade de eficácia imediata. 

(VIANA, 2019). 

O inciso V do referido artigo 225, norteia a conduta humana para o controle da 

produção, comercialização e o uso de técnicas, métodos e substâncias que acarretem 

risco para a vida, e interfira na qualidade do ecossistema terrestre. É interessante 

dizer que essa previsão normativa é relevante para este trabalho, ao se tratar do tema 

resíduos sólidos eletroeletrônicos e sua logística reversa. Motivo que nos leva a expor 

sucintamente a inserção desses equipamentos no Brasil, e como a legislação 

brasileira tenta se adaptar ao tripé: produção-consumo-descarte.  

Diante desse cenário de modernidade, Beck (2011) levanta a questão 

problemática entre a relação do homem e natureza, em decorrência dos efeitos 

colaterais que são responsáveis pela vasta degradação do meio ambiente. O modo 

de vida consumista oriundo da sociedade industrial tratada neste Capítulo, nos remete 

a uma realidade destrutiva, especialmente referindo-se à geração de resíduos. 

Salientando o sistema brasileiro, observa-se a ausência de maior reflexão sobre a 

matéria. Quanto mais se consome, mais o lixo é produzido, logo, há a presença de 

um ciclo vicioso que envolve o tripé citado.  

A sociedade moderna descrita por Beck (2011) é marcada pelo advento das 

novas tecnologias, sendo fonte do progresso econômico global. Daí surge correlação 

relevante para este trabalho, ao abordar os resíduos sólidos e suas implicações, no 

próximo Capítulo. 
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CAPÍTULO II 

 UM ESTUDO SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

ELETROELETRÔNICOS E SUAS IMPLICAÇÕES 

Sob o empenho de buscar soluções para a problemática ambiental no Brasil, 

relativamente ao descarte inadequado de resíduos, foi elaborada a Lei nº. 12.305, no 

ano de 2010, que rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conhecida pela sigla 

“PNRS”.  

A discussão sobre o tema deu início em 1989, após a apresentação do Projeto 

de Lei 354 do Senado, pelo ex-senador Francisco Rollemberg. Em meio às 

adversidades ambientais em âmbito global, à espera de uma posição política brasileira 

termina, passados vinte anos com a aprovação pelo Congresso Nacional da lei. Em 

outra perspectiva, a política brasileira começa a pensar, pelo menos oficialmente, 

sobre a problemática. 

Conceitos e diretrizes são instituídos pela política, servindo como exemplo a 

responsabilidade compartilhada da sociedade, mediante a definição de ciclo de vida 

dos produtos que envolvem as etapas da fabricação, importação, distribuição, 

comercialização e consumo, mirando no cuidado do meio em comum de todos. 

Nesse trabalho, é apresentado o sistema de logística reversa que surge como 

um instrumento jurídico operacional cujo objetivo é fazer com que os resíduos sólidos 

retornem à sua origem, ou seja, ao setor empresarial que foi criado, sendo 

reaproveitado dentro das normas técnicas autorizadas pelo poder público.  

Para atender ao tema deste trabalho, serão abordados alguns dispositivos 

dessa lei, contudo, ressalva-se que o objetivo do trabalho é explorar o conteúdo dos 

resíduos eletroeletrônicos. Tendo em vista essa finalidade, é importante que pontos 

específicos das diretrizes dessa legislação sejam expostos, sucintamente. 

Igualmente, explicar as definições, classificações e o que foi julgado relevante quanto 

aos Resíduos Sólidos em geral. Diante do exposto, a partir desse ponto será 

explorado o marco temporal da inserção dos equipamentos eletrônicos e elétricos no 

país, levando em consideração o contexto político da época até a atualidade. 



33 

2.1 O marco inicial da inserção dos eletroeletrônicos no Brasil 

Em meio à crise política e econômica que afligia o país na década de 50, efetua-

se a inserção da indústria eletroeletrônica, durante o Governo do Presidente Getúlio 

Vargas. Nesse período, tendo o objetivo de financiar o setor industrial, é criado o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) e a Petrobras. Em 

decorrência do estímulo pelo governo em criar políticas de substituição de 

importações, ergue-se uma esfera nacionalista na sociedade, inclusive na economia. 

O que fomenta uma queda de 40% nas importações industriais entre 1952 e 1956, 

sendo ainda mais expressiva no setor eletroeletrônico, reduzindo a oferta na 

importação doméstica em cerca de 70%, entre esses anos (ABINNE, 2008).  

Nessa mesma época, o Brasil manifesta um aumento considerável na média 

anual do PIB (Produto Interno Bruto) em torno de 8%, expandindo o campo dos 

eletroeletrônicos com sua marca anual de 13,3%. Já no início da década de 60, após 

modificações estruturais políticas, como a introdução da legislação trabalhista, a 

economia nacional é alinhada com base na relação entre trabalho e capital. O fato 

gerador dessa situação foi a sociedade de consumo, que cresceu gradativamente 

mediante o êxodo rural, ou seja, a migração dos indivíduos do campo para a cidade, 

em especial as grandes metrópoles (ABINNE, 2008). 

Dessa forma, pode-se frisar o aumento do poder de compra pela população de 

classe média, ainda que minoria, como resultado das mudanças trabalhistas que 

facilitaram, de alguma maneira, esse acesso.  

Em 1963, encontravam-se presentes nas casas da população brasileira, os 

fogões a gás em torno de 27% e as geladeiras em 15%. Nos lares, dificilmente na 

época se encontravam televisores, atingindo 7,5%, como apontam os dados da 

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINNE, 2008). 

Nesse cenário, observa-se a modificação do panorama brasileiro no início da 

década de 60. A economia passa nessa época por mudanças estruturais no sistema. 

A agricultura que anteriormente, na década de 50, correspondia por um quarto de toda 

a produção no País, perde a importância no setor econômico e político. Ocorre, então, 

uma queda expressiva na participação econômica, em decorrência das mudanças 
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sociais, como um exemplo de grande relevo tem-se a legislação trabalhista, que 

mediante lacunas legislativas, cooperou para modernizar as relações entre capital e 

trabalho (ABINNE, 2008). 

A sociedade de consumo na década de 60 cresceu em larga escala, dando 

origem ao êxodo rural, ou seja, a comunidade rural migra para os grandes centros 

urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma pequena parte da 

população, sendo a classe média, adquiria os eletrônicos em suas casas, enquanto o 

que restava da população, não possuía recursos financeiros para isso. Relaciona-se 

esse fato com o aumento da inflação da expansão industrial no Brasil, que batia sua 

marca de 140% nos primeiros meses de 1964, da crise política, econômica e social 

nos chamados anos dourados, do então, Presidente da República Juscelino 

Kubitschek (ABINNE, 2008). 

As décadas posteriores à década de 60 dão continuidade ao desenvolvimento 

pretendido, através de políticas instituídas para incentivar o consumo e o crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB). O crescimento da prática consumista, então, perpetua 

até os dias de hoje como consequência dos acontecimentos na antiga política, dado 

que após a década de 90, ocorre o processo de abertura econômica e reestruturação 

produtiva no Brasil. (CUT, 2011). 

Após a abertura econômica de 1990 o segmento da Linha Branca sofreu um 
processo de desnacionalização com a venda das grandes empresas 
familiares para as grandes multinacionais estrangeiras. Esse processo 
possibilitou a entrada de investimentos diretos estrangeiros fomentando a 
reestruturação produtiva e alterando a estrutura e estratégia de atuação das 
empresas do segmento. (CUT, 2011, p. 5). 

Portanto, a inflação que ocorrera no passado desencadeou a criação de 

estratégias Estatais, como políticas setoriais específicas, em busca de solucionar esse 

problema econômico. (CUT, 2011). Como uma das estratégias utilizadas, tem-se o 

resgate do crédito para linhas brancas, pelo Governo do Partido dos Trabalhadores, 

atuante na época, que estimulou o crescimento do consumo pela sociedade brasileira, 

mediante aquisição de novos produtos nas residências, bem como possibilitou o 

aumento de investimentos diretos de grandes corporações estrangeiras, originando 

um processo de desnacionalização. (CUT, 2011). Esse cenário é marcante para o 

desenvolvimento socioeconômico brasileiro. 
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É notório que a indústria de equipamentos eletrônicos perpetua seu legado, ao 

se manter fortalecido e crescente em âmbito global e nacional, trazendo como 

consequência o aumento dos resíduos encontrados dentre a vasta gama desses 

produtos. Os componentes químicos que integram os equipamentos elétricos e 

eletrônicos podem ser altamente tóxicos, colocando em risco todo o ecossistema, 

quando descartados incorretamente. Essa afirmativa é preocupante na medida em 

que não se encontra no Brasil, medidas específicas para controlar os impactos 

decorrentes da pós vida desses produtos.  

Nesse sentido, observa-se que após o momento em que os produtos perdem 

sua funcionalidade, são vistos como lixo. O descarte na maioria das vezes ocorre de 

maneira inadequada, em locais inapropriados. Por esse motivo, esse lixo eletrônico é 

somente descartado, sendo ignorada, portanto, a sua reutilização, em razão da 

população não obter esse conhecimento. 

Ainda que exista uma política nacional direcionada para os resíduos sólidos, e 

que sejam citados em seu texto os resíduos eletroeletrônicos, não há uma real 

estrutura com políticas definidas relacionadas aos mesmos. Esta realidade gera 

brechas legislativas quanto à responsabilização de empresas, Estado e particulares. 

O que nos coloca diante de algumas indagações: A geração de resíduos sólidos 

eletroeletrônicos teria relação indireta com o consumismo? O sistema sanitário 

adotado pelo Brasil seria realmente o ideal para o descarte dos resíduos? Para tanto, 

é relevante dar continuidade aos questionamentos apresentados para que possamos 

entender novas demandas da matéria. 

