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APRESENTAÇÃO

Olá professor(a)! 

Esse produto educacional é fruto da dissertação “A química dos metais: Uma abordagem CTS para 
discutir a problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos”, elaborada durante o curso de pós-graduação em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGECNM-
UFRN). Consiste em um material de apoio para o(a) professor(a), cujo objetivo é contribuir junto ao 
processo de ensino-aprendizagem sobre a química dos metais. 

A proposta articula a Problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos – REE, em uma abordagem 
voltada à Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS . A abordagem CTS utiliza problemáticas sociais que 
contemplam a Ciência e a Tecnologia (C&T) para discutir a subjetividade e a imagem essencialista da 
Ciência. Além disso, tal abordagem corrobora para o desenvolvimento do pensamento crítico e a tomada 
de decisão, por isso promove a formação cidadã para a participação social nas decisões que envolvem a 
C&T. 

Sendo assim, foi estruturada uma Sequência de Didática – SD, dividida em 8 encontros (13 h/aula 
de 50 minutos) voltadas aos alunos da 2º série do Ensino Médio. O intuito é sensibilizar os estudantes 
à Educação Ambiental no que tange o consumo e descarte consciente dos REE, para isso, aspectos 
socioambientais foram abordados. As atividades contemplam questionário inicial, leitura de notícias de 
jornais, uso de uma cartilha informativa, aula expositiva sobre propriedades e aplicações dos metais, coleta 
de REE na escola, palestra sobre uso de metais em restaurações dentárias e avaliação � nal.

Para enriquecer este estudo, apresentamos nas aulas o quadro “Saiba Mais!” que sugere fontes 
para consultar materiais, estes possibilitam o aprofundamento dos conteúdos abordados. Já o quadro 
“Fica a Dica!” propõe dicas que poderão auxiliá-lo(a) na execução de atividades. As aulas apresentam 
ainda os objetivos, materiais necessários, tempo previsto para as atividades, os conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais, segundo o referencial de Zabala (1998).

Desejamos uma boa aula!

Artigo sugerido para leitura sobre CTS: PINHEIRO, N. A. M.; SILVEIRA, R. M. C. F.; 
BAZZO, W. A. Ciência, Tecnologia e Sociedade: a relevância do enfoque CTS para o contexto 
do Ensino Médio. Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 13, n. 1, p. 71-84, 2007.

APRESENTAÇÃO

Olá professor(a)! 

Esse produto educacional é fruto da dissertação “A química dos metais: Uma abordagem CTS para 
discutir a problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos”, elaborada durante o curso de pós-graduação em 
Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGECNM-
UFRN). Consiste em um material de apoio para o(a) professor(a), cujo objetivo é contribuir junto ao 
processo de ensino-aprendizagem sobre a química dos metais. 

A proposta articula a Problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos – REE, em uma abordagem 
voltada à Ciência, Tecnologia e Sociedade – CTS . A abordagem CTS utiliza problemáticas sociais que 
contemplam a Ciência e a Tecnologia (C&T) para discutir a subjetividade e a imagem essencialista da 
Ciência. Além disso, tal abordagem corrobora para o desenvolvimento do pensamento crítico e a tomada 
de decisão, por isso promove a formação cidadã para a participação social nas decisões que envolvem a 
C&T. 

Sendo assim, foi estruturada uma Sequência de Didática – SD, dividida em 8 encontros (13 h/aula 
de 50 minutos) voltadas aos alunos da 2º série do Ensino Médio. O intuito é sensibilizar os estudantes 
à Educação Ambiental no que tange o consumo e descarte consciente dos REE, para isso, aspectos 
socioambientais foram abordados. As atividades contemplam questionário inicial, leitura de notícias de 
jornais, uso de uma cartilha informativa, aula expositiva sobre propriedades e aplicações dos metais, coleta 
de REE na escola, palestra sobre uso de metais em restaurações dentárias e avaliação � nal.

Para enriquecer este estudo, apresentamos nas aulas o quadro “Saiba Mais!” que sugere fontes 
para consultar materiais, estes possibilitam o aprofundamento dos conteúdos abordados. Já o quadro 
“Fica a Dica!” propõe dicas que poderão auxiliá-lo(a) na execução de atividades. As aulas apresentam 
ainda os objetivos, materiais necessários, tempo previsto para as atividades, os conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais, segundo o referencial de Zabala (1998).

Desejamos uma boa aula!

Artigo sugerido para leitura sobre CTS: PINHEIRO, N. A. M.; SILVEIRA, R. M. C. F.; 
BAZZO, W. A. Ciência, Tecnologia e Sociedade: a relevância do enfoque CTS para o contexto 
do Ensino Médio. Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 13, n. 1, p. 71-84, 2007.

03



IDENTIFICANDO AS CONCEPÇÕES 
PRÉVIAS DOS ESTUDANTESAÇÃO 1

Objetivo 
- Identi� car as concepções dos estudantes sobre Resíduos Eletroeletrônicos.

Tempo 
1h/aula de 50 minutos

Princípios Teóricos
 Estudos que abordam a problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos (REE) no Ensino Básico demons-
tram que os estudantes apresentam conceitos equivocados sobre o tema, e assim, não conseguem identi� car os 
Equipamentos Eletroeletrônicos (EEE), como também não sabem onde descartar corretamente esses resíduos 
(ABREU, 2014; MOROZESK; COELHO, 2016; OLIVEIRA; GOMES; AFONSO, 2010). 

 Deste modo, é interessante realizar um levantamento investigativo sobre os conhecimentos prévios 
dos estudantes acerca da temática abordada, posto que os resultados podem contribuir para a otimização da 
atividade docente. Nessa perspectiva, Pozo e Crespo (2009) indicam que conhecer as di� culdades dos alunos, 
bem como a origem de suas concepções, pode propiciar uma melhoria do processo de ensino-aprendizagem.
 A � m de identi� car os EEE que os estudantes conhecem, é interessante solicitar que os participantes 
elaborem desenhos ou apresentem esquemas sobre, estes poderão ser um indicativo da perspectiva dos estu-
dantes acerca das características dos EEE, principalmente a elétrica e a eletrônica. 
 Segundo Santos (2009), Kundlatsch e Silva (2016) os desenhos podem ser utilizados pelo professor 
como um recurso para analisar a perspectiva ou o aprendizado dos estudantes acerca de determinados con-

ceitos. Assim, pode orientar a prática docente na busca de minimizar as dúvidas e equívocos conceituais. 

Procedimento
  Aplicação do questionário investigativo a � m de identi� car o conhecimento pré-

vio dos estudantes acerca dos REE. Tal atividade é relevante para orientar o(a) profes-
sor(a) no processo de ensino. Como também, as respostas dos questionários podem ser 

retomadas e discutidas durante o decorrer das aulas. 

  Além disso, pode-se também realizar uma discussão com os estudantes 
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como fonte de dados para identi� car suas percepções sobre as principais características dos EEE; os pontos 
positivos e negativos desses equipamentos; a presença de constituintes químicos e onde costumam descartar 
esses resíduos.

Questionário Prévio
Nome: _____________________________________
Série: _______________

01. Você sabe o que é Resíduo Eletroeletrônico (também co-
nhecido como Lixo eletrônico)? Explique.

02. Represente por meio de desenhos os equipamentos ele-
troeletrônicos que você conhece. Lembre de nomeá-los.

03. Você tem ou já teve celular? Se sim, Quantos celulares 
você já teve?

04. Se você tivesse um celular e ele quebrasse o que você fa-
ria?

05. Muitas pessoas utilizam equipamentos eletroeletrônicos 
(equipamentos eletrônicos) no dia a dia. O que você vê de 
positivo e negativo nisso?

06. Você conhece alguma substância química presente nos 
Equipamentos Eletroeletrônicos? Se sim, Quais?
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RECONHECENDO A PROBLEMÁTICA 
DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOSAÇÃO 2

Objetivo 
- Situar os estudantes à problemática do consumo e descarte dos Equipamentos Eletroeletrônicos;
- Construir um quadro com os questionamentos dos estudantes sobre a problemática dos REE.

Tempo 
2 horas /aulas de 50 minutos cada

Materiais
- Cartolina /papel madeira
- Pincel atômico
- Textos sobre REE
- Roteiro Orientador de leitura

Conteúdos
Conceituais
- Problemática dos REE

Atitudinais
- Re� etir sobre a problemática dos REE.

Procedimentais
- Leitura de textos;
- Socializar as informações das notícias com os colegas;
- Promover a participação dos grupos no quadro“Um pouco mais sobre lixo eletrônico”.

Fica a Dica!
Professor (a) Você poderá distribuir 
notícias que abordem diferentes pro-

blemas do descarte incorreto, inclusive 
relacionado à sua cidade ou estado.
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Princípios Teóricos
 O uso de notícias de jornais eletrônicos ou impressos como recurso didático, pode promover discus-
sões sobre fatos reais e contribuir no processo de conscientização das questões que articulam Ciência, Tecno-
logia e Sociedade. 
 Segundo Faria (2002) Um dos papeis do professor é estabelecer relações entre a escola e a sociedade. 
As notícias de jornais/revistas são uma fonte primária de informação que pode proporcionar aos estudantes 
conhecer pontos de vistas diversos sobre o mesmo assunto, bem como levar o leitor a tomar posições mais 
fundamentadas. 
 Para a autora, o uso de notícias de jornais apresenta alguns aspectos positivos, como: pode auxiliar na 
formação cidadã, pois prepara os leitores criticamente para desempenhar seu papel social; favorece a formação 
geral do estudante, posto que possibilita desenvolver a capacidade intelectual; aproxima os estudantes a um 
padrão de língua com uma escrita própria e termos diversos; e oportuniza re� exões sobre registros históricos 
do cotidiano ou fatos passados. 
 As notícias podem levar a uma discussão sobre situações reais em nossa sociedade. Contudo, selecionar 
bem e compreender sua intencionalidade faz parte da adequação para � ns educativos, visto que a mídia, por 
vezes, não é objetiva. Frente a isto, sugere-se algumas possibilidades. A primeira segue o raciocínio de Anhussi 
(2009), a qual a� rma que cabe ao professor pesquisar informações jornalísticas criticamente, se necessário, 
adequar o uso de suas informações à disciplina de interesse para evitar que a subjetividade da mídia prevaleça 
diante do objetivo formativo. 
 A segunda possibilidade indica a leitura do texto autêntico, a � m de re� etir sobre sua subjetividade. 
Nessa perspectiva, Faria (2002) defende que o sentido da notícia não é fornecido de modo pronto para o leitor, 
este precisa aprender a ler criticamente, interpretar e desenvolver questionamentos sobre a informação, o con-
texto político, ético e moral.
 Para Vito (2013) o jornal é um meio que pode propiciar uma leitura da realidade e da informação, o 
que contribui para o desenvolvimento crítico do estudante. Tal atividade pode promover uma maior contextu-
alização dos conteúdos escolares, exercitar a leitura, a interpretação e a re� exão.

