
Projeto e-lixo e sensibilização ambiental
Os alunos do IFBaiano, integrantes do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática são
integrantes do projetor e-lixo que se entende como todo e qualquer equipamento proveniente de
componentes  eletroeletrônicos.  Nesse  grupo  estão  inclusos:  computadores,  TVs,  impressoras,
aparelhos de DVD, dentre outros. O consumo desenfreado de equipamentos eletroeletrônicos aliado
a falta de conscientização por parte das pessoas tem acarretado na obsolência programada.

Objetivos
• Conscientização na comunidade dos  riscos  que esses  resíduos tecnológicos  oferecem ao

meio ambiente e a saúde humana através de palestras. 
• Montagem  de  um  ponto  de  coleta  no  Instituto  Federal  Baiano  Campus  Governador

Mangabeira; 
• Arrecadação, recuperação e doação dos equipamentos eletroeletrônicos; 
• Destinação ecologicamente correta. 

Os alunos do IFBaiano, integrantes do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
dão  início  as  atividades  do  projeto  com  a  criação  do  blog,  o  qual  encontra-se  disponível
em:http://ifm2.blogspot.com.br/2012/07/lixo-tecnologico.html . A primeira etapa do projeto e-lixo
foi realizada em 21 de julho de 2012, onde os alunos se dispusera a separar e catalogar as peças
arrecadas na comunidade circunvizinha ao campus IFBaiano Governador Mangabeira.

Visita a Associação Cata Renda Ambiental
Estudantes do projeto foram visitar a Associação Cata Renda Ambiental em Cruz das almas para 
coletar informações sobre a associação, saber como o lixo eletrônico é tratado, e como eles recebem
esse lixo. Os alunos fizeram questionamentos a respeito do descarte desses lixo e da importância da 
coleta seletiva, além me ministrar minipalestras.

http://ifm2.blogspot.com.br/2012/07/lixo-tecnologico.html


Apresentação do Projeto em Pôster (FEMMIC)
Nos dias 24, 25 e 26 de setembro participamos da 11ª Feira dos Municípios e Mostra de Iniciação 
Científica (FEMMIC) no Instituto Federal Baiano Campus Catu. Neste evento nós apresentamos o 
Projeto E-Lixo, Coleta, Gerenciamento e Destinação.

WordCafé
Aconteceu uma mesa redonda com várias autoridades e estudantes de universidades, professores,
servidores do campus do Instituto Federal, da comunidade e de escolas públicas para debater os
problemas  ocorridos  com o  descarte  do  lixo  eletrônico  em Governador  Mangabeira  e  levantar
soluções. Várias foram as possibilidades levantadas, algumas que já estão em execução, foi feito
cartazes e oficinas de reciclagem.

Participação na Feira de Ciência do Colégio Estadual
Bonifácio em Governador Mangabeira

No  dia  21/11  eles  participaram  da  I  Feira  de  Ciências  do  Colégio  Estadual  Bonifácio  em
Governador  Mangabeira  com um stand onde explicaram e  conscientizaram as  pessoas  sobre  a
importância da coleta adequada do lixo eletrônico. O colégio se dispôs a nos ajudar na coleta do
lixo eletrônico na Cidade de Governador Mangabeira e circunvizinhas para criarmos um ponto de
coleta no próprio campus.
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