2.2 Uma breve explicação sobre os Resíduos Sólidos 

Os resíduos sólidos são definidos por Lei específica, sendo a nº. 12.305 de 

2010, PNRS. Diante do exposto, a fim de simplificar o entendimento da matéria 

“Resíduos Sólidos Eletroeletrônicos”, cabe aqui conceituar o que são os resíduos pela 

legislação, previamente. Nesse sentido, a previsão legislativa prevê: 

Art. 3º. XVI – resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem 
descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 
destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 
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proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 
na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível. (BRASIL, 2010). 

Ao apresentar o dispositivo acima, percebe-se que a definição de resíduos 

sólidos se resume em matérias descartadas pelo homem, cuja destinação final 

adequada deve levar em consideração a sua reutilização, através da reciclagem ou 

outros meios alternativos, que permitam recuperar o potencial energético aproveitável, 

desde que sejam autorizadas pelos órgãos públicos competentes do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e 

do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), de acordo com 

o inciso VII da lei.

O propósito é materializar esses resíduos em estado químico que inviabilizem 

o seu lançamento nos mares, rios e esgotos, a fim de evitar a poluição ambiental, bem

como os danos à saúde e segurança pública, uma vez que visíveis podem ocorrer 

sanções penais e administrativas, valendo-se da Lei 9.605 de 1998, para quem quer 

que tenha executado, sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado 

(BRASIL, 1998). Cabe aqui, observar que estão sujeitas à essa lei a sociedade como 

um “todo”, originando responsabilidade direta ou indireta, ou seja, compartilhada, pela 

geração, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. (BRASIL, 2010). 

Importa, também, a disposição final adequada que se refere ao descarte 

desses objetos em aterros, devendo seguir as normas operacionais específicas para 

esse fim, sob o mesmo objetivo, como será visto posteriormente, onde será abordado 

o sistema de aterro sanitário brasileiro.

A lista classificatória dos Resíduos Sólidos está prevista no artigo 13 da PNRS. 

As categorias são subdivididas atentando à origem e à periculosidade do objeto, 

existindo, então, os resíduos: domiciliares; de limpeza urbana; sólidos urbanos; de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; dos serviços públicos de 

saneamento básico; industriais; serviços de saúde; agrossilvopastoris; serviços de 

transportes; e mineração (BRASIL, 2010). 

Retomando ao tema deste trabalho, temos uma classificação específica de 

resíduos a explorar: os Resíduos Eletroeletrônicos. Logo, definiremos a partir daqui o 
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que são esses objetos e quais problemas socioambientais podem decorrer do seu 

aumento no planeta. 

2.3 Resíduos Eletro-Eletrônicos 

Com intuito de ajudar no entendimento da questão, em primeiro lugar é 

interessante retomar a ideia anterior sobre a questão ecológica que envolve os 

resíduos. Contudo, o que são os resíduos sólidos eletroeletrônicos? A resposta nos 

leva ao lixo. 

Explicando melhor, cabe dizer que dentre os resíduos existentes; podem ser 

encontrados os resíduos elétricos e eletrônicos, cuja capacidade de contaminação do 

meio ambiente, em sentido amplo, é negativamente grandiosa. Entende-se aqui essa 

amplitude no sentido em que os resíduos podem contaminar o solo, os rios, o ar, 

colocando, também, em perigo a saúde humana.  

Nesse sentido, a da Lei nº. 9.638/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA), em seu artigo 2º, traz que: 

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana 

[...]. (BRASIL, 1981). 

 Nesse dispositivo são previstos como objetivos a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental e da vida, que devem ser interpretados em 

conjunto com os preceitos constitucionais à qualidade de vida. (BRASIL, 1988). 

Salienta-se que, o artigo 3º da PNMA conceitua a degradação da qualidade ambiental 

como a alteração adversa das características do meio ambiente. Sendo importante, 

também, destacar que a poluição é definida como a degradação, mediante o resultado 

de atividades do homem que de maneira direta ou indireta, prejudique a saúde, a 

segurança e o bem-estar populacional. (BRASIL, 1981). É necessário, portanto, que 

a problemática desses produtos e seus respectivos resíduos sejam analisados a partir 

desse contexto. 
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Muitas são as fontes desses objetos, o que inclui as empresas, domicílios e os 

órgãos públicos. Logo, os aparelhos elétricos e eletrônicos, como os fogões, as 

geladeiras, os televisores, os celulares, os computadores, baterias e pilhas, ou 

quaisquer outros equipamentos que integram o cenário elétrico, seja de utilidade 

doméstica ou industrial, perdem sua função em algum momento. Como todos os seres 

que convivem nessa “casa comum”10, e tem de enfrentar o ciclo natural da vida e a 

morte, os equipamentos também respeitam esse ordenamento natural. 

Ao fim da vida, os equipamentos são descartados e considerados como lixo, 

quando perdem sua utilidade, ou pelo menos, não servem mais para alguns. Nesse 

caso específico, são chamados de; lixo eletrônico (e-lixo) ou Resíduos de 

Equipamentos Eletroeletrônicos (REEE). Essa definição ocorre ao verificar que o 

aparelho possua em sua estrutura algum plugue, cabo elétrico ou bateria, logo, cujo 

funcionamento dependa do uso de correntes elétricas, com tensão nominal que não 

ultrapasse a 240 volts (SINIR, 2019). Esses equipamentos são formados por plásticos, 

alumínio, vidro, entre outros elementos químicos integrantes de sua estrutura. O 

problema em questão é que quando rejeitados, liberam na atmosfera compostos 

químicos perigosos que causam problemas à saúde de todo o ecossistema, por serem 

potencialmente tóxicos e não biodegradáveis naturalmente. Ao todo, podem ser 

encontrados nos aparelhos mais de 1.000 substâncias, sendo algumas delas metais 

pesados diferentes (WORLD ECONOMIC FORUM, 2019). 

Apesar de possuírem elementos químicos pesados, sendo esta, a maior 

preocupação global, podem ser encontrados da mesma forma, elementos de alto valor 

econômico. Exemplo disto são o Ouro, Cobre e Níquel, além de outros metais de valor 

energético como índio e paládio. A partir desse conhecimento, a solução encontrada 

para diminuir os impactos ambientais e usufruir dos elementos potencialmente bons é 

a reutilização destes, introduzindo-os novamente no ciclo de produção, tendo em vista 

a possibilidade de recuperação de alguns materiais, bem como transformação em 

matéria-prima secundária, através da reciclagem. 

10 Casa comum foi um termo utilizado na Carta Encíclica pelo Papa Francisco, mediante a analogia do 
planeta terra como sendo a casa comum entre as pessoas. A menção desse termo ocorreu mediante 
sua ressalva sobre o planeta sustentar e governar a vida, incentivando a reflexão para o uso 
irresponsável e abusivo dos recursos naturais, em decorrência do progresso tecnológico e econômico. 
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Seguindo essa ideia, países como a China e a Índia importam cerca de 70% 

dos REEEs que estão fora de uso, para que assim sejam reaproveitados. (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2019). A complexidade ocorre quando pensamos na 

quantidade dos elementos existentes e onde encontrá-los. Fato curioso, já que 

teoricamente é estabelecido um local específico para sua destinação adequada. No 

Brasil são os aterros os responsáveis por receber esses aparelhos. Ao menos, 

deveriam ser.  

Esses dados levantados, como outros que serão apresentados, são fortemente 

relevantes não só para este trabalho, mas, também, para toda a comunidade, perante 

a dificuldade em operar a reutilização de tantas substâncias variadas, desprendidas 

na biossistema. 

Os lixos eletroeletrônicos podem apresentar cerca de 2% dos resíduos sólidos. 

Ao ver esse número, não causa comoção por parecer insignificante quando não se 

conhece o contexto da problemática. Quando passamos a contextualizar esse número 

com o fato de serem 70% dos resíduos perigosos que vão para os aterros, a história 

muda (THE GLOBAL E-WASTE MONITOR, 2020). 

Falando em números, segundo o relatório mais recente The Global E-Waste 

Monitor 2020, a posição do Brasil é o quinto lugar dentre os países que mais 

produziram e-lixo no ano de 2019. Ainda, o documento relata que não existe legislação 

específica sobre o tema no país. Contudo, cabe dizer que bases de implementação 

estão sendo estruturadas para regulamentar a gestão dos resíduos em território 

nacional. 

Mesmo com a promulgação da PNRS, que trata a matéria dos Resíduos 

Sólidos, em suas classificações não se encontram os e-lixos de forma expressa. 

Portanto, é preciso interpretar extensivamente o texto, utilizando-se ao mesmo tempo 

de analogias, para que se consiga aplicar a legislação adequada nos casos que os 

envolvem. Por outro lado, importa dizer que a política é essencial e a prova da sua 

importância é o Acordo Setorial para a Logística Reversa de Eletroeletrônicos, cujo 

assinado em 2019 e implementado pelo Decreto Federal n.º 10.240 de 2020. Assunto 

que será abordado no Capítulo III. 
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Destacam-se 57 artigos que buscam estabelecer, através de princípios, a base 

de uma sociedade consciente ecologicamente. Todavia, é o artigo 33 da PNRS, que 

pode ser interpretado para cuidar da matéria. 

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de 
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
[...]. (BRASIL, 2010). 

O dispositivo apresentado remete-se aos resíduos de produtos que necessitam 

ser descartados de modo específico, sendo este o sistema de logística reversa 

correspondente ao material. Apesar do texto mencionar materiais, como exemplo, as 

pilhas, baterias e pneus, o que importa aqui são os equipamentos eletroeletrônicos. 

Assim, pode-se perceber que são materiais que devem e precisam ser administrados 

cooperativamente entre consumidores e empresas, ou seja, pela cadeia comercial. 

