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RESUMO 
 

 

 

Este trabalho apresenta uma discussão com alunos de Ensino Médio de duas Escolas 

Estadual do Rio de Janeiro, o Colégio Estadual Professor Fernando Antonio Raja 

Gabaglia e Colégio Estadual Irineu José Ferreira, sobre a importância das pilhas e 

baterias para a produção de energia portátil na sociedade versus a conduta ambiental 

gerada através do descarte inadequado desses materiais, a fim de conscientizar o 

cidadão sobre o gerenciamento correto desses materiais que podem conter metais 

pesados em sua composição e provocar agravos na saúde e no meio ambiente. 

 
 

 

Palavras- chave: Pilhas e baterias; Educação ambiental; Lixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This paper presents a discussion with students from high school two state schools in Rio 

de Janeiro, the State School Professor Fernando Antonio Raja Gabaglia and State 

School Irineu José Ferreira, on the importance of batteries for portable power generation 

in society versus environmental conduct generated through the inappropriate disposal of 

these materials in order to educate citizens on the proper management of these materials 

can contain heavy metals in its composition and cause diseases on health and the 

environment. 

 

 

 

Key-words: Batteries; Environmental education; Garbage. 
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1. INTRODUÇÃO 

A história das pilhas começou com o cientista Alessandro Volta quando, em 

1800, construiu a primeira pilha elétrica produzindo pela primeira vez eletricidade em 

fluxo contínuo.  

Hoje em dia pilhas e baterias constituem produtos de importância para a 

sociedade. Por serem portáteis são usadas em aparelhos distintos, provocando um 

crescimento extraordinário no seu uso. O grande problema é que são constituídas, 

muitas vezes, de metais pesados, substâncias altamente tóxicas e de efeito cumulativo 

no organismo e na natureza.  

O perigo surge quando as pilhas e baterias são descartadas de maneira 

inadequada e vão parar nos lixões comuns. Com o aumento da produção de lixo na 

sociedade e o seu descarte incorreto é fundamental a formação de alunos com um 

posicionamento crítico sobre as questões ambientais, refletindo melhor sobre o futuro 

da humanidade. 

 

1.1- Educação ambiental  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL. 

MEC, 1997), o aluno precisa ter/buscar o conhecimento científico, sendo capaz de 

compreender o mundo e suas transformações, estando apto para questionar os 

fenômenos naturais e refletir sobre Ciências, Tecnologia e Sociedade, situações CTS. O 

saber científico pode contribuir na relação homem-natureza, tais como “a manipulação 

gênica, os desmatamentos, o acúmulo na atmosfera de produtos resultantes da 

combustão, o destino dado ao lixo industrial, hospitalar e doméstico, entre muitas 

outras” (PCN, 1997, p. 22).  

O ensino de ciências se dá gradativamente, a fim de desenvolver uma autonomia 

e responder os famosos porquês, no inicio o aluno constrói repertórios de imagens, fatos 

e noções, cabe ao professor desenvolver uma aprendizagem significativa, através 

metodologias que contribuam no ensino-aprendizado, provocando embasamento e 

posicionamento sobre as questões ambientais. Um dos objetivos proposto no PCN é 

“compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante 

e agente de transformações do mundo em que vive” (PCN, 1997, p. 31). Para se 

alcançar os objetivos são propostos assuntos em blocos temáticos, unificando as 



disciplinas em busca da interdisciplinaridade, uma vez que a natureza é uma rede de 

fenômenos.  

Paulo Freire (2011) destaca a importância de aproximar o aluno à realidade. O 

homem como ser inacabado está sempre pronto a adquirir conhecimento e aproveitar a 

própria experiência para discutir e refletir. Conhecer auxilia na sociedade, ajudando 

resolver problemas da mesma, e ainda destaca que o ensino não deve ser fragmentado e 

desconectado da realidade. Este presente trabalho tratará do tema transversal: MEIO 

AMBIENTE, através do tema pilhas e baterias, propondo reflexões e ações para 

mobilizar os alunos sobre questões ambientais, (PCN, 1997, pág. 35) “o tema 

transversal Meio Ambiente traz a discussão a respeito da relação entre os problemas 

ambientais e fatores econômicos, políticos, sociais e históricos”. Compreender o tema 

ajudará o aluno se portar conscientemente as questões ambientais. 

