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Lixo eletrônico (termo que não deve ser confundido com 
spam), é o nome dado aos resíduos resultantes do curto 
prazo de vida útil dos equipamentos eletrônicos (o que 
inclui televisores, celulares, computadores, geladeiras e 
outros dispositivos). 

Tais resíduos, descartados em lixões, constituem-se 
num sério risco para o meio ambiente, pois possuem em 
sua composição metais pesados altamente tóxicos, tais 
como mercúrio, cádmio, berílio e chumbo. Em contato 
com o solo, estes produtos contaminam o lençol 
freático; se queimados, poluem o ar. Além disso, causam 
doenças graves em catadores que sobrevivem da venda 
de materiais coletados nos lixões.
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Tecnológico

˝
O MUNDO JOGA FORA CERCA DE 50 MILHÕES DE 
TONELADAS DE SUCATA ELETRÔNICA POR ANO. 

Quando uma pilha ou uma bateria acaba, qual é a 
tendência se a pessoa não tiver informação? Jogar 
no lixo comum. Mas pilhas, baterias, lâmpadas 
florescentes possuem produtos químicos na sua 
composição. Quer dizer, uma pilha ou uma bateria 
em um aterro sanitário, ou jogadas em um local 
público, com a ação do tempo acabam se 
decompondo e os produtos químicos entram no 
solo, contaminando-o. 

Com a implantação da coleta seletiva, o lixo 
tecnológico não pode ser misturado com o lixo que 
tem a capacidade de ser reutilizável.

A Resolução CONAMA nº257 / 1999 é a lei que define 
qual a destinação adequada para pilhas e baterias.

- Cerca de 40 milhões de toneladas de 
lixo eletrônico são gerados por ano no 
mundo.

 - Entre os países emergentes, o Brasil é 
o país que mais gera lixo eletrônico.

 - A cada ano o Brasil descarta: cerca de 
97 mil toneladas métricas de 
computadores; 2,2 mil toneladas de 
celulares; 17,2 mil toneladas de 
impressoras.
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RECICLÁVEL!! 


