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Resumo: Por intermédio da Revolução industrial dos 

séculos XVII e XVIII, a humanidade evoluiu 

drasticamente e trouxe consigo várias inovações 

tecnológicas que se fazem importantes até os dias de hoje. 

Entretanto, naquela época não havia ainda a preocupação 

com questões ambientais. Ao passo em que a produção de 

eletrônicos necessita de grande quantia de recursos 

naturais, dado que antigamente se fazia abundante os 

recursos na natureza. Porém, o homem ainda não havia se 

dado conta de que esses recursos são finitos, sua extração 

pode causar danos ambientais e a geração de resíduos 

eletrônicos também. Com isso fez se perceber a 

necessidade de uma mudança na mentalidade humana e 

repensar o modo de consumo e descarte dos resíduos 

através de oficinas socioeducativas voltadas para questões 

ambientais. 

 
Palavras-chave: obsolescência programada; resíduo eletrônico; 

educação socioambiental. 

 
I. INTRODUÇÃO  

Após o período da Revolução Industrial, a humanidade se 

deparou com o surgimento de incontáveis tecnologias, que  
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facilitaram a vida do homem na sociedade moderna. Bem 

como exemplo, podemos citar os aparelhos eletroeletrônicos e 

seus semelhantes como eletrodomésticos. Tais tecnologias 

revolucionaram o modo como vivemos atualmente, por 

exemplo, no âmbito da comunicação com os aparelhos de 

celular, computadores com tecnologia de ponta, a utilização de 

baterias e pilhas para dar energia aos brinquedos ou aparelhos 

que usamos no dia-a-dia, entre outros. 

 
Entretanto, a intensa produção de novas tecnologias começou 

a afetar negativamente o meio ambiente, devido ao uso 

inconsciente e exacerbado dos recursos naturais, 

concomitantemente com o descarte incorreto dos resíduos 

gerados ou utilizados. A exemplificar, temos o uso do 

petróleo, que é extraído para a fabricação de plásticos que 

potencialmente podem ser utilizados em produtos eletrônicos 

como computadores, teclados, mouse e eletrodomésticos em 

sua maioria. Segundo [1] a extração petrolífera pode causar 

“danos à vegetação, solo e fauna a partir da construção de 

instalações auxiliares; interferência nos recursos hídricos 

subterrâneos causados pelos estudos hidro geológicos; 

levantamentos geofísicos com possibilidade de gerar ruídos, 
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explosões e vazamento de combustíveis; perfuração de poços 

para pesquisa”. 

 

O uso de recursos hídricos como fonte de energia para a 

produção das aparelhagens eletrônicas também entra na 

questão do impacto ambiental causado por ações antrópicas. 

Visto que, o uso desgovernado sem o estudo antecipado das 

influências negativas que a construção de uma usina 

hidrelétrica, por exemplo, pode ocasionar na degradação do 

meio ambiente.  “Os impactos físicos mais comuns são a 

diminuição da correnteza do rio alterando a dinâmica do 

ambiente aquático, com isso o fluxo de sedimentos é alterado 

favorecendo a deposição deste no ambiente lótico” [2]. Dentre 

outros impactos podemos citar o impacto químico, causado 

por eutrofização do rio e reações químicas que geram 

compostos nocivos no recurso hídrico; impacto biológico com 

a separação das águas por meio da barragem que impede o 

período de piracema dos peixes e o impacto social das 

comunidades que vivem no entorna da usina.  

 

Além dos impactos da extração de recursos naturais 

anteriormente já citados, temos também em conjunto a 

problemática do descarte incorreto de resíduos eletrônicos. Ao 

passo em que [3], explica de maneira sucinta que “Lixo 

eletrônico é o nome dado aos resíduos da rápida obsolescência 

de equipamentos eletrônicos, que incluem computadores e 

eletrodomésticos, entre outros dispositivos. Tais resíduos, 

descartados em lixões, constituem se num sério risco para o 

meio ambiente, pois possuem em sua composição metais 

pesados altamente tóxicos, como mercúrio, cádmio, berílio e 

chumbo. Em contato com o solo estes metais contaminam o 

lençol freático e, se queimados, poluem o ar além de 

prejudicar a saúde dos catadores que sobrevivem da venda de 

materiais coletados em lixões”. 

 

E para [4] “a indústria da informática é uma das quais mais 

colaboram com a degradação do meio ambiente. A cada ano 

surgem novas tecnologias que diminuem a vida útil de certos 

equipamentos que por consequência acabam acumulando e 

aumentando o número de lixo eletrônico encontrado nos 

lixões”.  