Não basta ensinar, por exemplo, que não se deve jogar lixo nas ruas ou que é 

necessário não desperdiçar materiais, como água, papel ou plástico. Para que 

essas atitudes e valores se justifiquem, para não serem dogmas vazios de 

significados, é necessário informar sobre as implicações ambientais dessas 

ações. Nas cidades, lixo nas ruas pode significar bueiros entupidos e água de 

chuva sem escoamento, favorecendo as enchentes e a propagação de moscas, 

ratos ou outros veículos de doenças. Por sua vez, o desperdício de materiais, 

considerado no enfoque das relações entre os componentes do ambiente, 

pode significar a intensificação de extração de recursos naturais, como 

petróleo e vegetais que são matéria-prima para a produção de plásticos e 

papel (PCN, 1997, pág. 37). 

Com a industrialização e o aumento populacional, novos hábitos de consumo 

foram surgindo, aumentando o uso de recursos naturais e gerando um aumento de 

resíduos sólidos principalmente as embalagens que são inutilizadas, ou seja, quando 

descartadas, tornando-se lixo.  

O lixo é um problema social e ambiental devendo ser abordado no cenário 

escolar, pois a maior parte é constituída de materiais de difícil decomposição, levando-

se anos para degradar completamente, à durabilidade na natureza causam impactos no 

meio ambiente, precisamos estar conscientes sobre a importância e procedimentos 

adequados a fim de viver um futuro mais sustentável.  Quando eliminado de forma 

irregular, não tendo o destino adequado, saturam-se os lixões, local a céu aberto, sem 

qualquer tratamento e controle, produzindo chorume e vetores de doenças, podendo 

contaminar o ar, solo e a água.  



A educação ambiental é uma questão social, cada cidadão precisa portar-se 

criticamente e ativamente, a fim de abranger sua sociedade, minimizando os impactos e 

modificações do ecossistema.  

1.2- Pilhas e baterias: Aspectos históricos x sociedade atual 

I - bateria: acumuladores recarregáveis ou conjuntos de pilhas, interligados em 

série ou em paralelo.
1
 

II - pilha ou acumulador: gerador eletroquímico de energia elétrica, mediante 

conversão de energia química, podendo ser do tipo primária (não recarregável) ou 

secundária (recarregável).
2
 

Nos livros didáticos
3
, pilha é definida como um sistema eletrolítico formado por 

dois eletrodos ou condutores metálicos e um eletrólito, que converte a energia química 

em energia elétrica, através de uma reação de oxidação-redução espontânea, sendo um 

agrupamento de pilhas chamado de bateria. 

Segundo Tolentino e Rocha Filho (2000) a invenção da pilha se deu no segundo 

semestre de 1799, porém só foi divulgada em março de 1800 por Alessandro Volta. 

Volta se aprofundou em estudos realizados sobre a eletricidade e a produção de corrente 

elétrica de fluxo contínuo. Volta era professor de física e aprofundou seus experimentos 

testando a reatividade entre metais, procurando apresentar evidências para o poder dos 

metais em converter eletricidade.  

Após várias tentativas utilizou discos de dois tipos de metais reativos entre si 

(zinco e prata, prata e chumbo, prata e estanho, cobre e estanho) colocando-os 

empilhados alternadamente e pode verificar que quando os terminais eram distintos 

geravam uma tensão elétrica. Para melhorar a eficiência do processo Volta empilhou os 

pares de discos metálicos separados por um pedaço de papelão umedecido com água ou, 

melhor ainda, com solução salina. Notou, então, que as tensões elétricas se somavam; 

estava inventada a pilha elétrica. 

Pilhas e baterias são de suma importância na sociedade atual, uma vez que 

dispensam um fio condutor para geração de eletricidade. Nas últimas décadas houve 

uma proliferação de aparelhos eletroportáteis, que para o seu funcionamento faz-se 

necessário o uso delas, como por exemplo: celulares, relógios, automóveis, 

                                                 
1
 CONAMA capítulo 1 Art. 2º  

 
2
 CONAMA capítulo 1 Art. 2º  

 
3
 ATKINS & JONES- Princípios de química, p.523 



computadores, brinquedos, rádios, etc. “Estima-se que o consumo de pilhas e baterias 

por habitante, em países em desenvolvimento como o Brasil, seja de cinco unidades por 

ano e em países industrializados alcança quinze unidades por ano” (MOTA et al., 2010, 

p. 74). Elas podem ser recarregáveis ou utilizadas de única vez e possuem diferentes 

compostos em sua composição. Para aparelhos com descarga rápida são indicadas pilhas 

alcalinas (zinco/ dióxido de manganês), descargas leves e contínuas (zinco/ carbono), 

em automóveis (chumbo/ óxido de chumbo). 

