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APRESENTAÇÃO

Esta cartilha foi desenvolvida durante o curso de mestrado do Programa de Pós

Graduação em Ensino de Ciências (PPGEC) da Universidade Estadual de Roraima e faz parte da

sequência didática do projeto de Pesquisa intitulado “LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA: UMA

PROPOSTA PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NUMA PERSPECTIVA CIÊNCIA, TECNOLOGIA,

SOCIEDADE E AMBIENTE (CTSA) A LUZ DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA”. O

trabalho tem como objetivo realizar a transposição didática do conteúdo “Lixo Eletrônico”, ou

seja, transformar o conhecimento científico em conhecimento escolar, adequando-o a

linguagem dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental e auxiliará no desenvolvimento da

pesquisa.

Mestranda: Marilene Kreutz de Oliveira

Orientador: prof. Drc. Josias Ferreira da Silva



Você sabia que existe 

vários tipos de lixo?
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ENCONTRE NO DIAGRAMA AS PALAVRAS EM DESTAQUE NO QUADRO ABAIXO:

1 – CONSUMIR menos, evita a produção de LIXO;
2 – O lixo pode CONTAMINAR o SOLO, a ÁGUA e o ar e provocar DOENÇAS;
3 – TODOS nós somos RESPONSÁVEIS em CUIDAR do PLANETA;
4 – CONSERTAR ou DOAR um APARELHO USADO, ajuda a diminuir a produção de lixo ELETRÔNICO.
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CATEGORIA EXEMPLOS
Grandes eletrodomésticos Geladeira, máquina de lavar roupa e louça, 

fogões, micro-ondas.
Pequenos 
eletrodomésticos

Aspiradores, torradeiras, facas elétricas, 
secadores de cabelo.

Equipamentos de 
informática e de 
telecomunicações 

Computadores, laptop, impressoras, celulares, 
telefones.

Equipamentos de 
consumo

Aparelhos de televisão, aparelhos DVD, vídeos 
games.

Equipamentos de 
iluminação

Lâmpadas fluorescentes.

Ferramentas elétricas e 
eletrônicas 

Serras, máquinas de costura, ferramentas de 
cortar grama.

Brinquedos e 
equipamentos de esporte 
e lazer

Jogos de vídeo, caça-níqueis, equipamentos 
esportivos.

Aparelhos médicos Equipamentos de medicina nuclear, radioterapia, 
cardiologia, diálise.

Instrumentos de 
monitoramento e controle

Termostatos, detectores de fumo.

Distribuidores 
automáticos

Distribuidores automáticos de dinheiro, bebidas e 
produtos sólidos.

Fonte: Adaptado do PARLAMENTO EUROPEU Directiva 2001/96/CE

Entendendo melhor o Lixo Eletrônico
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Todo mundo adora trocar de celular, comprar um notebook ou uma televisão 
nova, gostamos de estar sempre em dia com as novidades tecnológicas.

Enquanto eles estão funcionando, são ótimos. Mas um dia todos esses
aparelhos deixarão de ser usados e se transformarão em lixo eletrônico.

O QUE FAZER COM O LIXO ELETRÔNICO?

O lixo eletrônico não pode ser descartado junto com o lixo comum,
pois possuem metais pesados que podem causar danos ao meio
ambiente e a saúde das pessoas e dos animais.

O Brasil aprovou, em 2010, a Politica Nacional dos Resíduos Sólidos,
onde cria a chamada “Logística Reserva”, que é um conjunto de
ações que facilita o retorno dos resíduos a quem os produziu para
que sejam tratados e reaproveitados em novos produtos.

FONTE: Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 05



Cruzadinha
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Estes materiais, quando jogados em aterros não
controlados e lixões, podem contaminar o solo e
atingir o lençol freático. Caso a água venha a ser
utilizada na irrigação, criação de gado ou mesmo
no abastecimento público, o homem pode ser
afetado.

QUANDO O LIXO ELETRÔNICO SE TORNA UM PROBLEMA

O problema é que é difícil encontrar lugares
apropriados para o descarte. Nem sempre os
municípios possuem local apropriado.
Uma alternativa é ligar para o fabricante do
aparelho, que por lei deve dar um destino
ambientalmente correto.
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CHUMBO: prejudica o sistema
nervoso, afeta o sangue, os rins, o
sistema digestivo e reprodutor. Pode
ser encontrado computadores,
celulares e televisões.

MERCÚRIO: provoca lesões no
cérebro e causa má formação de feto
durante a gravidez. Pode ser
encontrado em computadores,
monitores e tvs de tela plana.

NÍQUEL: causa distúrbios
respiratórios, dermatites, câncer,
cirrose e insuficiência renal. É
encontrado em pilhas e baterias

ARSÊNIO: causa doenças de
pele, prejudica o sistema
nervoso e pode causar
câncer de pulmão. É
encontrado em celulares.

CÁDMIO: provoca
envenenamento, danos aos ossos,
rins e pulmões. É encontrado em
computadores, monitores antigos
e baterias de notbooks

PVC: se queimado e inalado, pode
causar problemas respiratórios.
Pode ser encontrado em fios para
isolamento elétrico.

LÍTIO: afeta o sistema nervoso
central, gerando visão turva, ruído
nos ouvidos, vertigens e tremores.
É encontrado em pilhas e baterias.

FONTE: http://pt.slideshare.net/jeancampos737/apresentao-computrte

O LIXO ELETRÔNICO E A SAÚDE
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CURIOSIDADES SOBRE O LIXO ELETRÔNICO
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DE QUEM É A RESPONSABILIDADE DE CUIDAR DO PLANETA?

É minha?

É sua?
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CONSUMO X CONSUMISMO

Todo mundo necessita comprar roupas, alimento, eletrodomésticos,
etc. isso chama-se CONSUMO, ou seja, comprar o que você necessita
consumir.

O CONSUMISMO significa comprar aquilo que não temos
necessidades, as vezes influenciados pelas propagandas, as vezes
influenciados pelos amigos ou as vezes por vontade própria. Algumas
vezes, as pessoas não tem consciências do que estão fazendo.

O consumismo é um problema tanto para a pessoa que compra,
como para o planeta e o meio ambiente, pois mais produtos
consumidos, significa mais matéria prima utilizada e mais lixo
no planeta.

Antes de reciclar é preciso repensar o que e como consumir.
FONTE: Pesquisa da autora 11



FONTE:http://green-computing.wikidot.com/reciclagem-do-lixo-eletronico

LIXO ELETRÔNICO E RECICLAGEM
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AJUDE O CAMINHÃO A ENCONTRAR O CAMINHO  CORRETO PARA O LIXO ELETRÔNICO.

Labirinto
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OS DEZ MANDAMENTOS DO LIXO ELETRÔNICO

FONTE: http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL87082-
6174,00-DEZ+MANDAMENTOS+REDUZEM+LIXO+ELETRONICO.html 14



FONTE: http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL87082-
6174,00-DEZ+MANDAMENTOS+REDUZEM+LIXO+ELETRONICO.html
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Jogo dos 7 erros
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