Os princípios abordados envolvem o desenvolvimento sustentável, reforçando 

todo o movimento crescente da legislação brasileira no que tange o Direito Ambiental. 

Além de estimular a colaboração entre as empresas, sociedade e poder público, 

através da educação ambiental e de técnicas como a reciclagem, devendo considerar 

as particularidades das regiões. 

Como já citado, em 2021, a lei completou seus onze anos de “vida”. Mas, a 

realidade no país ainda nos afasta das expectativas criadas em 2010. A produção do 

lixo traça uma linha contínua em crescimento, mas o descarte dos resíduos, no mesmo 

passo, acontece nos lixões a céu aberto, ainda presentes em solo brasileiro. 

(ALBUQUERQUE, 2012). Dessa forma, em todos os Estados podemos observar a 

presença dos lixões, que continuam poluindo nosso habitat. 

O intuito da criação da PNRS é admirável, mas na prática sua efetividade ainda 

é insuficiente. Os desafios são enormes, já que para funcionar dependem da ação 

compartilhada da sociedade civil11, mesmo que a responsabilidade seja imposta à 

pluralidade de atores. Há necessidade de investimentos quanto ao sistema de 

11 Sociedade Civil, no contexto da PNRS, refere-se ao conjunto de cidadãos que se inserem em 
determinada sociedade em funcionamento. Não entram nessa classificação as empresas e os órgãos 
Estatais, visto que o setor empresarial e o poder público integram categorias diversas, a fim de atender 
as normativas estabelecidas quanto à responsabilidade compartilhada, ainda que quando somados se 
tornem um “coletivo”. 



41 

destinação final dos resíduos, levando em conta que o modelo adequado – aterro – é 

absurdamente caro. Além disso, a já explorada educação ambiental também depende 

de investimentos e criação de estratégias para que a conscientização das pessoas 

venha a florescer. 

As soluções divergentes dadas pelos Municípios, Estados e Governo Federal, 

em decorrência da assimetria jurídica, dificultam o consenso do comportamento 

social, dado que cada ente federativo é responsável pela sua inter-região, realizando 

meios que são relativizados e ponderados de acordo com a capacidade de cada um. 

Portanto, medidas que são cruciais para uma região, podem prejudicar o cotidiano 

social, bem como o próprio desenvolvimento de outra localidade. (ALBUQUERQUE, 

2012). Entende-se o objetivo da separação normativa quando questionada essa 

questão. Contudo, é visível que se em cada região a solução é diferente, se questiona 

como se dará a criação de uma rotina realmente eficaz em âmbito nacional. 

2.4. O sistema sanitário brasileiro: aterros sanitários 

Destaca-se que no Brasil, o sistema sanitário adotado é o aterro sanitário. 

Dessa forma, os rejeitos jogados à margem do aterro acabam poluindo o solo, o lençol 

freático e o ar, devido a queima do lixo. Isso ocorre através dos compostos químicos 

presentes em determinados produtos, sendo eles os chamados resíduos sólidos, 

como o alumínio, vidro, plástico, entre outros elementos químicos que podem ser 

encontrados. 

Os aterros sanitários no Brasil são conceituados como o local que deposita os 

resíduos sólidos de origem doméstica, varrição de vias públicas e comércios 

(ALBUQUERQUE, 2012). São caracterizados pela diminuição da contaminação, 

sendo, portanto, menos nocivos ao ecossistema.  Isso acontece porque sua 

construção é realizada distante de centros urbanos, sendo manipulados em grandes 

espaços nas proximidades de zonas arborizadas, reduzindo o perigo para a saúde da 

população e os impactos ambientais. De acordo com a norma a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) NBR 8.419/92, o aterro sanitário pode ser entendido 

como: 
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[...] Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos 
ambientais, método este que utiliza os princípios de engenharia para confinar 
os resíduos sólidos ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma 
camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos 
menores se for necessário. (ABNT, 1992, p. 62). 

A técnica realizada no setor sanitário é baseada no tratamento e 

impermeabilização do solo, através de selagem da base com argila e manta específica 

de PVC que resguarda o lençol freático das células de lixo, gases e chorume, bem 

como em outros procedimentos técnicos que amenizam a proliferação de doenças, 

exalação de mau cheiro, contaminação do solo, além da poluição visual tendo em 

vista o acúmulo de toneladas de resíduos domésticos descartados (ALBUQUERQUE, 

2012). 

A ilustração abaixo auxilia quanto ao esquema de funcionamento do aterro 

sanitário. 

Figura 1 – Estrutura do Aterro Sanitário 

Fonte: Albuquerque (2012). 

Essa técnica de engenharia cria várias camadas de impermeabilização se 

tornando um verdadeiro “sanduíche de lixo”. Entre camadas de argila compactada e 

lençóis plásticos de alta resistência, e finalizada com entulhos de demolição ou terra, 

os grandes prejuízos ambientais e sociais são alimentados. (ALBUQUERQUE, 2012). 

Assim como um belo marketing de redes de fastfoods famosas, os sanduíches 

apetitosos pelas fotos, quando vistos pessoalmente causam frustração por já estarem 
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desmoronando antes da primeira mordida; além de não ser uma opção saudável para 

o consumo. Nesse sentido, caracteriza-se como um interminável sanduíche de

entulhos, dado que camadas são colocadas e imprensadas, na tentativa de criar uma 

barreira que impeça a disseminação dos elementos oriundos dos lixos na atmosfera. 

Mas como nem tudo que aparenta ser, é, dentre os pontos negativos que os 

aterros causam, em primeiro lugar há de se falar nos próprios materiais utilizados na 

estrutura dessa técnica, ao passo que o próprio plástico que serve como manta, mão 

é biodegradável, gerando gases nocivos à atmosfera e condições de deslizamento 

das camadas componentes de aterro. Em segundo, ressalta-se que as áreas se 

tornam inutilizáveis, senão para cobertura verde. O que é um problema, já que existe 

um tempo de “validade” em sua utilização, devendo ser procurada outra área para 

implantação de um novo aterro. (ALBUQUERQUE, 2012). 

O aterro sanitário deve ser implantado a pelo menos 200 metros de distância 

dos cursos-d ‘água, devendo respeitar 1,5 metro entre a superfície de destinação e a 

camada de lençol freático. (ABNT, NBR 8419, 1992). Fala-se, então, sobre um grande 

investimento para a instalação e manutenção desses aterros. O que nos leva a 

perceber os riscos permanentes de poluição. 

Regiões carentes e pobres em recursos hídricos preocupam à medida em que 

os riscos de poluição dos mananciais subterrâneos são previsíveis. Um 

determinado material do aterro pode conter a infiltração da água por um certo 

tempo, mas posteriormente a proteção irá ceder, fazendo que a passagem da 

água ocorra e transporte metais pesados contidos no lixo do aterro para os lençóis 

freáticos. Dessa forma, a comunidade mais afetada é a que já se encontra 

prejudicada em lugares periféricos. (ALBUQUERQUE, 2012). 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são originados através da grande 

quantidade de produtos consumidos pela sociedade. Essa problemática é perceptível 

na medida em que cresce a demanda de produção, conjuntamente com seu acesso 

pela comunidade. Por este motivo, é indispensável que novas políticas públicas e 

novas tecnologias sejam pensadas para que a geração de impactos ambientais seja 

reduzida. Esse sistema adotado pelo Brasil, logo, soluciona a curto prazo os prejuízos 
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decorrentes do crescimento dos centros urbanos, mas enfrenta ao mesmo tempo, 

limitações. (ALBUQUERQUE, 2012). 

É importante, compreender que há relação desse fator não apenas com o 

número expressivo de lixo produzido, mas também com a forma que se dá seu 

descarte. Dessa maneira, cabe associar o quadro com a coleta dos resíduos, tendo 

enfoque na reciclagem, que traz como vantagem a reutilização desses rejeitos. Isto é, 

prolonga sua vida útil. Contudo, para que isso seja possível, é necessário que haja a 

implementação da consciência ecológica 12 , através da educação ambiental já 

comentada, em todas as esferas sociais, prevalecendo a participação comunitária e 

política na preservação ambiental. (ALBUQUERQUE, 2012, p. 308).  

Comenta-se sobre a reciclagem, pelo simples fato de o sistema de aterro não 

vislumbrar a possibilidade de aproveitamento da matéria, limitando a vida útil do lixo, 

mesmo que o tema esteja em alta no que diz respeito à sustentabilidade. Além disso, 

cabe questionar quanto a durabilidade desse sistema no âmbito nacional, uma vez 

que as áreas escolhidas para implantação dos aterros sanitários, são fontes 

esgotáveis. “As áreas destinadas para implantação de aterros têm uma vida útil 

limitada e novas áreas são cada vez mais difíceis de serem encontradas próximas aos 

centros urbanos.” (ALBUQUERQUE, 2012 p. 308).  Não há espaço geográfico que 

suporte eterna acumulação, sem que exista novos pensamentos quanto a 

reformulação estrutural desse sistema. 

As desvantagens dos aterros sanitários são perceptíveis ao passo que Estudos 

de Impacto Ambiental pelos órgãos de controle do meio ambiente alertam em suas 

análises que os gastos com a operação aumentam pelo fato do aterro ser construído 

distante dos centros urbanos. Por isso, a instalação deve ser entrelaçada ao 

planejamento de implantação da coleta seletiva de uma indústria de reciclagem, que 

vem ganhando cada vez mais visibilidade mundial pelas empresas e Poder Público. 

(ALBUQUERQUE, 2012).  

Lixo é um conceito cujo significado vem ligado a tudo que não serve mais. 