1.3- Química: Metais pesados e o meio ambiente 

Pilhas e baterias são sistemas constituídos por diferentes compostos químicos, 

geralmente tóxicos sendo considerados metais pesados. “Metal pesado é um conceito 

muito usado em nosso dia a dia, sendo associado como uma substância tóxica, 

geralmente proveniente de um descarte inadequado de um rejeito no meio ambiente” 

(LIMA E MERÇON, 2011, p. 199). Os elementos químicos chumbo, cádmio, níquel e 

mercúrio, entre outros, são considerados metais pesados, que quando descartados 

incorretamente podem agredir o meio ambiente e a saúde. “O impacto ambiental do 

descarte à saúde humana fizeram com que fatores ambientais e toxicológicos fossem 

associados à definição de metal pesado” (LIMA & MERÇON, 2011, p.200).  

O Inmetro em seu Programa de Análise de Produtos realizou ensaios em 

amostras de pilhas e, de acordo com suas conclusões, publicou dicas ao consumidor 

relativas aos riscos na saúde decorrentes dos principais metais presentes nas pilhas 

disponíveis no mercado (TABELA 1). 

 

TABELA 1. Quadro com os principais efeitos à saúde provocados por alguns metais 

presentes nas pilhas
4
. 

  Principais Efeitos à Saúde   Principais Efeitos à Saúde 

Cd   Câncer 

 Disfunções digestivas 

 Problemas pulmonares e no 

Sistema Respiratório 

Mn  Disfunção cerebral e do Sistema 

Neurológico 

 Disfunções renais, hepáticas e 

respiratórias. 

 Teratogênico 

Pb   Anemia 

 Disfunção renal 

 Dores abdominais (cólica, 

espasmo, rigidez). 

 Encefalopatia (sonolência, 

distúrbios metais,convulsão, 

coma). 

Hg  

 
 Congestão, inapetência, indigestão. 

 Dermatite 

 Distúrbios gastrintestinais (com 

hemorragia) 

 Elevação da pressão arterial 

 Inflamações na boca e lesões no 

aparelho digestivo 

                                                 
4
 Instituto Nacional De Metrologia, Qualidade E Tecnologia. 



 Neurite periférica (paralisia) 

 Problemas pulmonares 

 Teratogênico 

 Lesões renais 

 Distúrbios neurológicos e lesões 

cerebrais 

 Teratogênico, mutagênico e possível 

carcinogênico. 

Co  Lesões pulmonares e no Sistema 

Respiratório 

 Distúrbios hematológicos 

 Possível carcinogênico humano 

 Lesões e irritações na pele 

 Distúrbios gastrintestinais 

 Efeitos cardíacos 

Ni  Câncer 

 Lesões no Sistema Respiratório 

 Distúrbios gastrintestinais 

 Alterações no Sistema Imunológico 

 Dermatites 

 Teratogênico, genotóxico e mutagênico. 

Cr 

 
 Câncer do aparelho respiratório 

 Lesões nasais e perfuração do 

septo e na pele 

 Distúrbios no fígado e rins, 

podendo ser letal. 

Distúrbios gastrintestinais 

Ag  Argíria (descoloração da pele e outros 

tecidos) 

 Dores estomacais e distúrbios digestivos 

 Problemas no Sistema Respiratório 

 Necrose da medula óssea, fígado, rins e 

lesões oculares. 

Li  Disfunções renais e respiratórias 

 Disfunções do Sistema 

Neurológico 

 Cáustico sobre a pele e mucosas 

 Teratogênico 

Zn  Alterações hematológicas 

 Lesões pulmonares e no Sistema 

Respiratório 

 Distúrbios gastrintestinais 

 Lesões no pâncreas 

Fontes: Agency for Toxic Substances and Disease Registry - ASTDR (2002); United States Protection 

Agency - USEPA (2002); World Health Organization - WHO (2002). 

No Brasil, foi publicada no Diário Oficial da União em 22/07/1999 a Resolução 

nº. 257 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece os 

limites máximos de metais pesados para as pilhas e baterias, de chumbo, cádmio e 

mercúrio, e os critérios para descartes sem riscos ao meio ambiente e para saúde, que 

em suas considerações preza: minimizar os impactos gerados pelo descarte inadequado, 

disciplinar o gerenciamento, reduzir resíduos no meio ambiente, conscientizar aos 

cidadãos os riscos, reduzir o teor de substâncias tóxicas, evoluir as técnicas e processos 

mais limpos, pois quando descartadas incorretamente, podem contaminar o solo, 

subsolo, lençóis freáticos, entre outros trazendo riscos a saúde e ao meio ambiente. “A 

presença de um metal em um corpo d’água pode afetar os seres que ali habitam de duas 

formas básicas: pode ser tóxico ao organismo ou pode ser bioacumulado, tendo seu 

efeito potencializado ao longo da cadeia alimentar” (LIMA & MERÇON, 2011, p.199).   

