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LIXO ELETRÔNICO:
um risco para todos nós

|       APRESENTAÇÃO

Você sabia que se fosse possível juntar todo o lixo eletrônico que o mundo produz 
anualmente, daria para encher alguns estádios do tamanho do Maracanã? 

É uma quantidade imensa de celulares, TVs, câmeras, pilhas e outros itens 
eletrônicos que, em sua maioria, vai para o lixo comum. Quando reciclado de 
forma correta, o lixo eletrônico poupa a natureza e a nossa saúde de muitos males.

Sabemos que o planeta necessita cada vez mais da nossa atenção e que os 
recursos naturais são limitados. A única maneira de garantir o nosso bem-estar
no futuro é preservar e usar conscientemente esses recursos tão preciosos. 

Pensando nisso, desde 2008, NET, Claro e Embratel mantêm o Claro Recicla, 
programa que contribui para a conscientização socioambiental da população 
sobre a importância de destinar de maneira correta o lixo eletrônico, em especial, 
celulares, baterias e acessórios sem uso. O programa oferece urnas de coleta 
desses materiais nas lojas da Claro e os encaminha para a reciclagem. 

Esta cartilha traz dicas e informações para que você faça a sua parte, 
além de reforçar o compromisso de NET, Claro e Embratel com o 
desenvolvimento sustentável e com o bem-estar social. Esperamos que ela 
contribua para uma atitude cidadã e o incentive a dar um destino responsável 
àqueles aparelhos eletrônicos que não servem mais e que estão no fundo 
da gaveta ou encostados em casa. 

Ao final da leitura, passe esta cartilha a um familiar ou um amigo. 
Para descartá-la, utilize um ponto de coleta para reciclagem. 
O planeta inteiro agradece. 
 

Realização:                                               

Celulares, computadores, DVDs, câmeras fotográficas, televisores, 
impressoras etc.: conseguimos viver sem eles? Essas maravilhas 
tecnológicas já conquistaram os nossos corações, pois eles nos 
conectam com o mundo, nos divertem, guardam lembranças 
e facilitam muito a nossa vida. 

Quando funcionam, são ótimos! Mas e quando pifam ou se 
tornam obsoletos? Hoje, infelizmente, a maioria desses aparelhos 
vai para o lixo comum e prejudica o meio ambiente.

O tamanho do problema:

Um celular mais moderno, um novo tablet e uma TV de alta definição
surgem a cada instante. E a rapidez com que a tecnologia avança 
contribui para a geração descontrolada do lixo eletrônico.

Entre os países emergentes, o Brasil tem posição de destaque na 
geração de lixo eletrônico por habitante, conforme aponta o 
Recycling – from e-waste to resources (Reciclando – do lixo eletrônico 
aos recursos), relatório produzido pelo Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente. 

O tempo médio de uso de um aparelho celular no Brasil é inferior 
a dois anos. Isso significa que frequentemente aparelhos celulares
vão parar no lixo. E é aí que começa o problema.

Além de celular, o que mais é lixo eletrônico? 
Tevês, computadores, carregadores, lâmpadas fluorescentes, 
eletrodomésticos em geral e tudo mais que funcione com eletricidade.

Claro Recicla
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O LIXO QUE CRESCE 
e o que diz a lei

Em 2010, o Brasil aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para
padronizar a forma de tratar o lixo e incentivar a reciclagem. 

Um dos pontos fundamentais da nova lei é a chamada “logística reversa”, 
um conjunto de ações que facilita o retorno dos resíduos a quem os produziu 
para que sejam tratados ou reaproveitados em novos produtos. De acordo 
com as novas regras, os envolvidos na cadeia de comercialização dos produtos, 
desde a indústria até as lojas, deverão estabelecer um consenso sobre as 
responsabilidades de cada um. 

Se todo mundo fizer a sua parte, o problema tem solução. Mas temos de 
agir o quanto antes, pois a situação só está se agravando. Segundo a ONU, 
a produção de lixo eletrônico cresça a cada ano e a tendência é que isso aumente. 
Vamos ajudar a mudar esse cenário? 

AUMENTO DO LIXO 
eletrônico ao longo dos anos

Tanto celulares quanto a sua bateria e acessórios podem ser descartados 
nos pontos de coleta das operadoras, como os do Claro Recicla, disponíveis 
nas lojas da Claro em todo o Brasil. Assim, você faz a sua parte para que toda 
a matéria-prima contida nesses aparelhos seja recuperada. 

