
Lixo Eletrônico  

e TI Verde 





Uganda 





Gana e a reciclagem informal 



Liberação de poluentes na atmosfera 



Processos Manuais 



Nigéria - Lagos 



Revenda de equipamentos usados 



China – poluição do ar e solo 



China – poluição dos corpos d’água 



Exploração de trabalhadoras 



Trabalho infantil 



Chile – empresas de reciclagem 



Problemas no armazenamento 



Niterói – Rio de Janeiro 















Sambaquis 







Revolução Industrial 



MERCANTILISMO  

 

- Primórdios do Capitalismo; 

-O vanguardismo naútico fez de Portugal a 

potência mundial; 

- Colonização; 

- Compra das manufaturias da Inglaterra; 

- Revolução industrial na França;  

- Matriz Energética Fóssil = Carvão e em seguido 

o Petróleo; 

- Primeira e Segunda Guerra Mundial; 

- Revolução Verde. 



BRASIL COLONIAL 

POTY LAZZAROTTO (1924 – 1998) 













Distribuição dos Recursos Naturais 



Mecanicismo 

"Conhecendo a força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, 

dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente 

como conhecemos os diversos misteres [técnicas artesanais] de nossos 

artíficies, poderíamos empregá-los da mesma maneira em todos os usos 

para os quais são adequados, e, assim, tornar-nos como que senhores e 

possuidores da natureza (...)" 

Não seria qualquer ser-humano: 

• Branco; 

• Europeu 

• ocidental 

• cristão 

• pertencente a aristocracia 

• burguesia ascendente... 



Vemos abaixo que as emissões globais são bem 

desiguais, variando de país para país.  





“nossa economia enormemente produtiva exige que 

façamos do consumo o nosso modo de vida, que 

transformemos a compra e uso de bens em rituais, que 

busquemos a nossa satisfação espiritual e do nosso ego 

no consumo. Nós precisamos que as coisas sejam 

consumidas, gastas, substituídas e descartadas em um 

ritmo cada vez mais acelerado”. 

Victor Lebow  



1- Obsolescência técnica ou funcional 

Ocorre com a chegada de um novo produto ou tecnologia (quando os CDs 

substituíram os discos de vinil, por exemplo), quando o produto se torna inútil devido 

a mudanças em outros produtos no qual ele era utilizado (ex: fichas telefônicas), 

quando o valor do concerto supera a relação custo/benefício e quando partes 

essenciais não estão mais disponíveis para a fabricação de um item. 

  

2- Obsolescência programada 

Trata-se de uma estratégia na qual o desenvolvimento de um produto já prevê o fim 

da sua vida útil, seja pelo desgaste programado de suas peças ou pela evolução 

tecnológica que torna obrigatória a compra de um modelo atualizado. 

  

3- Obsolescência percebida ou perceptiva 

Trata-se da redução da vida útil de produtos que ainda são funcionais e úteis 

através do lançamento de novos modelos com aparência mais atual e agradável, 

além de pequenas mudanças funcionais. 

 

Obsolescência… 

https://www.youtube.com/watch?v=QCoQgRuu050




"Assim, a promessa moderna de que os homens e mulheres, sendo 

iguais por princípio, sejam iguais na prática, não pode 

concretamente ser realizada se a referência de estilo de vida 

para essa igualdade for o 'american way life'." (Porto-Gonçalves, 

2006: 71) 



"Em outras palavras, é a sociedade que está em 
crise. Os danos e riscos ambientais decorrem de 
uma determinada ordem social, que se constituiu, 
historicamente, e se mantém por meio de relações 
de dominação seja da natureza por seres 
humanos, seja de humanos por outros humanos" 
(Quintas, 2009: 37) 



Outra visão... 

"Outra visão, principalmente de setores dominantes da 

economia mundial (grandes empresas nacionais e 

transnacionais) e da maioria dos governos dos Estados 

Nacionais, assume que não há uma relação de 

causalidade entre a crise ambiental e o modo como a 

sociedade está estruturada. Sendo assim o problema 

não estaria no caráter intrinscamente insustentável 

desta sociedade, mas no seu aperfeiçoamento, que 

pode ser obtido tornando o atual padrão de 

produção e consumo sustentável." (Quintas, 2009: 38) 





É possível alcançarmos a sustentabilidade com o 
padrão de desigualdade do mundo atual ? 

E o que a tecnologia tem a ver com isso ? 

É possível alcançarmos a sustentabilidade com o atual 
modelo de desenvolvimento econômico mundial? 

Para que a tecnologia deve ser utilizada? 

Dúvidas Pertinentes 



 

-Consumo de Energia: datacenters, uso individual; 

-Fabricação: materiais menos nocivos, logística reversa,  

-Uso consciente dos equipamentos; 

-Descarte Inteligente: Metareciclagem, Pontos de Entrega 

Voluntária. 

 

 

https://www.facebook.com/inre.instituto.nacional.de.residuos  

https://www.facebook.com/geree  

TI Verde 

https://www.facebook.com/inre.instituto.nacional.de.residuos
https://www.facebook.com/geree


www.iam.net.br 

jayamstel@gmail.com  

+5521 98319 9743 
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