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IntroduçãoIntrodução
Com passar do tempo, tem ocorrido uma evolução tecnológica significativa para o mercado com aprimoramento das velhas tecnologias, visando mais eficiência, e o 
desempenho de funções cada vez mais sofisticadas. Nesse  contexto, as transformações e inovações feitas nos modelos de aparelhos celulares ocasionaram o 
aumento do consumo destes, principalmente por jovens atraídos pelos jogos, mp3, qualidade da câmera, aumento na quantidade de armazenamento, entre outros. 
Segundo Fonseca 2008 o  aparelho celular quando não mais utilizado é descartado tornando-se assim em resíduo e, portanto, um lixo eletrônico . As transformações 
mercadológicas, além de ter ocasionado o aumento do consumo dos aparelhos celulares, tornou-os também em um produto de curta duração e descartável. A partir 
daí, tem-se a preocupação de como descartar, onde descartar e por que tomar cuidado com o descarte . Segundo a ONU 2010, o Brasil é o país emergente que 
mais gera lixo eletrônico no mundo. Por esse motivo, o presente trabalho objetivou investigar as formas mais adequadas de descartar os aparelhos celulares.

Esse trabalho foi desenvolvido através de analise documental de livros, artigos e sites confiáveis.
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A maioria dos fabricantes de celulares não oferece “posto de coleta” para que os usuários possam descartar esses produtos. Eles acabam sendo descartados 
deliberadamente no lixo doméstico, favorecendo a poluição do solo nos aterros sanitários das cidades. Segundo Chispim Neto (2007), os aparelhos celulares contêm 
metais pesados como chumbo, cádmio, lítio, mercúrio, cobre entre outros, que são substancias tóxicas. Segundo o site da Faber-Castell, em 63% cidades brasileiras, o lixo 
é jogado ao céu aberto. O contato do ser humano com essas substâncias pode causar problemas no cérebro, rins e pulmões. Segundo o site Ambiente Brasil, a exposição 
ao cádmio provoca disfunções renais e osteoporose. A exposição ao mercúrio gera danos no sistema nervoso. Segundo o site Medicina Geriátrica, as contaminações 
humanas por chumbo recebem o nome de saturnismo. 
Miller (1985) apud  BRAGA et al.  (2005) afirma que o tratamento correto para essas substâncias seria um tratamento químico com base em reações químicas, como 
neutralização de ácidos e bases, oxidação e redução dos compostos, remoção de metais pesados por meio de precipitação e, em alguns casos, a incineração, desde que as 
cinzas sejam dispostas de maneira adequada.
A incineração dos aparelhos celulares é perigosas,pois,as substancias ficam concentradas nas cinzas em suspensão ,gases de chaminés e filtros,assim contaminando o ar 
com metais pesados. Os aterros sanitários são considerados perigosos,por que eles vazam,mesmo aqueles mais modernos mais seguros com o passar dos tempos vai 
ocorrer o vazamento de produtos químicos e metais pesados,que irão infiltrar no solo.
Para minimizar os problemas supracitados, o ideal seria que esses materiais fossem aceitos pelas lojas revendedoras e que elas os encaminhassem para reciclagem. Após 
muitas vezes de reutilização da matéria prima, quando não tivessem mais nenhuma forma de ser utilizados, os celulares poderiam ser devidamente tratados e 
encaminhados para aterros sanitários.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) propõe uma campanha para empresas, prefeituras, shoppings e outras entidades para fazer um mutirão para recolher não 
só os aparelhos celulares, mas todos os lixos eletrônicos. Embora não seja permanente, essa é uma ótima proposta, mas infelizmente a PNRS ainda não foi aprovada.
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A partir do que foi exposto, percebe-se que os aparelhos celulares não devem ser 
jogados em qualquer lugar. Desta forma, para evitar danos ao meio ambiente e à 
saúde humana, eles devem ser entregues nas lojas revendedoras, que devem 
investir em postos de coletas e principalmente seguir a lei.
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