Procedimento 
 Explicar que a atividade consiste na leitura e discussão de notícias reais sobre a problemática dos REE a 
nível local e global (segue Notícia 1, Notícia 2 e Notícia 3). Além dos textos serão entregues o roteiro de leitura 
(Apêndice1), que contém indicações sobre as principais informações a serem extraídas da notícia para orientar 
as discussões.  
 Assim, solicita-se aos estudantes que se organizem em grupos com três componentes e iniciem a lei-
tura (20 minutos). É importante orientá-los a grifar ou registrar os termos presentes no texto que consideram 
desconhecidos, para que com a ajuda da turma, o professor(a) indique seu signi� cado. Para o registro das in-
formações são dispostos 15 minutos. 
 Após a leitura, os grupos socializarão as principais informações dos textos, como: intenção da notícia, 
público alvo, datas da publicação, linguagem utilizada, fonte, dados, dentre outras que jugarem importante. 
Caso existam termos desconhecidos, os estudantes podem indicá-los antes da socialização. 
Seguidamente, solicita-se aos grupos que registrem no quadro “Um pouco mais sobre lixo eletrônico” os ques-
tionamentos sobre os REE que emergiram a partir da leitura. A intenção é leva-los a re� etir sobre a proble-
mática. O quadro previamente elaborado pelo(a) professor(a) pode ser confeccionado com cartolina, papel 
madeira ou materiais semelhantes. 
 Sendo assim, por grupo, os estudantes registrarão no quadro suas observações, indagações ou 
curiosidades. É interessante levar o quadro nas aulas seguintes, pois mais questionamentos poderão 
surgir, como também espera-se que as considerações registradas sejam respondidas conforme 
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riamente respondê-los, visto que nas aulas seguintes serão discutidos. Tais registros podem ser uma fonte de 
orientação para o(a) professor(a) nas atividades seguintes.
 Algumas questões podem ser lançadas pelo(a) professor(a) durante as discussões, na intenção de pro-
vocar interesse:

- A� nal, o que são Equipamentos Eletroeletrônicos?
- Onde devem ser descartados esses equipamentos?
- Há leis que regulamentam o descarte dos Equipamentos Eletroeletrônicos-EEE? Como elas orientam 
o descarte?
- Quem são os responsáveis pelo descarte correto e coleta dos REE?
- Há algum ponto de coleta dos REE em seu bairro ou nas proximidades da escola?

  Nesse sentido, é importante que durante a discussão dos textos o (a) professor (a) gere questionamen-
tos, instigue-os, promova inquietações acerca do tema, sem necessariamente respondê-los, visto que nas aulas 
seguintes serão discutidos. Tais registros podem ser uma fonte de orientação para o(a) professor(a) nas ativi-
dades seguintes.
 

Avaliação
 - Preenchimento do Roteiro Orientador de leitura;
 - Exposição em grupo das ideias principais do texto;

 - Registro no quadro “Um pouco mais sobre lixo eletrônico”.

Notícia 1

16 de junho de 2016 as 18:48h

Campanha Arrecada 
2 toneladas de Lixo 
eletrônico na semana do 
Meio Ambiente
         Durante a semana do Meio Ambiente, de 06 a 10 de 
junho, Natal e Mossoró � caram marcadas por uma campanha 
de conscientização do descarte correto do lixo eletrônico 
para a população e conseguiu arrecadar 2 toneladas dentre 
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equipamentos quebrados ou em desuso. A ação foi realizada em conjunto 
com a Miranda que agiu como ecoponto na loja localizada na avenida 
Prudente de Morais, em Natal, e na loja do Partage Shopping Mossoró, a Natal 
reciclagem e a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mossoró 
(ASCAMAREM), responsáveis por destinar esse material para desmontagem 
e reciclagem, evitando que esse lixo eletrônico cause danos ao meio ambiente 
e a saúde da população.
        Dentre o material descartado pela população potiguar estavam máquinas 
fotográ� cas, CD´s, monitores de tubo, celulares,
impressoras, mouses e diversos componentes de computador. A campanha 
buscava conscientizar a população do perigo do descarte inadequado desse 
material, que geralmente é despejado junto ao lixo comum ou acumulado em 
casa, e também chamar atenção do poder público para o problema.
       De acordo com o empresário Afrânio Miranda, as lojas da Miranda na avenida 
Prudente de Morais e no Partage Shopping Mossoró deverão permanecer 
como ponto de coleta  de lixo eletrônico, para produtos comercializados pela 
empresa, por tempo indeterminado. “É importante que ajamos no sentido de 
promover ações que possam tentar diminuir os danos do lixo eletrônico ao 
Meio Ambiente, pois o Brasil é atualmente o campeão em produção desse tipo 
de lixo na América Latina e ainda não possui uma política pública de descarte 
adequada”, a� rma.
       Para se ter uma ideia, os potiguares são responsáveis pela produção de 
5 mil toneladas de lixo eletrônico por ano, desses, apenas 0,5% recebem o 
destino correto, segundo dados da Natal Reciclagem.  No Brasil, conforme 
relatório da ONU, somente no ano de 2014 foram produzidos 1,4 milhão de 
toneladas de resíduos eletrônicos. 
     Segundo Afrânio, o lixo eletrônico possui alguns materiais como chumbo, 
mercúrio, cádmio e arsênio que são prejudiciais à saúde humana e não devem 
ser acumulados em casa e nem descartado junto ao lixo comum. “somente 
o celular possui de 500 a 100 substâncias químicas, algumas altamente 
poluentes. Esses aparelhos vêm sendo substituídos cada vez mais rápido pelo 
consumidor e não existe por parte do governo uma preocupação em onde 
esses antigos vão parar, apesar de o lixo eletrônico crescer 3 vezes mais que o 
lixo comum e ser altamente prejudicial”, explica. 

Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/campanha-
arrecada-2-toneladas-de-l ixo-eletra-nico-na-semana-do-meio-
ambiente/349447. Acesso em: agosto de 2018.
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13 de dezembro de 2017 às14h11

Mundo produz 44,7 milhões 
de toneladas de lixo eletrônico, 
diz relatório
Dados divulgados nesta quarta-feira mostram que apenas 20% dos 
equipamentos com bateria ou plugue são reciclados após descarte.

         Um novo relatório sobre o lixo eletrônico descartado no mundo foi 
divulgado nesta quarta-feira (13) pela Universidade das Nações Unidas, 
parte da ONU, e a União Internacional de Telecomunicações. Foram 44,7 
milhões de toneladas geradas em 2016 – um crescimento de 8% desde 
2014.
         Os equipamentos eletrônicos descartados – materiais com baterias, 
plugues, como televisões, paineis solares, celulares, computadores – pesam 
juntos cerca de nove grandes pirâmides Gizé ou, se preferir, 4,5 mil torres 
Ei� el. O lixo é su� ciente para formar uma linha entre Nova York até 
Bangkok, ida e volta.
        Até 2021, os especialistas preveem um aumento de 17% no descarte 
desses materiais, com 52,2 milhões de toneladas geradas. O “Global 
E-waste Monitor 2017”, relatório que divulga esses números, também diz 
que apena 20% dos resíduos eletrônicos de 2016 foram reciclados, mesmo 
que muitas vezes tenham metais recuperáveis e de alto valor, como ouro, 
prata, cobre, platina e paládio.
      Cerca de 4% de todo esses materiais são conhecidos por serem 
jogados em aterros sanitários; 76% deles, ou 34,1 milhões de toneladas, 
provavelmente acabaram incinerados ou reciclados em operações 
informais, não necessariamente seguras, de acordo com o relatório.
Descarte por pessoa
          O descarte per capita também apresenta uma tendência de crescimento. 
Segundo o documento, a queda dos preços dos eletrônicos faz com que haja 
um consumo maior e, consequentemente, maior descarte dos dispositivos 
velhos. Como resultado, o desperdício médio desses materiais por pessoa 
no mundo foi de 6,1 kg em 2016, um aumento de 5% em relação aos 5,8 
kg de 2014.
        Os países que mais geraram lixo eletrônico per capita foram a Austrália 
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e a Nova Zelândia – cerca de 17 kg por habitantes. Taxa semelhante é vista 
em toda a Oceania. A região da Europa, incluindo a Rússia, é a segunda 
maior geradora desses resíduos, com uma médica de 16,6 kg por pessoa. 
As Américas geram 11,6 kg per capita, enquanto a Ásia tem um descarte 
de 4,2 kg. Os países da África são os que menos produz lixo eletrônico por 
habitantes, com 1,9kg.

Disponível em: https://g1.globo.com/natureza/noticia/mundo-produz-
447-milhoes-de-toneladas-de-lixo-eletronico-diz-relatorio.ghtml. Acesso 
em: agosto de 2018.

26 de abril de 2007 às 11h35

Lixo eletrônico tem substâncias 
perigosas para a saúde humana
Chumbo, mercúrio e cádmio. Esses são alguns dos elementos que estão nos 
computadores, celulares e TVs de plasma

        Vilões silenciosos. É assim que a engenheira ambiental Fátima Souza, 
gerente técnica e comercial da empresa de reciclagem de resíduos químicos 
Suzaquim, de� ne os componentes tóxicos presentes nos equipamentos 
eletrônicos e baterias, que podem pôr em risco a saúde dos seres humanos 
casos estes materiais não sejam descartados de forma apropriada.“Os 
indivíduos envenenados por esses elementos químicos, como chumbo, 
mercúrio e cádmio, serão tratados pelos sintomas. Di� cilmente o médico 
vai identi� car o que causou a doença, a não ser que o índice de recorrência 
em uma certa região seja muito alto”, justi� ca a especialista.
       A contaminação por estes elementos pode se pelo contato direto, no 
caso de pessoas que manipulam diretamente as placas eletrônicas e outros 
componentes perigosos dos eletrônicos nos lixões a céu aberto, comuns 
em certos locais da Ásia e da África, principalmente.  Mas também pode 
acontecer de forma acidental. Quando um eletrônico é jogado em lixo 
comum e vai para em um aterro sanitário, há grandes possibilidades de 
que os componentes tóxicos contaminem o solo e cheguem até os lençóis 
freáticos, afetando também a água, segundo a especialista. “Essa água pode
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ser usada para irrigação, para dar de beber ao gado e dessa forma, seja pela 
carne ou pelos alimentos, esses elementos podem chegar até o homem”, 
complementa ela.
       Embora os fabricantes estejam sendo pressionados a eliminar ou pelo 
menos reduzir o uso destes componentes nos produtos, os equipamentos 
mais antigos, que estão indo parar no lixo hoje, contém muitas destas 
substâncias. Os danos causados pelos componentes tóxicos são diversos. 
Con� ra as principais doenças que podem ser causadas pelos elementos 
mais comuns encontrados nos eletrônicos que usamos no dia-a-dia:

Substância Consequência à saúde Onde é usado
Chumbo Causa danos ao sistema nervoso e 

sanguíneo
Computador, celular, televi-
são

Mercúrio Causa danos cerebrais e ao fígado Computador, monitor e TV 
de tela plana

Cádmio Causa envenenamento, danos aos 
ossos, rins e pulmões.