Os componentes do celular, da bateria ou dos acessórios contêm substâncias 
tóxicas que, em aterros sanitários, podem entrar em contato com o solo e 
atingir o lençol freático, contaminando plantas, animais e o ser humano. 
Por isso, não os jogue no lixo comum.

O QUE FAZER
com seu celular antigo?

Em um único celular são encontrados 15 metais diferentes, como o 
cobre, ferro, alumínio, ouro, prata, paládio, estanho, berílio. E alguns 
deles são metais pesados contaminantes, como o níquel, cromo, cobalto, 
chumbo, cádmio, arsênio e o mercúrio.

A reciclagem destes metais, além de evitar que contaminem os seres 
humanos, garante que novos eletrônicos sejam fabricados, já que a taxa 
de reciclagem de todos os metais ainda é baixa, e muitos estão até em 
perigo de “extinção”.



São milhões de geladeiras, TVs, micro-ondas, computadores, impressoras, 
notebooks, video games, aparelhos de ar-condicionado, ferros de passar 
roupa, câmeras fotográficas, MP3, rádios e tantos outros eletrônicos que 
se não forem descartados corretamente, transformam-se em lixo tóxico, 
causando uma série de danos ao meio ambiente e ao ser humano. 

Encontrar lugares apropriados para o descarte é difícil. Nem sempre as 
prefeituras oferecem alternativas. E ainda não há no País um sistema organizado
de coleta para esses itens. Uma sugestão é entrar em contato com o fabricante 
do aparelho. As indústrias devem recolher o produto e dar a ele um destino 
ambientalmente correto, além de orientar sobre os cuidados que você deve 
ter no manuseio de aparelhos obsoletos. 

Ciclo Sustentável Philips – o programa atende diversas cidades brasileiras. 
A empresa se responsabiliza pela coleta e destinação correta de todos os tipos 
de aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos da marca, como TVs, 
aparelhos de áudio e vídeo e cafeteiras. No site, você encontra um mapa com 
os postos de coleta: www.sustentabilidade.philips.com.br 

Dell, HP, Positivo e Itautec – essas empresas possuem programas de reciclagem 
dos produtos de suas marcas e fazem a coleta dos equipamentos que não estão 
mais sendo usados. O serviço é gratuito, mas precisa ser agendado por telefone 
ou e-mail. Informe-se no site das empresas. 

Cedir – o Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática da USP recebe 
e reforma equipamentos, como CPUs, monitores, impressoras, scanners, 
projetores e notebook, e os encaminha para unidades da USP e entidades 
assistenciais cadastradas em São Paulo. O site do projeto é www.cedir.usp.br 

CI (Projeto Computadores para Inclusão) – a iniciativa do Governo Federal recupera 
computadores descartados por órgãos governamentais, empresas�e pessoas físicas. 
Os equipamentos são enviados aos CRCs (Centros de Recondicionamento de 
Computadores), que também promovem a capacitação e a inclusão digital de jovens. 
Depois de recuperados, os aparelhos são encaminhados a escolas públicas, bibliotecas 
e telecentros comunitários. 

Brastemp – a empresa possui o Programa Brastemp Viva!, que recolhe embalagens
dos produtos da marca para reciclagem. Conheça em: www.brastemp.com.br 

Walmart – a rede de supermercados tem mais de 60 pontos de coleta de pilhas e 
baterias em todas as suas lojas e clubes para garantir a destinação correta desses 
produtos. Saiba mais em: www.walmartbrasil.com.br 
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E COMO DAR UM DESCARTE
responsável para a geladeira, TV 
e outros aparelhos maiores?

Outra alternativa é procurar uma das iniciativas a seguir:

Deposite seu celular nas lojas da Claro
Celulares, acessórios e baterias podem ser depositados nas urnas do 
Claro Recicla, localizadas nas lojas da Claro de todo o Brasil. O programa  
está presente em mais de 2.000 pontos instalados em lojas próprias 
e agentes autorizados da empresa. Mais informações no verso desse 
manual ou no Instituto NET Claro Embratel.
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O RISCO
do descarte incorreto

Veja o que acontece quando o aparelho 
eletrônico obsoleto vai para o lixo comum

O Brasil descarta, por ano, 
cerca de 100 mil toneladas 
de computadores, 17 mil 
toneladas de impressoras, 
140 mil toneladas de 
aparelhos de TV e 2,2 mil 
toneladas de celular. Essa 
quantidade de lixo eletrônico 
somada encheria cerca de 20 
mil caminhões de lixo. 

No lixão, não há 
tratamento correto 
para os resíduos 
tóxicos liberados 
pelos eletrônicos 
descartados. 

