O QUE FAZER COM SEU LIXO ELETRÔNICO?
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Solídos (Lei nº 12.305/10) fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes de eletroeletrônicos e seus componentes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de
retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana.
No entanto ainda há poucos lugares que recebem esse tipo de resíduo e menos ainda prestadores de serviço que
recolham nas casas e empresas.
PROBLEMAS CAUSADOS PELO
DESCARTE INADEQUADO

FAÇA SUA PARTE!

· O descarte é feito quando um equipamento apresenta Veja abaixo a lista de materiais que você poderá
defeito, se torna obsoleto ou ultrapassado. O problema descartar corretamente durante a campanha da Alerj e
é quando este material é descartado diretamente no do TI Rio:
meio ambiente. Como possuem diversas substâncias
MATERIAIS DE COLETA:
químicas (chumbo, cádmio, mercúrio, berílio, etc.) em
suas composições, podem contaminar o solo e a água.
Câmeras fotográficas Impressoras
Televisores
Celulares e baterias
· Além do contaminar o meio ambiente, estas
Teclado
Vídeo cassete e DVD
substâncias químicas podem provocar doenças graves
Fones
Painéis
Digitais
em pessoas que coletam produtos em lixões, terrenos
Mouse
Carregadores
baldios ou na rua.
Calculadoras
Video Games
GPS
Computadores
Estes equipamentos são compostos também por
grande quantidade de plástico, metais e vidro. Estes
materiais demoram muito tempo para se decompor no
solo.

ENTÃO ONDE JOGAR O E-LIXO FORA?
Para não provocar a contaminação e poluição do meio
ambiente, o correto é fazer o descarte de lixo eletrônico
em locais apropriados como, por exemplo, empresas e
cooperativas que atuam na área de reciclagem.
Celulares e suas baterias podem ser entregues nas
empresas de telefonia celular. Elas encaminham estes
resíduos de forma a não provocar danos ao meio
ambiente.
Outra opção é doar equipamentos em boas condições,
mas que não estão mais em uso, para entidades sociais
que atuam na área de inclusão digital. Além de não
contaminar o meio ambiente, o ato ajudará pessoas que
precisam.
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