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RESUMO – Atualmente vem ocorrendo o barateamento e o consequente aumento na produção de 
eletro-eletrônicos. Isto causa um aumento, também, na quantidade de lixo eletrônico. Assim como 
outros tipos de resíduos sólidos, o acúmulo do lixo eletrônico despertou a sociedade para o 
enfrentamento do problema, e o que parece uma ameaça pode ser visto também como uma 
oportunidade. O lixo eletrônico apresenta em sua composição metais valiosos, que podem ser 
recuperados por processos de reciclagem e reintroduzidos como matéria-prima na indústria. As 
associações de catadores de recicláveis de Ponta Grossa têm manipulado este tipo de resíduo sólido, 
que comumente está presente nos materiais coletados. Tais associações realizam não somente a 
coleta, mas também o armazenamento e a separação daquilo que coletam. Entretanto, os catadores 
não possuem nenhum tipo de conhecimento sobre o lixo eletrônico. O lixo eletrônico pode ser 
perigoso por apresentar chumbo em determinados dispositivos, como monitores e aparelhos 
celulares. O contato com o chumbo pode causar danos aos sistemas nervoso e sanguíneo, seja por 
inalação ou ingestão. Além do chumbo, outros componentes podem ser prejudiciais, como mercúrio, 
cádmio, arsênio, cobre e alumínio. Quando em contato com o solo, são absorvidos e contaminam 
lençóis freáticos e, consequentemente, animais e plantas. Este trabalho visa à produção de um 
manual para o treinamento dos catadores de recicláveis, a partir de um estudo dos materiais de risco 
e a forma adequada de manuseá-los. Este manual servirá não só para promover a inserção dos 
catadores no mercado de reciclagem, mas também para agregar valor ao trabalho de coleta e 
separação do lixo eletrônico. Outro benefício advindo deste trabalho será a promoção do descarte 
sustentável, evitando que o lixo eletrônico prejudique os seres humanos e o meio ambiente. 
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