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RESUMO 

Com o objeto de investigar como o descarte incorreto de pilhas e baterias afeta o meio 

ambiente, este trabalho apresenta uma pesquisa realizada em uma Escola Estadual do 

Programa de Ensino Integral (PEI) situada na cidade de São Paulo no bairro de Guaianases. 

Para isso foram observados, analisados e comparados dados coletados em um projeto 

realizado nas aulas de Prática de Ciências
1
 desenvolvido com os primeiros anos do ensino 

médio da unidade escolar citada. O objetivo central 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. Como resultado, percebe-se que o número de pessoas que fazem o descarte correto 

desses materiais ainda é bastante reduzido em comparação à utilização dessa fonte de energia. 

Percebe-se, portanto que há a necessidade de buscar meios para incentivar cada vez mais a 

população quanto ao descarte correto desses materiais como meio de minimizar os impactos 

ambientais que esses materiais podem causar. 

INTRODUÇÃO  

 O avanço tecnológico vem crescendo desenfreadamente nos últimos tempos 

(LAYRARGUES, 2000), desde a Idade dos Metais (era Paleolítica) até os tempos atuais, 

percebe-se que o ser humano busca adaptar o meio ambiente às suas necessidades biológicas, 

sociais e pessoais (FERREIRA, et al, 2010). Podemos notar que esse processo se intensificou 

principalmente após a Revolução Industrial (Séc. XIX), momento no qual o ser humano 

passou a produzir aparatos tecnológicos em escalas cada vez maiores. Esse processo acarretou 

grandes impactos ambientais tais como emissão de gases poluentes e lixo eletrônico. 

Atualmente umas das grandes produções tecnológicas que vem crescente em grande escala 

são os smartphones (SOARES, 2017), principalmente por apresentarem um curto prazo de 

validade devido à obsolescência programada, conceito esse criado por um sistema econômico 

social cujo objetivo maior é gerar lucros (RENNER, 2012). É também por esse motivo que os 

fabricantes dos smartphones estão sempre inovando e investindo em novas tecnologias, a fim 
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de alimentar o ciclo do consumo. Tal atividade faz com que o lixo eletrônico aumente e, que 

se não descartado corretamente, pode ser prejudicial ao meio ambiente e aos seres humanos 

(MAIA, 2017). 

Umas das grandes preocupações com o descarte dos smartphones é sobre sua bateria, já que 

essa pode ser composta por chumbo, mercúrio e cádmio. Por serem metais pesados, são 

bioacumulativos, ou seja, o organismo humano não consegue eliminá-los do corpo, e isso 

acarreta muitas doenças como: câncer, danos ao sistema nervoso, sanguíneo, fígado, ossos, 

rins, pulmões etc. (KEMERICH, et al. 2012). Apesar do Art. 33 da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos obrigar as empresas e fabricantes a implementarem um sistema de logística 

reversa (ECYCLE, 2018), há a necessidade de conscientizar a sociedade sobre o descarte 

correto desses materiais, para que haja menos impactos negativos no meio ambiente.   

Com base nessas premissas, nesse trabalho é apresentada e analisada uma proposta de 

conscientização sobre o descarte correto de pilhas e baterias desenvolvida em uma escola 

pública 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 

na mesma escola no ano de 2018 com o objetivo de identificar e compreender quais os 

possíveis impactos que o projeto promoveu na comunidade escolar.  

JUSTIFICATIVA 

Na disciplina Eletiva
2
 “Jovens Pesquisadores”(que visava sobre as relações entre tecnologia e 

sociedade), em uma das aulas os professores abordaram assuntos sobre o avanço tecnológico 

e os impactos que isso pode trazer para a sociedade. A metodologia utilizada nessa aula foi a 

apresentação de algumas fotos que poderiam exemplificar as possíveis relações entre o ser 

humano e a tecnologia. Em uma dessas imagens era apresentado o lixo eletrônico em grande 

quantidade, amontoado em uma espécie de aterro sanitário.  

