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RESUMO: O presente artigo pretende apresentar a partir da notória inquietação da sociedade 
moderna frente aos diagnósticos ambientais e seus efeitos na degradação da saúde dos 
indivíduos no meio social, tendo como objetivo verificar como as geradoras responsáveis, 
pautada em uma realidade verdadeiramente consumista nociva fazem o descarte do lixo 
eletrônico bem como a perigosa ausência de políticas públicas para conscientização dos 
indivíduos afetados. O novíssimo tablet/smartphone que se compra hoje é super fantástico. Mas 
o que acontece com ele – ou com qualquer outro dispositivo que você já adorou – quando você 
não precisa mais deles? Para onde eles vão? Há alguma maneira confiável, “ecológica” de 
descarta-los? E será que um gadget eletrônico a mais em um aterro realmente afeta muito o 
meio ambiente? É bem verdade que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos PNRS, constitui-
se em um instrumento poderoso de conscientização frente às necessidades de proteção do meio 
ambiente, uma vez que o Brasil é considerado o mercado emergente que gera o maior volume 
de lixo eletrônico per capta anual. Esta é uma pesquisa quantitativa e, sobretudo descritiva, 
realizada junto as grandes potencias empresariais que descartam lixo eletrônico, especialmente 
produzidos por celulares, computadores, e demais eletrônicos afins. Como resultado da 
pesquisa verificou-se que ainda existe confusão de conceitos como materiais recicláveis e e-
lixo; descarte inadequado do e-lixo pelos empresários; e a falta de políticas públicas 
direcionadas ao lixo eletrônico. Com os avanços tecnológicos, a quantidade de lixo eletrônico 
despejado no meio ambiente só vem aumentando, onde somente 15% do lixo produzido é 
reciclado. Também conhecido como e-lixo, os materiais encontrados em aparelhos 
eletroeletrônicos, são compostos por resíduos e substancias nocivas, se descartados de forma 
incorreta podem poluir o meio ambiente e por esse motivo a reciclagem desses materiais torna-
se uma prática importante. Barbara Kyle, coordenadora Nacional do Eletronics TakeBack 
Coalition, uma organização com sede em San Francisco que promove design ecológico e 
reciclagem responsável na indústria de eletrônicos, diz que os fabricantes estão tomando 
medidas para melhorar o processo industrial, mas alerta que ainda tem um caminho muito longo 
a percorrer. Em 2010 foi sancionado no Brasil a Lei nº 12.305 - Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, com objetivo de minimizar este problema, uma vez que, a responsabilidade pela 
destinação adequada desde então se tornou compartilhada entre os geradores de resíduos: 
fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores. Deste modo o presente 
estudo visa comparar o cenário jurídico europeu e o brasileiro neste sentido para que se percebe 
onde está a realidade pátria e qual caminho a percorrer para se atingir um status de regulação 
adequado. 
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