Computador, monitores de 
tubo antigos, baterias de 
laptops

Arsênico Causa doenças de pele, prejudica 
o sistema nervoso e pode causar cân-
cer no pulmão.

 Celular

Berílio Causa câncer no pulmão Computador, celular
Retardantes de 
chamas (BRT)

Causam desordens hormonais, 
nervosas e reprodutivas.

Diversos componen-
tes eletrônicos, para 
prevenir incêndios

PVC Se queimado e inalado, pode causar 
problemas respiratórios

Em � os, para isolar cor-
rente

Disponível em: https://computerworld.com.br/2007/04/26/
idgnoticia-2007-04-26-7348055458/. Acesso em: agosto de 2018. 
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sanguíneo
Computador, celular, televi-
são

Mercúrio Causa danos cerebrais e ao fígado Computador, monitor e TV 
de tela plana

Cádmio Causa envenenamento, danos aos 
ossos, rins e pulmões.

Computador, monitores de 
tubo antigos, baterias de 
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Em � os, para isolar cor-
rente

Disponível em: https://computerworld.com.br/2007/04/26/
idgnoticia-2007-04-26-7348055458/. Acesso em: agosto de 2018. 
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UTILIZANDO UMA CARTILHA INFOR-
MATIVA PARA DISCUTIR SOBRE OS 
RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS 

AÇÃO 3

Objetivo
- Utilizar a cartilha informativa para re� etir sobre o descarte correto dos REE;
- Reconhecer a política dos 3Rs como opção à sociedade de consumo;
- Discutir por meio dos dados da cidade a quantidade e a localização dos Ecopontos.

Tempo
2 horas/aulas de 50 minutos cada

Materiais
- Cartilha informativa “Lixo Eletrônico: 
Descarte esse problema corretamente”

Conteúdos
Conceituais
- Resíduo Eletroeletrônico
- Política dos 3RS
- Descarte correto dos REE

Atitudinais
- Reconhecer os Ecopontos da cidade a � m de destinar corretamente os REE;
- Identi� car as consequências do descarte incorreto dos REE

Procedimentais
- Leitura e interpretação de texto;
- Discutir sobre os dados da cidade frente à localização dos 
Ecopontos e/ou elaborar cartazes.

Fica a Dica!
É interessante que nessa aula as cadeiras 
estejam dispostas em círculo para uma 

discussão mais interativa

Fica a Dica!
Professor (a), as cartilhas dos alunos 
que apresentam alguma necessidade 

especí� ca precisam ser adaptadas, a � m 
de incluir todos na atividade.
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Princípios Teóricos
 Segundo Vieira (2017), o termo cartilha é um desdobramento da palavra “cartinha”, e é, historicamente, um 
recurso utilizado em sala de aula, tendo seu surgimento atrelado à alfabetização. Em 1540 foi publicada a primeira 
cartilha no Brasil que subsidiou a tarefa do professor.
 O uso de cartilha informativa pode ser um recurso pedagógico de ensino, já que propõe uma leitura acessível 
e um conteúdo fundamental ao leitor. Assim, podem ser elaboradas para diversos temas, disciplinas e públicos. A uti-
lização de cartilhas, manuais e folhetos como fonte educativa à saúde, são reconhecidas (REBERT; HOGA; GOMES, 
2012). Como também, sua elaboração e posterior uso para questões ambientais demonstraram resultados positivos 
em algumas pesquisas (FERREIRA; GOMES; SILVA, 2008; JESUS; OLIVEIRA, 2018; SANTANA, 2014). 
 A cartilha informativa elaborada objetiva instruir os estudantes e gerar discussões sobre alguns aspectos dos 
REE, bem como aponta onde descartar esses resíduos corretamente na cidade de Natal. Deste modo, foi dividida em 
duas partes, a primeira informa sobre o conceito e a classi� cação dos REE; seus impactos ao meio ambiente e à saúde; 
e o local para o descarte apropriado. A segunda parte contém a apresentação do mapa da cidade de Natal indicando 
os locais destinados ao descarte correto desses resíduos, informações sobre o número de residentes, área em hectares, 
bairros e locais dos Ecopontos existentes nas zonas administrativas.

Procedimento
 O encontro inicia-se com a leitura do quadro elaborado na aula anterior, visando retomar as considerações 
apontadas pelos estudantes e desencadear uma discussão sobre os registros e pesquisas realizadas (15 min). Segue-se 
com a distribuição da cartilha “Lixo Eletrônico: Descarte esse problema corretamente” e a leitura individual (20 mi-
nutos). 
 Seguidamente questiona-se à turma sobre o objetivo e o conteúdo da cartilha, a � m de observar se as infor-
mações foram inteiradas. Procede-se com a leitura da cartilha em grupo abrindo espaço para discussões (30 minutos). 
É relevante ouvir as considerações dos alunos diante do novo conhecimento e solicitar que apontem o que mais se 
destacou segundo suas opiniões. O objetivo desse primeiro momento é fornecer informações sobre o descarte dos 
REE.
 Os professores que atuam em Natal/RN, pode propor aos estudantes a análise do mapa da Grande Natal (con-
templa municípios circunvizinhos), o qual contém informações das zonas administrativas da cidade. Nesse momento, 
é relevante levantar discussões sobre os dados apresentados na cartilha (número de residentes, área, quantidade de 
Ecopontos e bairros por zonas administrativas). 

 Assim, pode-se gerar questionamentos, tais como: Quantos pontos de coleta existem 
na cidade? Quais as zonas e bairros mais bene� ciados? Quantos Habitantes existem na zona 
mais bene� ciada? Qual o motivo de certas zonas terem mais Ecopontos que outras? Existem 
fatores que determinam a localização dos Ecopontos? Quem escolhe o lugar? Em que locais 
deveriam ser colocados Ecopontos na cidade?

Saiba Mais!

Professor(a), você pode orientar os estudantes a uti-

lizarem o site “www.ecycle.com.br” como uma fonte 

para pesquisar os Ecopontos de REE em sua cidade. 

O site faz uma busca dos pontos de coletas de diver-

sos tipos de resíduos. Para isso, utiliza sua localização 

através do CEP.
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 Diante das considerações dos estudantes, é possível que algum de seus apontamentos leve a articulação sobre 
a faixa etária dos habitantes, índice de alfabetização, número de escolas, produção de lixo por bairro, dentre outras 
informações. Alguns dados podem ser analisados no anuário da cidade, cujo documento demonstra análises estatísti-
cas por zona administrativa. Sendo assim, é interessante que o(a) professor(a) possua esse documento disponível. No 
presente trabalho foi utilizada a edição mais recente do anuário da cidade de Natal, a saber, 2016. 
 Para os professores que atuam em outras cidades, esse segundo momento pode ser voltado à realização de 
uma pesquisa com os estudantes sobre a Lei nº 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a 
NBR 10.004 que dispões sobre a classi� cação dos Resíduos sólidos. Assim, em grupos, é possível gerir discussões que 
contemplem a responsabilidade compartilhada, orientações de descarte de REE e sustentabilidade, segundo as leis 
brasileiras. Outra opção seria realizar o mapeamento dos Ecopontos distribuídos em sua cidade, como orientado no 
quadro “Fica a Dica”.

 Essa atividade permite promover a re� exão crítica e a exposição das ideias dos estudantes acerca do contexto 
observado, como também possibilita a localização de Ecopontos próximos à escola e às residências dos estudantes, 
favorecendo o descarte correto dos REE. Ao � nal da aula, pode-se fazer a leitura do quadro “Um pouco mais sobre 
lixo eletrônico” e analisar se a cartilha respondeu algum questionamento.

Avaliação
- Leitura e apresentação das informações contidas na cartilha;
-Participação nas discussões sobre a distribuição dos Ecopontos, leis brasileira e/ou elaboração de cartazes.

Fica a Dica!
Professor (a), caso não resida em Natal/RN você pode solicitar aos estu-

dantes que pesquisem os Ecopontos distribuídos em sua cidade/bairros e 
compare-os frente ao número de habitantes. De posse dos dados, você pode 
orientar os estudantes a elaborarem cartazes, pan� etos informativos ou reali-
zar apresentações em feiras de ciências da escola para divulgar os resultados. 

A � nalidade é aproximar a discussão ao seu contexto.
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A QUÍMICA DOS METAISAÇÃO 4

Objetivos
- Reconhecer a atividade da metalurgia como técnica de extração em minérios;
- Identi� car as propriedades e aplicações dos metais;
- Discutir sobre os metais pesados e suas consequências ao meio ambiente e à saúde, quando dispostos 
indevidamente.

Tempo
2 hora/aulas de 50 minutos cada

Materiais
- Projetor
- Quadro e pincel
- Placas diversas de computadores, celulares, dentre outros EEE

Conteúdo
Conceituais
- Introdução ao estudo dos metais
- Ligação Química e Propriedade dos metais
- Ligas Metálicas 
- Metais Pesados
- Metais Pesados nos REE e os efeitos à Saúde

Atitudinais
- Cooperação com os colegas;
- Promover a participação nas discussões;
-Agir de forma consciente em ações de disposição de REE.

Procedimentais
- Identi� car os metais e sua aplicação em EEE.

Fica a Dica!
Professor (a), além dos assuntos abordados nesta aula, você 

pode fazer uso de modelagem para explicar as ligações quími-
cas e discutir menções históricas e � losó� cas sobre as contri-

buições dos cientistas no campo de produção de conhecimen-
tos químicos acerca dos metais.
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Princípios Teóricos
Diante da diversidade de conteúdos conceituais possíveis a serem abordados nos EEE, este produto 

educacional considera o estudo dos metais como fundamental para discutir a problemática do seu descarte. 
Nesta perspectiva, destaca-se dois principais tópicos, o primeiro volta-se ao conhecimento das propriedades 
dos metais, esta corrobora com sua vasta aplicação em diversos âmbitos, bem como subsidia a discussão de 
seu uso nos EEE. Sendo assim, vale contemplar as ligações metálicas, a presença de metais no cotidiano, a 
formação de ligas metálicas e as propriedades físicas e químicas dos metais.