 

 

 



 

2. METODOLOGIA  

O trabalho foi realizado com alunos de 1ª e 2ª séries do ensino médio, em duas 

escolas da Secretaria Estadual do Estado de Rio de Janeiro (SEEDUC), Colégio 

Estadual Professor Fernando Antonio Raja Gabaglia e Colégio Estadual Irineu José 

Ferreira, pertencentes à metropolitana IV, durante o terceiro e quarto bimestres do ano 

de 2015.  

Inicialmente foi aplicação um questionário (apêndice A) de abordagem 

qualitativa sobre questões ambientais a fim de investigar a concepção dos alunos sobre 

o tema. 

Posteriormente foi apresentado o vídeo “The story of stuff- A história das coisas” 

com o objetivo de mostrar que a “natureza pede socorro”, que o uso acelerado dos 

recursos naturais vem ocasionando uma “crise ecológica”.  

Na próxima etapa foi realizado um estudo químico e ambiental, sendo os alunos 

separados em grupos a fim de apresentar seminários e cartazes sobre os temas:  

 Constituição química de pilhas e baterias 

 O impacto do descarte de metais pesados na natureza. 

 O impacto do descarte de metais pesados na saúde. 

 Conversão de energia através de pilhas e baterias e sua utilidade diária. 

 Descarte de pilhas e baterias. 

 Reciclagem de pilhas e baterias. 

Por último, houve uma coleta de pilhas e baterias, em toda comunidade escolar, 

para posterior entrega num posto de coleta. 

 

 

 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1- Questionários 

Foram coletados oitenta e seis questionários de alunos com faixa etária de 14 a 

18 anos, nas duas unidades de ensino. O questionário continha nove perguntas abertas e 

fechadas.  

Primeira pergunta: “Você sabe o que é coleta seletiva?” “Caso responda sim, 

você conhece algum lugar que faça coleta seletiva? Onde?”. 

Segundo o ministério do meio ambiente (MMA)
5
: 

Tem como um entendimento básico a coleta dos resíduos orgânicos e 

inorgânicos ou secos e úmidos ou recicláveis e não recicláveis, que foram 

previamente separados na fonte geradora. [...] 

Trata-se de um tipo de tratamento dado ao resíduo, que começa na fonte 

geradora com a segregação ou separação dos materiais em orgânicos e 

inorgânicos; e em seguida com a sua disposição para a sua destinação, que 

poderá ser disposta na porta de sua residência, estabelecimento comercial ou 

indústria, para posterior coleta porta-a-porta realizada pelo poder público ou 

por catadores, ou por entrega voluntária a pontos de entrega voluntária ou a 

cooperativas de catadores. Posteriormente esse material será separado ou 

triado nas centrais de triagem, em papel (papelão; jornal; papel branco...), 

plástico (pet; pvc; pp...), metal (alumínio; flandre; cobre...), embalagens 

compostas etc, os quais serão organizados e enfardados, e vendidos para 

serem reciclados, tornando-se um outro produto ou insumo, na cadeia 

produtiva (MMA). 

Conforme a figura 1, 61 alunos responderam que sabem o que é coleta seletiva, 

ou seja, a maior parte deles, desses 32 não conhecem algum lugar que faça a coleta 

seletiva ou não responderam (NR), os demais responderam que acontece no seu 

próprio bairro ou na rua de sua residência, e ainda citaram lugares tais como “- 

Itaguaí perto da Avenida Brasil”; “- Em Nova Iguaçu no Km 32”; “- Na Pedra de 

Guaratiba”. Embora a maior parte se diga conhecedor do significado de coleta 

seletiva, as respostas não foram referências a locais específicos, tais como: postos de 

coletas e centros de reciclagem. 

                                                 
5
http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/catadores-de-materiais-

reciclaveis/reciclagem-e-reaproveitamento 



 

Fig. 1- Gráfico  da coleta seletiva 

 

Segunda pergunta: “Você sabe o que é reciclagem?” “Caso responda sim, você 

conhece algum lugar que recicle o lixo? Que tipo de lixo é reciclado?”. 