 

Visto que, em sua maioria, os resíduos eletrônicos como 

baterias e componentes de aparelhos possuem em sua 

composição substâncias tóxicas e nocivas à saúde dos seres 

vivos. Dado que o descarte incorreto desses aparelhos sem 

antes o respaldo de uma reciclagem ou separação de seus 

componentes, podem contaminar o solo e os lençóis freáticos 

de um rio, desencadeando uma contaminação em massa. 

Dados do relatório internacional Global E-waste monitor 

2017, da Universidade das Nações Unidas (UNU) em parceria 

com União Internacional das Telecomunicações (UIT) e a 

ISWA–International Solid Waste Association (Associação 

Internacional de Resíduos Sólidos), apontam que o Brasil 

produziu 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico no ano de 

2016 [5]. 

 Tal dado coloca em evidência o quão em larga escala 

estamos na geração de resíduos eletrônicos e o quanto a 

população ainda está inerte as informações acerca do assunto. 

Logo, a educação socioambiental se faz de urgente 

necessidade, principalmente entre as crianças, que possuem 

fácil assimilação das ideias passadas e interesse no 

aprendizado.  

Para [6] “Para estabelecer um processo de reciclagem, é 
necessário organizar um gerenciamento eficiente de coleta. A 
principal dificuldade associada à implementação dos 
processos de reciclagem de lixo eletrônico no Brasil é o 
sistema de coleta, pois sua eficiência depende não apenas da 
educação e cooperação das pessoas, mas também da 
cooperação entre geradores de resíduos industriais, 
distribuidores e governo”. 

Visto que segundo [7] existem duas fontes que dão origem 

para os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos 

(REEE). A institucional, onde os resíduos são provenientes de 

empresas e instituições do setor público/privado. E o 

domiciliar, que como o próprio nome da diz produção de 

resíduos vindos de domicílios. Ainda, que com a rápida 

evolução e criação de novos produtos modernos, os 

eletrônicos que “acabaram” de serem lançados já são ditos 

como ultrapassados pelas redes midiáticas, gerando uma maior 

influência para que as pessoas descartem o eletrônico para 

adquirir um mais recente, conhecida também como a 

obsolescência programada. Na qual a pessoa é influenciada a 

comprar mais e mais sem ter consciência. 

Por isso, vimos a necessidade de disseminar o conhecimento 

acerca do assunto, por meio de oficinas de educação 

socioambiental nas comunidades com foco no público-alvo 

(alunos e professores do ensino fundamental séries finais). 

Para que dessa forma eles também possam compartilhar os 

conhecimentos adquiridos com as pessoas de seu convívio, 

fazendo que com a ideia de conscientização dos impactos 

ambientais de resíduos eletroeletrônicos alcance a maior 

quantidade de pessoas possíveis. 

 

II. METODOLOGIA  

As oficinas foram realizadas quinzenalmente com a 

participação do público-alvo (alunos e professores do ensino 

fundamental séries finais), com o desenvolvimento de 

atividades de mobilização quanto a questão dos resíduos 

eletrônicos despertando a preocupação e conscientização da 

comunidade envolvida, viabilizando a implantação de um 

sistema de gestão integrado para todos. 

Ao longo das oficinas, mediante a colaboração do público-

alvo, os alunos extensionistas e a supervisão da docente, foi 

possível a confecção de alguns materiais reutilizando resíduos 

eletrônicos visando um aproveitamento desses resíduos. 

 

A. OFICINA DO BLOCO DE NOTAS 

Os alunos desenvolveram com ajuda das extensionista e 

supervisão da docente um bloco de notas reutilizando 
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disquetes que seriam descartados (Figura 1) esse, elaborado de 

forma educativa, criativa e com um caráter pedagógico 

voltado a reutilização dos resíduos eletrônicos. Foram 

arrecadados disquetes sem uso, utilizamos abraçadeiras de 

nylon para poder juntar um disquete com o outro de maneira 

que ele ficasse flexível o possível para poder girar como um 

bloco de nota. 

 
Fig. 1. Extensionistas auxiliando os alunos na montagem dos 

bloquinhos de disquete. (Foto elaborada pelo autor). 

 

 
Fig. 2. Bloco de notas feito com disquete já prontos. (Foto 

elaborada pelo autor). 

 

 

B. OFICINA DO “PAPA-PILHAS” 

Os alunos também confeccionaram um “Papa pilhas” (Figura 

3) para levarem para casa, feito com garrafas PET fornecidas 

pela docente, com a ideia de evitar que os alunos descartem 

incorretamente as pilhas no lixo comum. As extensionistas 

fizeram o recorte da boca e pintaram as garrafas para que 

depois os alunos decorassem como quisessem. 

