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APRESENTAÇÃO 

 

 

Caro professor (a), 

 

Este módulo apresenta uma proposta de ação profissional com estratégias didáticas 

procedentes da pesquisa que realizamos em uma escola da rede pública da cidade de 

Planaltina-DF, durante o Mestrado Profissional no Ensino de Ciências. Essas atividades foram 

desenvolvidas para o terceiro ano do Ensino Médio, entretanto, o material é passível de 

adaptações, o que possibilita que seja aplicado em outras séries, desde que o nível conceitual 

seja adequado. 

Durante minha trajetória profissional, algo que sempre incomodou foi o grande 

desinteresse dos jovens em aprender Ciências, e de outro lado, sempre nos chamou atenção o 

fascínio dos mesmos com os produtos tecnológicos, frutos do conhecimento científico. Dessa 

percepção, surgiu a temática que norteia esse módulo, o resíduo eletroeletrônico. 

A abordagem desse tema busca uma aproximação entre conteúdos de Química e o 

universo cultural e tecnológico no qual os jovens estão inseridos. Numa perspectiva de tornar 

o conhecimento científico mais relevante para os alunos, essa proposta busca relacionar os 

aspectos sociais, econômicos, políticos, científicos e ambientais envolvido com a produção, 

consumo e descarte de equipamentos eletroeletrônicos.   

Adicionalmente, acreditamos que discutir a temática do resíduo eletroeletrônico (e-

lixo) nas aulas de Química, no Ensino Médio, pode proporcionar aos estudantes uma leitura 

mais crítica do contexto atual. Para que assim, os estudantes possam percebam os interesses 

existentes por trás dessa intensa oferta de produtos tecnológicos e do descaso no 

gerenciamento desse tipo de resíduo. Acreditamos que dessa forma podemos contribuir para a 

formação de cidadãos críticos, comprometidos com a sociedade. 

 Os experimentos propostos neste material são de execução simples, com o intuito de 

que sejam realizados em sala de aula, de forma demonstrativa ou em pequenos grupos, não 

sendo necessário um laboratório específico. Algumas atividades foram propostas utilizando-se 

um projetor multimídia (Data Show), porém, na falta deste, pode-se reproduzir as imagens por 

meio de cópias reprográficas para serem repassadas aos alunos. Os pequenos vídeos 

utilizados, também são de fácil acesso, podendo ser baixados da internet, e podem ser 

gravados na versão em DVD, na falta de um Data Show para exibi-los.   
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INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em mundo globalizado, em que os avanços científico-tecnológicos exercem 

uma grande influência no modo de vida das pessoas e fascinam especialmente os jovens, que 

estão sempre ávidos por consumir as novidades tecnológicas, como telefones celulares, 

smartphones, computadores e notebooks. Por isso, a juventude é alvo constante das 

propagandas disseminadas nos meios de comunicação, que constantemente buscam associar o 

consumo de tais novidades à expressão da identidade pessoal e à condição de inclusão social. 

Desconsiderando todas as implicações ambientais e sociais desse tipo de abordagem, o 

consumo dos equipamentos eletrônicos cresce numa velocidade alarmante (MAGERA, 2013). 

Se de um lado os jovens são tão encantados com os produtos tecnológicos, frutos do 

conhecimento científico, de outro lado, mostram um grande desinteresse pelas disciplinas 

científicas escolares. Além do que, apesar de dominarem o uso das novas tecnologias, a 

maioria dos indivíduos não é capaz de perceber os impactos que equipamentos 

eletroeletrônicos podem produzir no ambiente e na sociedade.  

O desinteresse dos jovens em aprender Ciências pode ser atribuído à maneira 

tradicional de ensino que predomina na maioria das escolas, onde os conteúdos são 

apresentados de forma dogmática e descontextualizados. Assim, o ensino de Ciências tem 

sido reduzido à memorização de fatos, conceitos, fórmulas e teorias que, por não fazerem 

significado para os estudantes, logo são esquecidos. Ainda que ao final do ensino médio os 

alunos tenham apreendido algo, essa maneira de ensinar Ciências conduz a uma visão 

reducionista e neutra sobre a produção do conhecimento científico (CARVALHO, 2009), 

além de não dotá-los de uma cultura científica importante para compreender as novas 

tecnologias. Em complementação, Schnetzler (2004) aponta que, como consequência dessa 

prática, o ensino de Ciências tem se distanciado do “mundo cultural e tecnológico” dos 

estudantes.  

Da mesma forma, Fourez (2003), ao falar sobre a crise no Ensino de Ciências, chama a 

atenção para uma característica marcante da juventude atual. Diferente de outras épocas, essa 

geração apenas se envolve em questões quando convencida da importância destas para sua 

vida ou para a sociedade. Portanto, para que os alunos se interessem pelo universo científico, 

eles precisam entender a importância social, cultural e econômica desses conhecimentos no 

contexto de suas vidas, sendo este um grande desafio para os que se comprometem a ensinar 

as disciplinas científicas. 
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Percebe-se, portanto, a necessidade de práticas educativas que possibilitem 

desmistificar a imagem reducionista, neutra e inacessível que os jovens têm da Ciência. Isso 

pressupõe que os objetivos do ensino de Ciências não podem se limitar a disseminação 

descontextualizada de conceitos científicos. Em conformidade com a Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, LDB (BRASIL, 1996), acreditamos que a dinâmica da 

sociedade moderna exige da educação científica um comprometimento com a formação para a 

cidadania, possibilitando que todos tenham o entendimento desses conhecimentos e das suas 

implicações sociais, políticas, econômicas e ambientais, sendo capazes de posicionarem-se 

frente aos desafios propostos pela Ciência e Tecnologia na sociedade moderna, tal como 

defendem vários estudiosos da educação em Ciências (AIKENHEAD, 2005, PINHEIRO; 

SILVEIRA; BAZZO, 2007; SANTOS et al., 2010; SANTOS; SCHNETZLER, 2010 ). 

Nessa perspectiva, defendemos que sejam priorizadas estratégias que conduzam o 

aluno a se posicionar frente às questões que envolvam Ciência e Tecnologia, capacitando-o a 

tomar decisões responsáveis embasadas não apenas no conhecimento cotidiano ou nas 

informações disseminadas pela mídia, mas, principalmente, no conhecimento científico e em 

valores sociais, como solidariedade, fraternidade, igualdade, respeito ao ambiente e às futuras 

gerações, pressupostos de uma abordagem de ensino CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade). 

Portanto, é fundamental que o ensino de Ciências ofereça oportunidades para os 

alunos desenvolverem habilidades argumentativas, com o intuito de que eles compreendam e 

pratiquem as formas válidas de discussões que acontecem no contexto científico, visto que 

essas habilidades são centrais no processo de construção do conhecimento (CAPECCHI; 

CARVALHO; SILVA, 2002, JIMENEZ, 1998, NASCIMENTO; VIEIRA, 2008, OSBORNE 

et al., 2001), no desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo (LEITÃO, 2011) e também 

para que os estudantes possam se posicionar de maneira responsável e crítica sobre as 

diversas questões relativas à C&T na sociedade contemporânea.  

A argumentação pode ser entendida como um processo social, intelectual, de 

comunicação verbal ou não verbal, que pressupõe pontos de vista controversos, pois o 

propósito de uma argumentação seria sustentar uma alegação sobre determinado fenômeno ou 

recusar uma opinião
1
 oposta, a partir de um conjunto de argumentos favoráveis e contrários. 

Estudos trazem como finalidade da argumentação o aumento da aceitabilidade de um ponto de 

vista controverso a partir de justificativas que visam o convencimento de um público. 

                                                 
1
 Adota-se aqui a definição trazida por Breton (1999) em que o termo opinião designa um ponto de vista que 

sempre supõe outro ponto de vista possível, ou que refuta outros pontos de vista, como acontece em um debate. 
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Nesse sentido, torna-se importante estimular os alunos a elaborarem seus argumentos 

para determinados fenômenos, possibilitando que eles confrontem suas explicações, baseadas 

exclusivamente no conhecimento cotidiano, e aquelas trazidas pela Ciência. Dessa forma, os 

estudantes participam ativamente no levantamento de questões e na construção de respostas, 

em vez de serem apenas observadores passivos e podem consolidar seus conhecimentos ou 

reverem seus posicionamentos por meio do confronto entre diferentes explicações para um 

mesmo fenômeno. 

Cabe destacar que essas habilidades argumentativas se desenvolvem a partir da 

interação entre professor e aluno, cabendo ao primeiro criar um ambiente encorajador para 

que estes se expressem e exercitem o uso da linguagem científica (CARVALHO, 2007). 

Diante dessas considerações, este trabalho busca o desenvolvimento de uma proposta 

de ensino construída a partir da problemática dos resíduos eletroeletrônicos. Acreditamos que 

este tema sociocientífico esteja presente no cotidiano dos estudantes, e que, por isso, pode 

favorecer um maior envolvimento deles na aprendizagem dos conhecimentos químicos 

relacionados. O uso de temáticas tem sido defendido em pesquisas na área de Educação 

Científica, por mostrar-se adequado para promover a significação de conceitos abstratos pelos 

alunos e para suscitar um maior envolvimento dos estudantes com as aulas de Ciências, em 

especial aquelas que defendem abordagens de ensino com ênfase nas relações CTS, 

objetivando o desenvolvimento de atitudes responsáveis e valores vinculados ao interesse 

social (AULER, 2007; SANTOS, 2002, 2007; SANTOS; MORTIMER, 2002, 2009). 

