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CIÊNCIAS 

 

Unidade temática: Matéria e energia. 

Objetos do conhecimento: Consumo consciente e Reciclagem. 

 

Lixo Eletrônico 

 

O lixo eletrônico ou tecnológico, como o próprio nome indica, é aquele proveniente de materiais 

eletrônicos. Ele também é conhecido pela sigla RAEE (Resíduos de Aparelhos Eletroeletrônicos). 

Com o avanço da tecnologia no mundo moderno, há um excesso de lixo eletrônico, os quais 

podem causar diversos impactos negativos no meio ambiente. 

 Lixo Eletrônico e o Meio Ambiente: 

O lixo eletrônico é produzido por materiais de origem inorgânica, por exemplo, cobre, alumínio, 

metais pesados (mercúrio, cádmio, berílio e chumbo). 

Eles podem comprometer o meio ambiente visto que são compostos por elementos muito 

poluentes, os quais são absorvidos pelo solo e pelos lençóis freáticos comprometendo o equilíbrio 

ecológico. 

Além de poluir o ambiente, o contato com esses produtos pode acarretar em diversas doenças 

para os animais e os seres humanos. 

 Reciclagem de Lixo Eletrônico: 

Com o aumento da globalização e da tecnologia, novos aparelhos eletrônicos são lançados em 

curto espaço de tempo, o que leva as pessoas a trocarem seus aparelhos mesmo que ainda 

estejam funcionando. 

Para exemplificar melhor, dados apontam que nos Estados Unidos, cerca de 300 milhões de 

aparelhos eletrônicos são descartados anualmente sendo que seis em cada dez deles ainda em 

condições perfeitas de funcionamento. 

No Brasil, o aumento da comercialização de produtos eletrônicos nas últimas décadas tem gerado 

grandes problemas ambientais como a poluição do meio ambiente. Entre os países 

subdesenvolvidos, o Brasil é o país que mais gera lixo eletrônico no mundo. 
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De tal modo, o que pode parecer um simples ato de consumo, esse tipo de ação tem grande 

impacto no meio ambiente, como a poluição do solo, da água e do ar. 

Vale lembrar que as empresas que fabricam esses produtos utilizam uma técnica denominada de 

“obsolescência programada”, ou seja, oferecem um tempo de validade para esses produtos, o que 

leva os consumidores a consumirem cada vez mais. 

Assim, visto a quantidade de lixo eletrônico produzido no mundo, a melhor alternativa é a 

reciclagem desses produtos. 

 Coleta e Descarte do Lixo Eletrônico: 

Atualmente, muitas empresas que fabricam e que são responsáveis por grande parte da poluição 

proveniente dos produtos eletrônicos estão apostando em ações de sustentabilidade e, portanto, 

oferecem locais apropriados para o descarte desses aparelhos. A própria empresa recicla esses 

materiais, gerando outros novos. Há ainda casos em que as pessoas levam seus aparelhos 

usados e trocam por um novo, mediante o pagamento da diferença. 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/lixo-eletronico/ Imagem: google.com Acessado em 14/05/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Orgânico: 

Qualquer resíduo que tenha origem animal ou vegetal. 

 Inorgânico: 

Que é ou contém substância química que não é orgânica. 

 Obsolescência: 

Processo de redução da vida útil e do valor de um bem, devido ao surgimento de outros 

produtos semelhantes. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Yo7obqWfMmU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo7obqWfMmU
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Se possível, acesse também o vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6r0EgxExbEU 

 

 

 

Agora que você conhece um pouco mais sobre os impactos ambientais do descarte incorreto do 

lixo eletrônico, vamos realizar algumas atividades: 

 

1- Pesquise dois exemplos de lixos eletrônicos e registre sua pesquisa: 

  

  

 

 

2- Cite umas das consequências do descarte incorreto do lixo eletrônico para o meio 

ambiente: 

  

  

 

 

3- Desembaralhe as sílabas e descubra como fica o parágrafo completo, após a descoberta 

escreva-o da forma correta: 

 
Atualmente, muitas pre em sas que fabricam e que são responsáveis por grande parte da 

poluição proveniente dos produtos ni trô le e cos estão apostando em ações de sustentabilidade 

e, portanto, oferecem locais apropriados para o car te des desses aparelhos. 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=6r0EgxExbEU

