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RESUMO

Entre os resíduos sólidos urbanos produzidos pela sociedade, há um tipo específico que merece atenção: Os resíduos provenientes dos 
equipamentos elétricos e eletrônicos, popularmente conhecido como lixo eletrônico. A rápida inovação tecnológica associada ao crescimento da 
indústria eletrônica acelera o processo de substituição, reduzindo drasticamente a vida útil média dos produtos, resultando em uma geração 
maciça de equipamentos eletroeletrônicos (EEE) com sua vida útil abreviada devido à obsolescência programada, ocasionando 
consequentemente o aumento de seus resíduos correspondentes, tornando-se um problema mundial e cada vez maior. Este tipo de poluição 
eletrônica é comumente denominado como a poluição gerada por produtos eletrônicos derivado do consumo humano e também da corrida 
tecnológica, tendo sua origem na lei da oferta e da procura gerada pela competitividade capitalista e pela rápida inovação dos EEE, sendo desta 
forma convertidos numa espantosa velocidade em sucatas, atingindo o grau de máxima obsolescência em virtude da evolução tecnológica. A 
pesquisa tem como objetivo caracterizar a composição do resíduo eletroeletrônico, seus impactos para o meio ambiente e a saúde humana se 
descartado de forma inadequada e proposta para seu desfazimento. A metodologia utilizada foi descritiva com abordagem qualitativa embasada 
em dados secundários extraídos da revisão bibliográfica realizada nas bases Spell e Periódicos Capes. Na medida em que o mundo avança em 
direção ao seu futuro urbano, a quantidade de resíduos sólidos produzidos pela sociedade também cresce e em taxas significativas. Até o ano de 
2025 estima-se que a humanidade gere cerca de 2,2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos no mundo, correspondendo a 1,42 kg / habitante / 
dia. Os resíduos eletroeletrônicos (REEE) fazem parte de uma categoria de resíduos complexos, podendo conter mais de mil substâncias distintas, 
algumas delas perigosas e tóxicas como, por exemplo, o chumbo e cádmio, possuindo desta forma características muito distintas dos resíduos 
municipais tradicionais. O contato direto ou indireto com metais pesados pode gerar muitos efeitos e causar danos a toda e qualquer atividade 
biológica. Embora muitas dessas substâncias tenham sido regulamentadas em algum momento, ainda se fazem presentes nos equipamentos mais 
antigos. Outras substâncias perigosas ainda são legalmente usadas em novos produtos, como o mercúrio, que podem ser encontrados em uma 
variedade de equipamentos e se for gerenciada de forma inadequada pode representar significativos riscos para a saúde humana e ambiental. O 
crescente aumento no uso de dispositivos eletrônicos reflete diretamente no processo de aceleração da produção destes equipamentos. 
Inicialmente o acúmulo de REEE não representava um problema, entretanto, com seu crescimento exponencial de EEE, o acúmulo tem sido cada 
vez maior, tornando-se um problema por não haver espaço físico adequado para armazenagem e nem condições adequadas para a reciclagem de 
todo o material descartado, sendo emergente a necessidade de uma solução que promova condições adequadas para seu descarte. Neste sentido 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº. 12.305/10 aponta a logística reversa (LR) como o instrumento que visa além do 
simples retorno dos produtos aos seus respectivos fabricantes, mas considera também a preservação do meio ambiente de forma a estimular o 
desenvolvimento sustentável, sendo de fundamental relevância um planejamento eficiente para toda a sociedade. Tal iniciativa propicia 
benefícios econômicos para as empresas e melhor qualidade de vida para a população, visto que a adoção da prática da LR evita que toneladas de 
substâncias sejam descartadas indevidamente ou ocupem desnecessariamente os aterros sanitários. Em um mundo com recursos finitos, a 
recuperação de produtos e materiais usados torna-se fundamental para a redução dos resíduos, sendo um elemento importante da política 
pública do meio ambiente.
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