Adicionalmente, por suas implicações, essa temática permite relacionar os conteúdos 

científicos escolares com as questões sociais, políticas e econômicas imbricadas, 

proporcionando aos educandos a construção de uma visão ampliada das interações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. Assim sendo, pode contribuir para que os alunos 

posicionem-se de maneira racional e responsável frente aos impactos da produção, do 

consumo e do descarte dos aparelhos eletrônicos, sendo este posicionamento de fundamental 

importância para o exercício da cidadania no contexto da sociedade contemporânea, que se 

torna cada vez mais dependente de tais aparatos. 

Sob essa perspectiva, esperamos que esse material auxilie os colegas professores a 

trabalharem conhecimentos químicos, que possibilitem conduzir os alunos a compreensão dos 

impactos ambientais e sociais gerados tanto na produção, como no consumo e na disposição 

final dos equipamentos eletroeletrônicos. Com isso, os estudantes poderão ser capazes de 

produzir argumentos coerentes e posicionarem-se de maneira responsável frente ao consumo e 

descarte dos mesmos.  
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ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

 

   

As atividades desenvolvidas foram divididas em cinco temáticas, apresentadas no 

Quadro 1, de acordo com os objetivos a almejados. Apresentamos também a quantidade de 

aulas necessárias para o desenvolvimento de cada temática, mas entendemos que essa 

organização pode ser definida por cada professor, conforme especificidades do contexto 

escolar, prática docente, características das turmas, entre outros fatores. 

  

Quadro 1 – Organização das temáticas do módulo didático. 

 

TEMÁTICAS OBJETIVOS METODOLOGIA 

 

1. Problemática 

do lixo eletrônico 

(3 aulas) 

 

 

 

 

 

- Identificar os fatores sociais, 

econômicos, políticos e 

ambientais relacionados com 

descarte de equipamentos 

eletroeletrônicos; 

- Discutir as consequências da 

importação do e-lixo para os 

países em desenvolvimento, 

articulando fatores sociais e 

ambientais. 

 

 

- Atividade 1; 

- Vídeo: “A História dos 

Eletrônicos”; 

- Vídeo: “África Exóticas 

Tradições – Lixão Eletrônico”; 

- Atividades 2 e 3. 

 

2. Os Metais e os 

equipamentos 

eletroeletrônicos 

(5 aulas) 

 

 

- Identificar os metais que 

compõem os aparelhos 

celulares.  

- Compreender as principais 

etapas da metalurgia; 

- Conhecer os impactos 

provocados pela extração de 

metais;  

- Reconhecer que a obtenção 

de metais a partir dos 

minérios, ocorre por um 

processo oxidação-redução; 

- Compreender como ocorrem 

as reações de oxidorredução, e 

os conceitos de agente 

oxidante e agente redutor. 

 

 

- Apresentação de slides 

(PowerPoint) sobre a produção 

de e-lixo no Brasil e no mundo; 

-Apresentação de slides 

(PowerPoint) sobre as principais 

etapas do processo da metalurgia; 

- Texto: Obtenção de Metais; 

- Abordagem dos conceitos de 

oxidação, redução, número de 

oxidação, agente oxidante e 

agente redutor, potencial de 

oxidação e redução; 

- Texto: O Cobre; 

- Apresentação de slides (Power 

Point) sobre a exploração do 

Tântalo. 

- Atividade 4 e 5.  
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TEMÁTICAS OBJETIVOS METODOLOGIA 

 

 

3. Perigos do 

descarte 

inadequado do 

lixo eletrônico 

(4 aulas) 

 

 

 

 

- Compreender como o 

descarte inadequado dos 

eletrônicos pode tornar seus 

componentes tóxicos 

biodisponíveis. 

- Identificar os processos de 

corrosão como processos de 

transformação por oxirredução 

espontâneos. 

- Compreender os principais 

métodos de proteção de metais 

contra corrosão. 

- Compreender que a 

reciclagem dos equipamentos 

eletrônicos se apresenta com 

uma alternativa à escassez dos 

recursos não-renováveis. 

 

 

- Experimento para demonstrar o 

fenômeno da oxirredução 

(Deposição de Cu na placa de 

Zn); 

- Experimento para demonstrar o 

fenômeno da oxirredução 

(Corrosão dos pregos de Fe); 

- Texto: Corrosão de metais; 

- Relatório dos experimentos. 

- Texto: Eletrônicos: Lixo ou 

matéria-prima? 

- Atividade 6. 

4. Pilhas e 

Baterias 

 (5 aulas) 

 

 

- Compreender o princípio de 

funcionamento das pilhas e 

identificar os diferentes tipos 

de pilhas; 

- Interpretar a reação global de 

oxidorredução em termos de 

suas semi-reações; 

- Compreender o conceito de 

potencial padrão de redução; 

-Discutir sobre o descarte de 

pilhas e baterias, destacando os 

riscos ambientais. 

 

 

- Abordagem dos conceitos 

químicos de pilhas, de eletrodos, 

anodo, catodo, eletrólito, 

diferença de potencial; 

- Texto: Descarte de pilhas e 

baterias; 

- Atividade 7. 

  

 

 

 

5. Como Diminuir 

os Problemas 

relacionados aos 

Resíduos 

Eletroeletrônicos? 

(3 aulas) 

 

- Estimular a argumentação; 

- Compreender como os 

hábitos de consumo da 

sociedade se relacionam com a 

problemática do e-lixo; 

 

´ 

- Debate entre os grupos sobre a 

resolução do estudo de caso; 

- Atividade 8 e 9. 
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A PROBLÉMÁTICA DO LIXO ELETRÔNICO 

 

 

Caro Professor (a),  

 

  

 Essa primeira atividade tem por objetivo identificar as concepções prévias dos alunos 

acerca de como os componentes tóxicos dos equipamentos eletroeletrônicos podem tornar-se 

potencialmente contaminantes. A partir da compreensão dessas concepções pode-se criar ou 

adaptar as estratégias propostas, com o intuito de contribuir para o entendimento dos 

processos químicos envolvidos.  

 

 

Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 1 

 

1) Existe algum perigo em dormir abraçado com o aparelho celular e ser contaminado por 

seus componentes tóxicos? Por quê? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2) O que acontece com os componentes tóxicos de um aparelho celular quando este é 

descartado de maneira inadequada? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3) Quais os impactos desse descarte inadequado para o ambiente e para a saúde das pessoas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Para apresentar aos alunos a problemática do lixo eletrônico sugerimos o vídeo: “A 

História dos Eletrônicos”. Esse vídeo faz parte do projeto “The Story of Stuff”, de Annie 

Leonard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por meio deste vídeo, pode-se promover uma discussão sobre os aspectos econômico, 

sociais, ambientais e políticos relacionados com o aumento do lixo eletrônico. Para essa 

discussão, propomos a realização da atividade 2 com pequenos grupos, para que os alunos 

possam discutir as questões e trocar opiniões. Sugerimos que, após os grupos responderam a 

atividade 2, seja feita socialização dos dados, com a exposição das respostas. 

 

 

“A História dos Eletrônicos” 

 

O vídeo, com duração de 7min46s, mostra que os equipamentos 

eletrônicos são intencionalmente projetados para serem substituídos num curto 

espaço de tempo, evidenciando a insustentabilidade desse ciclo. Essa 

insustentabilidade se deve aos seguintes fatores: primeiro, a grande quantidade 

de recursos naturais empregados na fabricação dos eletrônicos; segundo, a 

utilização de substâncias químicas tóxicas na etapa de produção; terceiro, o 

consumo cada vez maior destes equipamentos; e por último ao descarte 

inadequado desse tipo de lixo, que muitas vezes é exportado para países pobres 

do continente Asiático ou Africano, contaminando o ambiente e as pessoas que 

realizam a reciclagem dos eletrônicos em condições precárias de segurança. Ao 

final, Leonard propõe um novo modelo de produção, no qual a indústria de 

eletrônicos seja responsável pelo lixo que ela originou, que invista em 

tecnologias limpas, em um design duradouro e adotando a prática de reposição 

de peças, ao invés de trocar um aparelho todo. Também destaca a importância 

da mobilização social para exigir do Estado leis mais rígidas em relação ao uso 

de substâncias tóxicas e à exportação do lixo eletrônico. O vídeo encontra-se 

disponível em: 
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Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

ATIVIDADE 2 

  

 

 

 Em dezembro de 2007, Annie Leonard e seus amigos na Free Range Studios 

divulgaram na internet um desenho animado de 20 minutos, A História das Coisas (The Story 

of Stuff), sobre como a sociedade faz, usa e descarta os objetos. Esse vídeo desencadeou uma 

discussão sobre os impactos da nossa cultura consumista no ambiente e na vida das 

pessoas. Desde que foi lançado, o filme de Annie, foi visto mais de 30 milhões de vezes em 

todo o mundo. O sucesso do vídeo foi tamanho, que acabou gerando a produção de outro, 

intitulado A História dos Eletrônicos (The Story of Electronics), lançado em novembro de 

2011, que pode ser acessado em sua versão legendada no seguinte endereço: 

http://www.youtube.com/watch?v=BZzxU46DBd8.  

 De acordo com as questões abordadas pelo vídeo, responda as perguntas abaixo: 

 

1) A história dos eletrônicos passa por cinco etapas que são representadas pelas figuras 

abaixo. Quais dessas etapas podem afetar negativamente o ambiente e a vida das pessoas? 

Por quê? 

