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Já percebeu que alguns equipamentos eletrônicos, 
depois de um tempo de uso – ploft! – não funcionam 

mais? O que você e sua família fazem com computadores, 
celulares, tablets, micro-ondas, televisão e outros 

aparelhos que enguiçam? Jogam no lixo? Hummm... Será 
essa a melhor opção? Com certeza, não. Descartando de 
maneira incorreta o ‘e-lixo’, como ficou conhecido o lixo 

eletrônico, contribuímos com a poluição do planeta. Mas 
a verdade é que alguns desses equipamentos já saem 
das lojas com um tempo de vida determinado. Assim, 
o consumidor logo compra outro mais moderno, e não 

sabe mesmo o que fazer com o anterior.  Mas será que as 
coisas precisam ser assim?

e-lixo 
O que é isso?

Um dos grandes desafios 
atuais é o destino do lixo 
eletrônico. Nas últimas 

décadas, sua produção 
aumentou. Mas por quê? Por um 
lado, pela evolução tecnológica, 
em que tudo fica ultrapassado 
num piscar de olhos; por 
outro, pela grande vontade 
que algumas pessoas têm de 
comprar e comprar e comprar...

Em média, cada brasileiro 
produz cerca de oito quilos de 
lixo eletrônico por ano. Isso faz 
com que o nosso país seja o 
sétimo maior produtor de e-lixo 
do mundo. Nos Estados Unidos 
e no Canadá, cada pessoa 

produz cerca de 20 quilos de lixo 
eletrônico por ano. Na Europa, 
são quase 17 quilos anuais por 
habitante. Considerando todo o 
continente africano (mais de um 
bilhão de pessoas) são gerados, 
em média, quase dois quilos 
de lixo eletrônico por habitante 
anualmente. 

No mundo todo, estima-se 
que são produzidas 50 milhões 
de toneladas de e-lixo por ano. 
Os pesquisadores já apontam 
que, até o ano de 2050, o nível 
de produção desse tipo de 
resíduo alcançará 120 milhões 
de toneladas por ano. É muito 
e-lixo, gente! 
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Quebrou joga fora?

Não, não! Jogar os aparelhos 
eletrônicos no lixo não é uma 
boa opção. Mas, como as 
tecnologias são superadas muito 
rapidamente por outras mais 
modernas, temos um grave 
problema para resolvermos: para 
onde vai todo esse e-lixo? 

Menos da quinta parte de 
todo o lixo eletrônico produzido 
no mundo é reciclado, as quatro 
partes restantes vão para 
aterros sanitários. Acontece que 
o e-lixo têm diversos tipos de 
componentes metálicos, entre 
eles, o ouro, a prata e a platina. 
Esses metais são chamados 
preciosos, porque são raros na 
natureza e não se deterioram 
com o passar do tempo. 

Mas nem tudo é tão 
precioso e simples assim.                                    
O lixo eletrônico pode conter 
mais de 60 componentes 
altamente tóxicos e agressivos 
ao meio ambiente, como o 
chumbo, o mercúrio e o berílio. 
Quando descartados de forma 
inadequada, esses metais são 
absorvidos pelo solo e podem 
chegar aos lençóis freáticos (as 
camadas de água sob o solo), 
gerando uma extensa área 
de contaminação.  Entendeu 
por que jogar o e-lixo no lixo 
convencional não é a melhor 
opção?

Nem tudo é lixo

Uma pesquisa feita pela 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) indica que o lixo 
eletrônico pode gerar bilhões 
de dólares em materiais 
reaproveitáveis. Até já existem 
empresas especializadas em 
recolher o e-lixo e separar o 
que pode ser reaproveitado. 
Elas fazem o papel inverso do 
processo de produção, ou seja, 
desmontam os eletroeletrônicos 
em componentes menores para 
que estes sejam vendidos para 
outras empresas.

Infelizmente, esse tipo de 
atividade não é muito comum 
no Brasil. Apesar de sermos o 
maior país em produção de lixo 
eletroeletrônico da América 
Latina, apenas uma pequena 
parte desse lixo é coletado de 
maneira correta. Mas, atenção: 
isso não pode ser desculpa para 
descartarmos nosso e-lixo de 
qualquer maneira e sem nenhum 
tipo de cuidado!

Lixeira eletrônica      

Ainda não existem no Brasil 
muitos pontos de coleta de 
lixo eletrônico. A melhor saída 
para essa situação, apesar de 
não ser muito simples, é buscar 
cooperativas e lojas que aceitem 
esse material para que ele possa 
ser reciclado e reutilizado. 
Encontrar esses lugares às vezes 
dá trabalho, mas vale a pena!
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O lixo eletrônico contém componentes prejudiciais à nossa saúde e ao meio 
ambiente.
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Tóxicos e proibidos

A saúde humana e de 
outros animais pode ser 
seriamente afetada por 
componentes tóxicos 
encontrados no e-lixo. Veja 
o que alguns deles podem 
causar:

Alumínio: 
intoxicações, câncer 
na bexiga e nos 
pulmões. 

Arsênio: doenças de 
pele, problemas no 
sistema nervoso e 
câncer nos pulmões.

Berílio: intoxicações 
e câncer nos 
pulmões.

Cádmio: câncer nos 
pulmões, nos rins e 
na próstata.

Chumbo: fraqueza 
muscular, tremores, 
lesões nos rins, 
no cérebro, entre 
outras. 

Ferro: intoxicações, 
câncer nos pulmões 
e no sistema 
digestivo.

Mercúrio: 
intoxicação do 
sistema nervoso 
central.

Níquel: intoxicações, 
câncer nos pulmões 
e problemas 
respiratórios na 
região da face (seios 
nasais).
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e-lixão

Já ouviu falar em Guiyu? É uma cidade chinesa, de cerca de 150 mil 
habitantes, que recebe grande parte do lixo eletrônico produzido no 
mundo inteiro. Considerado o maior depósito de e-lixo do planeta, 
Guiyu tem cerca de 100 mil pessoas, entre as quais muitas crianças, 
trabalhando na desmontagem e retirada de componentes de 
produtos eletroeletrônicos. Essas pessoas estão expostas a uma série 
de substâncias nocivas que colocam suas vidas em risco e, também, 
contaminam o ar, o solo e a água. 

Outra ação a considerar 
é o consumo consciente, ou 
seja, comprar e trocar nossos 
eletroeletrônicos somente 
quando for realmente 
necessário. Desta maneira, 
ajudamos na redução da 
produção do e-lixo e, como 
consequência, evitamos a 
contaminação de novas áreas do 
meio ambiente. 

Para fechar essa conversa, 
que tal investigarmos os pontos 
de coletas de lixo eletrônico na 
nossa cidade? Quem sabe tem 
um pertinho da sua casa ou 
escola. E vale a pena lembrar: 
NUNCA tente desmontar um 
eletroeletrônico. Você pode se 
machucar, se contaminar com 
materiais tóxicos ou até causar 
uma explosão. 
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