O segundo tópico debruça-se acerca dos metais pesados, estes estão presentes nos EEE e problematizam 
a destinação desses resíduos. Sendo assim, busca-se relacionar as consequências à saúde e ao meio ambiente 
ocasionadas pela contaminação e exposição a esses metais. 

Deste modo, abordar sobre os principais metais constituintes dos EEE e discutir o motivo de sua 
aplicação nesses equipamentos, constituem princípios relevantes para compreender a utilidade dos metais nos 
eletroeletrônicos, mesmo aqueles que causam maior impacto ao meio ambiente e à saúde. Ante o exposto, o 
Quadro 1 demonstra os assuntos propostos ao longo de dois momentos.

Quadro 1: Momentos da aula de Química
Momento Conteúdos Conceituais Objetivo

1 - Conhecendo mais 
sobre os metais

- Introdução ao estudo dos me-
tais

- Ligação Química e Propriedade 
dos metais

- Ligas Metálicas

Introduzir o estudo dos metais con-
templando sua presença no cotidia-

no e explicar suas propriedades

2 - Metais nos EEE

- Metais Pesados
- Metais Pesados nos REE

 e os efeitos à Saúde

Relacionar o uso dos metais pesa-
dos nos REE e reconhecer seus im-
pactos ao meio ambiente e à saúde.

Fonte: Elaboração própria

 Ao considerar a discussão sobre os metais nos EEE, pode-se questionar como o conhecimento químico 
referente à composição dos eletroeletrônicos pode auxiliar o estudante para além do saber cientí� co, em outras 
palavras, Como o aprendizado químico pode subsidiar o exercício da cidadania? Esta relação é defendida 
por Santos e Schnetzler (2003), os quais a� rmam que o objetivo do ensino de química para formação cidadã é 
preparar o indivíduo a compreender e usar as informações químicas básicas para a participação na sociedade 
tecnológica. Para isto, enfatizam que o Ensino de Química precisa ser centrado na inter-relação entre a 
informação química e o contexto social, é a partir desses aspectos que o estudante poderá realizar o julgamento 
crítico e político.
 Sendo assim, destaca-se que sem o conhecimento químico a tomada de decisão torna-se limitada, 
pois o cidadão não dispõe de informações que subsidie sua participação. O descarte consciente é precedido 
pela informação dos impactos dos REE ao meio ambiente e à saúde. Por isso, assume-se a relevância do 
conhecimento sobre os metais constituintes dos EEE, para abordar a problemática do seu descarte e auxiliar 
no exercício da cidadania, esta defendida pela abordagem CTS.

MOMENTO 1 -  CONHECENDO MAIS SOBRE OS 
METAIS
 Na sociedade moderna observa-se as várias aplicações dos metais, desde utensílios 
domésticos à fabricação de automóveis e máquinas diversas. Segundo Brown et al. (2005) 
os metais têm um papel importante na civilização, considerando seu desenvolvimento. A 
história antiga é dividida em Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro, o que 
remete a composição das ferramentas utilizada em cada época. 
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palavras, Como o aprendizado químico pode subsidiar o exercício da cidadania? Esta relação é defendida 
por Santos e Schnetzler (2003), os quais a� rmam que o objetivo do ensino de química para formação cidadã é 
preparar o indivíduo a compreender e usar as informações químicas básicas para a participação na sociedade 
tecnológica. Para isto, enfatizam que o Ensino de Química precisa ser centrado na inter-relação entre a 
informação química e o contexto social, é a partir desses aspectos que o estudante poderá realizar o julgamento 
crítico e político.
 Sendo assim, destaca-se que sem o conhecimento químico a tomada de decisão torna-se limitada, 
pois o cidadão não dispõe de informações que subsidie sua participação. O descarte consciente é precedido 
pela informação dos impactos dos REE ao meio ambiente e à saúde. Por isso, assume-se a relevância do 
conhecimento sobre os metais constituintes dos EEE, para abordar a problemática do seu descarte e auxiliar 
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MOMENTO 1 -  CONHECENDO MAIS SOBRE OS 
METAIS
 Na sociedade moderna observa-se as várias aplicações dos metais, desde utensílios 
domésticos à fabricação de automóveis e máquinas diversas. Segundo Brown et al. (2005) 
os metais têm um papel importante na civilização, considerando seu desenvolvimento. A 
história antiga é dividida em Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro, o que 
remete a composição das ferramentas utilizada em cada época. 
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Íons Metálicos Essenciais

ÍON NECESSIDADE 
DIÁRIA FUNÇÃO NO ORGANISMO FONTE

Na+ 2 g Cátion principal no � uido extra-
celular

Sal de mesa, alimentos pro-
cessados e preservados

K+ 2 g Cátion principal no � uido intra-
celular

Frutas, peixe, café solúvel, 
nozes

Mg+ 0,35 g Ativa enzimas para processos no 
organismo

Chocolate, nozes, café solú-
vel, farelo de trigo

Ca2+ 0,8 g Formação de ossos e dentes Leite, queijo, brócolis, sal-
mão em conserva com osso

 Muito dos metais não estão disponíveis na porção da litosfera. Assim, os depósitos que contém metais 
em quantidades exploráveis são conhecidos como minérios. Para serem utilizados os metais provenientes dos 
minérios precisam ser separados de materiais não desejáveis e seguidamente passam por processos químicos, 
a � m de torná-los úteis (BROWN et al, 2005).
 Grande parte dos elementos metálicos (exceto Au, Ru, Rh, Pd, Os, Ir e Pt), são encontrados na natureza 
associados a compostos inorgânicos chamados minerais. As fontes economicamente mais relevantes são os 
minerais de óxido, sulfeto e carbonato (BROWN et al, 2005).
 O processo pelo qual os metais são extraídos de seus minérios é estudado e desenvolvido pela 
metalúrgica. Esta geralmente envolve etapas como: mineração; concentração de minério; redução do minério 
para obtenção do metal livre; puri� cação do metal; e mistura do metal com outros elementos para modi� car 
suas propriedades. Algumas das técnicas são: Pirometalurgia que utiliza calor para alterar ou reduzir o metal; 
hidrometalurgia, extrai o metal por meio de reações aquosas e eletrometalurgia, que utiliza a eletrólise como 
técnica de extração (BROWN et al, 2005).
 Além de sua utilidade na indústria, os metais são necessários para a manutenção do corpo humano 
em pequenas concentrações. Todavia, a ingestão ocorre via alimentos, nos quais estão presentes em forma de 
íons metálicos. Por isso, para garantir a nutrição correta, existe uma concentração ideal, valores maiores ou 
menores que o desejável pode acarretar em danos à saúde. Tais metais dividem-se em essenciais e traços, os 
quais se diferenciam pelo valor necessário ao corpo humano, a saber, Tabela 1 e Tabela 2.

Fonte: MASTERTON; HURLEY, 2010

Tabela 1: Metais Essenciais
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Elementos Traços

ÍON NECESSIDADE 
DIÁRIA FUNÇÃO NO ORGANISMO FONTE

Fe2+, Fe3+ 15 mg Componente da hemoglobina e 
mioglobina

Fígado, carne, espinafre, 
molusco

Zn2+ 15 mg Componente de enzimas e hor-
mônios

Ostra, caranguejo, carne, 
nozes

Cu2+, Cu+ 2 mg Metabolismo do ferro e compo-
nente de enzimas Lagosta, cereja, chocolate

Mn2+ 3 mg Metabolismo de carboidratos e 
lipídios

Beterrabas verde, nozes e 
mirtilo

Mo(IV, V, VI) 0,3 mg Metabolismo de Fe e N; compo-
nente de enzimas Legumes, sorvete

Cr3+ 0,2 mg Metabolismo da glicose; afeta a 
ação da insulina Milho, molusco, nozes

Co2+, Co3+ 0,005 mg Componente da vitamina B12 fígado, crustáceo

Tabela 2: Metais Traços

Fonte: MASTERTON; HURLEY, 2010

Ligação Química e Propriedades dos Metais
 A maioria dos elementos químicos da tabela periódica são metais. Estes compartilham propriedades 
químicas e físicas semelhantes. Os elementos do grupo 1A são denominados metais alcalinos, já que os seus 
compostos possuem característica alcalinas. Os metais alcalinos terrosos compõem o grupo 2A, estes elemen-
tos são encontrados em minerais e alguns dos seus compostos também são alcalinos. Nos grupos supracitados 
os elétrons mais energéticos estão nos subníveis s ou p. Grande parte dos metais são elementos de transição, os 
quais caracterizam-se pela posição dos elétrons mais energéticos estarem situados nos subníveis d ou f incom-
pleto (BRADY; HUMISTON, 1995; BROWN et al, 2005).
 Os metais de transição que se encontram no centro da tabela, são utilizados comercialmente por serem 
duros e resistentes, já os que se encontram nas laterais como ouro ou prata podem ser mais macios e assim, 
desenhos podem ser intricados facilmente em suas superfícies. A dureza de um metal está relacionada com seu 
ponto de fusão, assim, os metais com baixo ponto de fusão são macios, já os que possuem alto ponto de fusão, 
são duros. 
 As propriedades físicas dos metais são: sólidos, exceto o mercúrio (Hg); possui brilho; condução elétri-
ca e térmica; resistência; maleabilidade (capacidade de ser forjado em folhas � nas); e ductibilidade (capacida-
de de ser estirado em � os). As propriedades químicas dos metais são: facilidade de oxidação, o que de algum 
modo limita sua exposição ao ar ou umidade; estado de oxidação relacionado à posição na tabela periódica; 
possui baixa energia de ionização, o que facilita a formação de íons e cátions; formam os óxidos 
básicos ao se unirem ao oxigênio; e possuem uma estrutura cristalina, em geral cúbica ou 
hexagonal (BRADY; RUSSELL; HOLUM, 2002; LEE, 1999; ROZENBERG, 2002).
  Em 1900, Drude pensou no metal como retículo no qual os elétrons 
se moviam livremente, semelhante a molécula de um gás. Em 1923 Lorentz aper-
feiçoou essa ideia e sugeriu que os metais eram constituídos por um retículo 
de íons positivos (esferas rígidas) imersas em elétrons de valência que se 
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movimentavam.  Os metais podem ser deformados (ductibilidade e maleabilidade) devido às diversas ligações 
de um átomo metálico com seus vizinhos, o que possibilita uma redistribuição dos elétrons diante do remode-
lamento de um metal (BROWN, 2005; PÉREZ, 2000). A Figura 1 apresenta uma ilustração representativa do 
modelo mar de elétrons.

