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Super Eco

Brasil é o campeão do lixo eletrônico entre emergentes
O Brasil é o mercado
emergente que gera o maior
volume de lixo eletrônico per
capita a cada ano. É também
o país emergente que mais
toneladas de geladeiras
abandona a cada ano por
pessoa e um dos líderes em
descartar celulares, TVs e
impressoras. O estudo foi
realizado pelo Programa da
ONU para o Meio Ambiente
(Pnuma), diante da
constatação de que o
crescimento dos países
emergentes de fato gerou

maior consumo doméstico,
com uma classe média cada
vez mais forte e estabilidade
econômica para garantir
empréstimos para a compra
de eletroeletrônicos. Mas,
junto com isso, veio a geração
sem precedente de lixo. A
estimativa é de que, no
mundo, 40 milhões de
toneladas de lixo eletrônico
são geradas por ano. Grande
parte certamente ocorre nos
países ricos. Só a Europa
seria responsável por um
quarto desse lixo. Mas o que

a ONU alerta agora é para a
explosão do fenômeno nos
emergentes e a falta de
capacidade para lidar com
esse material, muitas vezes
perigoso. Para Achim
Steiner, diretor-executivo do
Pnuma, Brasil, México, Índia
e China serão os países mais
afetados pelo lixo,
enfrentando "crescentes
danos ambientais e
problemas de saúde pública".
Por ano, o Brasil abandona
96,8 mil toneladas métricas
de PCs. O volume só é
inferior ao da China, com
300 mil toneladas. Mas, per
capita, o Brasil é o líder. Por
ano, cada brasileiro descarta
o equivalente a meio quilo
desse lixo eletrônico. Na
China, com uma população
bem maior, a taxa per capita
é de 0,23 quilo, contra 0,1
quilo na Índia.
Jamil Chade, de
O Estado de S. Paulo

Dicas
Por um mundo
ecologicamente sustentável
• Procure melhorar seu computador
ao invés de comprar um novo. A
estimativa é de que, no mundo, 40
milhões de toneladas de lixo eletrônico são gerados por ano. A maioria
ainda não é reciclada.
• Ao comprar sua máquina de lavar
roupas ou louças, verifique no
manual o consumo de água do
produto. Opte pelo modelo cujo
consumo é menor.
• Ao comprar um aparelho de arcondicionado, procure um equipamento adequado ao ambiente em
que será instalado, evitando o uso
de um aparelho com muita potência
(e que gasta mais energia) em um
lugar pequeno.

Espaço do Leitor
•

O departamento de Meio Ambiente da
Super Zinco, área responsável pela
produção e diagramação deste impresso criou um importante espaço de
diálogo com o leitor, que a partir de

Você sabia?

agora poderá sugerir novos temas
para o Super Eco através do telefone:

• O tempo médio de computadores nos países desenvolvidos caiu de seis anos
em 1997 para apenas dois
anos, em 2005.
• Os telefones móveis têm
um ciclo de vida de menos
de dois anos nos países
desenvolvidos.

• 183 milhões de computadores foram vendidos no
mundo em 2004 - 11,6 por
cento mais que em 2003.
• 674 milhões de telefones
celulares foram vendidos
no mundo em 2004 - 30
por cento mais que em
2003.

• Em 2010, haverá 716 milhões novos computadores
em uso. Haverá 178 milhões novos utilizadores de
computadores na China,
80 milhões de novos usuários na Índia.
Fonte:
Greenpeace Internacional

(19) 37797700 ou email:
paula@superzinco.com.br
Boa Leitura!

www.superzinco.com.br
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