Todavia, o que não tem mais utilidade para uns, pode interessar para outros. Em 

12 Consciência Ecológica, em conformidade com Juan Martinez Alier, pode ser compreendida como a 
luta social pela sobrevivência dos pobres, que se tornam conscientes através da busca pela 
preservação dos recursos naturais fora da economia mercantil. (ALIER, 2007 p. 10). 
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outras palavras, o que não tem mais finalidade para alguns, pode ser insumo para 

outros. O que reforça a importância da reciclagem. Em conformidade com o cientista 

Antoine Laurent Lavoisier: “na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se 

transforma”. (LAVOISIER, 1777). Entende-se, então, que é conveniente pensar na 

essência da transformação-renovação da vida. 

Como resultado desse contexto, tem-se os resíduos. Observa-se que eles são 

todas as matérias rejeitadas pela sociedade, pois não possuem utilidade apreciada 

por olhos comuns, mas, que podem vir a ser transformadas por meios tecnológicos 

devido ao seu grande potencial, como podemos ver neste Capítulo. 

A transformação de materiais usados em novos produtos para o consumo é o 

que define a Reciclagem. Segundo a PNRS, a Reciclagem é uma técnica 

caracterizada por envolver a alteração das propriedades químicas, bem como 

biológicas dos resíduos sólidos, no intuito de melhorar seu rendimento como um todo. 

Nesse sentido, a exposição do artigo 3º da Lei, esclarece: 

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que 
envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou 
biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos 
competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa. (BRASIL, 
2010). 

A necessidade de implantar essa técnica surgiu do momento em que o homem 

entendeu os benefícios que esse procedimento traz para o planeta terra e, também, 

para o mercado corporativo. Logo, observa-se que a proteção ao meio ambiente se 

atrela à economia atual, convertendo a boa reciclagem em instrumento de 

movimentação econômica, o que será explorado a seguir. 

Primeiramente, é importante saber que a partir da década de 1980, a produção 

de produtos descartáveis aumentou, assim como a produção de lixo, tendo alta nos 

países desenvolvidos. Daí surge a importância da reciclagem nos dias de hoje, pois 

além de preservar o ambiente, gera renda e emprego para milhares de pessoas 

(ALBUQUERQUE, 2012).  

Nesse processo, os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel 

e o plástico. Assim, muitas indústrias buscam reciclar os materiais que contém essas 
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características para reduzir os custos de produção. Visto que, governos e algumas 

ONGS pressionam cada vez mais a postura responsável das empresas. Coletas 

seletivas de lixo e reciclagem podem ser encontradas em locais de alguns países, 

bem como no Brasil (ALBUQUERQUE, 2012) 

Em média, o ser humano produz todos os dias cerca de 5 Kg de lixo. No 

Brasil, a quantidade diária de lixo no total é expressiva, sendo aproximadamente 

240.000 toneladas. (2012). Anualmente, a geração de Resíduos Sólidos Urbanos 

chegou à marca de 79 milhões, segundo o panorama de 2020 da Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 

2020). 

Já exposto anteriormente, os dados nos levam a refletir sobre a diversificação 

de transtornos, considerando que o meio ambiente não é o único prejudicado, ao 

compreender que os seres humanos e a economia são afetadas do mesmo modo. 

Em suma, todos esses três elementos integram um só corpo. A sociedade não vive, 

ou, sobrevive, sem algum deles. 

Figura 2 – Panorama de 2020 sobre a geração de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil. 

Fonte: Albrepe (2020). 

O panorama demonstrado pela Figura 2 considera os anos entre 2010 e 2019, 

da geração de RSU no Brasil. O aumento da produção é significativo tendo em vista 

que passou de aproximadamente 67 milhões para 79 milhões de tonelada por ano. A 

geração per capita também aumentou de 348 Kg/ano para 379 kg/ano (ABRELPE, 

2020). 
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Dessa forma, pode-se interpretar os dados apresentados como um grande 

problema social, que abarca a coletividade como atuante nessa “causa-

consequência”. O resultado do crescimento contínuo de consumo nos leva a esse 

panorama de degradação ambiental, diante dos riscos decorrentes. Há que falar, 

então, na vida de quem lida diretamente com esses riscos, ainda que a sociedade 

como um todo conviva com estes. A Vida é uma das questões levantadas ao longo do 

trabalho. Sendo assim, questiona-se a visibilidade dos trabalhadores que atuam 

diretamente com o lixo. Uma das técnicas que dão origem a esse ramo de trabalho é 

a reciclagem, cuja realidade é camuflada entre o lixo.  

2.5. Os trabalhadores invisíveis e a ingenuidade da reciclagem 

Baseando-se nos dados apresentados pela Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (PNSB), realizada em 2019 pelo IBGE, estimou-se que os municípios 

brasileiros descartam sem qualquer espécie de tratamento, cerca de 17,5% dos 

resíduos sólidos em lixões abertos. (ABRELPE, 2020). 

Figura 3 – Destinação adequada x Destinação inadequada, no Brasil (T/ano) 

Fonte: Abrelpe (2020). 

A Figura 3 apresenta o percentual de lixo destinado de forma adequada e de 

forma inadequada. Observa-se que ao passar dos anos houve um aumento de 10 

milhões de toneladas em uma década conforme a análise, passando de 33 milhões 

para 43 milhões de toneladas. Contudo, a destinação final inadequada também cresce 

passando de 25 milhões para aproximadamente 29 milhões por ano (ABRELPE, 

2020).  
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Nesses lixões trabalham catadores de lixo e pessoas que sobrevivem através 

do lixo, o que torna a situação mais agravante, pois caminha em direção contrária ao 

exposto pela legislação da PNRS e CFRB/88, no que se refere a destinação final 

adequada dos produtos e qualidade de vida para o ser humano. Além do acúmulo de 

lixo, aumenta a número de trabalhadores que atuam com o lixo e de pessoas que 

dependem disso para sobreviver, complicando ainda mais o quadro de degradação 

ambiental e exclusão social (ALBUQUERQUE, 2012) 

A exclusão social pode ser vista claramente nos casos dos catadores de 

materiais recicláveis que atuam nos aterros dos grandes centros urbanos. Também 

fica evidente que boas políticas públicas não foram implementadas, ao observar a 

concentração do acúmulo de lixo em certas cidades, bem como em pontos específicos 

destas. Observa-se, assim, que as comunidades mais vulneráveis e marginalizadas 

da população são diariamente afastadas da prática de cidadania e sujeitadas a danos 

ambientais gravíssimos. (ALBUQUERQUE, 2012) 

Dito isto, merece especial relevo no contexto da questão de resíduos comentar 

sobre um dos principais atores: os trabalhadores que atuam diretamente com o lixo, 

como é o caso dos catadores. Em suma, salienta-se que eles desenvolvem uma 

atividade desprezada socialmente.  

Todo esse quadro influi diretamente na constituição da identidade social 
dessa categoria de trabalhadores, que [...] passam a ser confundidos com a 
matéria prima de trabalho e a partir de então, são lançados no rol dos 
descartáveis, sendo estigmatizados como refugo humano. (ALBUQUERQUE, 
2012, p. 433). 

Esses trabalhadores são menosprezados por considerarem que esse ramo de 

trabalho só pode ser realizado por quem não tem ambição em melhorar sua condição 

de vida, ou até mesmo, que são considerados mendigos, o que não é verdade 

(ALBUQUERQUE, 2012). Tendo em vista que as sociedades capitalistas modernas 

associam a integração social na inserção do mercado de trabalho e ao status social. 

Logo, a associação se refere ao reconhecimento e dignidade social. 

A economia global no século XX levou o processo de reestruturação econômica 

ao desenvolvimento da pobreza de grande parcela da população, reforçando a 

exclusão social e degradação do meio ambiente. (ALBUQUERQUE, 2012). Essa 

segregação social pode ser observada em outras esferas, como exemplo temos a 



49 

natureza política, econômica, social e cultural. Ou seja, independente da forma, de 

alguma maneira, o ser humano é excluído em certo momento. 

A relação de trabalho se faz precária ao passo que estão presentes nas 

sociedades capitalistas modernas. Por esse motivo, o direito emerge no intuito de 

reestruturar os contratos de trabalho e outros direitos que envolvem o trabalhador, 

além de questionar os direitos sociais dentro e fora desse âmbito. (ALBUQUERQUE, 

2012). 

A existência do número expressivo de pessoas que sobrevivem catando lixo no 

Brasil e a exclusão social, decorre na maior parte das vezes da precariedade 

econômica do país, onde muitos indivíduos não possuem outras fontes de rendimento 

e se veem obrigadas a trabalhar nessas condições, fazendo com que não sejam 

acolhidos pela sociedade e pelo mercado formal de trabalho.  

Figura 4 – Empregos diretos gerados pelo Setor de Limpeza Urbana, no Brasil e Regiões 

Fonte: Abrelpe, 2020. 

A Figura 4, apresenta o número de empregos diretos do setor de limpeza 

urbana, demonstrando o aumento entre os anos de 2010 e 2019, passando para o 

total de 332 mil postos de trabalho. 

Nesse sentido, vários atores sociais na exploração econômica do lixo estão 

envolvidos. Além dos catadores, encontram-se os empresários, comerciantes, 
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indústrias e “[...] criminosos que muitas vezes estabelecem verdadeira subjugação dos 

catadores, [...] fazendo eclodir verdadeira relação servil.” (ALBUQUERQUE, 2012). 

A invisibilidade pública dos trabalhadores do lixo é evidente, dado que muitas 

vezes a condição humana é dissociada, passando a se assemelhar a animais, 

resultante da situação degradante das condições laborais. Albuquerque (2012), ainda 

alega que para a sociedade dos “incluídos”, o sentimento oscila entre repulsa e 

compaixão, mas que são insuficientes para incentivar a ação de pleitear políticas 

públicas capazes de promover a inclusão social dessa classe. O que nos leva a outra 

questão. 