Aquela realidade despertou o interesse em investigar atualmente quais aparelhos tornam-se 

obsoletos mais rapidamente e, consequentemente, aumentam a quantidade de lixo eletrônico 

descartado no meio ambiente e quais as consequências que o descarte indevido desses 

materiais poderia acarretar à saúde humana.   
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QUESTÃO DE PESQUISA 

A partir dessa seguinte questão de pesquisa: Quais os impactos ambientais o lixo eletrônico 

pode gerar no meio ambiente? buscou-se identificar quais os aparatos tecnológicos que 

produzem maior quantidade de lixo eletrônico e quais os impactos que eles poderiam causar 

no meio ambiente.  Como primeira hipótese, acreditava-se que uma das maiores produções 

tecnológicas seriam os telefones celulares, logo foi investigado quais os riscos que eles 

poderiam trazer ao meio ambiente e como conclusão foi compreendido que um dos principais 

componentes dos telefones celulares que causam danos ao meio ambiente são as baterias. Foi 

a partir desse ponto que foi iniciada a pesquisa apresentada nesse trabalho.  

METODOLOGIA 

Com o objetivo de investigar como o descarte incorreto de pilhas e baterias pode prejudicar o 

meio ambiente, foram utilizados dados coletados durante o desenvolvimento de um projeto 

nas aulas de Práticas de Ciências com alunos do primeiro ano do ensino médio realizado na 

escola PEI Luciane do Espírito Santo no ano de 2017. O objetivo central dessas aulas era 

conscientizar a comunidade escolar sobre o descarte correto de pilhas e baterias. Para tanto as 

aulas foram baseadas no material disponibilizado pelo Canal CEDERJ “Colocando “uma 

pilha” na nossa conversa” (CECIERJ, 2016). 

Durante as aulas desenvolvidas os alunos tiveram a oportunidade de conhecer sobre os 

compostos químicos das pilhas, como são confeccionadas e métodos de reciclagem por meio 

de leitura de textos, experimentos e vídeo aulas.   

Após esse processo os alunos fizeram uma pesquisa na escola com o objetivo de investigar a 

quantidade de alunos que faziam o descarte correto de pilhas e baterias. Num segundo 

momento os alunos foram orientados a realizar uma pesquisa de campo nos arredores da 

escolar para identificar os possíveis postos de coletas desses materiais no bairro bem como os 

locais nos quais eram realizada a reciclagem de pilhas e baterias.  

Como conclusão do projeto os alunos montaram equipes para conscientizar a comunidade 

escolar sobre a importância do descarte correto desses materiais. Para isso os estudantes 

confeccionaram caixas coletoras distribuídas em cada sala de aula juntamente com pequenas 

palestras que tratavam sobre o descarte correto desses materiais. 

Para melhor compreender o andamento e os impactos que esse projeto provocou na 

comunidade escolar, foi realizada no ano de 2018 uma nova pesquisa com os alunos dessa 

mesma escola semelhante à realizada em 2017. Além disso, foi feita uma entrevista com dois 

alunos de cada turma com as seguintes perguntas: 



 
 

 Você faz o descarte de pilhas e baterias corretamente?  

 Se não, por que não faz o descarte de pilhas corretamente?  

 Se sim, como é feito o seu modo de descarte? 

 Você sabe sobre o impacto causado pelas pilhas e baterias no meio ambiente? E você sabe por 

que é necessário fazer o descarte corretamente? 

Em um segundo momento, foi realizado ao redor da escola a pesquisa de campo que buscava 

identificar quais os postos de coletadas de pilhas e baterias. Além disso, foram realizadas 

entrevistas com os responsáveis dos estabelecimentos: 

 Desde quando esse estabelecimento faz coletas de pilhas e baterias? 

 Para onde vão as pilhas e baterias aqui coletadas? 

 Como é feito o processo de coleta? 

