
Site mostra endereços para descarte de lixo eletrônico em São Paulo 

Serviço de busca encontra locais para descarte de pilhas, baterias, celulares e carregadores. 

 Consumidores de São Paulo contam agora com o E-Lixo Maps, um serviço de busca de 
endereços na internet para descarte de pilhas, baterias, celulares e carregadores. Para fazer 
uso do serviço, basta acessar www.e-lixo.org, digitar o CEP e o tipo de lixo eletrônico que 
pretende descartar. A partir dessas informações, o site indica ao internauta os pontos de 
coleta mais próximos da sua casa. 

O projeto associa a plataforma do Google Maps com um banco de dados dos postos de coleta 
de lixo eletrônico em São Paulo e é fruto de uma parceria entre a Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente e o Instituto Sérgio Motta. Além dessa prestação de serviço, o projeto prevê também 
o cadastramento de mais pontos de coleta. Para incluir mais pontos, o usuário só precisa 
acessar o link “participe” e fazer um cadastro do novo endereço de coleta. 

“Iniciativas como essas são muito bem vindas porque, por um lado, ajudam a impulsionar 
ações de consumo consciente entre os cidadãos e, por outro, evitam que materiais que poluem 
o meio ambiente sejam descartados de forma incorreta”, comenta Ricardo Oliani, coordenador 
de Mobilização Comunitária do Instituto Akatu. 

 Vale lembrar que esses materiais possuem substâncias tóxicas em sua composição como 
mercúrio, chumbo, cádmio, belírio e arsênio. Quando descartadas incorretamente na natureza, 
eles causam danos ao meio ambiente e à saúde humana. 

A idéia para o projeto surgiu após a realização, por parte da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, da campanha “Mutirão do Lixo Eletrônico – Recicle. Não descarte essa idéia”. A 
ação, que aconteceu no dia 30 de outubro de 2008, teve como objetivo arrecadar pilhas, 
baterias, celulares e carregadores em mais de 100 pontos de coleta espalhados pela Capital e 
em 372 municípios. A participação da população no mutirão superou as expectativas, mais de 
50 toneladas foram arrecadadas, mostrando que muitas pessoas não possuíam um lugar 
adequado para levar esse tipo de lixo. 

Fonte: Instituto Akatu. [Portal]. Disponível em: < http://www.akatu.org.br>. Acesso 
em: 19 fev. 2010. 

 