Os coletores de lixo são os heróis não decantados da modernidade. Dia após 
dia, eles reavivam a linha de fronteira entre normalidade e patologia, saúde e 
doença, desejável e repulsivo, aceito e rejeitado, o comme il faut e comme it 
ne faut pas, o dentro e o fora do universo humano. (ALBUQUERQUE, 2012. 
p. 437).

Portanto, atenta-se para uma questão delicada que emerge sobre o tema. Os 

trabalhadores que lidam diretamente com o lixo são tratados como soldados de 

reserva pela indústria. Ao passo que, são convocados para “lutar” em caso de urgente 

necessidade. A luta é contra o acúmulo de lixo, a qual a sociedade não parece estar 

disposta a se alistar. Esse trabalho é indesejado, e, portanto, os operários são 

excluídos quanto ser humano.  

Contudo, é uma estratégia interessante, tendo em vista que esses profissionais 

dependem da prática da reciclagem para sobreviver, enquanto a indústria precisa de 

quem se submeta às circunstâncias insalubres que pertencentes a este tipo de 

trabalho, além de baratear a mão-de-obra, para as empresas, que em contrapartida 

aumentam cada vez mais o retorno econômico.  

Em outras palavras, a reciclagem é uma medida bonita e boa para o meio 

ambiente, mas é melhor ainda para a seara industrial. Visto que o intuito não é 

promover a melhoria do nosso habitat por bondade da humanidade, ou até mesmo 

pela preocupação com seus filhos e netos. É ingenuidade pensar que sua origem se 

deu por essa boa causa. A reciclagem é a forma de garantir que a economia continue 

girando à custa do meio ambiente. 
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Além dessa submissão, os trabalhadores encontram-se em condições mais 

vulneráveis para adquirir doenças, pois colocam em risco sua saúde todos os dias 

enquanto lutam pelo pão. Correlacionando esses fatos com a produção de resíduos 

sólidos eletroeletrônicos no país, observa-se que a temática é relevante na exposição 

desse trabalho.  

2.5.1. Saúde e Relação de trabalho 

A partir da perspectiva de produção contínua de produtos eletrônicos no Brasil, 

observa-se como consequência inevitável o aumento significante de resíduos que 

integram esses equipamentos. Sendo assim, nota-se, igualmente, que esse fator está 

vinculado à prática do consumismo, tendo em vista que o intuito é atender a demanda 

consumidora, que traz como resultado o aumento aludido.  

Contextualizando, o descarte desse acúmulo de lixo gerado pela problemática 

apresentada, não alcança o seu objetivo principal, que é amenizar os impactos 

ocasionados ao meio ambiente como um todo. Visto que as substâncias encontradas 

no corpo desses produtos são altamente tóxicas e prejudiciais à saúde humana, bem 

como a todo o ecossistema. 

Abaixo, são apresentados alguns dos elementos oriundos desses 

equipamentos: 

Figura 5 - Ilustração sobre algumas das substâncias encontradas nos eletroeletrônicos 

Fonte: Movimento Greenk (2019). 
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Na Figura 5, são demonstradas algumas das substâncias que podem ser 

encontradas, como o Mercúrio (Hg), Cádmio (Cd), Arsênio (As), Zinco (Zn) e Chumbo 

(Pb). Observam-se que, as causas prejudiciais à saúde são enormes, ao considerar o 

que cada componente constado na figura apresenta doenças que podem levar a óbito, 

como exemplo tem-se o Cádmio e Arsênio, cujos contém agentes cancerígenos. 

Outros afetam o sistema nervoso; causam alterações genéticas; problemas nas vias 

pulmonares; ou até mesmo, acarretam insônia e alucinação. 

Quando se fala em consumo hídrico e alimentos pelas pessoas, deve-se 

relacionar com o consumo indireto de alimentos contaminados por metais pesados 

que são lançados da destinação final desses equipamentos. Os metais pesados são 

altamente utilizados na indústria e se encontram em diversos produtos, como já foi 

citado. No intuito de reduzir custos e obter uma maior margem de lucro, ao se 

deparar com um resíduo altamente perigoso, muitas indústrias acabam jogando-os 

no meio ambiente, ainda que seja em aterros sanitários, sob a alegação de 

intenção em amenizar a contaminação em indivíduos (ALBUQUERQUE, 2012). O 

que é no mínimo contraditório. Pois, ao considerar que somos parte de um “todo”, 

quando o nosso habitat sofre nós sofremos também.  

É inegável que essa maneira de resolver o problema não é a mais segura, 

porque nem todos os elementos químicos são biodegradáveis. Logo, quanto mais se 

enterram os resíduos, mais os ciclos naturais se encontram sob ameaça. Salienta-se 

que existem mais de 07 milhões de produtos químicos conhecidos, e a cada ano são 

descobertos outros milhares. (ALBUQUERQUE, 2012). 

Se para a sociedade, bem como para a indústria estar em contato direto com 

esses elementos oriundos dos resíduos eletroeletrônicos causa pânico, por qual 

motivo seria irrelevante para os trabalhadores que atuam diretamente com a coleta 

destes? Essa pergunta causa desconforto, mas pode ser explicada pelo processo de 

desenvolvimento econômico e pela questão social da marginalização do homem. 

Quanto à democratização dos riscos abordada no capítulo anterior, Beck (2011) 

afirma que: “A universalização das ameaças à saúde gera um acúmulo constante e 

ubíquo de ameaças, que, com firmeza característica, trespassam o sistema 

econômico e político.”. (BECK, 2011, p. 102). 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que, os trabalhadores que atuam diretamente 

com o lixo são os que menos se beneficiam, posto que muitas vezes considerados 

como cidadãos de terceira categoria. Além de estarem diante da possibilidade de 

contrair doenças, é posto em risco, também, a saúde mental desses profissionais, na 

medida em que são estigmatizados. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT)13, realizou um encontro - Fórum 

Econômico Mundial de Davos (FEM) -, em Genebra, com representantes de governos 

e do setor trabalhista, como organização de trabalhadores e empregadores para 

chegarem a uma conclusão benéfica aos trabalhadores. A OIT apelou para que ações 

para gerenciar adequadamente a onda dos e-lixo, de forma urgente. A intenção é 

incentivar o investimento em infraestrutura de gerenciamento desses resíduos. 

De acordo com a OIT (2019), somente 20% dos resíduos eletroeletrônicos são 

reciclados de maneira formal, cuja avaliação se dá aproximadamente em mais de 62 

bilhões de dólares. Os e-lixo estão cada vez mais sendo utilizados no nosso dia a dia, 

ainda que não seja do nosso conhecimento ao manusear algum aparelho eletrônico. 

Muitos trabalhadores informais recuperam e consertam, ou seja, reciclam 

equipamentos devolvendo-os ao mercado. Isto significa que há um movimento 

circular, mais aparelhos, mais lixo e mais trabalhadores do ramo, isto é, mais pessoas 

em contato com os elementos químicos tóxicos. 

O mundo segundo as análises, produz 50 milhões de toneladas de e-lixo 

anualmente. Dessa quantia, o Brasil é um dos onze principais destinos de materiais 

elétricos e eletrônicos descartados. Estamos falando aqui sobre o e-lixo que são 

importados ilegalmente, totalizando por ano 1,3 milhão de toneladas de produtos. 

Esses dados quando lidos nos faz pensar na tensão em que esses profissionais estão 

passando, ao lembrar que no ano de 2020 uma pandemia14 (OMS, 2021) assola o 

mundo. 

13 A Organização Internacional do Trabalho, conhecida como OIT, integra a Coalizão de E-lixo da 
Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo de sua criação é promover a cooperação entre os 
Estados no que diz respeito aos desafios decorrentes do aumento do lixo eletrônico, em âmbito global. 
14 O ano de 2020 ficou marcado na história mundial pela pandemia causada pelo coronavírus SARS-
CoV-2, conhecida como Covid-19. Esse vírus é responsável pela morte de mais de 4 milhões de 
pessoas no mundo. A taxa de morte no Brasil equivale a aproximadamente 600 mil pessoas. Esses 
dados são pertinentes considerando o atual contexto, mas cabe lembrar que esse não é o objeto do 
estudo, pois cabe também outros tipos de resíduos sólidos previstos na legislação. 
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Nesse cenário, cabe dizer que dentre toda a sociedade, os trabalhadores que 

manuseiam os lixos de forma direta são, novamente, prejudicados. Uma vez que 

locais insalubres são pontos de contágio, esses profissionais precisam ter cuidados 

redobrados para que não fiquem expostos à lixos contaminados. Dependem, então, 

do bom senso populacional, pois a sociedade precisa ter consciência de se cuidar e 

descartar os rejeitos de maneira adequada. Mas se isso já não era feito, o que faria 

ser diferente agora? Essa pergunta nos remete a questionar, mais uma vez, sobre a 

importância desses profissionais, que são essenciais para o funcionamento social, 

mas que não são assim reconhecidos. 
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CAPÍTULO III 

 OS ENCADEAMENTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA 

LOGÍSTICA REVERSA NO BRASIL 

Em fevereiro de 2020, foi implementado por meio do Decreto Federal nº. 

10.240, o sistema de logística reversa próprio para os produtos eletroeletrônicos e 

seus compostos, tendendo ao sistema de reciclagem. Em decorrência da 

problemática quanto a produção crescente de lixo eletrônico e como ocorre seu 

depósito na biosfera, já exposta nos capítulos anteriores, permite-se questionar a 

necessidade de um maior planejamento quanto a uma política específica, que trata 

sobre a destinação final ambientalmente adequada para os resíduos sólidos 

eletroeletrônicos, assim como a eficácia atual dos mecânicos já existentes. 

A Logística Reversa surge como um instrumento jurídico após a instituição da 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos, com fomento no desenvolvimento econômico 

e social. Seu mecanismo atua no incentivo a ações de coleta e restituição dos resíduos 

sólidos, voltando-os ao setor empresarial. Ressalta-se, que a PNRS prevê a 

destinação final adequada desses objetos ou seu reaproveitamento. Assim, prevê a 

Lei nº. 12.305 de 2010 – PNRS: 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
(...) 
XII – Logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada. (BRASIL, 2010). 

