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PROPOSIÇÕES: 03 

 
Vereador Antonio Manoel Pereira   
 
INDICAÇÃO – 007/2017 
 
                    Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal em conjunto com 
Senhor Secretário Municipal de  Agricultura e Meio Ambiente, ouvido o plenário, 
viabilize a coleta e principalmente a destinação correta de todos os lixos 
provenientes de componentes eletrônicos na nossa cidade.    
 
           

MENSAGEM JUSTIFICATIVA:  
Senhor presidente,  
Senhores Vereadores: 
                       Encaminhamos este pleito com objetivo de atender a demanda 
existente no município quanto coleta e destinação adequada destes produtos 
oriundos dos componentes eletrônicos, os quais na sua maioria tóxicos, que 
muito danificam o meio ambiente e por consequência a saúde pública. 
 Face a relevância da matéria sugerimos medidas a curto prazo para resolução 
do problema.                     
                       Lixo Eletrônico é todo resíduo material produzido pelo descarte de 
equipamentos eletrônicos. Com o elevado uso de equipamentos eletrônicos no 
mundo moderno, este tipo de lixo tem se tornado um grande problema ambiental 
quando não descartado em locais adequados. 
                  Sem mais para o momento agradecemos a aprovação deste pleito 
 

Bom Retiro do Sul, 21 de fevereiro de 2017. 

 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
Uma radiografia do lixo eletrônico. 

Ao olhar um computador, um celular e outros equipamentos externamente não temos a noção da diversidade de materiais 

que ele contém, inclusive vários materiais nobres (ouro, platina, etc.) e que acabam indo parar no lixo, podendo contaminar 

a água do subsolo, o próprio solo e a atmosfera, caso sejam queimados. Abaixo listei alguns dos componentes que 
encontramos dentro de um computador ou aparelhos eletrônicos. 

Do que é composta uma tonelada de sucata eletroeletrônica mista: 

Ferro Entre 35% e 40% 

Cobre 17% 

Chumbo Entre 2% e 3% 

Alumínio 7% 
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Zinco 4% a 5% 

Ouro 200 a 300 gramas 

Prata 300 a 1000 gramas 

Platina 30 a 70 gramas 

Fibras plásticas 15% 

Papel e Embalagens 5% 

Resíduos não recicláveis 

 

Entre 3% e 5% 

 Do que é feito um computador 

Metal Ferroso 32% 

Plástico 23% 

Metais não ferrosos (chumbo, cádmio, berílio, mercúrio) 18% 

Vidro 15% 

Placas eletrônicas (ouro, platina, prata e paládio) 12% 

Fonte: Programa Ambiental das Nações Unidas 

Aproximadamente 94% dos materiais contidos nos aparelhos eletro-eletrônicos podem ser reciclados. 

As substâncias tóxicas dos computadores e celulares 

Chumbo - Prejudicial ao cérebro e ao sistema nervoso. Afeta sangue, rins, sistema digestivo e reprodutor  

Cádmio - É um agente cancerígeno. Acumula-se nos rins, no fígado e nos ossos, o que pode causar osteoporose, irritação 

nos pulmões, distúrbios neurológicos e redução imunológica  

Níquel - Causa irritação nos pulmões, bronquite crônica, reações alérgicas, ataques asmáticos e problema no fígado e no 

sangue  

Mercúrio - Prejudica o fígado e causa distúrbios neurológicos, como tremores, vertigens, irritabilidade e depressão  

Zinco - Produz secura na garganta, tosse, fraqueza, dor generalizada, arrepios, febre, náusea e vômito  

(Referência 3) Revista época 

Como pode ser visto nas tabelas, muitos destes componentes são altamente poluentes quando lançados 
indiscriminadamente no meio ambiente. 

E o problema é mais sério do que imaginamos. Fala-se muito em reciclagem de vários materiais mas não na dos 
equipamentos de tecnologia. 

Ai vão mais alguns dados para que possamos ver o peso deste tipo de lixo: 

o Um simples chip eletrônico, menor que a unha de um mindinho, exige 72 gramas de substâncias químicas 32 
litros de água para ser produzido; 

o O Ministério do Meio Ambiente acredita que, entre 1996 e 1999, tenham sido descartadas, em todo o Brasil, 11 

toneladas de baterias. Cerca de 80% delas tinham a combinação de níquel e cádmio, a mais tóxica; 

o Por ano, são produzidos 50 milhões de toneladas de lixo eletroeletrônico no mundo 5% de todo o lixo gerado pela 
humanidade (Greenpeace); 

o No ano passado, no Brasil, foram vendidos mais de 10 milhões de computadores e a estimativa é de que o 
número de computadores até o ano passado é de 31,5 milhões (referência 1); 

o Até 2007 existiam no Brasil mais de 124 milhões de celulares. Em média os usuários trocam de celular a cada 18 
meses (referência 1);  

o Estima-se que mais de 100 milhões de lâmpadas fluorescentes sejam descartadas no país por ano. Deste total 

apenas 6% são reciclados (referência 1). 

 

http://www.sermelhor.com.br/ecologia/ciclo-da-reciclagem-o-lixo-gerando-novos-produtos.html

