
MARIA, Alice da Silva 

MORAES, Flávia Caroline de 

NUNES, Daiane de Souza Dias 

SOBRINHO, Vanusa de Moraes 

PAIVA, Gabriel de Abreu Gonçalves de (Orientador) 

daianedesouzadias@hotmail.com 

Centro Universitário FAG 

AS AÇÕES DE DESCARTE DE LIXO 

ELETRÔNICO NO MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR 
INTRODUÇÃO 

Ao falar do descarte de lixos eletrônicos é preciso considerar que, atualmente, o avanço da tecnologia tem levado à produção de 

uma quantidade elevada de resíduos eletrônicos/tecnológicos, também conhecidos como e-lixo, os quais geram grandes 

problemas ambientais devido ao descarte inadequado. Pesquisas sobre o assunto demonstram que as políticas públicas para o 

descarte do lixo tecnológico ainda são deficientes no que se refere a atender toda a demanda produzida e a destinar 

corretamente tais resíduos. 

CONCLUSÃO 

O Município de Toledo está situado na região Oeste do 

Paraná e, de acordo com o censo demográfico de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

possui 119.313 habitantes. 

O desenvolvimento de Toledo se deu de forma acelerada, 

destacando-se na produção de grãos e também na de 

suínos, na qual desponta como um dos maiores rebanhos 

do país. Sua indústria está em consolidação e é bastante 

diversificada, gerando renda e empregos. 

Em consequência desse desenvolvimento acelerado aliado 

às mudanças tecnológicas, a produção do e-lixo vem 

aumentado e gerando preocupações à gestão pública, pois 

o descarte incorreto de computadores, celulares, 

televisores, geladeiras, impressoras, dentre outros do 

gênero traz uma série de consequências à natureza e à 

saúde humana. Tais resíduos possuem em sua composição 

metais pesados altamente tóxicos, como mercúrio, cádmio, 

berílio e chumbo, os quais, em contato com o solo, 

contaminam o lençol freático, quando queimados, poluem o 

ar e ao entrar em contato com o corpo humano, podem 

atacar os sistemas nervoso, endócrino e respiratório. 

De acordo com Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Toledo/PR: “não há estatísticas sobre 

o descarte ou a geração de resíduos no município de 

Toledo/PR e ainda não há nenhuma estrutura pública para 

coleta do lixo eletrônico”. (2011, p.147) 

 

AS AÇÕES DE DESCARTE DE LIXO 

ELETRÔNICO NO MUNICÍPIO DE TOLEDO/PR 

REFERÊNCIAS 

CAMPANHA  COLETA  LIXOS ELETRÔNICOS. (Disponível em: https://acit.org.br/campanha-

recolhe-cerca-de-20-toneladas-de-lixo-eletronico/ . Acesso em: 04/10/2017 às 10h30. 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE TOLEDO-PR. – 2 

ed. -- Toledo, 2011. 202 p. (Disponível em: http://www.toledo.pr.gov.br/ . Acesso em: 04/10/2017 às 

14h:00. 

 

 

Para que não provoque danos e impactos negativos ao 

ambiente e à sociedade, é essencial que a divulgação de 

campanhas de recolhimento do lixo eletrônico alcance toda a 

população, assim como também é necessário a criação de 

pontos de coleta fixa para que, posteriormente seja garantida 

a destinação correta. 

Existem algumas ações pontuais de empresas privadas e de 

parceria entre a Prefeitura e a Associação Comercial de 

Toledo/PR que têm o objetivo de fazer o recolhimento destes 

resíduos e providenciar a correta destinação. Em julho de 

2017, nos dias 23 e 24 ocorreu, na praça central da cidade, 

uma campanha que coletou, aproximadamente, 23 toneladas 

de e-lixo e teve por objetivo conscientizar a população quanto 

à destinação correta desses resíduos, incentivando-a a 

aguardar nova campanha para destinar corretamente seus 

lixos eletrônicos. 

Atualmente, o destino final do lixo eletrônico em Toledo/PR 

tem sido a comercialização com empresas recicladoras de 

componentes eletrônicos. O município também aguarda 

acordos setoriais de parcerias com empresas fabricantes de 

produtos eletroeletrônicos para a responsabilização da 

aplicação da logística reversa destes resíduos. 


