
 

 

dos coletores, uma vez que muito destes são roubados ou depreciados, 

descaracterizando o caráter contínuo do programa. 

Assim, a Secretaria do Meio Ambiente pretende reestruturar o programa de 

coleta de pilhas e baterias, bem como incentivar ações de educação ambiental e outras 

que possam auxiliar na sustentação do programa. 

 

 

Objetivos: Promover a coleta e destinação ambientalmente adequada de pilhas e 

baterias. 

Meta: Coletar e destinar adequadamente 100% das pilhas e baterias usadas coletadas 

até 2034. 

Ações: 

Curto prazo (2017): Reestruturar o Programa de Coleta de pilhas e bateriais já 

existente. Lançar nova campanha de coleta de pilhas e baterias. Incentivar ações de 

educação ambiental no propósito de auxiliar a campanha. 

Médio prazo (2024): Dar continuidade à campanha de coleta de pilhas e baterias e as 

ações de educação ambiental. 

Longo prazo (2034): Dar continuidade às ações propostas, intituladas a médio prazo. 

 

 

7.6.3 Resíduos Eletrônicos 
 

 

Os resíduos eletrônicos podem representar sérios riscos ao meio ambiente e à 

saúde, se não gerenciados corretamente. Em Fernandópolis, esse tipo de resíduo é 

recolhido juntamente com a coleta seletiva municipal, sendo a empresa terceirizada 

Ecopav responsável pela coleta, transporte e destinação final dos resíduos eletrônicos. 

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. 

 

 

Objetivos: Efetivar a coleta e destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

eletrônicos. 
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Meta: Coletar e destinar adequadamente 100% dos resíduos eletrônicos coletados até 

2034. 

Ações: 

Curto prazo (2017): Criar um Programa de Coleta de Lixo Eletrônico. Lançar 

campanha de coleta de resíduos eletrônicos. Incentivar ações de educação ambiental no 

propósito de auxiliar a campanha. 

Médio prazo (2024): Dar continuidade à campanha de coleta de resíduos eletrônicos e 

as ações de educação ambiental. 

Longo prazo (2034): Dar continuidade às ações propostas, intituladas a médio prazo. 

 

 

7.7 Resíduos da Zona Rural 
 

 

Como explicitado anteriormente, Fernandópolis conta com cerca de 876 

propriedades rurais. Por se tratar de uma área relativamente ampla, é difícil a 

estruturação de um sistema de coleta municipal que possa abranger toda essa extensão, 

restando aos proprietários rurais, a responsabilidade de encaminhar seus resíduos 

gerados até locais no perímetro urbano contemplados pela coleta domiciliar 

convencional. 

Neste sentido, a Prefeitura pretende desenvolver medidas que possam 

disponibilizar locais de entrega voluntária de resíduos nas zonas rurais, de forma a 

possibilitar a implementação de um sistema de coleta na área rural e estimular a 

participação da população dessas áreas na destinação adequada dos resíduos e rejeitos 

gerados. 

 

 

Objetivos: Evitar o descarte inadequado de resíduos sólidos e rejeitos na zona rural. 

Meta: Coletar 100% dos resíduos sólidos e rejeitos da zona rural de Fernadópolis até 

2034. 

Ações: 

Curto prazo (2017): Mapear locais estratégicos da zona rural para a instalação de 

locais de entrega voluntária e coleta de resíduos e rejeitos gerados. Definir o número de 

pontos a serem efetivados e criar um cronograma de instalação e coleta. Realizar as 
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