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Introdução 
Nos últimos anos tem crescido a utilização de equipamentos eletrônicos e dispositivos portáteis, como celulares, 

notebooks e tablets. Esse crescimento leva também a um aumento da utilização de pilhas e baterias, indispensáveis 

ao funcionamento de tais aparelhos. Dessa forma, é necessário realizar o correto descarte e reciclagem desses 

produtos, evitando a contaminação do meio ambiente e prejuízos à saúde humana. No Brasil, as Resoluções 257/19991) 

e 263/1999 do CONAMA regulamentam e normatizam a coleta e o descarte de pilhas e baterias. Diante deste contexto, 

o projeto Ecopilhas visa o recolhimento de pilhas e baterias da comunidade da região do Alto Paraopeba a fim de 

realizar um levantamento de dados sobre pilhas e baterias por meio de triagem desses materiais, favorecendo a 

implantação da Logística Reversa e por fim realizando o descarte correto. 

Metodologia 
O programa foi conduzido na cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais, obedecendo-se a seguinte metodologia: 

1) Realização de palestras para divulgar e conscientizar a comunidade local a respeito dos danos ambientais 

causados pelo descarte incorreto de pilhas e baterias bem como a importância da reciclagem e logística reversa; 

2) Coleta permanente das pilhas e baterias descartadas nos pontos de coleta; 

3) Levantamento dos dados do material coletado e destinação final das pilhas e baterias. 

Resultados e Discussão 
Foram realizadas visitas a escolas municipais e estaduais com o intuito de ministrar palestras de conscientização 

ambiental aos alunos de 3º a 9º período. Os alunos conseguiram entender bem a importância de suas atitudes, uma 

vez que o descarte incorreto de pilhas e baterias poderia contaminar o solo e a água da própria comunidade. 

As escolas receberam um coletor de pilhas e baterias que foi confeccionado pelos alunos do Curso Técnico e 

Integrado do IFMG, e posterior ajuste pelos bolsistas. Os materiais coletados, especialmente as pilhas, foram 

analisados de forma quantitativa, sendo contabilizados, pesados e separados por marca e país de origem. Com estes 

dados é possível conhecer o perfil do consumidor da região do Alto Paraopeba, quais são as marcas mais consumidas, 

bem como sua procedência. Entre as 10 marcas mais comuns, foram contabilizados 4886 pilhas, sendo: Rayovac – As 

Amarelinhas (1276); Eveready Gold (696); Panasonic Azul (561); Duracell (557); Energizer (404); Eveready (334); 

Panasonic Alcalina (331); Rayovac Alcalina (319); Alfacel (233) e Sony Alcalina (175). Esse material foi lacrado em 

caixas e encaminhado para reciclagem. 

 

 
Figura 1. Atividades de Educação Ambiental. a) Palestra; b) Coletor; c) Triagem; d) Material armazenado 

 

Considerações Finais 
Foi reforçada a necessidade de se realizar atividades de conscientização ambiental nas escolas e na comunidade. 

Ficou mais evidente que o projeto Ecopilhas exerce uma importante função de conscientização ambiental. Foram 

obtidos dados sobre as marcas mais consumidas que poderão auxiliar a logística reversa na cidade. 
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