 
 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2) De acordo com o vídeo, qual o motivo dos eletrônicos durarem cada vez menos? 

a) (  ) O uso incorreto dos equipamentos. 

b) ( ) O conhecimento científico-tecnológico disponível não permite fazer 

equipamentos mais duráveis. 

c) (  ) O transporte inadequado. 

d) ( ) Eles são intencionalmente projetados para durar pouco, e assim, serem 

substituídos. 

e)   (  ) Outros: ___________________________________________________ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BZzxU46DBd8


  

11 

 

3) Quem mais se favorece com a diminuição da vida útil dos equipamentos eletrônicos, 

segundo o vídeo? 

a) (  ) A sociedade, pois os equipamentos mais modernos facilitam a vida das pessoas. 

b) (  ) O ambiente, pois as novas tecnologias são cada vez menos poluentes. 

c) ( ) As grandes indústrias que lucram cada vez mais com as vendas dos 

equipamentos. 

d) (  ) Os empregados do setor industrial, pois assim sempre terão emprego garantido. 

e) ( ) Os consumidores, pois assim, sempre estarão comprando aparelhos cada vez mais 

eficientes. 

 

4) Por que alguns países exportam seu lixo eletrônico para outros países? 

a) (  ) Eles não têm condições financeiras para reciclar os eletrônicos. 

b) (  ) Eles não têm a tecnologia necessária para reciclar esse lixo. 

c) (  ) Para ajudar os países mais pobres. 

d) (  ) Porque o tratamento de tais resíduos é muito complexo e caro, por isso é mais fácil 

enviar para países que não possuem leis ambientais rígidas. 

 

5) Vocês concordam com essa prática? Por que? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6) Com relação à reciclagem dos eletrônicos, citada no vídeo, praticada na China, Índia e 

Nigéria, podemos dizer que ela é negativa ou positiva? Por que? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Professor (a), 

 

Propomos que seja apresentado aos alunos outro vídeo, “África – Exóticas Tradições: 

Lixão Eletrônico.” Trata-se de uma reportagem que mostra a realidade do lixão de Abobloshi, 

considerado o maior lixão de materiais eletrônicos do mundo. Localizado em Gana, na África, 

esse lixão recebe, ilegalmente, há mais de vinte anos, lixo eletrônico de vários países. A 

reportagem mostra o trabalho realizado em condições precárias por catadores, que retiram 

diversos metais valiosos da sucata eletrônica. Tais atividades têm como consequência a 

liberação de substâncias tóxicas que contaminam tanto o ambiente quanto os trabalhadores, 

que realizam essas atividades ao ar livre e sem equipamentos de segurança. O vídeo tem 

duração de 10min12s e pode ser acessado no seguinte endereço eletrônico: 

 https://www.youtube.com/watch?v=m6qwmZp4Q3U. 

Esta reportagem pode ser usada como ponto de partida para promover uma discussão 

sobre os aspectos sociais, econômicos, políticos, relacionados ao gerenciamento dos resíduos 

eletroeletrônicos e à sua exportação para países pobres. Destacamos aqui o papel do professor 

em orientar a discussão, de modo a ressaltar pontos importantes do vídeo, como: a 

comparação feita do lixão a um garimpo, as características econômicas do país, as condições 

de trabalho dos catadores, a origem do lixo eletrônico, o lucro real dos trabalhadores em cada 

peça, o valor mais alto atribuído aos componentes dos equipamentos eletrônicos, os impactos 

causados ao ambiente e à saúde dos catadores, entre outros.  

Para estabelecer uma ligação entre o tema e os conteúdos, propomos na atividade 3 

que os alunos realizem uma pesquisa sobre os metais que compõem os telefones celulares e os 

métodos de obtenção destes. 

 

 

Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 3 

 

1) Realizar uma pesquisa sobre: Que metais compõem os aparelhos celulares? 

2) Escolher um desses metais e pesquisar seu processo de obtenção. 
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OS METAIS E OS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS 

 

 

Professor (a), 

  

Para que os alunos percebam a dimensão da problemática, e compreendam a 

diversidade de substâncias presentes nos equipamentos eletroeletrônicos, sugerimos a 

apresentação de alguns dados referentes à quantidade de lixo eletrônico produzido no Brasil e 

no mundo, bem como os materiais que constituem a sucata eletrônica. Dentre esses materiais, 

destacamos os metais, visto a grande diversidade destes na composição dos equipamentos e 

também pelo valor econômico e toxicidade de muitos desses. Destacamos também, a rota do 

lixo eletrônico, que aponta os principais países exportadores de e-lixo e seu respectivo 

destino. Trazemos ainda algumas fontes de consulta para melhor compreensão do assunto. A 

seguir propomos uma sequência de tópicos para desenvolver essa temática. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, 

Sugerimos para você as seguintes 

leituras: 

 

“O lixo eletrônico: Uma 

abordagem para o Ensino 

Fundamental e Médio”, 

disponível: 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnes

c32_4/06-RSA10109.pdf. 

 

 “O lado B da Tecnologia” 

disponível em: 

http://revistagalileu.globo.com/Gal

ileu/0,6993,ECT1023727-1939-

1,00.html. 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_4/06-RSA10109.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_4/06-RSA10109.pdf
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Outra leitura recomendada: 

 

“Brasil é o campeão do lixo 

eletrônico entre os emergentes” 

disponível em: 

http://sustentabilidade.estadao.co

m.br/noticias/geral,brasil-e-o-

campeao-do-lixo-eletronico-entre-

emergentes,514495. 

 

 

http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-campeao-do-lixo-eletronico-entre-emergentes,514495
http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-campeao-do-lixo-eletronico-entre-emergentes,514495
http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-campeao-do-lixo-eletronico-entre-emergentes,514495
http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-campeao-do-lixo-eletronico-entre-emergentes,514495
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Professor (a), 

 

Consideramos oportuno nesse momento que os alunos sejam questionados quanto à 

origem dos metais que compõem os equipamentos eletroeletrônicos. Podemos então, 

desenvolver os conceitos químicos relacionados aos processos metalúrgicos, como: redução, 

oxidação, número de oxidação, agente oxidante e agente redutor. Para isso, sugerimos que o 

texto: Obtenção de Metais, seja disponibilizado aos alunos, também apresentamos uma 

apresentação sobre as principais etapas da metalurgia, tendo como foco as reações de redução 

para explicar o significado desse processo.  

Para o desenvolvimento dos conteúdos de oxidorredução e agente oxidante e redutor, 

utilizamos também o livro didático adotado pela escola: Química, Meio Ambiente, Cidadania, 

Tecnologia, volume 2, da autora Martha Reis (REIS, 2010). O capítulo 19 deste livro aborda 

os conteúdos de eletroquímica, e é desenvolvido a partir da temática do lixo eletrônico, outro 

fator que também nos influenciou na escolha deste material. Nesse livro, os conceitos de 

oxidação e redução são encontrados nas páginas 331 e 332.  Também sugerimos a leitura da 

página 333, pois traz um pequeno texto sobre a recuperação de metais a partir da sucata 

eletroeletrônica.  Elaboramos um texto intitulado “Cobre”, que fala especificamente sobre este 

metal, que é amplamente utilizado nos equipamentos eletroeletrônicos.  

 

 

De onde vêm os metais? 
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OBTENÇÃO DE METAIS 

 

Daniela Cavalcante de Abreu 

 
 Poucos são os metais que podem ser encontrados livres na Natureza na forma de 

substância simples, como o ouro (Au), a platina (Pt) e a prata (Ag). Isso ocorre devido à 

baixa reatividade destes metais. No entanto, a maioria dos metais que conhecemos existe na 

forma de materiais, que é tudo aquilo constituído de duas ou mais substâncias. Um bom 

exemplo é o minério de ferro, onde estão presentes vários óxidos de ferro como a hematita 

(Fe2O3), magnetita (Fe3O4) e a limonita (Fe2O3. H2O). Os óxidos citados são considerados 

individualmente substâncias. Recebem o nome de minérios, aqueles minerais a partir dos 

quais é economicamente viável a extração de um metal. Para isolar o metal, o minério é 

submetido a um processo metalúrgico, envolvendo os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fonte:  Peruzo e Canto: Química na Abordagem do cotidiano, vol.2, editora Moderna, SP, 2006 

 

A redução é a etapa fundamental da metalurgia. Nela, os minérios são submetidos a 

transformações químicas em que ocorre a redução do número de oxidação da espécie que se 

deseja extrair, ou seja, o metal. Pode-se exemplificar com a seguinte representação: 

 

 

   
Calcosita         Cobre  

 

                          METALURGIA 

                                             Hematita (Fe2O3)          Ferro (Fe) 

          Fe
+3             

Fe
0  

 
      

 

Hematita                Ferro 

Dessa forma, os metais que são encontrados nos minérios com o número de oxidação 

positivo, formando substância composta, tem seu número de oxidação reduzido a zero e, 

assim, são transformados em substâncias simples, ou seja, o metal. A esta reação química é 

                      METALURGIA 

Calcosita (Cu2S)          Cobre (Cu) 

        Cu
+1             

Cu
0
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conhecida por redução, mas para que ela ocorra há necessidade da presença de elétrons. Por 

isso, se diz que a toda reação de redução está associada uma reação de oxidação. Nas reações 

de oxidação, um dos produtos são os elétrons libertados, como por exemplo:  

Zn (s) →  Zn
+2 

(aq) + 2 elétrons 

Pode-se representar a transformação da substância presente no minério em metal de 

uma maneira generalizada como abaixo: 

 

 

 

 

    Substância composta         Substância simples 

    Com carga positiva                     Com carga nula 

    Metal oxidado                     Metal reduzido  

 

 Apesar de necessário, a exploração de minérios pode trazer prejuízos ao ambiente se 

não for realizada de forma adequada. Além do terreno propriamente dito, a mineração pode 

afetar também a água, o ar, a flora e a fauna de toda uma região. O problema é que hoje não 

dá para viver sem os produtos extraídos por essa atividade, e tais matérias-primas existem 

apenas em lugares específicos do planeta. 