Reciclagem
6
: s.f. 1., ato, processo ou efeito de reprocessar uma 

substância.quando sua transformação está incompleta ou quando é necessário 

aprimorar suas propriedades ou melhorar o rendimento da operação como um 

todo. 2. eco indús recuperação da parte reutilizável dos dejetos do sistema de 

produção ou de consumo, para reintroduzi-los no ciclo de produção de que 

provêm. 

Conforme a figura 2, 80 alunos responderam SIM, ou seja, sabem o que significa 

o termo reciclagem, e 59 desses alunos não conhecem algum lugar que recicle o lixo, 

demonstrando que faltam informações ou divulgação desses locais,  os demais se 

referiram a lugares tais como: Shopping, escolas, ferro velho, Comlurb, em casa, em 

Seropédica, em Japeri. Alguns deles associam reciclagem aos coletores coloridos de 

lixos espalhados nos estabelecimentos comerciais, porém não mencionaram centros 

específicos de reciclagem.  
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Fig. 2- Gráfico  da reciclagem 

Em relação aos tipos de lixos que podem ser reciclados é necessário haver uma 

conscientização, os materiais mais comuns são: plásticos, papéis, vidros, metais e 

orgânicos. Alguns materiais são reciclados, outros podem ser reutilizados e, por 

questões de tecnologia ou de mercado, alguns ainda não são reciclados tais como de 

higiene pessoal. 

Na tabela 2 segue as respostas obtidas a respeito do tipo de lixo que, segundo os 

alunos, podem ser reciclado. Dos materiais citados maior parte é reciclada ou 

reutilizada, seguindo o principio dos 3R’s (Reciclar, Reutilizar e Reduzir), com exceção 

do papel higiênico. 

Tabela 2. Materiais recicláveis na concepção dos alunos. 

Que tipo de lixo é reciclado? 

Papel Pneus Latinha Ferro 

Vidro Garrafas PET Alumínio Caixa de leite 

Plástico Papelão Papel higiênico Metal 

Orgânico Óleo de cozinha Inorgânicos  

 

Terceira pergunta: “Na sua casa faz-se a separação do lixo antes do descarte?” 

“E na sua escola?”.  

Na figura 3, observa-se que não é habito comum a separação do lixo nas casas, 

uma vez que nos bairros o lixo é recolhido pela Companhia Municipal de Limpeza 

Urbana – COMLURB, e no espaço escolar os alunos associam à separação do lixo as 



lixeiras coloridas.  

 

Fig. 3- Gráfico separação do lixo para descarte. 

Para facilitar o trabalho de encaminhar material pós-consumo para reciclagem, é 

importante fazer a separação no lugar de origem, a RESOLUÇÃO CONAMA nº 275, 

de 25 de abril de 2001, estabelece cores para os coletores de diferentes tipos de resíduos 

em diversos locais, públicos e privados como nas escolas (azul: papel/papelão; 

vermelho: plástico; verde: vidro; amarelo: metal; preto: madeira; laranja: resíduos 

perigosos; branco: resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; roxo: resíduos 

radioativos; marrom: resíduos orgânicos; cinza: resíduo geral não reciclável ou 

misturado, ou contaminado não passível de separação), em casa a separação do lixo é 

um ato de organização, é um gesto de cidadania. 

Quarta pergunta: “Você sabe qual o destino do lixo após sair da sua casa?” 

“Caso responda sim, para onde o lixo é levado?” 

Segundo a pesquisa do IBGE, em 64% dos municípios brasileiros o lixo é 

depositado de forma inadequada, em locais sem nenhum controle ambiental 

ou sanitário. São os conhecidos lixões ou vazadouros, terrenos onde se 

acumulam enormes montanhas de lixo a céu aberto, sem nenhum critério 

técnico ou tratamento prévio do solo, com a simples descarga do lixo sobre o 

solo.
7
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Na cidade do Rio de Janeiro a empresa coletora é a COMLURB, o destino final 

dos resíduos coletados é o aterro de Gramacho, e as Centrais de Tratamentos de 

Resíduos (CTR) de Gericinó e Seropédica. 

Conforme a figura 4, dos 48 alunos que responderam que conhecem o destino 

dado ao lixo, 39 desses responderam o lixão, 4 alunos aterro sanitário, 1 aluno 

depósitos, 2 alunos reciclagem e 1 deles não respondeu. 