Na PNRS estão previstos, também, em seu artigo 8º, os Acordos Setoriais 

que podem ser entendidos como uma espécie de contrato entre os atores do 

ciclo de produção dos produtos, sejam eles o Poder Público; fabricantes; 

importadores; comerciantes ou distribuidores dos produtos eletroeletrônicos e seus 

componentes, conforme o artigo 33, do Decreto Federal nº. 10.240. (BRASIL, 2020). 

O objetivo desse sistema é estabelecer a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de

Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos
Sólidos (SINIR):

de vida.
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O cidadão, no papel de consumidor, é responsável por entregar os resíduos 
nas condições solicitadas e nos locais estabelecidos pelos sistemas de 
logística reversa. O setor privado, por sua vez, fica responsável pelo 
gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos sólidos, pela sua 
reincorporação na cadeia produtiva, pelas inovações nos produtos que 
tragam benefícios socioambientais, pelo uso racional dos materiais e 
prevenção da poluição. Por fim, cabe ao Poder Público a fiscalização do 
processo e, de forma compartilhada com os demais responsáveis pelo 
sistema, conscientizar e educar o cidadão. (SINIR, 2018). 

A responsabilidade pela destinação final ou reaproveitamento dos resíduos é 

compartilhada pela sociedade como um todo, dada a presença, no ciclo de vida, do 

setor privado, cidadão e Poder Público. Cada um deles, com funções e deveres 

diferentes, ainda que o objetivo final seja o mesmo. (SINIR, 2018). 

O setor privado, sendo as empresas que fabricam, ou, no papel de vender os 

produtos, é responsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, devendo visar pela 

reinserção destes na cadeia de produção, posto que o objetivo da logística reversa é 

utilizar de maneira adequada todo o material possível, na medida de seu 

reaproveitamento, além de prevenção ambiental. Para que isso seja alcançável, a 

relação de dependência entre esse setor e o cidadão é observada. (SINIR, 2018). 

O cidadão enquanto consumidor dos produtos, de onde se originam os resíduos 

sólidos, deve cumprir sua função no ciclo de vida, através da devolução dos resíduos 

nas condições e locais estabelecidos pelo sistema de logística reversa. As condições 

ideais são necessárias para que não se perca a possibilidade de reaproveitamento, 

por isso é relativo. Os locais são pontos estratégicos de coleta e descarte dos 

resíduos, de acordo com sua classificação, como exemplo tem-se o próprio foco desse 

estudo, os produtos eletroeletrônicos, têm peculiaridades que devem ser 
consideradas devido ao seu grande potencial poluente. (SINIR, 2018). 

O texto mencionado pelo SINIR, sob a importância do esclarecimento, aponta 

a educação e conscientização dos cidadãos pelo Poder Público, posto que sua função 

é a fiscalização da ação dos atores responsáveis pelo sistema, sendo, portanto, o 

outro ator cabível nesse ciclo. Compartilhar é arcar em conjunto, por isso a 

necessidade de responsabilizar os integrantes da cadeia produtiva dos produtos. Ao 

mesmo passo em que educar a sociedade quanto às questões ambientais e 
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normativas é imprescindível. Ponto que será abordado, ainda, nesse capítulo, 

relacionando-se ao que foi exposto anteriormente no primeiro capítulo. 

O ciclo de vida dos produtos, que será abordado a seguir, refere-se ao processo 

que envolve a atuação conjunta desses atores. Por isso, a estrutura será apresentada 

para melhor compreensão. 

3.1 Do ciclo de vida dos produtos 

A Figura 6, a seguir representa o ciclo estrutural da logística reversa, 

começando pela Indústria objetivando a Reciclagem. Não cabe aqui falar sobre 

começo e fim, pois a ideia de ser um ciclo é a infinitude, ou pelo menos, a continuidade 

da vida dos produtos15. Vejamos a lógica dessa ilustração, de maneira simplificada. 

Figura 6 – Ciclo da Logística Reversa 

Fonte: Modern Logistics (2018). 

Existir exige se ter um início. Dessa forma, em primeiro lugar os produtos 

eletroeletrônicos iniciam sua forma por meio da Indústria, onde são fabricados. 

Posteriormente, os distribuidores compartilham esses produtos para o comércio, que 

ao receber os vendem para os consumidores. Estes utilizam os produtos até não 

15 Neste capítulo, consideremos como produto específico os equipamentos eletroeletrônicos. 
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servirem mais, seja pelo fim da vida dos aparelhos, ou, seja pelo desejo de possuir 

um novo modelo. Nesse momento, ao fim da utilização, acontece o descarte.  

Além disso, as embalagens também são descartadas. Fazendo com que os 

trabalhadores que catam o lixo coletem seletivamente os objetos capazes de serem 

reciclados. Chegando, então, no sistema de reciclagem, transformando-os em 

matéria-prima ou insumos, que posteriormente voltará ao setor industrial para realizar 

novamente todo esse ciclo. 

Algumas metas importantes do Acordo Setorial realizado por meio do Decreto 

mencionado, referem-se à previsão de coleta dos resíduos pelas empresas em 2021, 

com base na inserção realizadas por elas em 2018, totalizando um quantum de 1% 

de destinação final adequada. O objetivo é crescer a porcentagem ao longo dos anos 

alcançando a marca de 17% em 2025 (Green Eletron, 2019). 

O aumento de pontos de coleta também foi proposto, assim, pontos 

estratégicos de coletores devem ser instalados, mediante a parceria entre as 

empresas e órgãos públicos, atendendo a demanda espacial de cada local. O plano é 

aumentar esses pontos para que atenda cerca de 65% da população brasileira (Green 

Eletron, 2019). Interessante que além disso, para atender à fiscalização do sistema 

de logística reversa, a necessidade de o modelo escolhido pelas empresas, ser 

rastreável em todas as etapas do processo de destinação final. O não cumprimento 

do Decreto corre sob pena de multa. 

A fim de melhor esclarecimento sobre a matéria, primeiramente é preciso 

compreender que a venda de um produto não decreta o fim de sua vida útil. Como já 

foi abordado, após sua utilização também há maneiras de ser reaproveitado. 

Chamaremos esse momento de pós-consumo, para facilitar o entendimento. Ou seja, 

após o consumo, ao ser descartado serão aproveitados todos os compostos possíveis 

para a fabricação de outros produtos.  

Logicamente, com a volta à cadeia de distribuição, a prática barateia os custos 

e ainda possibilita reaproveitar materiais que se destinariam ao lixo. Essa prática 

impacta positivamente as empresas, no que se refere ao retorno financeiro, ou, a 

redução ou aumento de gastos, como também aos impactos ambientais. 
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3.2 A “Pós”-vida: o renascimento dos produtos 

A medida estabelecida pelo Decreto em conjunto com a PNRS contribui 

significativamente para a evolução legislativa, no que tange o Direito Ambiental, como 

também ao renascimento dos produtos, isto é, à “pós”-vida Contudo, do acordo feito 

entre os atores de produção acarretou um ciclo compartilhado de responsabilidade 

pelo produto e sua vida. A cooperação entre empresas e consumidores se torna 

obrigação legal. Albuquerque (2012, p. 422), reitera que a responsabilidade pós-

consumo é importante no caso de alto poder poluente, pois envolve o fornecedor na 

solução de um problema relacionado ao produto. 

A intervenção humana gera prejuízos muitas vezes irreparáveis ao 

ecossistema. Essa afirmativa não é novidade para a sociedade, visto que é 

amplamente divulgada. Por isso, desenvolver medidas que auxiliem na transformação 

desse processo altamente danoso é preciso. Em conformidade com a consideração 

exposta, fica claro que o reaproveitamento dos rejeitos o ciclo de prejuízos ao meio 

ambiente é amenizado consideravelmente. Dessa forma, cabe as empresas, bem 

como a todos os habitantes racionais do habitat terrestre, a reflexão quanto a novas 

ações. (ALBUQUERQUE, 2012). 

[...] esse é um tema sobre qual deve se insistir, dadas as profundas 

repercussões positivas que uma legislação moderna poderá trazer tanto do 

ponto de vista ambiental quanto para as atividades econômicas e para a 

melhoria da qualidade de vida da população brasileira. (ALBUQUERQUE, 

2012, p. 423). 

A qualidade de vida da sociedade em geral é respaldada pela Constituição 

Federal de 1988, cujo já explanado no Capítulo I. Logo, a política de logística reversa, 

teoricamente, atende a essa demanda. Ao relembrar seu conceito, podemos conectá-

lo ao objetivo do texto do artigo 225, que é defender e preservar o meio ambiente para 

as presentes e futuras gerações, por meio de medidas do Poder Público. 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 
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V - Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida e o meio ambiente. (BRASIL, 1988, grifo nosso). 

O inciso V é explícito ao estabelecer que cabe ao Estado controlar a produção, 

a comercialização, como também as medidas técnicas necessárias para que a vida 

como um todo seja resguardada dos possíveis riscos ambientais. Dessa forma, pode-

se interpretar o texto como o controle do próprio ciclo de vida. Novamente, a política 

implementada é atendida quanto a que se propõe. 

Reforçando o argumento central de Beck (2011), a palavra “Pós” é a chave da 

problemática a qual confrontamos. Advindo da Modernidade Tardia, após o processo 

científico e progresso econômico, os riscos de catástrofes ambientais, bem como a 

escassez de recursos naturais vieram à tona. Assim, consideremos que estamos 

vivendo dentro de um futuro-presente, que ironicamente já podia ser anunciado no 

passado quando calculados as possibilidades de certos riscos, em decorrência da 

ambição pelo progresso econômico. Segundo o autor, “[...] a despeito de um passado 

ainda vigente, tornar visível o futuro que já se anuncia no presente.” (BECK, 2011, p. 