 De acordo com o Sr. Achim Steiner, Diretor Executivo do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) - “Com as economias emergentes adotando 

tecnologias e estilos de vida semelhantes aos países desenvolvidos, a demanda global de 

metais no futuro próximo será de três a nove vezes maior que a quantidade atual. Técnicas 

mais sofisticadas são urgentemente necessárias para encarar os desafios da reciclagem de 

produtos complexos, compostos por diversos metais”. Ele completou, dizendo que “Os 

projetistas devem assegurar que metais raros e importantes possam ser recuperados 

facilmente após o fim da vida útil dos produtos”. 

 A reciclagem demanda bem menos energia por quilo de metal produzido que a 

produção primária, diminui a necessidade de exploração de minérios de baixo teor – um 

processo de maior intensidade energética – e ajuda a evitar a escassez de materiais. Na teoria, 

metais podem ser reciclados quase que indefinidamente e representam uma oportunidade 

para reduzir a degradação ambiental. No entanto, somente reciclar não será suficiente se não 

incentivarmos a desaceleração do consumo.  
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Após trabalhar com o conteúdo dos processos de obtenção dos metais, pode-se 

desenvolver a atividade 4, com o objetivo de verificar a compreensão dos alunos acerca dos 

processos químicos envolvidos. Recomendamos também a realização da atividade 5, em que 

os alunos deverão pesquisar sobre os impactos causados pela extração de metais, para que eles 

tenham uma visão mais ampla sobre essa questão. 

 

Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 4 

 

1) Na natureza, onde são encontrados os metais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) Qual o tipo de reação química considerada importante no processo de obtenção de 

metais a partir dos minérios? Qual a principal característica desse tipo de reação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3) Quais os motivos de aumento da demanda por metais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4) Quais as possíveis consequências do aumento dessa demanda? Como evitá-las?  

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5)  Atualmente, nas indústrias siderúrgicas, o ferro é obtido em escala maciça por meio 

da reação óxido de ferro (Fe2O3), como monóxido de carbono (CO).  

 

Fe2O3(s) + 3 CO(g)  →   2 Fe(s) + 3 CO2(g) 

                  

a) Determine o nox de todas as espécies químicas envolvidas. Considere:  O nox = -2) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b) Determine quem oxida e quem reduz, o agente oxidante e o agente redutor. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 5 

 

1) Realizar uma pesquisa sobre os impactos relacionados à extração de metais. 

  

 Durante a aplicação dessa proposta, quando pedimos que os alunos realizassem essa 

pesquisa, a maioria apresentou apenas os impactos ambientais relacionados à extração 

mineral. Portanto, propomos uma discussão sobre os problemas sociais advindos dessa 

atividade como: o trabalho escravo, o trabalho infantil, os problemas de saúde e a falta de 

segurança dos trabalhadores. A seguir disponibilizamos uma apresentação que retrata as 

condições precárias de segurança, o trabalho infantil e a guerra civil que ocorrem associados à 

extração da tantalita, minério de onde se extrai o metal tântalo, na República Democrática do 

Congo. Optamos por esse metal por ele ser raro e estratégico para a indústria eletrônica com 

limitadas possibilidades de substituição.  

 

Exploração do Tântalo na República Democrática do Congo 
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Para auxiliar o professor nessa discussão, sugerimos algumas leituras: 

- O que está por trás da exploração de minério usado em celulares? 

Disponível em: http://www.vermelho.org.br/ noticia/193683-9; 

 -Tecnologia suja de sangue, disponível em: http://cogitamundo 

.wordpress.com/tag/tantalo/. 

http://www.vermelho.org.br/%20noticia/193683-9
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Fonte: http://www.dw.de/telefone-celular-guarda-tesouro-em-mat%C3%A9rias-primas/a-

16451931 

 

 

 

 

 

 

http://www.dw.de/telefone-celular-guarda-tesouro-em-mat%C3%A9rias-primas/a-16451931
http://www.dw.de/telefone-celular-guarda-tesouro-em-mat%C3%A9rias-primas/a-16451931
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PERIGOS DO DESCARTE INADEQUADO DO LIXO ELETRÔNICO 

 

 

Professor(a), 

 

 Sugerimos a realização de dois experimentos que permitem discutir as reações de 

oxidorredução e o funcionamento das pilhas, sendo que o segundo possibilita ainda, a 

discussão sobre os processos químicos ocorridos com os metais presentes nos equipamentos 

eletroeletrônicos quando descartados de forma inadequada. Ambos os experimentos podem 

ser realizados por grupos de alunos ou de forma demonstrativa-investigativa, pelo professor. 

Destacamos que as atividades experimentais simples e de fácil reprodução em sala, auxiliará 

nas discussões sobre os conceitos químicos de eletroquímica e sobre os resíduos 

eletroeletrônicos.  

Após os experimentos, apresentamos um plano de aula experimental com explicações 

macro e microscópicas e a explicação química da reação ocorrida em cada experimento, com 

o intuito de oferecer-lhe um material de apoio. 

 

      Siga as orientações e uma boa aula!!!  

 

EXPERIMENTO 1 

 

Materiais: 

 2 béqueres de 100 mL com água até a metade;  

 2 placas de zinco;  

 Lixa; 

 10 g de sulfato de cobre (CuSO4). 

Procedimento experimental: 

1) Dissolva 5g de sulfato de cobre em cada béquer; 

2) Lixe as placas de zinco; 

3) Observe a coloração da solução e das placas; 

4) Mergulhe cada placa em um béquer; 

5) Após um minuto retire uma das placas e observe e anote a coloração da placa e da 

solução; 
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6) Após 30 minutos retire a outra placa e observe e anote a coloração da placa e da 

solução; 

Plano de Aula Experimental 1 

 

1. Tema 

Reações de Oxidorredução  

 

2. Subtema 

Pilhas 

3. Conceitos que o professor deseja enfocar 

Redução, oxidação, agente oxidante, agente redutor. 

 

4. Título do experimento (sob a forma de uma pergunta inicial a ser respondida após a realização 

e discussão do experimento) 

Vocês acham que é possível mudar a cor de uma placa de zinco ao mergulharmos numa 

solução de sulfato de cobre? 

 

5. Materiais 

2 béqueres de 100 mL com água;  

2 placas de zinco metálico;  

Lixa; 

10 g de sulfato de cobre (CuSO4). 

 

 

6. Procedimento (de forma bem sucinta) 

Lixar duas placas de zinco e solicitar aos alunos que observem a coloração delas após lixadas. 

Fazer a imersão das placas em dois béqueres com 50 mL da solução de sulfato de cobre (5 g 

CuSO4 em 50 mL de água). Após um minuto retirar uma das placas e mostrar aos alunos, 

questionando sobre sua coloração. A outra pode ser deixada imersa por 30 minutos ou mais. 

Após esse tempo, perguntar aos alunos o porquê da mudança de cor da solução.  

 

7. Observação macroscópica 

Ao entrar em contato com a solução, a placa de zinco vai mudando a coloração metálica para 

uma coloração mais escura, e após um minuto vai ficando avermelhada. A outra placa que 

permaneceu por 30 minutos na solução, também ficou mais avermelhada que a primeira, e a 

solução que era azul passa a ficar incolor.  

 

8. Interpretação microscópica 

O zinco da placa se oxida formando o íon Zn
2+

 que fica em solução. Os elétrons do zinco são 

transferidos para o cobre, porque o cobre tem um maior potencial de redução. O zinco libera 

elétrons provocando a redução do cobre, por isso, ele é chamado agente redutor, já o cobre 
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atrai os elétrons do zinco e provoca sua oxidação, portanto, ele é chamado agente oxidante. 

Os íons de Cobre (Cu
2+

) dissolvidos na solução recebem os elétrons do zinco reduzindo de 

Cu
2+

, para Cu
0
, ou seja, cobre na sua forma metálica. Então, a placa de zinco vai adquirindo a 

coloração avermelhada porque o cobre vai se depositando sobre ela. Na placa que fica mais 

tempo imersa na solução, há um maior depósito de cobre e, portanto, a concentração de íons 

Cu
2+ 

pentahidratado, que é azul, na solução, diminui e a concentração de íons Zn
2+,

 que é 

incolor, aumenta.  

 

9. Expressão representacional (quando couber e necessidade refletindo a explicação 

microscópica) 

               Zn (s)            →     Zn
2+

 + 2 elétrons 

     CuS04 (aq) + 2 elétrons    →   Cu(s) +  SO4
2-

  

                Zn (s) +  CuSO4 (aq)          →    Cu(s)  +   ZnSO4(aq) 

 

 

10. Fechamento da aula: 

 

a) Resposta à pergunta inicial; 

 

A mudança de coloração da placa de zinco acontece porque quando a placa desse metal entra 

em contato com a solução de cobre, o zinco que é um agente redutor mais forte que o cobre. 

Portanto, o Zn se oxida, liberando elétrons, que promoveram a redução dos íons de cobre 

(Cu
2+

) presentes na solução. O cobre então passa para seu estado elementar, Cu
0
, que possui 

cor avermelhada e se deposita sobre a placa de zinco. 