Em contato com 
o solo, os metais 
pesados existentes 
nos eletrônicos 
podem contaminar o 
lençol freático (água 
subterrânea).

A água contaminada por esses metais 
pode ser usada na irrigação (afetando 
as plantações e as áreas de pastagens) 
e no abastecimento público.

Ao entrar em 
contato direto ou 
indireto com a 
água contaminada 
pelos metais do 
lixo eletrônico, as 
pessoas podem 
desenvolver 
uma série de 
doenças, como 
inflamação dos 
pulmões, anemia, 
dores de cabeça 
e abdominais, 
distúrbios na 
visão e paralisia 
nas mãos, entre 
outras.

Viu por que é 
importante que cada 
um faça a sua parte? 

Descartando corretamente 
seu lixo eletrônico, você ajuda 
a preservar o meio ambiente 

e evita a contaminação de 
alimentos e a proliferação 
de uma série de doenças!

Um único notebook, por 
exemplo, contém 500 g

de cobre, 1g de prata, 220 mg 
de ouro e 80 mg de paládio. Só em 

2011 foram vendidos no Brasil 5 
milhões de notebooks, 60% a mais 
do que ano anterior. Outro metais 
perigosos, como cádmio, chumbo 
e mercúrio são encontrados em 

pilhas e baterias.

Fontes: Recycling – From e-waste to resources 
(Reciclando – Do lixo eletrônico aos recursos), 
relatório publicado em fevereiro de 2010 pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma) GfK Consumer Goods
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Pequenas atitudes aumentam a vida útil do seu celular, garantem economia
na conta de energia e trazem mais segurança. 

Deixe-o dormir 
O seu celular não precisa ficar ligado 24 horas por dia. Assim como você, 
é necessário que ele descanse de vez em quando. Por que não desligá-lo à noite? 
Imagine a economia de bateria e energia que pode conseguir? 

Bluetooth, Wi-Fi e GPS 
Desligue-os se não estiver usando. Esses recursos consomem muita bateria do celular. 

Evite o calor 
A exposição em excesso ao calor pode prejudicar o seu aparelho e fazer com que a 
bateria descarregue mais rápido e dure menos. Evite deixá-lo exposto ao sol.
 
Menos brilho 
Diminuir um pouco o brilho da tela do telefone também ajuda a economizar 
bateria e aumentar a sua vida útil. 

O Eco Charger é um app indicado para quem costuma esquecer o carregador
na tomada depois que o celular está completamente carregado. Também alerta
para o superaquecimento da bateria e impede o uso excessivo e desnecessário
de eletricidade. Gratuito e disponível para Android (Play Store). 

Mapas da Reciclagem 
Especificamente para lixo eletrônico, a Secretaria do Meio Ambiente de
São Paulo criou o site E-Lixo, que indica no Google Maps o local mais próximo
para você descartar aparelhos eletrônicos obsoletos. 

Sai desse banho 
Espécie de despertador ecológico, o Sai Desse Banho toca uma música irritante
quando o tempo previamente estipulado para o banho – que pode ser de 4, 8
ou 12 minutos – é ultrapassado. O aplicativo também mostra quantos litros de
água o usuário consegue economizar por banho. O Sai Desse Banho é gratuito
e está disponível na Apple Store. 

Dicas para o dia a dia 
O Go Green e o Green Tips, dois aplicativos gratuitos e disponíveis para
Android (Play Store), oferecem dicas “verdes” bem simples, que podem ser
aplicadas no dia a dia, ajudando a preservar o meio ambiente. 

Com o E-lixo Maps, os consumidores do Estado de São Paulo contam com a
ferramenta para encontrar pontos de coleta e descarte do lixo eletrônico. 
http://www.e-lixo.org/ 

O DescarteInfo indica o local mais próximo para descarte adequado de
resíduos sólidos em Fortaleza (CE-Brasil) https://descarteinfo.blogspot.com.br/ 

O APP Lixo eletrônico traz dados referente ao descarte de lixo eletrônico,
seus impactos ao meio ambiente, dias, horários e locais que 
lixo pode ser descartado 

como fazer seu aparelho viver 
mais e poluir menos

aplicativos que podem contribuir 
para uma vida sustentável

EU AMO MEU CELULAR SEU CELULAR TE AMA

Lembre-se: antes de 
descartar seu celular 
é importante limpar 
todos os dados pessoais 
do aparelho, de 
contatos a mensagens 
antigas. Usuários de 
smartphones não podem 
se esquecer de também 
sair dos aplicativos que 
necessitem de senha 
para ser acessados, como 
o Facebook ou Twitter.
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Compra: O celular, feito 
também com matérias-primas 
recicladas, é vendido em lojas