Quinta pergunta: “Assinale (V) verdadeiro ou (F) falso, para as sentenças abaixo”: 

 

Conforme a tabela 3, a quinta pergunta foi análise das sentenças relativa às 

questões ambientais, uma vez que os agravos ambientais são visíveis, não se pode 

ignorar os problemas e tratá-los de modo pobre no cenário escolar. As questões 

decorrentes do meio ambiente, embora constante no dia-a-dia, precisam ser execultadas 

nos hábitos diários. 

 

 

 

Gráfico 1-Respostas sobre destino dado ao lixo 
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levado? 

Fig. 4- destino dado ao lixo doméstico 



Tabela 3.   Resultado referente ao conhecimento de diversas questões ambientais.  

 

 

Sexta pergunta: “Qual a importância das pilhas e baterias na sociedade:” 

“Justifique”. 

Sabe-se que as pilhas e baterias são importantes na sociedade, pois geram 

energia a eletroeletrônicos portáteis. Conforme a figura 5 pode-se verificar que 59 

alunos consideram sua importância. Das justificativas apresentadas verifica-se que há 

grandes associações ao uso de controles remotos e celulares, uma vez que são objetos 

inseridos nos seus cotidianos. Dentre as respostas destacam-se: “- Hoje em dia média, 

porque quase não se usa mais”; “- Precisamos para gerar energia em alguns objetos”; “- 

Sem pilhas o controle não pega, o celular não liga e entre outros”; “- É gerador de 

energia”.  

Pergunta V F N. R. Resposta Esperada 

O uso da coleta seletiva 

diminui o lixo gerado? 
59 23 4 

Verdadeiro, pois aumenta a eficiência dos 

processos de reciclagem, diminuindo o total 

de lixo gerado. 

Reciclagem economiza 

recursos naturais? 
70 6 10 

Verdadeiro, com a reutilização já se possui 

matéria-prima. 

Lixo é um problema 

individual? 
30 52 4 

Falso, devemos nos preocupar com a 

sociedade, e todos precisam pensar no 

coletivo. 

Pilhas e baterias podem ser 

descartadas no lixo comum? 
4 80 2 

Falso, somente as pilhas alcalinas podem 

ser descartadas no lixo comum, as demais 

devem ser devolvidas aos fabricantes ou 

depositadas em coletores específicos. 

Todo tipo de lixo deve ser 

reciclado? 
35 49 2 Falso, principalmente lixos sanitários. 

Os recursos naturais são 

inesgotáveis? 
15 65 6 

Falso, embora a natureza atue em ciclos 

renováveis, não se pode afirmar que são 

inesgotáveis. 



 

Fig. 5- Gráfico importância das pilhas e baterias. 

 

Sétima pergunta: “Na sua casa o descarte das pilhas e baterias é feito no lixo 

comum?” 

Segundo a Resolução 257 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), determina que as pilhas comuns e alcalinas podem ser descartadas em 

lixos domésticos, sem danos ambientais, as demais precisam ser descartadas 

corretamente em locais específicos, é responsabilidade dos fabricantes, revendedores, 

comerciantes gerenciar o descarte, as embalagem possuem orientação quanto ao 

descarte. 

De acordo com a figura 6, pode-se verificar que a metade dos alunos realizam o 

descarte no lixo comum, sabe-se que o ideal é se atentar nas recomendações de descarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM NÃO N.R.

Questionários 42 42 2

0

10

20

30

40

50

A
lu

n
o

s

Na sua casa o descarte das pilhas e 
baterias é feito no lixo comum?

Fig. 6- Gráfico descarte de pilhas e baterias 



Oitava pergunta: “O destino correto para o descarte de pilhas e baterias seria o(a)”:  

Segundo a Resolução 257 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) 

 Art. 19. Os estabelecimentos de venda de pilhas e baterias referidas no art. 1o 

devem obrigatoriamente conter pontos de recolhimento adequados. 

Art. 22. Não serão permitidas formas inadequadas de disposição ou destinação 

final de pilhas e baterias usadas, de quaisquer tipos ou características, tais como: 

I - lançamento a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais, ou em 

aterro não licenciado; 

II - queima a céu aberto ou incineração em instalações e equipamentos não 

licenciados; 

III - lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, pântanos, terrenos 

baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de drenagem de águas 

pluviais, esgotos, ou redes de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou 

em áreas sujeitas à inundação. 

 Segundo a Resolução 257 do CONAMA as pilhas comuns e alcalinas, podem ser 

descartadas no lixo doméstico, não precisam ser recolhidas e nem depositadas em 

coletores, cabe ao usuário verificar a simbologia referente ao descarte presente na 

embalagem. De acordo com a figura 7, 65 alunos responderam que o descarte correto é 

num posto de coleta.  