11). Destarte, a cautela é bem-vinda para que uma ação desastrosa não venha a se 

concretizar. Portanto, precaver-se é necessário. (BECK, 2011). 

Ao ponderar os possíveis acontecimentos futuros, há que se falar, nesse 

sentido, do Princípio Constitucional da Precaução e da Prevenção, que surge através 

de toda a discussão internacional sobre o Direito Ambiental. Destaca-se que há 

divergência doutrinária quanto a distinção do conceito entre as palavras “prevenção” 

e “precaução” na seara ambiental, contudo não há dúvidas que o objetivo principal 

desses dois princípios é a preservação do meio ambiente. Desse modo, é inegável 

que são grandiosamente importantes para a estruturação de uma política protetiva do 

meio ambiente que deve ser implementada pelo Poder Público. (BESSA, 2020). 

A aplicação do Princípio da Precaução no Direito Ambiental tem como 

finalidade a orientação preventiva, para que não ocorra evento indesejável ao meio 

ambiente, que pode se transformar em eventos irreversíveis. Dado que reparar 

acontecimentos danosos nem sempre são possíveis, como por exemplo modificar a 

situação de alguma matéria-prima natural extinta. Com o avançar tecnológico, muitas 

pessoas não contemplam a probabilidade do rumo que a sociedade moderna 
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caminha, pelo motivo da ciência, talvez, promover alternativas artificiais na falta de 

algum objeto. Mas quando o objeto é o próprio sujeito da fabricação, a história pode 

mudar. (BESSA, 2020). 

Como mencionado, a discussão internacional sobre o desiquilíbrio ambiental 

gerou, ao longo do seu percurso, ideias que levam aos princípios constitucionais 

supracitados. O Rio 92, por exemplo, como outros encontros internacionais criaram 

documentos que incluíram a precaução em seu debate. Cabe dizer que no Brasil, a 

Declaração do Rio sobre o meio ambiente e desenvolvimento de 1992, em seu 

princípio 15 aborda o princípio da precaução. 

Princípio 15: 

Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados deverão aplicar 
amplamente o critério de precaução conforme suas capacidades. Quando 
houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica 
absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja adiada a adoção 
de medidas eficazes em função dos custos para impedir a degradação 
ambiental. (ONU, 1992). 

A observação relevante do princípio 15 da Declaração do Rio 92 é que a 

precaução deve ser realizada de acordo com a capacidade econômica, bem como em 

harmonia com os critérios normativos internos de cada país (ONU, 1992). Assim, fica 

claro que a aplicação desse princípio deve ser feita respeitando os recursos 

disponíveis de cada Estado. A explicação dessa afirmativa é simples, uma vez que 

cada país possui suas peculiaridades, ou seja, nem sempre a medida tomada por um 

Estado vai ser a melhor medida para outro. 

Outra questão a ser abordada é a falta de certeza científica quanto a uma 

substância. A interpretação deve ser feita no considerando a probabilidade de risco 

de dano ao meio ambiente, tendo por base informações científicas adequadas. A 

dúvida, sem respaldo técnico é mera suposição, enquanto quando surge mediante 

justificativas se torna hipótese provável, ainda que a conclusão da mesma seja em 

sentido contrário ao levantamento da questão. Portanto, a ciência é sujeita à 

incertezas. (BESSA, 2020). 

A Declaração, no que tange o Princípio 15, não se refere à não realização da 

atividade quando passível de dúvida, mas, sim, que seja realizada com cautela e 

ponderação. A intervenção do meio ambiente pode acarretar eventos desastrosos, 
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dito isto, o desconhecimento sobre manuseios de substâncias pode levar à riscos 

irreversíveis, em alguns casos. Contudo, para que se conheça determinada causa, é 

necessário que haja seu aprofundamento prático, não só teórico. É preciso que a 

atividade seja realizada com certa prudência para que a ciência avance, quanto à 

incerteza. (BESSA, 2020). 

Atenta-se que o princípio da precaução veio sendo inserido ao longo do tempo, 

por meio de leis federais, estaduais e municipais. É relevante destacar que a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, a qual chamamos de PNRS, é uma das leis federais 

que o invocam, diante das interpretações sistemáticas que podem ser feitas, da norma 

interna brasileira. 

É fato que muitas interpretações são realizadas tendenciosamente, na 

ausência de norma específica. Cuja falta, leva o intérprete a buscar alternativas para 

solucionar determinadas situações. Das fontes do direito existentes, os princípios são, 

ou, podem ser resgatados no intuito de sanar a falta de previsão legal. Dessa forma, 

o equívoco interpretativo do Princípio da Precaução pode ocorrer, quando a

administração pública assim o faça para criar obstáculos quanto a finalidade protetiva, 

dado que custos são gerados ao avaliar certos potenciais de impacto ambiental. 

Diante desse quadro, observa-se a violação de princípios constitucionais de suma 

importância, como a dignidade da pessoa humana, além disso, caminha em sentido 

oposto ao direito fundamental que visa garantir o desenvolvimento nacional. (BESSA, 

2020). 

Há que se considerar, ainda, que o Princípio da Precaução não pode ser 

invocado à frente de direitos fundamentais, ao passo que tem como objetivo a 

proteção do direito e dignidade da pessoa humana, inserida no meio social sob a tutela 

do Poder do Estado. Por isso, outro princípio constitucional que vale alto relevo é o 

Princípio da Legalidade, previsto no artigo 37 da CFRB/88. Simplificando, pode-se 

dizer que seguindo o conceito deste último princípio, alguém se encontra obrigado a 

fazer ou deixar de fazer, alguma coisa, em virtude de lei. Portanto, em harmonia com 

o instituto da precaução, a aplicação deve ser desempenhada com base legal que a

sustente, para que não haja, também, violação constitucional (BRASIL, 1988). 
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Pode-se consignar, nesse sentido, que ao buscar soluções no que tange os 

impactos ao meio ambiente, potencialmente danosos, o Poder Estatal conjuntamente 

com os setores privados, instituíram o Decreto nº. 10.240 no dia 12 de fevereiro de 

2020. Contextualizando com os princípios constitucionais e do Direito ambiental, 

supracitados, tem-se que integram as medidas legislativas destinadas a reduzir tais 

eventos socioambientais que possam surgir. Logo, é compreensível que o sistema de 

logística reversa se enquadra na composição da pretensão aqui existente. 

Quanto ao Decreto nº. 10.240 de 2020, o governo federal regulamentou o 

Acordo Setorial, cujo objetiva-se a reforçar metas para que se tenha o alcance efetivo 

da responsabilidade compartilhada. Salienta-se, que a fiscalização do governo federal 

não é eficaz em relação a matéria da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 

específico aos resíduos eletroeletrônicos, uma vez que as ações estatais já existentes 

não vislumbram pontos essenciais para a real efetivação da responsabilidade coletiva 

(BRASIL, 2010). Além disso, o Decreto nº. 10240 que regulamenta o Acordo Setorial, 

realizado em 2020 pelo governo brasileiro, afasta a responsabilidade pública, na 

medida em que busca compartilhar a responsabilidade; seja com os fornecedores, 

seja com os consumidores. 

Contudo, para que isso ocorra com eficácia, os acordos setoriais precisariam 

ser efetivamente implementados, conforme assentado. Em outras palavras, o acordo 

deverá sair do plano teórico, para o campo prático. Posto a finalidade de estabelecer 

metas para o desenvolvimento reflexivo da sociedade, para que o pensamento 

coletivo seja voltado para o futuro, uma vez que a humanidade é dependente da 

contribuição compartilhada entre a esfera pública e privada. Assim, é previsto no 

Decreto, a publicidade dessa medida, que pode – e deve –, ser entrelaçada à 

educação ambiental exposta no Capítulo I. 

Princípio 10: 

O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de 
todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No plano nacional, toda 
pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre o ambiente de que 
dispõem as autoridades públicas, incluída a informação sobre os materiais e 
as atividades que oferecem perigo a suas comunidades, assim como a 
oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. Os Estados 
deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do público, 
colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser proporcionado 
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acesso efetivo aos procedimentos judiciais e administrativos, entre os quais 
o ressarcimento de danos e recursos pertinentes. (ONU, 1992).

Ampliando o sentido de responsabilidade compartilhada, o Princípio 10 da 

versão brasileira da Declaração do Rio 92 traz a reflexão sobre medidas a serem 

tomadas para solucionar possíveis questões ambientais. Iniciando a sua redação, 

argumenta que a melhor maneira de contornar o ciclo vicioso de desastres é a 

participação da sociedade como um todo, independente, então, do seu papel como 

ator social do ciclo de vida (ONU, 1992).  

Mas para que isso possa ocorrer, explora a ideia de que a informação sobre as 

atividades ligadas ao meio ambiente deve ser realizada à toda a comunidade 

interessada, com a finalidade de que incentive a atuação nas decisões de abordagens. 

Além disso, sob a mesma significância, refere-se ao Poder Público como o ator 

facilitador no objeto desse estímulo social, posto que tem como objetivo o acesso dos 

cidadãos à adoção de meios judiciais e administrativos, bem como ao ressarcimento 

plausível de danos e recursos, de acordo com cada caso concreto. 

É ponderosa a abordagem da informação à sociedade, visto que o 

conhecimento faz a comunidade colaborar com medidas Estatais e privadas, 

respeitando assim o princípio da publicidade previsto no artigo 37 da Constituição 

Federal de 1988, cujo deve ser relacionado à dispositivos de outras legislações como 

ao artigo 31, II da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Art. 31.  Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a 
responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que 
abrange:  

II - Divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar 
os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos. (BRASIL, 2010). 

