
 
 

Programa Município VerdeAzul - PMVA 
 

DIRETIVA 
 RESÍDUOS SÓLIDOS  

 
Município NOVO HORIZONTE 
Mapa https://www.google.com.br/maps              
RA São José do Rio Preto 
UGRHI Tietê/Batalha 
Dados municipais (IBGE, 2010) População: 36.593 habitantes  

Área: 933 Km²                    
 
Experiência  
 
Centro de Reciclagem dos Resíduos da Informática - Ação intermunicipal com 
Município de Borborema. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item RS7 da Diretiva Resíduos Sólidos no Ciclo 2015 e 
apresentada em Encontro Regional do PMVA – Ciclo 2016. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Conjugar esforços para dar a destinação adequada aos resíduos da informática, 
evitando a contaminação do solo e da água. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Município de Novo Horizonte. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
O Centro de Reciclagem de Resíduos da Informática, construído no âmbito do 
Projeto Reciclar, conta com o apoio da Associação dos Recicladores e do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente de Novo Horizonte. 

Este Centro foi criado para atender a demanda de Novo Horizonte e municípios da 
região, de forma a dar destinação adequada a resíduos da informática (CPUs, 
monitores, mouses, teclados, notebooks, impressoras e celulares), evitando 
impactos ao meio ambiente. 

 



 
Metodologia  
 
O Centro de Reciclagem de Resíduos de Informática de Novo Horizonte foi 
inaugurado em setembro de 2014, sendo elaboradas peças informativas para 
divulgar: (i) o que são considerados resíduos da informática; (ii) que resíduos da 
informática são recebidos pelo Centro; (iii) os dados da ONU – Organização das 
Nações Unidas sobre descarte de resíduos da informática no Brasil; (iv) os impactos 
do descarte inadequado destes resíduos, que contam com significativa quantidade 
de chumbo e mercúrio em suas composições; e (v) os pontos de coleta. 
 
No Centro de Reciclagem, as peças que podem ser aproveitadas são recicladas 
pela Associação dos Recicladores de Novo Horizonte e o restante do material 
coletado é encaminhado ao destino ambiental correto. 
 
Por meio de parceria formalizada com o Município de Borborema, foram recebidos 
mensalmente no Centro diversos resíduos da informática. 
 
O Centro também recebe resíduos da informática de outros municípios da região, 
dos munícipes e de empresas, principalmente do setor sucroalcoleiro. 
 
 
Desafio(s) 
 
- Realização de parceria com a academia para capacitação dos recicladores da 
Associação dos Recicladores; 
 
- Divulgação do Centro junto às empresas da região. 
 
 
Resultado(s) 
 
- No Ciclo 2015 do Programa Município VerdeAzul foram entregues pelo Município 
de Borborema ao Centro de Reciclagem de Resíduos de Informática de Novo 
Horizonte: (i) 27 (vinte e sete) teclados; (ii) 11 (onze) monitores; (iii) 06 (seis) 
celulares; (iv) 10 (dez) CPUs; (v) 17 (dezessete) mouses; e (v) 02 (dois) notebooks; 
 
- Em parceria com os Municípios de Catanduva, Ariranha e Santa Adélia, foram 
coletados mais de 2.000 Kg de material; 
 
- Em 2015, foram reciclados aproximadamente 7.200 Kg de material. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Prefeitura de Novo Horizonte, responsável pelo Centro de Reciclagem de Resíduos 
de Informática; 
 
Prefeitura de Borborema, responsável pela coleta dos equipamentos de informática 
e entrega do Centro de Reciclagem.  
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Novo Horizonte e municípios vizinhos. 



 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação e apresentação 
feita no Encontro Regional do Programa Município VerdeAzul, realizado em 07 de 
abril de 2016 em Novo Horizonte. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 

 
Centro de Reciclagem dos Resíduos de Informática – Foto encaminhada por Novo Horizonte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Reciclagem dos Resíduos de Informática – Foto encaminhada por Novo Horizonte 
 



 

 
    Entrega dos equipamentos no Centro de Reciclagem – Foto encaminhada por Novo Horizonte 

 

 

 Associação dos Recicladores no Centro de Reciclagem – Foto encaminhada por Novo Horizonte 

 