Descarte: Celulares, 
baterias e acessórios fora 
de uso ou quebrados são 
depositados nas urnas 
para serem reciclados

Desmontagem: Os itens retirados 
nos pontos de coleta são contados, 
pesados e depois desmontados

Reciclagem: Por meio de 
processos físicos e químicos, são 
extraídos plásticos e metais

Matéria-prima: Os materiais extraídos 
nas recicladoras especializadas, 
como ouro, plástico, cobre, chumbo, 
ferro, prata e níquel, se transformam 
em matéria-prima para a indústria, 
poupando a natureza de mais extrações

Novos produtos: Com as 
matérias-primas geradas na 
reciclagem são fabricados 
produtos como eletrônicos 
em geral, joias, alto-falantes, 
brinquedos, sacolas, baldes, 
telhas, panelas, entre outros

COMO UM CELULAR 
antigo vira um novo item?

1

2

3

4

5

6

Veja o que acontece depois que você descarta 
seu celular obsoleto nas urnas do Claro Recicla
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VOCÊ
sabia?

O PLANETA AGRADECE SE VOCÊ: 

• Enviar aquele celular sem uso – e os seus 
acessórios – para a reciclagem especializada 
(como os pontos de coleta do Claro Recicla). 

• E orientar amigos e familiares para que 
eles também deem um destino correto aos 
seus celulares, baterias, carregadores, chips 
e fones de ouvido obsoletos. 

O PLANETA NÃO AGRADECE SE VOCÊ: 

• Deixar um celular sem uso esquecido 
no fundo da gaveta. 

• Guardar a bateria obsoleta com a 
pretensão de usá-la algum dia. 

• Vender celulares e acessórios no 
mercado negro: há risco de descarte 
incorreto ou de uso ilícito. 

• Deixar crianças brincarem com um 
celular velho: há perigo de contaminação 
se o aparelho estiver quebrado. 

• Jogar aparelhos obsoletos no 
lixo comum. 

• Descartar o aparelho em uma 
assistência técnica “não oficial” ou 
“não autorizada”. 

RECICLAR É UMA ATITUDE CIDADÃ
E você pode fazer a diferença

                Celulares 

• Atualmente, o descarte de celulares por ano no Brasil equivale, 
mais ou menos, ao peso de quatro Airbus 380, um em cima do outro. 

• Um único aparelho celular contém cerca de 250 mg de prata, 24 mg de 
ouro e 9 g de cobre, além de outros metais. Multiplique esse número 
por 250 milhões (quantidade de linhas ativas no Brasil) e tenha uma ideia 
da economia que a reciclagem pode gerar para o meio ambiente. 

• Até 80% de um celular pode ser reciclado.

• Entre os produtos fabricados a partir dos componentes de um celular 
reciclado, estão baterias, joias, brinquedos, garrafas, baldes, vassouras etc. 

                 Pilhas e baterias

• Além de durarem menos, baterias piratas de celular podem conter dez 
vezes mais mercúrio do que as oficiais. Altamente tóxico, o mercúrio causa 
graves danos ao sistema nervoso. 

• Com a reciclagem das pilhas descartadas anualmente no Brasil, seriam 
recuperadas toneladas de zinco e manganês, minerais que são úteis, 
por exemplo, para a agricultura. 

                 Eletrônicos

• A reciclagem de 1 tonelada de lixo eletrônico evita a emissão de 3 toneladas 
de CO2. Portanto, a reciclagem desses aparelhos também ajuda no combate ao 
aquecimento global. 

• O Japão é o país que mais recicla lixo eletrônico no mundo. Em seguida, 
vêm Estados Unidos, Austrália, Canadá, China e Índia.

Fontes:
Recycling – from e-waste to resources (Pnuma) / Revista Galileu – Ed. Globo / Planeta Sustentável – Ed. Abril / GBI Research
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O programa Claro Recicla, uma das iniciativas de NET, Claro e Embratel para ajudar 
na preservação do meio ambiente, existe desde 2008 e contribui para dar um destino 
ambientalmente correto para os celulares, acessórios e baterias sem uso.

A urna coletora está disponível em diversas lojas próprias e agentes autorizados 
da Claro, em todo o Brasil.

É fácil fazer o bem para o planeta. Recicle!

Para depositar celulares, baterias e acessórios nas urnas da Claro, não precisa ser 
cliente da empresa e não é necessário preencher formulários. 
Todo o material é separado, classificado e encaminhado para o processo de 
reciclagem, feito por recicladora certificada pelo Ibama.