 

b) Interface Ciência-Tecnologia-Sociedade: 

O cobre é um metal relativamente raro, empregado para os mais diversos fins, é amplamente 

utilizado em elétrica e eletrônica porque tem uma condutividade muito alta. Segundo a 

Associação Internacional do Cobre, computadores, telefones celulares e outros equipamentos 

eletrônicos contêm entre 5 e 18% de cobre. Este material é totalmente reciclável sem perda de 

qualidade ou desempenho, podendo ser reutilizado da mesma forma que se fosse extraído da 

natureza. Além disso, a reciclagem de cobre permite economia de energia de até 85%, em 

comparação com os custos gerados pela extração do metal. Porém, a taxa de reciclagem no 

Brasil ainda é de apenas 30%, enquanto, enquanto na Europa chega a 44%. Além de 

economia energética, o aumento nessa taxa de reciclagem diminuiria os impactos ambientais 

causados pela extração desse metal. 
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EXPERIMENTO 2 

 

Materiais: 

 3 tubos de ensaio;  

 3 pregos de ferro;  

 Lixa; 

 Água da torneira; 

 1 colher de cloreto de sódio (NaCl); 

 Água sanitária (solução de NaClO); 

Procedimento experimental: 

1) Dissolver o cloreto de sódio em meio copo de água; 

2) Lixar os pregos; 

3) Em um dos tubos colocar água da torneira, no outro água sanitária e no outro a água 

com salgada; 

4) Identificar cada tubo pela solução que este contém; 

5) Mergulhar um prego em cada tubo; 

6) Deixar em repouso por no mínimo 24 horas. 

 

Plano de Aula Experimental 2 

 

 

1. Tema 

Reações de Oxidorredução 

 

2. Subtema 

Corrosão Eletroquímica  

 

3. Conceitos que o professor deseja enfocar 

Redução, oxidação, eletrodos, anodo, catodo, eletrólito. 

 

4. Título do experimento (sob a forma de uma pergunta inicial a ser respondida após a 

realização e discussão do experimento) 

O que acontece com o ferro quando em contato com a água da torneira, água salgada e água 

sanitária? 
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5. Materiais 

3 tubos de ensaio;  

3 pregos de ferro;  

Lixa; 

Solução aquosa de cloreto de sódio; 

Água da torneira; 

Água sanitária 

 

6. Procedimento (de forma bem sucinta) 

Colocar cada solução (água da torneira, água salgada e água sanitária) em tubo de ensaio. 

Lixar os pregos e colocar um prego em cada tudo de ensaio de modo que fiquem totalmente 

imersos nas soluções. Reservar e observar o que aconteceu após 24 horas.  

 

7. Observação macroscópica 

Após 24 horas, o prego mergulhado na água da torneira, observa-se que a formação de uma 

pequena quantidade de uma substância avermelhada, que se desprende do prego. No tubo de 

ensaio com água salgada, também observar-se uma quantidade um pouco maior dessa 

substância avermelhada, já no tubo de ensaio com a água sanitária, observa-se uma grande 

quantidade dessa substância que se desprende do prego.   

 

8. Interpretação microscópica 

O ferro na presença de água e oxigênio se oxida, formando um composto de coloração 

castanho-avermelhada, conhecida popularmente como ferrugem. O ferro metálico passa então 

de seu estado reduzido Fe
0
 para forma de íon Fe

2+
, simultaneamente ocorre a redução da água, 

formando H
+
 e OH

-
. As substâncias formadas são Fe(OH)2, e Fe(OH)3, que na presença de 

excesso de oxigênio transformam-se em Fe3O4 e Fe2O3. H2O, que são o produto final da 

corrosão, ou seja, a ferrugem, que ao se formada na superfície do ferro, solta-se em flocos, 

deixando o ferro novamente exposto e sujeito a oxidação, visto que os óxidos formados não 

são protetores. Assim, uma parte do ferro pode atuar como ânodo, no qual ocorre a oxidação 

do Fe a Fe
2+

. Os elétrons produzidos migram pela solução eletrolítica para a outra parte do 

eletrodo (aquela que fica mais próxima a interface água-ar) e que atua como cátodo, onde o 

O2 será reduzido. Os íons cloretos atuam com catalisadores e aumentam a velocidade desta 

reação. Portanto, como a água sanitária tem uma grande quantidade de Cl
- 
disponível e um pH 

mais suscetível ao processo de corrosão, formou-se nesse tubo uma maior quantidade de 

ferrugem, do que o tubo com água salgada que tem uma quantidade menor de Cl
-
. A formação 

da ferrugem foi observada em menor quantidade no tubo de ensaio com água da torneira, 

porque nessa solução, a quantidade de íons Cl
-
 é bem menor do que nas outras soluções. 

 

9. Expressão representacional  

Oxidação do ferro:                            Fe (s) →  Fe
+2

 (aq)  + 2 elétrons 

Redução do O2:                   O2 (g)  +  H2O (l)  + 2 elétrons   →  2 OH
-
 (aq) 

Equação global de Fe(OH)2:                 Fe(s) + ½ O2(g) + H2O (l) → 2 Fe(OH)2 (s) 
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Oxidação a Fe(OH)3:                  2 Fe(OH)2(s) + ½ O2(g) + H2O(l) → 2Fe(OH)3(s) 

Alto teor de O2:                  2 Fe(OH)2 (s)  →  Fe3O4 (s)+ 2H2O (l) +H2 (g) 

Baixo teor de O2:                2 Fe(OH)2 (s) + H2O (l) + 1/2O2 (g) →   2 Fe(OH)3 (s) 

                 2 Fe(OH)3  (s)  →  Fe2O3.H2O (s)  + 2 H2O (l) 

 

10. Fechamento da aula: 

a) Resposta à pergunta inicial; 

Quando em contato com a água (eletrólito) e o oxigênio do ar, o ferro se oxida, formando a 

ferrugem, um composto castanho-avermelhado que se solta na forma de flocos. O ferro em 

contato com a água sanitária (eletrólito) oxida-se formando uma grande quantidade ferrugem, 

isso porque os íons cloreto da solução aumentam a velocidade da reação. O ferro em contato 

com a água salgada (eletrólito), também oxida, mas essa oxidação ocorre numa velocidade 

menor. Já o ferro em contato com a água da torneira também oxida, mas numa velocidade 

ainda menor do quando em contato com a água sanitária e a água salgada, devido à baixa 

quantidade de íons Cl
-
 nessa solução.  

 

b) Interface Ciência-Tecnologia-Sociedade: 

Evitar a corrosão dos metais, especialmente do aço, é um desafio de grande importância 

econômica e ambiental. Atualmente, estima-se que um quarto da produção de aço é utilizada 

para repor estrutura enferrujadas. Isso significa um custo econômico para a sociedade, além 

de um prejuízo ambiental, pois a produção do aço envolve uma série de impactos ambientais, 

desde a exploração do minério até a grande quantidade de energia envolvida na redução dos 

óxidos de ferro nos fornos siderúrgicos. 
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Professor (a), 

 

 Para complementar a discussão sobre a corrosão dos metais, sugerimos que seja 

apresentado aos alunos o texto a seguir, que explica este processo e também as formas de 

evitá-lo. 
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Professor(a),  

 

 

 Para discutir e relacionar os processos químicos com a temática dos resíduos 

eletroeletrônicos, o texto a seguir mostra como os metais presentes nesses resíduos 

contaminam o ambiente e as pessoas. Além disso, este texto relaciona o descarte inadequado 

com o desperdício de materiais. O que permite a discussão dos aspectos sociais, políticos e 

ambientais relacionados à temática.  

 

 

 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS: LIXO OU MATÉRIA-PRIMA? 

 

Daniela Cavalcante de Abreu 
       

 As pessoas renovaram seus televisores, computadores, celulares e outros eletrônicos 

num espaço de tempo cada vez menor. Como consequência, surge um problema: ao adquirir 

um novo, o que fazer com o antigo? O grande problema é que muitas vezes esses 

equipamentos são descartados no lixo comum. Os consumidores livram-se do problema, mas 

criam um ainda maior para o meio ambiente, já que esses produtos contêm uma série de 

metais e componentes químicos tóxicos. Enquanto o consumo aumenta, impulsionado pelo 

crescimento econômico, as políticas públicas para o descarte desse tipo de lixo não evoluem 

na mesma intensidade.        

   Evolução dos celulares 

 

 

 O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) estima que cerca de 

40 milhões de toneladas métricas de e-lixo são produzidos no mundo a cada ano, sendo que 

somente 10 a 15 por cento desse total é descartado de forma adequada. Nesse cenário, o 
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Brasil foi considerado entre os países emergentes, o que mais produz lixo eletrônico por 

habitante.  

 O e-lixo é composto basicamente por metais e polímeros, apresentando mais de 1000 

substâncias diferentes. Mais da metade de sua composição é feita de metais, entre eles, metais 

preciosos como ouro e platina e metais tóxicos, como chumbo, cádmio e mercúrio. Também 

estão presentes nesses resíduos, os retardantes de chama bromados e halogenados, que geram 

dioxinas e furanos quando incinerados, substâncias tóxicas e cancerígenas. Por isso, quando 

descartado ou reciclado de maneira inadequada, os resíduos eletroeletrônicos trazem sérios 

danos ao ambiente e, consequentemente, à saúde das pessoas, além de se tratar de um 

desperdício de metais nobres, visto que, no e-lixo a porcentagem desses metais muitas vezes 

é superior à encontrada no próprio minério. Isso pode ser observado no gráfico da figura 

abaixo, que compara a concentração de alguns metais nas placas de circuito impresso (PCI) 

com as quantidades dos mesmos em seus respectivos minérios. 

 

 

         Fonte: http://www.abes-rs.org.br/qualidade/palestras/hugo_veit.pdf                                                       

              

           Dessa forma, muitos metais preciosos, como ouro, prata e cobre, vão parar nos lixões. 

Ainda segundo Pnuma, 40 celulares possuem a mesma quantidade de ouro que uma tonelada 

de minério. Somente na China são desperdiçados, por ano, quatro toneladas de ouro, seis de 

cobre e 28 de prata.  Para se ter uma medida do tamanho do desperdício, circulou no Brasil, 

no ano de 2009, nada menos do que 202,7 milhões de celulares, segundo o Relatório Anual 

da Anatel de 2010, o que permitiu projetar a possibilidade de recuperar 26 toneladas de cobre. 