 

Nona pergunta: “Qual a consequência no descarte inadequado de pilhas e baterias?” 

No Brasil, as pilhas e baterias exauridas são descartadas no lixo comum por 

falta de conhecimento dos riscos que representam à saúde humana e ao 

ambiente, ou por carência de outra alternativa de descarte. Esses produtos 

contêm metais pesados como mercúrio, chumbo, cádmio, níquel, entre 

outros. Esses metais, sendo bioacumulativos, depositam-se no organismo, 

afetando suas funções orgânicas. Outras substâncias tóxicas presentes nesses 

produtos podem atingir e contaminar os lençóis freáticos, comprometendo a 

qualidade desses meios e seu uso posterior como fontes de abastecimento de 

água e de produção de alimentos.
8
 

 

Conforme a figura 8 pode-se verificar que a maior parte deles associam o descarte 

inadequado a problemas na saúde e contaminação do solo. 
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Fig. 8- Gráfico descarte inadequado de pilhas e baterias. 

 

 

3.2-Exibição do Vídeo 

A exibição do vídeo (figura 9) teve como objetivo a quebra de paradigmas, pois 

só através de novas perspectivas e novos saberes, haverá uma nova visão do mundo e a 

conscientização sobre o mesmo. O vídeo descreve a industrialização a partir do século 

XVIII, o sistema capitalista, a inovação tecnológica e a natureza agonizando. O sistema 

linear de extração → produção → distribuição → consumo → lixo em colapso, pois o 

uso acelerado dos recursos naturais e a emissão de gases/produtos tóxicos na atmosfera 

e no meio ambiente ocasiona uma “crise ecológica”. A obsolescência imposta pela 

mídia, leva o consumismo exacerbado, ficando explícito que a função dos governos e 

das corporações é criar uma sociedade de consumo em um ciclo vicioso:   

(...) → comprar → lixo → tecnologia → comprar → lixo → tecnologia → (...) 

O que importa nesta política capitalista é a tecnologia de novos produtos, que 

serão inutilizáveis e substituídos em breve, ou seja, uma “moda” criada para ir para o 

lixo. A necessidade de mudar a aparência, tornando o homem troca mercantil no 

capitalismo industrial provocando um desequilíbrio total e impactos ambientais.  



 

Figura 9- Imagens durante a exibição do Vídeo. 

3.3- Apresentações dos seminários  

Nas apresentações dos seminários os alunos foram divididos em grupos, sendo 

cada grupo responsável por um tema. As apresentações foram realizadas na forma de 

cartazes (figura 10). 

O trabalho “O impacto do descarte de metais pesados na natureza” relacionou as 

consequências dos metais pesados na saúde. As perguntas geradas nas apresentações os 

próprios grupos responderam dentro do conhecimento obtido, sendo as questões 

abordadas incorretamente corrigidas.  

O conteúdo didático de eletrólise (pilhas e baterias), não faz parte dos conteúdos 

didáticos dos alunos de 1ª e 2ª séries, sendo conteúdo da 3ª série do ensino médio. 

Dentre as apresentações pode-se observar que os alunos apresentaram: 

 As diferentes constituições e tipos de pilhas, como de mercúrio, alcalinas, íons 

lítio, chumbo. 

 As diferentes teorias dos livros didáticos, pilha de Daniell, seca e Leclanché.  



 Dúvidas em termos: eletrodos, anodo, catodo. 

E que: 

 no dia a dia só utilizamos pilhas e baterias no controle remoto, celulares e 

aparelhos eletrônicos. 

 há transformação de energia química em energia elétrica em uma pilha. 

 metais pesados atacam o organismo. 

 os metais pesados são elementos químicos com números atômicos maiores que 

22. 

 os metais pesados são mercúrio, chumbo, cádmio, alumínio, cromo, níquel. 

 os metais pesados causam intoxicação, doenças ósseas, doenças cancerígenas, 

problemas nos rins e fígado, doenças de pele, neurológicas. 

 o descarte incorreto causa problemas na saúde.  

 as pilhas e baterias não podem ser descartadas em aterros e lixões. 

 há postos de coleta nas lojas C&A. 

 há falta postos de coletas. 

 há Central de coleta e reciclagem- Suzaquim. 

 não se deve comprar materiais de origens duvidosas. 

 pilhas e baterias liberam produtos tóxicos e contamina o solo. 

 o limite de mercúrio em 1990 foi reduzido em 25%. 

 os metais são reativos atacam minérios e rochas. 