Em outras palavras, a divulgação de informações auxilia na aplicabilidade da 

responsabilidade de maneira eficaz, considerando que ao saber a verdadeira situação 

na qual se encontra a matéria, potenciais riscos relacionados aos resíduos sólidos 

podem ser reduzidos, mediante o sistema de reciclagem que reaproveitam rejeitos e 

amenizam o acúmulo desnecessário no ecossistema. 

Conectam-se, também, com o artigo 41, I e II do sistema de logística reversa 

de produtos eletroeletrônicos e seus componentes de uso doméstico. 
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Art. 41.  São objetivos do plano de comunicação: 

I - Divulgar a implantação do sistema de logística reversa de que trata este 
Decreto para os envolvidos em suas etapas operacionais, principalmente 
para os consumidores; e 

II - Estimular o descarte de produtos eletroeletrônicos e suas embalagens nos 
pontos de recebimento do sistema de logística reversa. (BRASIL, 2020). 

Dentre os objetivos do sistema de logística reversa pode-se observar a 

divulgação do sistema na comunidade. Esse dispositivo é de suma importância, ao 

passo que a alienação referente à matéria é notável, fato este que confronta a 

legislação normativa imposta. A problemática, surge, então, dado que para o pleno 

funcionamento do ciclo reverso na cadeia comercial, o consumidor é um ator 

extremamente essencial.  

Voltando ao conceito do sistema implementado pelo Decreto 10.240 de 2020, 

no qual se respalda a lógica do ciclo de vida e seu retorno ao meio de produção. Tem-

se que, a atuação dos atores no meio de produção dos aparelhos depende 

diretamente da cadeia de consumo. Em palavras simplificadas, o próprio objetivo de 

existir – ou, de ser – dos produtos, se respalda no desejo dos consumidores em obter 

desse objeto. O desejo do consumidor em obter certos produtos, muitas vezes, está 

ligado a prática da Obsolescência Programada16 e da Obsolescência Perceptiva17. 

Outra questão que pode ser analisada é que, o produto ao se perder em sua 

finalidade de existir, ou seja, perder sua vida útil, faz com que a responsabilidade do 

seu criador no que tange o seu retorno ao centro de produção só possa ser exercida 

quando o consumidor agir, seja para este fim, ou para a destinação final do produto 

em sua posse.  

Portanto, não há implementação que sobreviva sem a colaboração 

compartilhada entre os atores. O que faz ganhar ainda mais força, a necessidade da 

educação ambiental, a publicidade e a informação sobre o sistema estabelecido pelo 

16 A Obsolescência Programada refere-se ao aumento de produção de determinado objeto, limitando 
sua vida útil, com o objetivo de forçar o consumidor a comprar um novo modelo, devido a programação 
tendenciosa realizada pelo fabricante.  
17 A Obsolescência Perceptiva pode ser considerada a nova obtenção do consumidor, mediante a 
imposição psicológica que se liga à lógica do reconhecimento social. Isto é, mesmo sem necessidade, 
o consumidor se obriga a obter a posse de um novo produto somente pelo status na esfera social.
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decreto. Dito isto, é imprescindível que todos esses fatores sejam relacionados, 

também, ao artigo 13, da Política Nacional de Educação Ambiental. 

Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões 
ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do 
meio ambiente. (BRASIL, 1999). 

A educação ambiental considerada normativamente como não-formal, é um 

dos modelos mais importante para a sociedade – senão a mais importante –. Seguindo 

o entendimento do que foi exposto no Capítulo I, a educação ambiental não deve ser

meramente normativa e curricular, mas, sim, deve se apoiar em práticas 

incentivadoras à reflexão da própria vida, dado que o ser humano integra o corpo 

ambiental. 

Nesse sentido, a educação ambiental crítica conceituada por Mauro 

Guimarães: 

Exercita a emoção como forma de desconstrução de uma cultura 
individualista extremamente calcada na razão e a construção do sentimento 
de pertencimento ao coletivo, ao conjunto, ao todo, representado pela 
comunidade e pela natureza. Incentiva a coragem da renúncia ao que está 
estabelecido, ao que nos dá segurança, e a ousadia para inovar. 
(GUIMARÃES, 2004, p. 34). 

A sensibilização da coletividade é necessária por meio de ações que nos faça 

compreender que como parte de um corpo, quando um membro sofre, todo o corpo 

padece. Assim, através da educação ambiental contribui na transformação social da 

atualidade, ampliando sua dimensão política, mediante a inserção da prática crítica no 

processo de educação, que traz ao mesmo tempo, a compreensão de que quem nós 

realmente somos. O homem faz parte de um meio, sendo um “só corpo”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme apontado por Beck (2011) a “[...] natureza é sociedade, sociedade 

(também) é “natureza”. Quem quer que hoje em dia fale da natureza como negação 

da sociedade, discorre em categorias de um outro século, incapazes de abarcar nossa 

realidade.” Ulrich Beck (2011, p. 99) ao escrever tal frase questiona o distanciamento 

social quanto ao interesse de proteger o meio ambiente, este que é o habitat social. 

Logo, o “meio” abrange todos, menos a atenção necessária para a atuação da 

coletividade na problemática ambiental apresentada nesta monografia. 

A observação a ser feita no primeiro Capítulo deve se atentar para os efeitos 

colaterais oriundos do desenvolvimento econômico, em face do processo industrial. 

Como visto, se caracterizam pelos riscos de produção. Ainda sobre os processos que 

ocorreram, a exploração do homem ao seu “meio” é a realidade da construção social, 

global e, portanto, também, brasileira. A exploração é um conceito tratado neste 

capítulo, onde pode-se perceber que o homem aproveita em demasia dos recursos 

originários do meio ambiente, e o “meio” ambiente diante da reciprocidade, também, 

aproveita das forças do homem. Deve-se lembrar mediante essa afirmação que 

integramos um “todo”. 

O que nos leva ao segundo Capítulo. Nele é apresentado um estudo 

contextualizado da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em especial 

considerando os produtos eletroeletrônicos, sendo este o foco de pesquisa. Diante 

da análise feita, foram levantadas outras questões de alto relevo, dado que ao longo 

da construção questionou-se a problemática do ciclo de vida dos produtos, que nesse 

caminho nos fez confrontar a realidade do que ocorre após a vida – dos produtos e do 

ecossistema –. Nos deparamos com a análise da vida e da morte, esta última que tem 

como cemitério o aterro sanitário. Relembrando que estamos tratando dos produtos 

eletroeletrônicos e sua atual política, apesar de que em todo o percurso da pesquisa, 

a Vida seja o conteúdo bastante comentado. 

Dialogando, foram apresentados e analisados outros pontos relacionados à 

vida dos trabalhadores que lidam diretamente com os resíduos, e o que se esconde 

sobre a lógica deste trabalho. A real face da reciclagem é explorada, revelando quais 
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são os dois lados desse sistema. Novamente, a exploração da força de trabalho do 

homem é a máscara que cai, sendo o desfecho desse cenário. 

Além das estimativas feitas pela UNU, a Organização Interacional do Trabalho 

(OIT) apresentou durante o Fórum Econômico Mundial de Davos (FEM) a 

problemática dos trabalhadores que lidam diretamente com o descarte dos lixos 

eletrônicos. Os representantes da organização alegaram que esses trabalhadores 

estão colocando a saúde e a vida em risco, devido à alta periculosidade dos 

componentes químicos que integram esses resíduos. Nesse sentido é de comum 

acordo que é necessário rever o modo em que os países estão lidando com a situação 

descrita, no intuito de humanizar as condições dos trabalhadores. 

 Ainda, segundo o relatório, o Brasil ficou em quinto colocado entre os países 

que mais produziram lixo eletrônico, levando em consideração apenas o ano de 2019. 

Diante do constante aumento anual, constata-se que o Brasil contribui de maneira 

cruel com a degradação ambiental e humana. Ainda que tenhamos a implementação 

da Política Nacional dos Resíduos Sólidos e a decretação da Logística Reversa, tais 

regulamentações estão longe de uma atuação eficaz. A informação e educação 

ambiental entram em jogo, quanto a esse aspecto. 

Atualmente não existe um relatório oficial nacional, que levante dados exatos, 

levando os interessados a buscarem dados internacionais que somente citem o 

Brasil em relatórios generalizados. No entanto, estima-se pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), que a produção brasileira gera em torno de 1,5 milhões de 

toneladas por ano. Novamente, sendo um dado geral, o que não atende as 

peculiaridades dos espaços brasileiros. Regiões, Estados e Municípios possuem 

poder de legislar sobre a matéria, mas sem dados a qual se basear, como ocorrerá 

uma regulamentação correta, bem como sua efetivação? Esta é a atualidade da 

sociedade brasileira. Metas criadas pelas legislações supracitadas não conseguem 

ser alcançadas, embora a responsabilidade seja ilusoriamente compartilhada 

entre a coletividade e os entes federativos. 

Apesar das críticas, o impulso de criar normas no que tange a matéria pode 

ser visto como um grande avanço para a sociedade, uma vez que além do presente, 

deve haver um pensamento coletivo voltado para o futuro próximo, posto que a 



69 

humanidade depende diretamente da contribuição e parceria de todas as esferas, seja 

pública e privada. 

Encerrando a pesquisa, o terceiro e último capítulo, demonstra ao decorrer 

de sua construção a série de acontecimentos que levaram à implementação do 

sistema de logística reversa no Brasil. Além de conceituar de forma aprofundada 

todo o ciclo de vida dos produtos, diante da análise feita da cadeia comercial. A fim 

de que haja um debate, ou, ao menos a reflexão do leitor, meios transformadores da 

atual sociedade de consumo foram expostos. Portanto, a educação crítica 

(GUIMARÃES, 2004) e transformadora (LOREIRO, 2004), é a resposta das 

questões levantadas nesse capítulo. 
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