Figura 1: ilustração do modelo do mar de elétrons

Fonte: BROWN et al, 2005, p. 866

 Na Figura 1 os elétrons são representados pelas esferas amarelas e as esferas cinzas constituem o retícu-
lo de íons. Os elétrons se con� nam ao metal devido à existência de atrações eletrostáticas com os cátions, con-
tudo nenhum elétron individual está con� nado a um cátion especí� co. A representação do modelo possibilita 
descrever as propriedades dos metais baseado nas interações.

Ligas Metálicas
 As ligas metálicas são formadas pela mistura entre metais, ou metal e não-metal. Trata-se de uma técni-
ca primária utilizada para modi� car as propriedades do metal puro e produzir outros materiais. O uso comum 
do ferro, como também do ouro para fabricação de joias, ocorre por meio da formação de ligas (BROWN et al, 
2005; LEE, 1999). Algumas ligas são apresentadas na Tabela 3 a seguir.

Fica a Dica!
Professor (a), para melhor compreensão sobre a liga-
ção metálica você pode utilizar vídeos ilustrativos do 

modelo representacional da ligação metálica.

Saiba Mais!
Professor (a), caso deseje mais informação acerca dos Mine-

rais, segue a referência de um artigo interessante: Morais, C. 

A.; Albuquerque. R. O.;  Ladeira, A. C. Q. Processos Físicos e 

Químicos Utilizados na Indústria Mineral. Cadernos Temáti-

cos de Química Nova na Escola, n. 8, p. 9-17, maio 2014.
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Tabela 3: Exemplos de ligas Comuns

Fonte: BROWN et al, 2005, p. 870.

De acordo com Brown et al, (2005) e Lee (1999), as ligas podem ser classi� cadas em:

Ligas de solução: misturas homogêneas nas quais os componentes estão dispersos uniforme e ale-
atoriamente.  Podem formar duas ligas, a substitucional ocorre com metais que apresentam raios atômicos 
semelhantes, assim os átomos do soluto ocupam as posições dos átomos do solvente; e a intersticial, quando 
os átomos do soluto ocupam posições entre os átomos dos solventes, devido aquele possuir um raio atômico 
menor que este (diferença acima de 15%). Tais ligas são exempli� cadas na Figura 2, as esferas azuis representa 
o metal hospedeiro e as amarelas os componentes da liga metálica.

Algumas Ligas Comuns
ELEMENTO 
PRIMÁRIO NOME DA LIGA COMPOSIÇÃO EM 

MASSA PROPRIEDADES USO

Bismuto Metal de madeira

50% Bi
25% Pb

12,5% Sn
12,5% Cd

Baixo ponto de 
fusão (70º C)

Fusíveis de tomada, 
irrigador automá-

tico

Cobre Latão amarelo 67% Cu
33% Zn

Dúctil, aceita poli-
mento Itens de ferragem

Ferro Aço inoxidável

80,6% Fe
0,4 % C
18% Cr
1% Ni

Resiste à corrosão Talheres

Chumbo Solda de chumbo 67% PB
33% Sn

Baixo ponto de 
fusão (275º C) Juntas de solda

Prata

Prata esterlina

Amálgama dentário

92,5% Ag
7,5 % Cu

70% Ag
18% Sn
10% Cu
2% Hg

Facilmente 
trabalhável

Talheres

Obturação dentária
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Figura 2: ligas (A) substitucinal e (B) intersticial

Fonte: BROWN et al, 2005, p. 870.

Ligas Heterogêneas: não apresentam os componentes dispersos uniformemente. Em geral suas 
propriedades dependem da composição e do modo como o sólido é formado a partir da mistura fundida. 
Como exemplo tem-se a perlita (tipo de aço), na qual alterna-se camadas de ferro puro e Fe3C.

Compostos Intermetálicos: são ligas homogêneas com propriedades de� nidas. Como exemplo 
tem-se o Cobre e o Alumínio que formam o duralumínio CuAl2, o Ni3Al, que é um composto utilizado nos 
motores de aeronaves a jato devido sua resistência e baixa densidade. O Co5Sm utilizado como imãs perma-
nentes e em fones de ouvidos. A explicação para a formação dos Compostos Intermetálicos não apresenta ain-
da um modelo teórico satisfatório à sua estequiometria, que diferem das explicações químicas dos compostos 
comuns. 

MOMENTO 2 - METAIS NOS EEE
Metais Pesados
Para Baird (2011) e Girard (2013) os metais pesados têm tal denominação devido suas densidades 

serem mais elevadas quando comparadas aos outros metais. Segundo Oga, Camargo e Batistuzzo (2014), essa 
denominação é usada para descrever metais tóxicos, os quais incluem mercúrio, chumbo e cádmio. Contudo, 
tal classi� cação não é exata cienti� camente e sim descritiva, já que se refere aos metais com gravidade especí� ca 
alta, que possuem forte atração por estrutura de tecidos biológicos e apresentam uma eliminação lenta. A 
Tabela 4 apresenta a densidade de alguns metais pesados e outras substâncias

Tabela 4: Densidade de algumas substâncias.

Substâncias Densidade (g/mL)
Hg 13,5
Pb 11,3
Cu 9,0
Cd 8,7
Cr 7,2
Sn 5,8-7,3
As 5,8
Al 2,7
Mg 1,7

H2O 1,0
Fonte: BAIRD, 2011, p. 686.

Segundo o relatório da IUPAC realizado por Du� us (2002), diversas foram as 
propriedades físicas, químicas e biológicas utilizadas para de� nir os metais pesados nas 

últimas décadas. Muitas de� nições estavam atreladas ao potencial de contaminação e 
toxicidade desses metais. Todavia, os metais apresentam características físico-químicas 

próprias. Estas determinam propriedades biológicas e toxicológicas diferentes, o que 
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motores de aeronaves a jato devido sua resistência e baixa densidade. O Co5Sm utilizado como imãs perma-
nentes e em fones de ouvidos. A explicação para a formação dos Compostos IntermetálicosCompostos Intermetálicos não apresenta ain-
da um modelo teórico satisfatório à sua estequiometria, que diferem das explicações químicas dos compostos 
comuns. 

MOMENTO 2 - METAIS NOS EEE
Metais Pesados
Para Baird (2011) e Girard (2013) os metais pesados têm tal denominação devido suas densidades 

serem mais elevadas quando comparadas aos outros metais. Segundo Oga, Camargo e Batistuzzo (2014), essa 
denominação é usada para descrever metais tóxicos, os quais incluem mercúrio, chumbo e cádmio. Contudo, 
tal classi� cação não é exata cienti� camente e sim descritiva, já que se refere aos metais com gravidade especí� ca 
alta, que possuem forte atração por estrutura de tecidos biológicos e apresentam uma eliminação lenta. A 
Tabela 4 apresenta a densidade de alguns metais pesados e outras substâncias

Tabela 4: Densidade de algumas substâncias.

Substâncias Densidade (g/mL)Densidade (g/mL)Densidade (g/mL)
Hg 13,5
Pb 11,3
Cu 9,0
Cd 8,7
Cr 7,2
Sn 5,8-7,3
As 5,8
Al 2,7
Mg 1,7

H2O 1,0
Fonte: BAIRD, 2011, p. 686.

Segundo o relatório da IUPAC realizado por Du� us (2002), diversas foram as 
propriedades físicas, químicas e biológicas utilizadas para de� nir os metais pesados nas 

últimas décadas. Muitas de� nições estavam atreladas ao potencial de contaminação e 
toxicidade desses metais. Todavia, os metais apresentam características físico-químicas 

próprias. Estas determinam propriedades biológicas e toxicológicas diferentes, o que 
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di� culta os estudos desse conceito.
De acordo com Du� us (2002), as principais de� nições levantadas para conceituar os metais pesados 

foram: Massa especí� ca que varia entre 3,5 e 7,0 g/cm; Massa atômica elevada, sendo o sódio (A=23) a referência; 
Número atômico elevado, tendo como referência o cálcio (Z=20); densidade, dentre outras de� nições, como 
a capacidade de formar sabões.  

Observa-se que há uma ausência de de� nição precisa, o que pode advir da falta de consenso sobre esse 
conceito para a comunidade cienti� ca (DUFFUS, 2002; LIMA; MERÇON, 2011). Para Dufus (2002), não se 
pode dizer que o grupo dos metais pesados está associado à toxicidade, pois há diferenças nas de� nições, o que 
representa uma incerteza desse conceito diante da evolução de novos critérios. Assim, Considerar questões 
químicas, físicas e biológicas é o modo mais adequado para conceituar os metais pesados (BARRA, 2000; 
DUFFUS, 2002; LIMA; MERÇON, 2011). 

Embora o conceito de metais pesados ainda não apresente um consenso, atualmente a de� nição mais 
considerada para caracterizar os metais pesados descrevem que estes são tóxicos e possuem densidade acima 
de 4 g/mL.

Metais Pesados nos Resíduos Eletroeletrônicos e seus Efeitos à Saúde
Os REE são compostos por mais de mil substâncias diferentes, as quais di� cultam seu tratamento.  Bem 

como, os metais pesados presentes podem in� ltrar-se e contaminar os solos e as águas subterrâneas, quando 
descartados de modo incorreto. Cerca de 70% dos metais pesados (mercúrio e cádmio) nos aterros dos EUA 
vêm de lixo eletrônico. A queima e o tratamento inadequado desses resíduos podem liberar substâncias tóxicas 
à saúde (OLIVEIRA; GOMES; AFONSO, 2010; PUCKETT, 2002; ROBINSON, 2009; WOO; LEE; LIM, 2015). 
A Tabela 5 apresenta a principal composição dos REE.

Tabela 5: Composição dos REE

Composição % em peso
Ferro e Aço 47,9

Plástico sem retardante de chama 15,3
Cobre 7,0
Vidro 5,4

Plástico com retardante de chama 5,3
Alumínio 4,7

Placas de Circuito Impresso 3,1
Outros 4,6

Madeira 2,6
Cerâmica 2,0

Outros metais não ferrosos 1,0
Borracha 0,9

          Fonte: WIDMER et al, 2005.
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 De acordo com a Norma Brasileira (NBR) 10.004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas–
ABNT os REE são considerados resíduos perigosos, pois possuem substâncias tóxicas. Os metais presentes nos 
EEE, inclusive os pesados, apresentam propriedades/funções que subsidiam sua aplicação. A Tabela 6 indica 
alguns metais e as substâncias presentes nos EEE e a Tabela 7 apresenta propriedades/funções de alguns metais 
nesses equipamentos.

