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 Resíduos  de  Equipamentos  Elétricos  e  Eletrônicos  (REEE)  é  um  nome 

 técnico  para  lixo  eletrônico,  o  qual  não  se  limita  apenas  a  computadores  e  celulares. 

 REEE  diz  também  respeito  a  qualquer  tipo  de  eletrodoméstico,  como  geladeiras, 

 microondas,  entre  outros.  O  descarte  de  lixo  eletrônico  é  um  assunto  que  sempre  foi 

 uma  grande  preocupação  não  só  no  Brasil,  mas  mundialmente,  principalmente, 

 devido ao seu descarte irregular. 

 Todo  o  ano,  em  média,  aumenta  em  4%  o  lixo  eletrônico  no  mundo.  O  Brasil 

 se  tornou,  segundo  o  Programa  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente 

 (PNUMA),  um  dos  países  subdesenvolvidos  com  maior  índice  de  lixo  eletrônico, 

 descartando  em  média  mais  de  90  mil  toneladas  de  computadores,  2,2  toneladas  de 

 celulares e 17,2 toneladas de impressoras. 

 O  hábito  de  realizar  o  descarte  incorreto  ainda  é  preocupante.  Por  mais  que 

 existam  campanhas  de  conscientização,  as  pessoas  não  têm  o  hábito  de  separar  e 

 fazer  o  descarte  corretamente  do  lixo  eletrônico.  Isso  acarreta  inúmeros  problemas, 

 não  só  para  a  saúde  como  também  para  o  meio  ambiente.  Uma  possível  solução 

 seria  conscientizar,  especialmente,  as  crianças  a  desenvolverem  o  hábito  de  realizar 

 o correto descarte. 

 Outra  possível  solução  para  esse  problema  é  criar  mais  pontos  de  descarte 

 fixos  para  esses  eletrônicos,  para  que  tenham  um  fim  correto.  Há,  segundo  dados 

 disponibilizados  pelo  Governo  Federal,  170  pontos  de  coleta,  porém  eles  são 
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 insuficientes.  A  partir  da  coleta  adequada,  seria  possível  fazer  a  separação  e  a 

 seleção  do  que  pode  ser  aproveitado  e,  com  isso,  realizar  consertos  ou  até  mesmo 

 montar  novos  equipamentos  com  a  finalidade  de  serem  distribuídos  para  pessoas 

 sem  condições  de  comprar  um  equipamento  eletrônico.  Assim,  os  REEE  seriam 

 mais  bem  aproveitados  e,  ao  mesmo  tempo,  poderiam  beneficiar  quem  realmente 

 precisa. 
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