 

 
Fig. 3. Alunos do colégio realizando a junto com as 

extensionistas. (Foto elaborada pelo autor). 

 
Fig. 4. Papa pilhas prontos. (Foto elaborada pelo autor). 

 

C. OFICINA DO CHAVEIRO DE TECLADO 

Foram coletados na escola, vários teclados que seriam 

descartados. As extensionistas retiram as teclas com letras 

para que os alunos pudessem fazer um chaveiro com o seu 

próprio nome (Figura 5). Durante a oficina, os alunos foram 

auxiliados pelas extensionistas no manuseio para confeccionar 

os chaveiros. 

 
Fig. 5. Aluno montando seu chaveiro. (Foto elaborada pelo 

autor). 

 

 
Fig. 6. Chaveiros elaborados com peças de teclados feitos 

pelos alunos. (Foto elaborada pelo autor) 

 

Foram utilizados aproximadamente 8 teclados para que fossem 

retiradas as teclas necessárias para montar o chaveiro com o 

nome de cada aluno. As extencionistas usaram uma agulha de 

costura e uma vela para poder ao esquentar a agulha e furar as 

teclas. Utilizamos argolinhas de chaveiro e alicates para poder 

abrir e fechar quando estivessem encaixados. 
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D. OFICINA DO CD MANDALA 

Também foram realizados com os alunos uma oficina com 

mandalas a partir de Cd’s que não havia mais uso. Os alunos 

utilizaram cola colorida para confeccionar os desenhos ou 

mandalas no Cd. Para isso retiramos a parte adesivada do Cd e 

deixamos ele transparente para que as crianças pudessem usar 

a criatividade. 

 

 
Fig. 7. Extensionista em conjunto com os alunos desenhando 

as mandalas nos Cd’s. (Foto elaborada pelo autor). 

 

 
Fig. 8. Alunos desenhando os mandalas no Cd. (Foto 

elaborada pelo autor). 

 
Fig. 9. Uma das mandalas pronta. (Foto elaborada pelo autor). 

 

III. RESULTADOS  

Segundo o Plano Diretor do Município de Campinas, 

“Resíduos Tecnológicos São considerados resíduos 

tecnológicos: Pilhas e baterias, Lâmpadas fluorescentes, 

Materiais eletroeletrônicos. No Município de Campinas, a 

coleta dos resíduos tecnológicos se dá nos Locais de Entrega 

Voluntária – LEV’s (Ecopontos) do Município e no 

Departamento de Limpeza Urbana. O Município coleta 

atualmente 40 ton./mês de resíduos tecnológicos” [8]. Ao 

passo em que se faz presente unidades de triagem de material 

reciclável, ecopontos, pontos verdes e unidade recicladora de 

materiais (URM). Conjuntamente que o município dispõe de 

um programa de educação ambiental, que visa realizar 

palestras e visitas monitoradas em aterros sanitários da região 

[9]. 

Tendo em vista que o projeto ainda se encontra em andamento 

até o presente momento, foi possível identificar através dos 

materiais confeccionados pelas crianças durante as oficinas o 

entendimento, mudanças de hábitos e pensamentos dos 

público-alvo (alunos e professores do ensino fundamental 

séries finais), bem quanto a reflexão do tema resíduos 

eletrônicos e como este afeta o planeta. Os materiais 

desenvolvidos estão colaborando para o entendimento do tema 

em questão. Despertando um maior interesse no descarte 

correto e na reutilização de resíduos eletrônicos, tendo em 

vista que hoje é uma das problemáticas no país. 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Graças as inovações tecnológicas a humanidade se vê em 

constante evolução, entretanto toda essa evolução tem um 

custo principalmente voltado ao meio ambiente. Visto que os 

recursos naturais antes tão abundantes estão se tornando 

escassos devido ao consumo desenfreado e a extração. E o 

descarte incorreto de todo esse material no meio ambiente 

acaba por contribuir na degradação do mesmo, sendo que a 

sua grande maioria é passível de reciclagem. 

Por isso, nada mais justo e essencial que a educação 

socioambiental voltada para alunos e professores do ensino 

fundamental e séries finais, para disseminar conhecimentos 

sobre resíduos eletrônicos, seus impactos no meio ambiente, 

maneiras de como fazer a reciclagem e descarte correto deles. 

Dessa forma, a educação socioambiental poderá se expandir 

ao entorno da comunidade por meio do próprio público-alvo, 

mudando a maneira de pensar e agir para com o meio 

ambiente. 

A extensão vem proporcionando aos alunos e as 

extensionistas, uma vivência a mais da sala de aula. Percebe-

se o interesse por questões ambientais possibilitando o maior 

envolvimento deles. 
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