Isso sem falar nos elementos raros como o índio, indispensável para a fabricação de telas 
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planas e touch screens, e que, segundo o cálculo de especialistas, terá suas reservas exauridas 

no prazo de seis a dez anos.                                                                                                             

 

Como acontece a contaminação pelos metais tóxicos do lixo eletrônico? 

    

 
Quando descartados no 

lixo comum, a maioria 

dos eletrônicos vai 

parar em lixões. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em lixões e aterros 

inadequados eles 

ficam expostos ao 

sol e à chuva, 

deteriorando-se. 

 
Pela ação das 

intempéries, os metais 

tóxicos que os 

compõem são 

oxidados e dessa 

forma, chegam ao solo 

e aos lençóis freáticos. 

 
Águas contaminadas 

entram na cadeia 

alimentar por meio da 

irrigação de lavouras e 

da ingestão por 

animais. 

 
Os metais tóxicos 

acumulam-se em nosso 

organismo causando sérios 

problemas de saúde, como 

problemas renais e 

neurológicos. 

    

 A complexidade dos produtos eletrônicos dificulta o processo de reciclagem dos 

eletrônicos, visto que são formados por diversos materiais. Um celular, por exemplo, pode 

apresentar cerca de 35 metais em sua composição, além de plásticos e resinas. Portanto, 

devemos considerar que, apesar da importância da reciclagem e-lixo, nem todas as 

substâncias e/ou materiais presentes nos eletrônicos podem ser recuperados pelos processos 

atualmente disponíveis, sendo necessário encaminhá-los para aterros especiais, não 

disponíveis em quantidade suficiente em nosso país. Além do que muitos dos processos de 

reciclagem são caros e complexos, demandando uma grande quantidade de energia e 

tecnologia de ponta, nem sempre de domínio do Brasil. Por essas razões é que o nosso país 

não consegue recuperar todas as partes dos eletrônicos, como por exemplo, as placas de 

circuito impresso (PCI), que só podem ser recicladas em poucos países no mundo, como 
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exemplo, na Alemanha e no Japão. Nessas placas concentram-se metais preciosos e metais 

tóxicos.  

 Apesar de todos os impactos causados pelo e-lixo, as medidas para minimizar este 

problema ainda têm sido incipientes. A União Europeia possui uma legislação específica 

sobre o assunto: a Diretiva sobre o lixo eletroeletrônico (WEEE). Esta norma restringe o uso 

de algumas substâncias tóxicas na fabricação de equipamento eletroeletrônico, com o 

objetivo de diminuir a contaminação ambiental da disposição ou tratamento desses materiais. 

Para incentivar a reciclagem dos equipamentos eletroeletrônicos, a diretiva impõe aos 

fabricantes duas obrigações: recolher e reciclar seus produtos eletrônicos e uma porcentagem 

mínima de material reciclável em cada tipo de equipamento, por exemplo, 85% de um 

aparelho celular produzido e/ou comercializado na União Europeia deve ser reciclável. Isso 

torna mais atrativa a relação custo-benefício da obtenção de material a partir da reciclagem 

do que de novas matérias-primas, no caso dos eletrônicos. E para diminuir a contaminação 

ambiental da incineração, a norma impõe a substituição de metais tóxicos e dos retardantes de 

chamas tradicionais por outros metais ou substâncias menos contaminantes. 

 No Brasil, a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

foi sancionada em 2010, após tramitar por mais de 19 anos no Congresso. Esta Lei estabelece 

a responsabilidade compartilhada, a qual corresponde ao conjunto de atribuições 

individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 

para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 

ciclo de vida dos produtos. Isso significa que todos, de alguma maneira, somos responsáveis 

pelo lixo que geramos e podemos responder judicialmente por atitudes que impactem o 

ambiente. 

 A Lei contempla todo tipo de resíduos sólidos, não exclusivamente o e-lixo. Apesar 

disso, contém um artigo que trata especificamente do lixo eletrônico. O artigo 33 da PNRS 

estabelece que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos 

eletroeletrônicos devem estruturar e implementar sistemas de logística reversa (coleta de 

produtos usados) de forma independente do serviço público de limpeza urbana, mediante 

retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. 

 Entretanto, como qualquer outra lei, é necessária vontade política para que seja 

realmente implementada, e esse é o grande papel da sociedade. Temos que exigir que essa lei 
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seja realmente cumprida. Precisamos pensar em áreas adequadas para construção de aterros 

sanitários de verdade, acabando com os lixões. Precisamos nos mobilizar para a coleta 

seletiva e para um consumo mais consciente, a fim de diminuir os impactos ambientais. 

Devemos valorizar os catadores e as cooperativas de reciclagem, a fim de efetivar cidadania 

para estas pessoas. Podemos educar melhor nossos filhos e vizinhos para refletirem sobre 

consumir racionalmente, ou seja, comprar o que realmente necessitam. Somos todos 

responsáveis pela redução, reutilização e reciclagem dos produtos eletrônicos e, ainda, por 

começar a construir – agora – uma vida melhor para as futuras gerações.  
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 A atividade 6 apresentada abaixo tem por objetivo verificar a compreensão dos alunos 

sobre os processos químicos envolvidos no descarte inadequado dos equipamentos 

eletroeletrônicos, bem como verificar o entendimento sobre as vantagens de reciclar esses 

equipamentos e sobre outras medidas necessárias para amenizar os problemas relativos ao e-

lixo. 

 

 

 

Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 6 

 

1) Com o passar do tempo, o que acontece com os aparelhos eletrônicos descartados nos 

lixões a céu aberto? Explique os processos químicos envolvidos, pelo menos com 

relação às partes metálicas e as consequências desse descarte para o meio ambiente e, 

consequentemente, para os seres vivos. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) Quais os benefícios da reciclagem de equipamentos eletrônicos?   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3) Promover a reciclagem do e-lixo é suficiente para acabar como todos os problemas 

relacionados com o ciclo de vida dos equipamentos eletroeletrônicos? Por quê? 

_____________________________________________________________________    

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 
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PILHAS E BATERIAS: FONTE DE ENERGIA DOS ELETRÔNICOS 

 

 

Professor (a),  

 

Sugerimos a leitura do Texto “Tema em foco: Descarte de pilhas e baterias” (Anexo 

1), retirado do livro didático Química & Sociedade, do PEQUIS (Projeto de Ensino de 

Química e Sociedade) (PEQUIS, 2011), que apresenta os perigos do descarte inadequado 

desses aparatos.  Como atividade, propomos que os alunos respondam as perguntas trazidas 

pelo texto. 

 Acho apropriado nesse momento, o desenvolvido dos conceitos químicos relacionados 

às pilhas, para que os alunos compreendam com essas fornecem energia e também para que 

compreendam os impactos relacionados ao seu descarte incorreto. Para o desenvolvimento 

desses conteúdos, mais uma vez utilizamos o livro didático adotado pela escola, Química, 

Meio Ambiente, Cidadania, Tecnologia, volume 2, da autora Martha Reis, páginas 336 a 364.    

 

 

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS 

(PEQUIS, 2011) 

 

            O uso de pilhas e baterias é intenso em nossa sociedade. Algumas dessas pilhas e 

baterias são descartáveis, como as de relógio; outras são recargáveis, como as de automóveis 

e celulares, possuindo maior vida útil. Entretanto, todas elas, um dia, predem sua utilidade e 

são descartadas. 

            Apesar da aparência inofensiva, as pilhas e baterias usadas e descarregadas podem 

causar sérios problemas ambientais. De acordo com dados da Associação Brasileira da 

Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), o Brasil produz cerca de 800 milhões de pilhas por 

ano. Onde elas vão parar depois de usadas? 

            Outro problema é que muitas pilhas utilizam metais pesados, como mercúrio, cadmio, 

chumbo e níquel, que podem contaminar plantas e animais entre o quais o ser humano. 

            Um exemplo desse problema é a utilização de grande quantidade de baterias de 

automóveis, gerando-se enorme quantidade de sucata que não pode ser descartada no lixo 

devido à grande quantidade de chumbo e de ácido sulfúrico nela presente. O processo de 

reciclagem desses materiais, embora viável economicamente, libera grande quantidade de 

chumbo para o ambiente e contamina as pessoas nele envolvidas, causando problemas de 
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saúde ocupacional, isto é, gerados durante o trabalho. 

            Na década de 1990, o Greenpeace denunciou que empresas brasileiras estavam 

importando sucatas de baterias dos Estados Unidos. De acordo com o Greenpeace, mesmo 

existindo legislação proibitiva, essas importações foram autorizadas. 

            Agindo dessa forma, países ditos desenvolvidos usufruem benefícios de tecnologias e 

paga para países mais pobres assumirem seus riscos, transferindo para outros os problemas 

ambientais gerados por eles. 

            O descarte das baterias de celulares também é um problema, ainda mais se 

considerarmos que a vida útil dessas baterias é relativamente curta – cerca de um ano. Por 

outro lado, sua demanda é cada vez maior; para se ter uma ideia, em 2005 existiam mais de 

150 milhões de celulares em funcionamento somente no Brasil. Consequentemente, imagine 

quantas baterias de celular são descartadas anualmente no mundo todo. 

            Com relação às pilhas comuns, estima-se que cada brasileiro consuma menos de 

cinco pilhas por ano. Em países de Primeiro Mundo, como a Alemanha, o consumo anual é 

de cerca de 30 unidades. 

 

            Os metais que reagem com o nosso organismo 

 

            Como já dizia o estudioso Paracelso (1493-1541), a diferença entre o remédio e o 

veneno é a dose. Por isso substâncias que são letais para os seres humanos, quando 

consumidas acima de certas dosagens, podem ser remédios em doses menores. Os metais são 

bons exemplos. Alguns deles são muito importantes para o metabolismo do nosso corpo. 