 



 

Figura 10- Cartazes apresentados 

3.4- Coleta das pilhas e baterias 

A coleta de pilhas e baterias foi realizada durante o 4º bimestre sendo um sucesso 

devido a grande quantidade arrecadada. Os alunos foram bem participativos, 

envolvendo toda comunidade, sendo coletado em torno de 50 kg nas duas unidades de 

ensino de várias espécies de pilhas e baterias (figura 11). Houve uma grande variedade 

de marcas, modelos, tamanhos, composições de pilhas e baterias de celulares, tablets, 

notebook, botões, 9V, miniaturas.  



 

Figura 11- Pilhas e baterias coletadas na campanha. 

 

3.5- Entrega no posto de coleta 

 

Segundo o CONAMA é responsabilidade da empresa fabricante o recolhimento 

e encaminhamento adequado de pilhas e baterias não descartáveis em lixo comum. Cabe 

o usuário verificar as recomendações nas embalagens que deverão ser de forma clara, 

visível e em língua portuguesa. Diferentes estabelecimentos comerciais possuem 

coletores específicos para a entrega das pilhas e baterias. Os materiais coletados foram 

entregue numa rede comercial do Grupo Pão de Açúcar, os coletores são fechados e só 

possuem uma abertura para o descarte do material, a coleta acontece regulamente, mas 

sem agendamento especifico, devido ao grande volume coletado, não foi possível 

descartá-los no recipiente adequado, o material foi deixado em caixas de papelão junto 

ao coletor (Figura 12). Essa rede comercial possui uma estação de reciclagem para 

descarte de papel, plástico, metal, vidro e óleo de cozinha. 



 

Figura 12- Entrega do material junto ao supermercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSÃO 

 

Todas as etapas do projeto foram bem sucedidas.  

Os alunos foram participativos durante as apresentações e coletaram grande 

quantidade de materiais de diferentes aparências.  

Houve um posicionamento crítico em relação ao descarte, pois envolveu a 

comunidade escolar, abrangendo direção e coordenação.  

Os alunos compreenderam que as pilhas e baterias são importantes na sociedade, 

pois fornecem energia a aparelhos eletro portáteis, tais como o celular, controle 

remoto, relógio de pulso, fornecendo comodidade no dia a dia.  

Conclui-se que por falta de conhecimento da população faz com que pilhas e 

baterias não sejam tratadas como uma ameaça ao meio ambiente e na saúde, porém, 

embora de aparecias inofensivas, contem em sua composição metais pesados e 

outros componentes que ao serem descartados incorretamente podem ocasionar 

sérios danos.  
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APÊNDICE A 

 

Questionário 

 

1. Você sabe o que é coleta seletiva? 

(          )  sim   (           ) não 

Caso responda sim, vc conhece algum lugar que faça coleta seletiva? Onde? 

________________________________________________________________ 

2. Você sabe o que é reciclagem? 

(          )  sim   (           ) não 

Caso responda sim, vc conhece algum lugar que recicle o lixo? Que tipo de lixo é 

reciclado? 

________________________________________________________________ 

3. Na sua casa faz-se a separação do lixo antes do descarte? 

(          )  sim   (           ) não 

E na sua escola? 

(          )  sim   (           ) não 

4. Você sabe qual o destino do lixo após sair da sua casa? 

(          )  sim   (           ) não 

Caso responda sim, para onde o lixo é levado?  _____________________ 

5. Assinale (V) verdadeiro ou (F) falso, para as sentenças abaixo: 

( ) O uso da coleta seletiva diminui o lixo gerado. 

( ) Reciclagem economiza recursos naturais. 



( ) Lixo é um problema individual. 

( ) Pilhas e baterias podem ser descartadas no lixo comum. 

( ) Todo tipo de lixo deve ser reciclado. 

( ) Os recursos naturais são inesgotáveis. 

 

6. Qual a importância das pilhas e baterias na sociedade: 

( ) Grande   ( ) Média  ( ) Nenhuma 

7. Na sua casa o descarte das pilhas e baterias é feito no lixo comum? 

(          )  sim   (           ) não 

8. O destino correto para o descarte de pilhas e baterias seria o(a) 

( ) Lixo comum  ( ) Incineração  ( ) Postos de coleta 

9. Qual a consequência no descarte inadequado de pilhas e baterias? 

(      ) Problemas na saúde           (      ) Contaminação do solo 

(      ) Problemas na saúde e contaminação do solo        (      ) Nenhuma consequência 
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Fotos Extras 

 
 

 
 

 


