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INTRODUÇÃO 
Nesse trabalho é apresenta e analisada uma proposta de 
conscientização sobre o descarte correto de pilhas e baterias 
desenvolvida em uma escola publica situada no estado de São 
Paulo no bairro de Guaianases no ano de 2017. Os dados 
coletados foram comparados com novos dados provenientes 
de uma nova pesquisa realizada no ano de 2018 com o objetivo 
de identificar e compreender quais os possíveis impactos que o 
projeto promoveu na comunidade escolar.  
QUESTÃO PROBLEMA 
Quais os impactos ambientais o lixo eletrônico pode gerar no 
meio ambiente? 
JUSTIFICATIVA 
Atualmente umas das grandes produções tecnológicas que 
vem crescente em grande escala são os smartphones (SOARES, 
2017). Umas das grandes preocupações com o descarte dos 
smartphones é sobre sua bateria, já que essa pode se 
compostas de chumbo, mercúrio e cádmio e por serem metais 
pesados, são bioacumulativos (KEMERICH, et al. 2012). Tal 
realidade desperta o interesse em investigar quais as 
consequências que o descarte indevido desses materiais 
poderia acarretar à saúde humana e de que modo seria 
possível conscientizar a sociedade para o descarte correto ou 
reciclagem desses materiais. 
METODOLOGIA 
Foram observados, analisados e comparados dados coletados 
em um projeto realizado nas aulas de Prática de Ciências 
desenvolvido com os primeiros anos do ensino média. O 
objetivo centro do projeto era orientar e conscientizar a 
comunidade escolar sobre a importância do descarte correto 
de pilhas e baterias, já que descarte incorreto desses materiais 
pode causar grandes danos ao meio ambiente e à saúde 
humana. 
RESULTADOS 

 2017 2018 

Alunos que fazem o 
descarte correto de pilhas 

e baterias 

 
 

5,5% 

 
 

3% 

Postos de coletas de 
pilhas e baterias usadas 

5 postos de coletas  7 postos de coletas 

Quadro 1: comparação dos resultados das pesquisas realizadas em 
2017 e 2018 / Fonte: Dados coletados em pesquisa de campo escolar 

PEI Luciane de Esp. Santo 

Com base nos resultados percebe-se que, mesmo o número de 
postos de coletar aumentar em comparação entre os anos de 
2017 e 2018 o número de estudantes que fazem o descarte 
correto de pilhas e baterias é bastante pequeno. Muitos deles 
não conhecem os impactos ambientais que esses materiais 
podem causar. Percebe-se que mesmo após o projeto 
realizado no ano de 2017, grande parte dos estudantes ainda 
desconhece os riscos que o descarte incorreto desses materiais 
pode trazer à saúde humana e ao meio ambiente.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 1:  palestra de conscientização sobre o descarte correto de pilhas e 

baterias / Fonte: equipe de comunicação da PEI Luciane do Espírito Santo 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É preciso que os fabricantes invistam em pesquisas para achar 
metais mais levas que o mercúrio, chumbo e o cádmio, como 
alternativa para minimizar os impactos ambientais causados 
pelo descarte desses objetivos. No entanto a melhor 
alternativa para evitar danos ambientais é o descarte correto e 
reciclagem de pilhas e baterias. Tal ação depende de toda a 
sociedade, que precisa ser conscientizada sobre os problemas 
que o descarte incorreto dessas fontes energéticas pode 
acarretar a saúde e ao meio ambiente.  
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