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1. DIAGNÓSTICO 
 

 Os Resíduos Eletrônicos podem representar sérios riscos ao meio ambiente e à saúde, se não 

gerenciados corretamente. Atualmente, em Fernandópolis o lixo eletrônico é depositado pela população 

em uma Caçamba no Viveiro Municipal de Mudas situado na Secretaria de Meio Ambiente do Município. 

Todo o material coletado é encaminhado à Empresa privada Ecoservice, contratada por concorrência 

pública e responsável pela destinação final. 

 
Figura 1 - CAÇAMBA NO VIVEIRO MUNICIPAL 

   
Figura 2 - BAIAS NA ECOSERVICE 

  

 Com o intuito de ampliar a coleta desses materiais e incentivar a destinação adequada dos 

mesmos, a Prefeitura pretende implantar um Programa específico para coleta de lixo eletrônico, além de 

ações de educação ambiental que possam informar a população sobre a existência do Programa e sua 

relevância.  

 Podemos considerar como lixo eletrônico os equipamentos de alta tecnologia como 

computadores, câmeras e celulares e também rádios, tv's, aparelhos de som, aparelhos elétricos, 

lâmpadas eletrônicas, pilhas, baterias, entre outros. 



 
 

 
 

 O lixo eletrônico contém uma diversidade de materiais com potencial poluente como ferro, cobre, 

chumbo, alumínio, zinco, materiais nobres como ouro, prata, platina, recicláveis como fibras plásticas, 

papel, e resíduos não recicláveis que acabam indo parar no lixo comum, podendo contaminar a água do 

subsolo, o próprio solo e a atmosfera, caso sejam queimados.  

2. PROPOSTA 
 

 Em atendimento às ações previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos e diante da necessidade de adequação e correta gestão no gerenciamento dos Resíduos 

Eletrônicos, estabeleceu-se como meta a coleta e destinação adequada de 100% dos resíduos 

eletrônicos coletados até 2034. 

 Para realização da ação, criou-se um Programa de Coleta de Lixo Eletrônico, uma parceria entre 

a Secretaria de Meio Ambiente do Município de Fernandópolis e a empresa Tem Soluções.  

3. FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 
 

 Como forma de divulgação do Programa de Coleta de Lixo Eletrônico serão efetuadas palestras 

com o objetivo de difundir a Conscientização Ambiental para a população de uma maneira geral, 

enfatizando a importância em se dar uma destinação adequada aos resíduos e as consequências no 

caso do descarte inadequado. 

 Será efetuada também ampla divulgação através de entrevistas em emissoras de Rádio AM e 

FM, matérias em jornais impressos locais e online no site da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, 

Facebook da Prefeitura Municipal de Fernandópolis e Facebook da Secretaria de Meio Ambiente do 

Município de Fernandópolis atingindo grande visibilidade.  



 
 

 
 

 
Figura 3 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO 

  

 Para instruir a população serão indicados os endereços dos Pontos de Entrega voluntária, os 

tipos de resíduos recebidos no local e os telefones de contato e endereços da Secretaria de Meio 

Ambiente e da Empresa Tem Soluções, onde os munícipes podem obter mais informações e tirar dúvidas 

a respeito de como deve ser efetuado o descarte. 

4. EXECUÇÃO 
 

 Para a execução do Programa de Coleta de Lixo Eletrônico foram criados alguns pontos 

Estratégicos de Entrega Voluntária (PEV) onde os moradores podem descartar seus resíduos. Nos locais 

abaixo são coletadas pilhas e bateriais: 

 Almoxarifado Municipal 

 Biblioteca Municipal 

 CEMEI Albertina Roza de Souza Garcia 

 CEMEI João Pereira Zequinha 

 CEMEI José Zantedeschi 

 CEMEI Wilson Alves Ferraz 

 Central de Saúde 

 EMEF Cel. Francisco Arnaldo da Silva 

 EMEF João Garcia Andreo 

 EMEF José Gaspar Ruas 



 
 

 
 

 ETEC Fernandópolis 

 FEF 

 Igreja Matriz 

 Mercado Municipal 

 Pessotto Max 

 Posto de Saúde Brasilândia 

 Radio Educadora Santa Rita 

 Secretaria do Meio Ambiente 

 Secretaria Municipal da Educação 

 Supermercado Pejô 

 Unicastelo 

 

 Outos tipos de Resíduos Eletrônicos podem ser depositados pela população na Caçamba 

localizada no Viveiro Municipal de Mudas situado na Secretaria de Meio Ambiente do Município.  

 Paralelamente a isto, a Empresa Tem Soluções fará a coleta a domicílio para quem deseja fazer 

o descarte e não pode entregar pessoalmente no PEV. Para isso bastará a pessoa ligar no telefone 

comercial da empresa, passar os seu nome e endereço e os funcionários irão até o local fazer a coleta.  

 Os resíduos recolhidos no PEV serão todos destinados à Empresa Tem Soluções, que fará a 

triagem do material, separando as peças que podem ser consertadas, reaproveitadas ou recicladas e o 

restante dos resíduos que não possuem aproveitamento são destinados à correta disposição de acordo 

com sua classificação. 

5. RESULTADO 
 

 Com a execução das medidas, objetiva-se efetuar a coleta e destinação adequada de 100% dos 

resíduos eletrônicos até 2034. 

 

 