            O ferro, presente na hemoglobina, é responsável pelo transporte de oxigênio no 

sangue; o cobalto entra na composição de vitaminas; o manganês o molibdênio, o zinco e o 

crômio estão presentes na estrutura de enzimas que regula o metabolismo do organismo. 

Além desses, diversos outros, como o lítio, o cálcio, o magnésio, o sódio e o potássio, 

também participam de funções metabólicas. 

            Por outro lado, vários metais são considerados tóxicos. Os metais que agridem 

demasiadamente o ambiente são denominados metais pesados. Essa denominação é usada 

porque geralmente os metais tóxicos são de maior massa atômica – massa de um átomo dada 

em relação à unidade de massa atômica (u), que se refere à massa de 1/12 do átomo de 

carbono-12, como o mercúrio (200,59 u), o cádmio (112,41 u) e o chumbo (207,2 u), apesar  

da toxidez dos metais não estar associada diretamente às suas massas atômicas.  
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             Assim, um metal é classificado como metal pesado em consideração ao seu risco 

toxicológico, e não à sua massa. Por isso, o crômio de massa atômica 52 u, é um metal 

pesado, enquanto o ferro, de massa atômico 56 u, não é classificado como metal pesado. 

          Os resíduos de metais pesados têm propriedades indesejáveis de toxidez, 

corrosividade, reatividade, entre outras. A toxidez dos metais deve-se ao fato de os 

organismos vivos ano conseguirem eliminá-los depois de absorvidos, o que provoca uma 

serie de complicações. Em razão disso, eles ficam depositados em alguma parte do corpo, 

como nos ossos ou em células nervosas. Esses metais são chamados cumulativos. 

          Uma forma de eliminar os metais pesados do organismo é tratamento com substancias 

que reagem mais fortemente com eles do que com as substâncias de nosso organismo. Um 

bom exemplo é a substância etileodiaminotetracético – EDTA – utilizada por formar 

substâncias muito estáveis com átomos de metais pesados, permitindo a remoção deles de 

nosso organismo. 

           No Brasil, a contaminação por mercúrio tem causado muita preocupação. Esse metal 

pesado é usado na purificação do ouro, por meio de um processo conhecido como 

amalgamação, no qual o mercúrio adere ao ouro metálico, formando o amálgama. 

Posteriormente, o amálgama é aquecido e o mercúrio é vaporizado, restando ouro puro. 

           Essa forma de garimpo de ouro é extremamente poluidora, uma vez que o mercúrio se 

acumula no ambiente sob diversas formas. Os peixes são os mais afetados, e seu consumo em 

áreas de garimpo representa um perigo para a saúde humana e, principalmente, para mulheres 

gestantes. Fetos podem sofrer teratogênese (malformações) e deficiências de 

desenvolvimento nervoso e motor quando as mães alimentam-se desses peixes.  

            Essa contaminação poderia ser evitada caso fossem adotadas algumas práticas de 

tratamento da lama contaminada e de vaporização do mercúrio em recipientes fechados, em 

que o mercúrio seria depois condensado. Com tais práticas, o mercúrio seria reaproveitado, 

diminuindo o custo de extração e os problemas ambientais. 

            Além da contaminação do mercúrio nos garimpos, temos a contaminação pelo uso 

indevido em indústrias, em consultórios odontológicos, entre outras. Nesse sentindo, é 

preciso tomar todo o cuidado com qualquer manipulação do mercúrio metálico.   

            O descarte de materiais que o contenham jamais deverá ser feito em lixo urbano ou 

em solo e água, pois ele poderá contaminar a água.   

            Outra fonte de metal pesado são indústrias que despejam seus efluentes, contendo 

elevadas quantidades de metais pesados em rios. O lixo urbano também pode ser fonte de 
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poluição de metais pesados devido à presença de pilhas e baterias. 

            A tabela a seguir apresenta informações sobre os problemas causados a organismos 

vivos por alguns metais que são liberados durante a degradação de pilhas e baterias. 

 

Efeitos causados à saúde por alguns metais pesados 

Metal Onde é encontrado Efeitos 

M
er

cú
ri

o
 

- Equipamentos e aparelhos elétricos de 

medida; 

- Produtos farmacêuticos; 

- Lâmpadas de neônio, fluorescente e de arco 

de mercúrio; 

- Interruptores; 

- Baterias/pilhas; 

- Tintas; 

- Amaciantes; 

- Antissépticos; 

- Fungicidas; 

- Termômetros.  

- Distúrbios renais; 

- Distúrbios neurológicos; 

- Efeitos mutagênicos; 

- Alterações Metabólicas; 

- Deficiência nos órgãos 

sensoriais. 

C
á
d

m
io

 

- Baterias/pilhas; 

- Plásticos; 

- Ligas Metálicas; 

- Pigmentos; 

- Papéis; 

- Resíduos de galvanoplastia. 

- Dores reumáticas e 

miálgicas. 

- Distúrbios metabólicos 

levando à osteoporose; 

- Disfunção renal. 

C
h

u
m

b
o
 

- Tintas como as de sinalização de rua; 

- Impermeabilizantes; 

- Anticorrosivos; 

- Cerâmicas; 

- Vidros; 

- Plásticos; 

- Inseticidas; 

- Embalagens; 

- Pilhas/Baterias. 

- Perda de memória; 

- Dor de cabeça; 

- Irritabilidade; 

- Tremores musculares; 

- Lentidão de raciocínio; 

- Alucinação; 

- Anemia; 

- Depressão; 

- Paralisia. 

 

             O alumínio é outro metal cujo impacto sobre a saúde pública tem chamado atenção 

de médicos e pesquisadores, devido à hipótese de que ele possa provocar a doença de 

Alzheimer. A lenta contaminação de pessoas pode estar sendo causada pela ingestão de 

alimentos preparados em panelas de alumínio ou acondicionadas em embalagens feitas com 

esse metal. 
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                   Como fazer o descarte das pilhas e baterias 

 

            Órgãos governamentais, entidades civis e organismos não-governamentais têm 

debatido sobre problemas relacionados ao descarte de pilhas e baterias, na busca de possíveis 

soluções e formas de minimizar tais problemas. 

            Para isso, têm sido regulamentadas as quantidades de metais pesados que podem ser 

utilizadas em pilhas e baterias, além, é claro, de seu descarte. Uma das resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama – determina que pilhas e baterias que 

possuem cádmio, chumbo e mercúrio acima de determinados níveis, depois de esgotadas 

devem ser devolvidas aos locais de venda ou aos representantes das indústrias. Tais 

indústrias devem proceder aos tratamentos adequados para que os resíduos não contaminem 

o ambiente. 

            Ainda segundo essa resolução, pilhas e baterias que atendem aos limites previstos na 

lei poderão ser dispostas, juntamente com os resíduos domiciliares, em aterros sanitários 

licenciados. Para isso, os fabricantes e importadores deverão identificar os produtos 

descritos, mediante o registro nas embalagens e, quando for possível, nos produtos, de 

símbolo que permita ao usuário distingui-los dos demais tipos de pilhas e baterias 

comercializados (veja nos ícones abaixo). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

A atividade 7, apresentada a seguir, tem como objetivo conduzir os alunos à uma 

reflexão sobre os impactos causados pelo descarte inadequados das pilhas e baterias e sobre a 

De acordo com o 

Conama, pilhas que 

apresentarem esses 

ícones podem ser 

descartadas no lixo. 

De acordo com o 

Conama, pilhas que 

apresentarem esse 

ícone NÃO podem ser 

descartadas no lixo. 
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responsabilidade do governo e dos fabricantes no gerenciamento desse tipo de lixo. Além 

disso, busca verificar a compreensão sobre os conteúdos desenvolvidos relativos ao 

funcionamento das pilhas e à maneira como seus componentes tóxicos tornam-se 

contaminantes. 

 

Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 7 

 

1) Como o governo pode contribuir para a resolução dos problemas de contaminação do 

solo e das águas por metais pesados? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2) Como a indústria de pilhas e baterias pode contribuir para eliminar ou diminuir a 

quantidade de metais pesados presentes nesses produtos? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3) Proponha uma maneira viável de recolhimento de pilhas e baterias para não mais jogar 

esses materiais diretamente no lixo. 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4) Qual a importância dos metais para o nosso organismo? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5) Quais os problemas ambientais causados pelos metais pesados? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6) Identifique no texto os danos causados ao ser humano pela contaminação por metais. 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7) Por que as pilhas não devem ser descartadas indiscriminadamente no lixo doméstico? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8) Muitos aparelhos eletrônicos utilizam como fonte de energia pilhas e baterias. 

A história das pilhas se inicia em 1600, quando o físico alemão Otto von Guericke 

idealiza a primeira máquina capaz de produzir eletricidade.  

             No século XVIII, o médico e investigador italiano Luigi Galvani descobriu que 

a eletricidade poderia ser armazenada nos músculos de rãs, e que os nervos desses 

anfíbios eram capazes de transferir essa energia. A partir desta descoberta 

os estudiosos começaram a investigar os processos químicos envolvidos na geração da 

energia elétrica. Um desses estudiosos foi o físico italiano Alessandro Volta, 

considerado o criador das pilhas elétricas. Em 1836, o químico francês John Frederic 

Daniell, avançou os estudos sobre as pilhas. 
  Fonte: http://www.historiadetudo.com/pilha.html(adaptado). 