Tabela 6: Apresentação dos principais componentes químicos dos EEE
Principais componentes dos EEE

Substâncias Químicas Equipamentos Eletroeletrônicos

Éteres difenílicos polibromados (PBDEs) Retardadores de chamas que
são misturados em plásticos e componentes.

Cloro� uorcarbonetos (CFCs) Refrigeradores, freezers e unidades de ar condicionado
Hidrocarbonetos aromáticos polialogenados (PHAHs), 
Dibenzo-p-dioxinas policicladas (PCDD), dibenzofura-

nos policlorados (PCDFs)
Produto de combustão a baixa temperatura

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAHs) Produtos de combustão
Policloreto Bifenílicos (PCB Condensadores, transformadores

Chumbo (Pb)
Soldas de placas de circuito, TVs, celulares, computa-

dores, baterias, revestimento interno de recipientes para 
ácidos

Zinco (Zn) Tubos de raios catódicos, revestimentos de proteção de 
metais

Mercúrio (Hg)
Computadores portáteis, monitores LCD, LCD TVs, 

TVs de plasma, TVs CRT coloridas e telefones celulares, 
termostatos, sensores, display de cristal líquido.

Níquel (Ni) Baterias, Celulares, Tvs, monitores

Cádmio (Cd)

Tintas de impressora, toners e máquinas de fotocópias, 
celulares, placas de circuito impresso, baterias, tubos de 

raios catódicos, toners, resistências de chip, estabilizador 
em PVC, revestimento anticorrosivo.

Lítio (Li) Baterias

Arsênio (As) Computadores portáteis, monitores LCD, LCD TVs, TVs 
de plasma, TVs CRT coloridas e telefones celulares

Antimônio (Sb) Soldas de placas de circuito, Tubos de raios catódicos
Cromo (Cr) (VI) Revestimentos anticorrosivos, � tas de dados e disquetes

Dioxinas Queima de � os
Estanho (Sn) Soldas de placas de circuito, monitores de LCD

Gálio (Ga) semicondutores

Prata (Ag) Fiação, switches, tintas usadas em placas de circuito 
impresso

Cobre (Cu) Fiação, cabos, contatos elétricos e outros usos que exigem 
passagem de corrente elétrica

Bismuto (Bi) Soldas de placas de circuito, monitores de LCD

Ouro (Au)
Circuito elétrico nos microprocessadores; peças 

susceptíveis a pequenas correntes e que necessitam 
de alta con� abilidade.

   FONTE: FRAZZOLI, 2010; OLIVEIRA; GOMES; AFONSO, 2010; PERKINS et 
      al, 2014; ROBINSON, 2009; WOO; LEE; LIM, 2015.
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Tabela 7: Propriedades/funções dos metais em EEE
Metal Propriedades/funções

Ouro Ótimo condutor elétrico e térmico, não-corrosível, reduz a resistência nos contatos elétri-
cos.

Prata Condutividade térmica e elétrica, o que explica seu uso em conexões elétricas e componen-
tes eletrônicos. Menos resistente a corrosão que o ouro.

Cobre
Boa condutividade elétrica e térmica, resistência a corrosão e boa resistência mecânica, 
a fadiga e tensão física. Possui propriedade não magnética e facilmente forma ligas com 

outros metais.

Alumínio Possui cerca de 2/3 da condutividade elétrica (e térmica) do cobre. O alumínio pode ser 
substituído principalmente nos circuitos elétricos.

Cromo
Propicia maior resistência à oxidação, ao calor, à abrasão, à corrosão e à fadiga. É o com-
ponente básico de vários tipos de ligas, como exemplo tem-se a liga de ferro-cromo, fonte 

essencial para a produção de aço inoxidável.

Zinco
Possui dureza elevada; resistência a corrosão; facilidade de combinação com outros metais, 
o que permite o seu uso na fabricação de ligas. É o ânodo pilha de zinco/dióxido, geralmen-

te, na forma de chapa para confecção da caixa externa da pilha.

Estanho
Apresenta baixo ponto de fusão e a� nidade em formar ligas com outros metais. Por isso 

possui grande aplicabilidade na fabricação das soldas, que são compostos geralmente biná-
rios de estanho e outro metal, predominantemente o chumbo.

Chumbo

Utilizado em ligas, possui baixo custo, baixa resistência, mole, dúctil, maleável, trabalhável 
a frio, razoável condutor de calor e eletricidade, possui baixo ponto de fusão.  O chumbo 

tem demonstrado ser um excelente metal quando usado para proteger da corrosão atmosfé-
rica devido a sua rápida oxidação super� cial.

Níquel Grande resistência mecânica e à corrosão. O metal é muito usado sob a forma pura, para 
fazer a proteção de peças metálicas, pois oferece grande resistência à oxidação.

Lítio

O lítio é um metal leve e o mais eletropositivo dos elementos metálicos. É usado na Pilha de 
lítio/dióxido de manganês, nesta o lítio metálico funciona como ânodo e possui alta reati-

vidade com a água. Nas Baterias de íons lítio, este é utilizado em forma de íon, presentes no 
eletrólito na forma de sais de lítio dissolvidos em solventes não aquosos.

Mercúrio

É liquido à temperatura ambiente, volátil,  não oxida facilmente,  relativamente inerte, 
forma ligas, possui elevada tensão super� cial e densidade, alta condutividade elétrica, bom 
material refrigerante e condutor. É usado no cátodo das células eletrolíticas para a obtenção 
de hidróxido de sódio e cloro a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Em pilhas 
é utilizado como cátodo. Os sais de mercúrio são usados na pilha de zinco/dióxido de man-

ganês para diminuir a taxa de corrosão do zinco metálico e evitar vazamentos

Cádmio

É mole, dúctil, maleável, relativamente volátil, Oxida-se lentamente ao ar livre em presença 
de umidade. Possui boa resistência à corrosão, baixo coe� ciente de atrito, e possibilita bom 
contato elétrico. O preço mais baixo e a recuperação de cádmio nas baterias recicláveis têm 

aumentado esta produção.

Arsênio (As) Computadores portáteis, monitores LCD, LCD TVs, TVs de plasma, TVs CRT coloridas e 
telefones celulares

Antimônio (Sb) Soldas de placas de circuito, Tubos de raios catódicos
Cromo (Cr) (VI) Revestimentos anticorrosivos, � tas de dados e disquetes

Dioxinas Queima de � os
Estanho (Sn) Soldas de placas de circuito, monitores de LCD

Gálio (Ga) semicondutores
Prata (Ag) Fiação, switches, tintas usadas em placas de circuito impresso
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Cobre (Cu) Fiação, cabos, contatos elétricos e outros usos que exigem 
passagem de corrente elétrica

Bismuto (Bi) Soldas de placas de circuito, monitores de LCD

Ouro (Au) Circuito elétrico nos microprocessadores; peças susceptíveis 
a pequenas correntes e que necessitam de alta con� abilidade.

        Fonte: Elaboração própria

Para Girard (2013); Oga, Camargo e Batistuzzo (2014), uma substância é dita tóxica quando provoca 
danos nocivos a um sistema biológico. Nessa perspectiva, Klassen e Watkins III (2012) a� rmam que, quase 
todas as substâncias químicas conhecidas podem causar danos em um sistema biológico, caso estejam pre-
sentes em quantidades su� cientes.  As substâncias tóxicas podem perturbar o metabolismo, afetar o sistema 
nervoso central, causar mudanças genéticas, defeitos no nascimento e câncer (GIRARD, 2013). 

Para Baird (2011) a forma mais tóxica de um metal é quando está ligado a uma cadeia carbônica ou 
quando se encontra como cátion. Nesse raciocínio Du� us (2002) aponta que metais puros raramente são tó-
xicos, exceto quando são encontrados em pó � nos, que podem prejudicar a saúde dos pulmões se inalados. 

Nos organismos, a ação tóxica dos metais pode ocorrer pela a� nidade com o enxofre. Os metais catiôni-
cos reagem com o radical sul� drila (-SH) presente na estrutura proteica das enzimas e promove a alteração de 
suas propriedades, assim, prejudicam o metabolismo humano (Baird, 2011). 

Os metais podem realizar ataques químicos especí� cos como mimetizadores de metais essenciais. Assim, 
se ligam a locais � siologicamente reservados para elementos essenciais. Como exemplo tem-se o mimetismo e 
substituição do zinco pelo cádmio, cobre e níquel. Com relação ao potencial carcinogênico, os metais podem 
agir como catalisadores em reações de oxirredução com o oxigênio molecular e produzir modi� cações oxida-
tivas de biomoléculas como DNA ou proteínas, o que leva a expressões gênicas que causam efeitos adversos 
(KLASSEN; WATKINS III, 2012).  

Por serem elementos, os metais não são criados nem destruídos por ação antropogênica, ou seja, não po-
dem ser divididos em formas mais simples ou menos tóxicas, por isso não são biodegradáveis, e se acumulam 
no meio ambiente. Essa indestrutibilidade associada à bioacumulação (acumulação no organismo) contribui 
para a preocupação dos metais como agentes potencialmente tóxicos. O vasto uso dos metais pelo homem in-
� uencia seus níveis ambientais nas águas, solos, alimentos e ar, o que pode alterá-los quimicamente e impactar 
sua toxicidade (GIRARD, 2013; KLASSEN; WATKINS III, 2012)

Os principais metais pesados tóxicos são: arsênio, chumbo, mercúrio, cádmio, níquel e cromo (GIRARD, 
2013; KLASSEN; WATKINS III, 2012; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009; OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 
2014). As fontes geradoras, consequências à saúde e as formas de exposição, serão apresentadas na Tabela 8, 
bem como os metais essenciais com potencial à toxicidade será demonstrado na Tabela 9, a seguir.

Nota: As fontes utilizadas para construir a tabela sobre as propriedades/funções dos metais em EEE 
estão apresentadas nas referências ao � nal do produto.

Cobre (Cu) Fiação, cabos, contatos elétricos e outros usos que exigem 
passagem de corrente elétrica

Bismuto (Bi) Soldas de placas de circuito, monitores de LCD

Ouro (Au) Circuito elétrico nos microprocessadores; peças susceptíveis 
a pequenas correntes e que necessitam de alta con� abilidade.

        Fonte: Elaboração própria

Para Girard (2013); Oga, Camargo e Batistuzzo (2014), uma substância é dita tóxica quando provoca 
danos nocivos a um sistema biológico. Nessa perspectiva, Klassen e Watkins III (2012) a� rmam que, quase 
todas as substâncias químicas conhecidas podem causar danos em um sistema biológico, caso estejam pre-
sentes em quantidades su� cientes.  As substâncias tóxicas podem perturbar o metabolismo, afetar o sistema 
nervoso central, causar mudanças genéticas, defeitos no nascimento e câncer (GIRARD, 2013). 

