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Nossa História  



Objetivos: 

Geral e específicos  



Possibilidades?  

O que 
temos/queremos
/podemos??? 

Meu papel? 



Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 
CAPÍTULO VI 

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

 
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 



- Art. 4: I- Princípios : Enfoque holístico, humanista, democrático e participativa  

   V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

 

- Art. 5: III - Estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica Ambiental e 

Social;  

- O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 

éticos; 

 



Meio Ambiente 



Diversidade 





 ≠ Materiais   
 Resíduos: 

- Reaproveitáveis (outras utilizações / Reciclar e reutilizar) 

-  Rejeitos (lixo) 

 

PNRS - 12.305/10 

Capítulo II - Definições 

 Art. 3º: XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 

resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 

procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido 

ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  



Reutilizar x Reciclar  



Friedrich, 2014 
 



Fenômeno: Equipamentos Eletrônicos (Tecnologias) 





 

O lixo eletrônico é um dos grandes problemas 

do século XXI, tanto pelo aumento da quantidade 

que está sendo gerado, quanto por sua variada 

composição química e pela toxicidade de 

algumas substâncias presentes no mesmo.  
 

Friedrich, 2014 

                                                                         
h.césio 



Aumento do descarte  
 

Programa para o Meio Ambiente da ONU 

● Média de 50 milhões de toneladas para todo o mundo 

● Na América Latina o Brasil é o país que mais produz lixo eletrônico: 1,4 milhão de tonelada por ano (de 
acordo com dados de 2014) 

  





Obsolescência Programada 

Parte física (hardware) não acompanha a evolução dos  

programas (softwares) ou a manutenção/conserto é  

mais caro que a compra de um equipamento novo.  



Art. 9o  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve 

ser observada a seguinte ordem de prioridade: 
 não geração 

 

redução 
 

 reutilização 
 

 reciclagem 
 

 tratamento dos resíduos sólidos 
 

 e  
 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 



É necessário que se atente para o correto 

gerenciamento deste tipo de resíduo, pois se 

trata de um resíduo diferenciado por diversas 

razões, tais como: por apresentar uma complexa 

composição com uma heterogeneidade de 

componentes; pela toxicidade das substâncias 

presentes neste tipo de resíduo; pela 

periculosidade que eles representam para o 

meio ambiente quando descartados 

incorretamente e pelo alto valor agregado dos 

REEE. (Friedrich, 2014)  



Eletroeletrônicos: Impactos ambientais  

Essas substâncias que estão nos componentes quando dispostos 

inadequadamente causam a contaminação do solo, do ar e das 

águas superficiais e subterrâneas, além de terem efeito 

acumulativo em todos os níveis tróficos, que  consequentemente 

trará danos à saúde humana. (DEL GROSSI, Andreliza C.) 
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De acordo com Viet (2005), em cada 

tonelada de PCI há 17 gramas de ouro, 

valor considerável quando comparado à 

obtenção deste metal através de 

atividades de mineração: 6 a 12 gramas 

por tonelada de minério.  







Outras Possibilidades 



No relatório Recycling – from e-waste to resources (Reciclando – do lixo 

eletrônico aos recursos), publicado em fevereiro de 2010 pelo Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente1 (unep, 2009), uma análise 

comparativa muito interessante entre reutilização e reciclagem de 

resíduos de informática demonstrou que a reutilização criou 11 vezes 

mais empregos e gerou 15 vezes mais receita do que uma quantidade 

equivalente de material reciclado. Geração de emprego e renda, além de 

inclusão digital, diminuindo a geração de resíduos e a extração de 

matéria prima do meio ambiente. 

 

 

 

 





Estudos apontam que uma pessoa que vive até os 70 

anos chega a gerar mais de 20 toneladas de lixo. Com o 

avanço do mercado tecnológico, esse cidadão tende a 

engordar este número com um volume expressivo de 

descarte de produtos e acessórios relacionados à telefonia 

móvel, fotografia digital, impressão, computação pessoal, 

identificação por radiofreqüência (RFID) e por aí vai.  



QUESTÕES 

O que vcs fazem com esse lixo?  

O que fariam de novo? 

Vocês têm noção do risco à saúde que esse lixo oferece? 

Já ouviram algumas histórias de gente que ficou doente, 

por causa de tocar em algum tipo de resíduo?  
 

 

 

 

 

 

 

Ligação 



Após a destruição de equipamentos eletrônicos, como por exemplo, interruptor de circuito eletrônico, 

poderá ocorrer o vazamento do mercúrio, que irá se infiltrar no solo e causar danos ambientais e a 

população. O mesmo pode ocorrer com o cádmio que além de se infiltrar no solo pode contaminar os 

depósitos fluviais. Outro problema é devido à quantidade significativa de íons de chumbo que são 

dissolvidos do chumbo contido em vidro, tal como o vidro cônico dos tubos de raios catódicos, quando 

misturados com águas ácidas o que ocorre comumente nos aterros sanitários. 

 
Não é apenas a infiltração do mercúrio que causa problemas ao meio ambiente, a vaporização do 

mercúrio metálico e o mercúrio dimetileno, é também fonte de preocupação. Além disso, fogos não 

controlados podem ocorrer nos aterros sanitários, e isto pode ocorrer com muita freqüência, e quando 

expostos ao fogo, metais e outras substâncias químicas podem ser liberados, causando danos à 

população. 

 



https://prefeitura.pbh.gov.br/slu/informacoes/descarte-e-coleta/como-descartar 
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Meu papel? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossas atitudes cotidianas devem ser consideradas como 

pequenas contribuições para um mundo melhor. 

FRIEDRICH, 2014 
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Obrigado!!! 
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