 A pilha ou célula eletroquímica de Daniell pode ser representada da seguinte forma:  

Zn(s) / Zn(aq)
2+

  //  Cu(aq)
2+

 / Cu(s)
0  

 

 Desenhe todos os detalhes da pilha de Daniell, indicando a direção dos elétrons, o 

ânodo e o cátodo, a ponte salina e explique como essa pilha produz corrente elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.historiadetudo.com/pilha.html
http://www.historiadetudo.com/pilha.html
http://www.historiadetudo.com/pilha.html
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COMO DIMINUIR OS PROBLEMAS RELACIONADOS AOS RESÍDUOS 

ELETROELETRÔNICOS? 

 

Professor (a),  

 

 

 Destacamos que os hábitos de consumo também são responsáveis pelo aumento do 

lixo eletrônico. A mídia, a serviço dos interesses capitalistas, divulga a todo instante, 

propaganda que buscam associar o consumo com a ideia de felicidade instantânea e de 

realização pessoal. Influenciando o comportamento das pessoas, que sem refletir sobre as 

consequências desse hábito, consomem por necessidades, não somente físicas e psicológicas, 

mas principalmente sociais.  

Com o intuito de conduzir os alunos a uma reflexão sobre os hábitos de consumo da 

sociedade contemporânea, propomos que seja realizado um trabalho em grupo, onde os alunos 

receberam uma história e deverão buscar soluções para o problema apresentado. Essa busca 

deve ser orientada por algumas questões apresentadas juntamente com a narração da história. 

No caso de nosso trabalho, elaboramos a história de Marina, uma adolescente que 

expressou à sua mãe o desejo de ganhar um novo aparelho de celular, justificando que para os 

padrões sociais vigentes, a tecnologia do seu antigo telefone móvel estava ultrapassada. Com 

o intuito de provocar reflexão pela adolescente, sua mãe a desafiou na busca por informações 

sobre a disposição final de lixo eletrônico e os possíveis impactos desse descarte. 

Sugerimos que sejam formados dois grandes grupos: os que concordam que a mãe de 

Marina deva dar a ela um novo celular, e os que discordam disto. Dessa forma, estimulamos o 

confronto entre dois pontos de vista distintos, que acaba por produzir uma oportunidade de 

desenvolvimento de discurso argumentativo.  

Recomendamos que esses dois grupos sejam subdivididos para a realização de um 

trabalho escrito, com o objetivo de permitir que todos participem da elaboração das respostas 

as questões sugeridas. Os alunos deverão entregar esse trabalho por escrito. 

Em seguida, propomos a realização de um debate entre dois grandes grupos, em que os 

alunos terão que apresentar argumentos que justifiquem sua opinião sobre Marina ganhar ou 

não o celular, bem como expor contestações aos argumentos apresentados pelo grupo 

opositor.   

Para avaliar o processo, devem ser designados juízes, os quais decidirão qual dos 

grupos apresentou argumentos mais consistentes e coerentes na defesa de seu ponto de vista. 

Sugerimos que outros professores da escola sejam convidados para fazer parte desse júri.   
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Recomendamos que seja disponibilizado um tempo de 2 ou 3 semanas para que os 

alunos entregarem e o trabalho escrito e se preparem para o debate. É altamente recomendado 

que o professor acompanhe o desenvolvimento do trabalho de cada grupo, para auxiliá-los na 

elaboração das respostas e na construção dos argumentos. As habilidades argumentativas dos 

alunos precisam ser estimuladas e desenvolvidas, para isso, o exercício tem que ser orientado. 

Ressaltamos que o discurso argumentativo é aquele em que são apresentados e justificados 

pontos de vista divergentes sobre uma determinada questão. 

A dinâmica do debate deve ser esclarecida no início da atividade, seguindo os passos 

propostos: 1º - Um grupo apresenta um argumento que defende seu ponto de vista; 2º - o 

grupo oposto tem um tempo para contestar o argumento apresentado e, por fim, 3º - o grupo 

que iniciou o debate tem o direito de responder à contestação feita.  Recomendamos que a 

atividade seja realizada em aulas germinadas, pois esta atividade exige um tempo maior para 

sua execução. 

 

 

Alunos: ___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 8  

TRABALHO EM GRUPO 

 

Marina, uma adolescente de 16 anos, estudante do ensino médio, chegou à casa 

bastante chateada pelo fato de alguns de seus colegas da escola terem zombado do seu 

aparelho celular e foi queixar-se com sua mãe: 

- Mãe, eu estou “pagando o maior mico” na escola, todos zombam de mim por causa 

desse celular pré-histórico. Por favor, compra um celular novo para mim! 

- Bom, mas ele não está funcionando? 

- Está sim, parece até um milagre, um aparelho tão feio ainda funcionar... 

- Então, minha filha, ele está funcionando e podemos nos comunicar, isso que é o 

mais importante. 

- Ah não, mãe! Ele é tão velho que nem tira foto, não acessa a internet, não tem 

bluetooth, ou seja, não serve para nada. 

- Para que você quer que o celular tire foto e acesse a internet, se temos máquina 

fotográfica e computador em casa? 

- Ah para mãe! Eu quero ter um celular desses novos que todos da minha sala têm! 

Por que só eu não posso? Compra no cartão e divide em 12 vezes. Fica baratinho! Por favor!  

Nesse momento, a mãe de Marina a levou para a dispensa e mostrou uma pilha de 

aparelhos velhos entulhados num canto.  

- Marina, olha só a quantidade de aparelhos eletrônicos estragados que estão 

entulhados na nossa dispensa. Não sei como descartá-los. Você tem um celular que ainda 

funciona muito bem e quer jogá-lo aqui só para ficar na moda. Vamos fazer um trato. Se 

você buscar informações sobre todas as possibilidades de descarte desses aparelhos e me 

convencer que existe uma maneira adequada e segura de descartá-los, pensarei na 

possibilidade de te dar um celular novo. Ok? 
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Como amigo de Marina, ajude-a a pesquisar informações sobre o que pode ser 

feito com equipamentos eletrônicos que não são mais usados e quais os impactos 

ambientais/financeiros que pode causar. Dessa forma, você poderá ajudar a Marina e a 

mãe dela a resolverem o impasse em que se encontram. 

  

Questões   

  A. Explique em linhas gerais, qual o principal assunto abordado? 

B. Qual a relação do caso apresentado com as questões: 

          • Sociais     

          • Econômicas 

          • Ambientais  

          • Éticas 

  

C. Cite pelo menos quatro medidas que normalmente são tomadas para se livrar de 

equipamentos eletrônicos (como os aparelhos celulares) que não estão mais em uso?  

D. Liste vantagens e desvantagens que cada uma das medidas que você citou pode acarretar. 

E. Baseado nas respostas das questões B e C, que medida você considera a mais adequada 

para resolver o impasse entre Marina e sua mãe. Explique detalhadamente sua escolha. 

F. Apresente o maior número de vantagens e desvantagens da opção escolhida para a 

solução o caso de Marina em relação a outras possíveis soluções. 

G. Como a aplicação da medida escolhida se reflete no dia a dia das pessoas envolvidas no 

caso, levando em consideração aspectos sociais, ambientais, econômicos e éticos. 

H. Qual é a sua opinião sobre os argumentos usados por Marina no texto apresentado? 

I. E sobre os argumentos usados pela mãe de Marina?  

J. Em sua análise, a mãe de Marina deve ou não comprar um celular novo para sua filha? 

K. Se você fosse, Marina como agiria? Descreva um plano de ação, utilizando os 

personagens do caso e as medidas julgadas adequadas para a solução. 

 

Após todas as discussões realizadas e algumas relações estabelecidas entre os 

conteúdos químicos e a temática do e-lixo, propomos a realização da atividade 9 que 

propiciará aos alunos refletirem sobre a responsabilidade de cada ator social (cidadãos, 

governo e fabricantes) no gerenciamento do lixo eletroeletrônico. 
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Aluno (a): _________________________________________________ nº_______ 

 

ATIVIDADE 9 

4) Como o consumo racional de aparelhos celulares pode trazer benefícios para 

sociedade como um todo?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5) Qual a responsabilidade direta de cada pessoa no gerenciamento do lixo eletrônico?       

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________      

______________________________________________________________________ 

6) Como a Ciência Química pode nos ajudar a compreender e solucionar os problemas gerados 

pelo e-lixo? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7) Cite outros segmentos da sociedade que você considera responsáveis por esse tipo de 

lixo e qual seria a responsabilidade de cada um deles? 

______________________________________________________________________      

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8) Cite três medidas a serem tomadas para minimizar os problemas causados pelo e-lixo 

______________________________________________________________________    

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Caro Professor (a), 

 

 

Como já mencionado inicialmente, este trabalho é uma proposta de ação profissional, 

produto de uma pesquisa realizada em busca de uma aproximação entre conteúdos de 

Química e o universo cultural e tecnológico no qual os jovens estão inseridos. 

 A discussão da temática permitiu um maior envolvimento dos alunos durante as aulas, 

além de propiciar a exploração de conceitos químicos importantes para a compreensão da 

dinâmica do mundo contemporâneo, amplamente influenciado pelas inovações tecnológicas. 

Adicionalmente, acredito que a abordagem CTS no ensino de Ciências, mais especificamente 

de Química, possibilitou aos meus alunos estabelecerem relações entre os diversos aspectos 

envolvidos com a produção e o descarte dos equipamentos eletrônicos, e permitiu também a 

incorporação desses aspectos no posicionamento dos alunos, contribuindo para a formação de 

cidadãos críticos e autônomos.  

Nessa perspectiva, destacamos o papel do professor em apresentar aos alunos 

situações com diferentes possibilidades de solução, mostrar pontos positivos e negativos e 

promover neles autonomia para escolherem o caminho a ser seguido de forma mais 

consciente. Entretanto, essa proposta de ensino apenas sugere um caminho, por isso cada 

professor pode adequá-la para a sua realidade.  
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