Para Baird (2011) a forma mais tóxica de um metal é quando está ligado a uma cadeia carbônica ou 
quando se encontra como cátion. Nesse raciocínio Du� us (2002) aponta que metais puros raramente são tó-
xicos, exceto quando são encontrados em pó � nos, que podem prejudicar a saúde dos pulmões se inalados. 

Nos organismos, a ação tóxica dos metais pode ocorrer pela a� nidade com o enxofre. Os metais catiôni-
cos reagem com o radical sul� drila (-SH) presente na estrutura proteica das enzimas e promove a alteração de 
suas propriedades, assim, prejudicam o metabolismo humano (Baird, 2011). 

Os metais podem realizar ataques químicos especí� cos como mimetizadores de metais essenciais. Assim, 
se ligam a locais � siologicamente reservados para elementos essenciais. Como exemplo tem-se o mimetismo e 
substituição do zinco pelo cádmio, cobre e níquel. Com relação ao potencial carcinogênico, os metais podem 
agir como catalisadores em reações de oxirredução com o oxigênio molecular e produzir modi� cações oxida-
tivas de biomoléculas como DNA ou proteínas, o que leva a expressões gênicas que causam efeitos adversos 
(KLASSEN; WATKINS III, 2012).  

Por serem elementos, os metais não são criados nem destruídos por ação antropogênica, ou seja, não po-
dem ser divididos em formas mais simples ou menos tóxicas, por isso não são biodegradáveis, e se acumulam 
no meio ambiente. Essa indestrutibilidade associada à bioacumulação (acumulação no organismo) contribui 
para a preocupação dos metais como agentes potencialmente tóxicos. O vasto uso dos metais pelo homem in-
� uencia seus níveis ambientais nas águas, solos, alimentos e ar, o que pode alterá-los quimicamente e impactar 
sua toxicidade (GIRARD, 2013; KLASSEN; WATKINS III, 2012)

Os principais metais pesados tóxicos são: arsênio, chumbo, mercúrio, cádmio, níquel e cromo (GIRARD, 
2013; KLASSEN; WATKINS III, 2012; LENZI; FAVERO; LUCHESE, 2009; OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 
2014). As fontes geradoras, consequências à saúde e as formas de exposição, serão apresentadas na Tabela 8,
bem como os metais essenciais com potencial à toxicidade será demonstrado na Tabela 9, a seguir.

Nota: As fontes utilizadas para construir a tabela sobre as propriedades/funções dos metais em EEE 
estão apresentadas nas referências ao � nal do produto.
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Tabela 8: Principais metais pesados
Aspectos Sobre os Principais Metais Pesados Tóxicos

Elemento Fonte Geradora Principais Formas 
de Exposição

Efeitos Nocivos 
À Saúde

Arsênio (As)

- Produtos Agrícolas 
(praguicidas e 

herbicidas)
-Queima de carvão 

contaminado
-Incineração de lixo

-Mineração

- Ingestão de água 
potável contaminada.

- Consumo de alimentos 
do mar

-Contato direto

Problemas 
gastrointestinais, 

hepáticos, 
hematológicos, 

neurológicos, renais, 
dérmicos e câncer de 
pulmão, rins, fígado, 

próstata e bexiga.

Chumbo (Pb)

-Tintas contendo o metal
-Fabricação de joias, 

cerâmicas, armas, vidros 
coloridos.

-Uso de soldas
-Prática de tiro com 

carregamento manual de 
munição

- Ingestão de água 
contaminada

- Alimentos do mar e 
vegetais

- Contato direto

Afeta o sistema 
nervoso, cardiovascular, 

imunológico, 
neurológico, reprodutivo, 

renais, oculares, 
hepáticos e causa câncer.

Mercúrio (Hg)

- incineradores de lixo
-Usinas de energia que 

usam combustíveis 
fósseis

-Exploração de ouro 
(amalgamação do ouro)

- Ingestão de água 
contaminada

-Consumo de peixes
-Contato direto                                                                          

Afeta o Sistema nervoso, 
renal, imunológico e 

cardiovascular.
Em mulheres grávidas 

há rico de aborto e 
o mercúrio pode ser 

passado ao feto ou via 
amamentação.

Níquel (Ni)

-Operações de fundição, 
solda, galvanoplastia, 

baterias níquel-cádmio)
-Inalação de aerossóis, 

poeira ou fumos conten-
do o metal;

-Produção de níquel 
(mineração, moagem e 

re� no).

- Ar
- Ingestão de água 

contaminada
- Alimentos

-Fumaça de cigarro
-Contato direto

Leva ao câncer no 
sistema respiratório.

Cádmio (Cd)

-Galvanoplastia
-Ligas resistentes a 

corrosão
- Pigmentos de cor para 

tintas e plásticos
-Fertilizantes

-Alimento contaminado
-Contato direto

Danos renais, 
cardiovasculares, 
hematológicos, 
neurotóxicos.

Doenças pulmonares 
crônicas e ósseas.
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Cromo (Cr)

- Manufaturas de aço e 
ligas

-Preservativos de 
madeira

-Proteção contra 
corrosão

-curtimento de couro

-Água contaminada
-Ar

-Solo
-E� uentes e lodo de 

esgoto
-Contato direto

Danos no trato 
respiratório, problemas 

cardiovasculares, 
gastrintestinais, 

hematológico, hepáticos, 
renais e câncer. Tendo 

como o mais prejudicial 
o Cr+6

Fonte: BAIRD, 2011; BATISTUZZO, 2014; KLASSEN; WATKINS III, 2012; OGA; CA-
MARGO; SILVA; PEDROSO, 2001.

Tabela 9: Metais essenciais com potencial à toxicidade
METAIS ESSENCIAIS COM POTENCIAL PARA TOXICIDADE

ELEMENTO FONTE GERADORA PRINCIPAIS FORMAS 
DE EXPOSIÇÃO

EFEITOS NOCIVOS À 
SAÚDE

Cobre (Cu)

- Particulados resultantes 
da mineração

- Operação de fundição 
ou soldas

- Ingestão de água potá-
vel, alimentos e bebidas

Provoca distúrbios gas-
trointestinais. Ingestão 
em grande quantidade 
desses sais pode levar a 

necrose hepática e morte.

Ferro (Fe)

-Exposições agudas aci-
dentais

-Sobrecarga crônica de 
ferro

- Transfusões sanguíneas 
frequentes;

-Excesso do metal na 
dieta

Promoção de doenças 
cardiovasculares e neuro-

degenerativas.
Morte de crianças grave-

mente intoxicadas

Zinco (Zn)

- Mineração

- Fundição de metais

-Bombas de fumaça de 
uso militar

- Ingestão de bebidas 
armazenadas em metais 

galvanizados

-Inalação direta através 
de fumaça

Danos cerebrais, doença 
de Alzheimer, estresse 

gastrointestinal e proble-
mas do sistema respira-

tório.

Fonte: KLASSEN; WATKINS III, 2012.
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Procedimento
Para a aula de química é interessante solicitar que os estudantes levem algum EEE para a sala. Sugere-se 

também que o(a) professor(a) disponibilize placas de circuito, como de computadores, celulares, tablets, dentre 
outros, ou abra diferentes EEE a � m de facilitar a observação dos metais nos equipamentos. A ideia é apre-
sentar as características elétricas e eletrônicas dos EEE e discutir sobre a presença dos metais e sua aplicação 
nesses produtos.

Partindo dos metais nos EEE apresentados, pode-se questionar aos alunos o motivo da aplicação dos me-
tais nesses equipamentos, qual sua função e onde estão localizados. É importante apontar que os metais estão 
presentes em artefatos pequenos e grandes.

Após a discussão prévia segue-se com uma apresentação expositiva sobre os metais e suas propriedades, 
abordando suas características físico-químicas, suas aplicações variadas, ligação química e forma de extração. 
É interessante que se utilize meios que favoreçam a compreensão de conceitos abstratos. Para isso, fazer uso de 
imagens, vídeos, � uxogramas ou mapas, pode auxiliar no processo.

O segundo momento é destinado para abordar a presença dos metais nos REE. Para isto, as tabelas ela-
boradas nesta aula podem auxiliar na explicação. Além disso, é nesse momento que o conceito de metal pesado 
irá sustentar a discussão sobre o descarte diferenciado dos REE. Portanto, é relevante articular os componentes 
químicos à problemática do descarte, assim, tal relação precisa ser clara, uma vez que a cartilha informativa, 
utilizada na aula anterior, apenas indicou que os REE possuem metais pesados que oferecem riscos ao meio 
ambiente e à saúde. Assim, a forma de contaminação por metais pesados e suas consequências precisam ser 
abordadas.

A aula de química também pode voltar-se aos questionamentos elaborados pelos grupos no quadro 
“Um pouco mais sobre Lixo Eletrônico”. Por isso é interessante que o(a) professor(a) considere os registros dos 
alunos. Outrossim, caso desejem se aprofundar nos conteúdos químicos, pode-se investir em mais aulas para 
cada momento. Embora a presente proposta contemple apenas o estudo dos metais, é possível abordar aspectos 
sobre a química dos alimentos, pilhas e baterias, polímeros, bioquímica, os processos químicos de recuperação 
dos metais, dentre outros. 

É relevante que os estudantes sintam-se a vontade para questionar e acrescentar seus conhecimentos 
durante a aula, garantindo uma boa interação. Ao � nal da aula espera-se que os estudantes reconheçam a vasta 
aplicação dos metais, que é corroborada pelas suas propriedades; e a presença de metais pesados nos REE, os 
quais problematizam seu descarte, bem como as consequências e formas de contaminação por metais pesados, 
além do contato direto. 

Avaliação
- Participação durante a discussão e apontamentos durante a aula;
-Elaboração de quadros/tabelas com o uso e aplicação dos metais 
em diferentes contextos do cotidiano.
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AÇÃO 5 REFLETINDO SOBRE O CONSUMO 
CONSCIENTE

Objetivo
- Discutir sobre a in� uência da mídia no consumo de EEE;
- Reconhecer a obsolescência dos artefatos tecnológicos;
- Sensibilizar os estudantes para o consumo consciente e o descarte correto do lixo eletrônico.

Tempo
2h/aula de 50 minutos cada

Materiais
- Projetor
- Imagens e/ou vídeos de propaganda de EEE
- Cartolina e/ou papel madeira
- Lápis de cor
- Revistas diversas

Conteúdos
Conceituais
- Obsolescência tecnológica
- Tipos de consumo

Atitudinais
- Promover a participação nas discussões;

- Reconhecer os valores sociais do consumo.