 Quem são os responsáveis pelas coletas? 

 Como surgiu a ideia para aqui se tornar um ponto de coleta? 

 Vocês se inspiraram em algum modelo de coleta? Se sim, qual?  

 

RESULTADOS 

Os resultados das pesquisas de campo realizada nos anos de 2017 e 2018 podem ser 

observados na tabela abaixo: 

 2017 2018 

Número de alunos que 

fazem o descarte correto de 

pilhas e baterias 

27 alunos (em um total de 

488 estudantes) 

11 alunos (em um total de 

378 estudantes) 

Número de postos de 

coletas de pilhas e baterias 

usadas 

5 postos de coletas (1 posto 

de saúde, 2 mercados, 2 

farmácias). 

7 postos de coletas (1 posto 

de saúde, 2 mercados, 2 

farmácias e 2 lojas de 

moveis). 

Quadro 1: comparação dos resultados das pesquisas realizadas em 2017 e 2018                               

Fonte: Dados coletados em pesquisa de campo escolar PEI Luciane do Esp. Santo 

Ao analisar a quantidade de alunos que fazem o descarte correto de pilhas e baterias é 

possível observar que o número ainda é bastante reduzido. No ano de 2017, apenas 27 alunos 

de um total de 488 faziam o descarte correto de pilhas e baterias, aproximadamente 5,5%. No 

ano de 2018 essa porcentagem diminuiu para aproximadamente 3%. 



 
 

Após realizar a entrevista com a amostra de alunos, foi possível observar que poucos deles 

sabem realmente a importância de fazer o descarte correto das pilhas e das baterias (apenas 

15%). Por esse motivo a maioria dos estudantes acaba deixando-as em casa, em gavetas, na 

geladeira ou descartando em lixo comum. 

Ao observar o número dos estabelecimentos que são postos de coletas de pilhas vemos que 

esse número cresceu em comparação entre 2017 e 2018. Na entrevista realizada com os donos 

dos estabelecimentos, eles afirmam que as pilhas coletadas são enviadas para centros de 

reciclagens que podem ser ONG’s ou empresas especializadas nesse procedimento.  

Com base nos resultados dessa pesquisa percebe-se que o número de estudantes que fazem o 

descarte correto de pilhas e baterias é uma pequena quantia. 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.   

Como alternativa para que o número de pessoas que fazem o descarte correto desses materiais 

aumente na escola, foram confeccionadas novas caixas coletoras e distribuídas em pontos 

diferentes, como a secretaria escolar, já que esse local é frequentado não só pelos alunos, mas 

por toda a comunidade escolar. Além disso, foram promovidas outras palestras como forma 

de promover a conscientização sobre o descarte correto desses materiais. Tais palestras foram 

ministradas não apenas para os alunos, mas também foi aberta à comunidade escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1:  palestra de conscientização sobre o descarte correto de pilhas e baterias realizada em 2018 com os alunos da 
escola PEI Luciane do Esp. Santo. Fonte: equipe de comunicação da PEI Luciane do Espírito Santo 

 



 
 

 
 
Imagem 2:  palestra de conscientização sobre o descarte correto de pilhas e baterias realizada em 2018 aberta ao 
público. / Fonte: equipe de comunicação da PEI Luciane do Espírito Santo 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tecnologia vem avançando nos últimos anos, o que modificou significativamente a vida 

humana. Umas dessas mudanças relacionam-se com a criação e utilização dos smartphones. 

Apesar de auxiliarem em diversos aspectos da vida humana, esses aparatos tecnológicos 

possuem uma obsolescência programada que pode ser considerada uma das estratégias do 

capitalismo para o aumento do consumo e, consequentemente, o lucro. Em decorrência disso 

o descarte desses materiais aumenta o lixo eletrônico. As baterias dos smartphones sem 

utilidades precisam ser descartadas e é necessário que esse descarte seja feito de maneira 

correta para minimizar os impactos ambientais.   

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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