Procedimentais
- Elaborar e apresentar um EEE destinado ao consumidor sustentável.

Saiba Mais!

Professor (a) caso deseje obter mais informações sobre 

o consumo dos REE leia o Tópico sobre obsolescência 

da dissertação deste produto educacional “A química 

dos metais: Uma abordagem CTS para discutir a pro-

blemática dos Resíduos Eletroeletrônicos”.
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Princípios teóricos
O crescente consumo de EEE promove a geração de mais resíduos, estes por vezes são amontoados nas 

residências ou descartados de modo inadequado, já que seus consumidores desconhecem como destiná-los 
corretamente. Nesse sentido, discutir sobre o consumo consciente torna-se relevante para re� etir sobre sua 
relação com os impactos ambientais. Para tanto, pode-se considerar a mídia como uma forte in� uenciadora, a 
qual promove a ideia de necessidade de obtenção de artefatos. 

De acordo com Magera (2013) a publicidade é um instrumento utilizado para atrair consumidores. A 
mídia intensi� ca a aceitação desses artefatos, o que gera um consumo acelerado sem preocupações com o meio 
ambiente. Assim, a necessidade real não é mais uma característica prioritária ao consumo.

Diante da rápida evolução tecnológica, nota-se que o ciclo de vida dos EEE está cada vez mais curto, isso 
intensi� ca a obsolescência desses artefatos (XAVIER; CARVALHO, 2014). Segundo Gonçalves (2011) e Mage-
ra (2013), é denominado obsolescência programada a vida curta de um bem de consumo, o qual é projetado 
para funcionar em um período reduzido. Assim, intencionalmente a vida útil dos produtos é programada, a 
� m de garantir que de tempos em tempos sejam substituídos por produtos cada vez mais modernos, gerando 
mais resíduos.

Acrescenta-se ainda, o fato das novidades tecnológicas fascinarem, de maneira especial os jovens, que 
são alvos constantes das campanhas publicitárias. Então, tem-se à disposição dos consumidores uma diversi-
dade de aparelhos eletroeletrônicos com múltiplas funções (ABREU, 2014).

Nesse aspecto Gonçalves (2011) apresenta sete tipos existentes de consumo, os quais serão apresentados 
na Tabela 10.

Tabela 10: Descrição dos tipos de consumo
TIPOS DE 

CONSUMO DESCRIÇÃO

Consumo alienado Tem a mídia e a publicidade como in� uência. Utiliza os produtos para promo-
ver a identidade ou situações que as pessoas gostariam de usufruir ou ser.

Consumo compulsório

Trata-se de um consumo que visa impelir as pessoas a satisfazerem suas ne-
cessidades por falta de opção ou dinheiro. Neste último caso, os consumido-
res buscam sempre o mais barato sem re� etir sobre a qualidade ou marca do 

produto.

Consumo para o bem viver
Esse público não se deixa levar pela publicidade e tem recursos para escolher o 
que deseja comprar. Optam por produtos e serviços a � m de realizar seu bem 

viver, mas não re� ete sobre os impactos socioambientais do consumo.

Consumo solidário

É praticado visando não somente o bem estar pessoal, mas do bem viver co-
letivo. Trata-se de um consumo que prefere serviços e produtos da economia 
solidária ao invés de produtos de empresas que exploram os trabalhadores e o 

meio ambiente.

Consumo crítico

Apresenta como lógica que cada ato de consumo promove um gesto de pro-
porções planetárias. Consiste em escolher o que há de ser consumido pau-

tando-se não somente no preço ou status social, mas também pelo processo 
produtivo e o comportamento das empresas sobre uma perspectiva ética, 

econômica e solidária.

Consumo verde
O consumidor busca uma melhor qualidade no preço, contudo prefere pro-

dutos que não agridam o meio ambiente nas etapas de produção, distribuição, 
consumo e descarte � nal.

Princípios teóricos
O crescente consumo de EEE promove a geração de mais resíduos, estes por vezes são amontoados nas 

residências ou descartados de modo inadequado, já que seus consumidores desconhecem como destiná-los 
corretamente. Nesse sentido, discutir sobre o consumo consciente torna-se relevante para re� etir sobre sua 
relação com os impactos ambientais. Para tanto, pode-se considerar a mídia como uma forte in� uenciadora, a 
qual promove a ideia de necessidade de obtenção de artefatos. 

De acordo com Magera (2013) a publicidade é um instrumento utilizado para atrair consumidores. A 
mídia intensi� ca a aceitação desses artefatos, o que gera um consumo acelerado sem preocupações com o meio 
ambiente. Assim, a necessidade real não é mais uma característica prioritária ao consumo.

Diante da rápida evolução tecnológica, nota-se que o ciclo de vida dos EEE está cada vez mais curto, isso 
intensi� ca a obsolescência desses artefatos (XAVIER; CARVALHO, 2014). Segundo Gonçalves (2011) e Mage-
ra (2013), é denominado obsolescência programada a vida curta de um bem de consumo, o qual é projetado 
para funcionar em um período reduzido. Assim, intencionalmente a vida útil dos produtos é programada, a 
� m de garantir que de tempos em tempos sejam substituídos por produtos cada vez mais modernos, gerando 
mais resíduos.

Acrescenta-se ainda, o fato das novidades tecnológicas fascinarem, de maneira especial os jovens, que 
são alvos constantes das campanhas publicitárias. Então, tem-se à disposição dos consumidores uma diversi-
dade de aparelhos eletroeletrônicos com múltiplas funções (ABREU, 2014).

Nesse aspecto Gonçalves (2011) apresenta sete tipos existentes de consumo, os quais serão apresentados 
na Tabela 10.

Tabela 10: Descrição dos tipos de consumo
TIPOS DE 

CONSUMO DESCRIÇÃO

Consumo alienado Tem a mídia e a publicidade como in� uência. Utiliza os produtos para promo-
ver a identidade ou situações que as pessoas gostariam de usufruir ou ser.

Consumo compulsório

Trata-se de um consumo que visa impelir as pessoas a satisfazerem suas ne-
cessidades por falta de opção ou dinheiro. Neste último caso, os consumido-
res buscam sempre o mais barato sem re� etir sobre a qualidade ou marca do 

produto.

Consumo para o bem viver
Esse público não se deixa levar pela publicidade e tem recursos para escolher o 
que deseja comprar. Optam por produtos e serviços a � m de realizar seu bem 

viver, mas não re� ete sobre os impactos socioambientais do consumo.

Consumo solidário

É praticado visando não somente o bem estar pessoal, mas do bem viver co-
letivo. Trata-se de um consumo que prefere serviços e produtos da economia 
solidária ao invés de produtos de empresas que exploram os trabalhadores e o 

meio ambiente.

Consumo crítico

Apresenta como lógica que cada ato de consumo promove um gesto de pro-
porções planetárias. Consiste em escolher o que há de ser consumido pau-

tando-se não somente no preço ou status social, mas também pelo processo 
produtivo e o comportamento das empresas sobre uma perspectiva ética, 

econômica e solidária.

Consumo verde
O consumidor busca uma melhor qualidade no preço, contudo prefere pro-

dutos que não agridam o meio ambiente nas etapas de produção, distribuição, 
consumo e descarte � nal.
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Consumo sustentável
Não se trata apenas de um consumo e sim de uma situação social geral. Envol-
vem ações coletivas, mudanças políticas, avanços tecnológicos, econômicos e 

instrucionais. Objetiva mudança de hábitos de consumo e de produção. 
FONTE: Gonçalves, 2011.

Procedimento
A � m de promover uma discussão inicial e identi� car o conhecimento da turma referente ao consumo 

consciente, no primeiro momento da aula pode-se levantar os seguintes questionamentos: Vocês reconhecem 
alguma instituição interessada no consumo demasiado de equipamentos tecnológicos? Vocês perceberam al-
guma mudança na durabilidade dos equipamentos tecnológicos? Vocês acreditam que existe um público espe-
cí� co a que se destina os equipamentos tecnológicos? 

Após a discussão inicial baseada na resposta dos estudantes, prossegue-se com a exposição de vídeo e/
ou imagens de propagandas de EEE. Neste trabalho foi analisado o comercial em vídeo de um aparelho celular 
que foi lançado em 2018.

Segue-se com a discussão sobre a in� uência da mídia no consumo de artefatos, na escolha dos atores, 
idade, imagem social, música e cenário. Cabe também, promover a re� exão sobre a ausência de informações 
das empresas sobre a destinação correta desses artefatos. A partir de então, propõe-se a explicar os tipos de 
consumidores segundo Gonçalves (2011). 

 No segundo momento, em grupos (3 ou 4 integrantes), os estudantes serão instruídos a criarem um 
EEE com característica voltadas ao consumidor sustentável. Assim, podem usar a criatividade, elaborar slogan, 
usar imagens, recortes de revistas ou desenhos, que promova seu produto inovador.  Os grupos terão 40 minu-
tos para criar seu produto e 5 minutos para cada grupo apresentar sua criação. 

Tal atividade fornecerá indicativos sobre os principais pontos de preocupação dos estudantes no que se 
refere aos EEE e permitirá uma discussão acerca do consumo sustentável.

Avaliação
- Participação nas discussões durante a aula;
- Elaboração de um EEE voltado ao consumidor sustentável;
- Analisar se as características dos EEE apresentados são coerentes ao público de interesse.

Consumo sustentável
Não se trata apenas de um consumo e sim de uma situação social geral. Envol-
vem ações coletivas, mudanças políticas, avanços tecnológicos, econômicos e 

instrucionais. Objetiva mudança de hábitos de consumo e de produção. 
FONTE: Gonçalves, 2011.

Procedimento
A � m de promover uma discussão inicial e identi� car o conhecimento da turma referente ao consumo 

consciente, no primeiro momento da aula pode-se levantar os seguintes questionamentos: Vocês reconhecem 
alguma instituição interessada no consumo demasiado de equipamentos tecnológicos? Vocês perceberam al-
guma mudança na durabilidade dos equipamentos tecnológicos? Vocês acreditam que existe um público espe-
cí� co a que se destina os equipamentos tecnológicos? 

Após a discussão inicial baseada na resposta dos estudantes, prossegue-se com a exposição de vídeo e/
ou imagens de propagandas de EEE. Neste trabalho foi analisado o comercial em vídeo de um aparelho celular 
que foi lançado em 2018.

Segue-se com a discussão sobre a in� uência da mídia no consumo de artefatos, na escolha dos atores, 
idade, imagem social, música e cenário. Cabe também, promover a re� exão sobre a ausência de informações 
das empresas sobre a destinação correta desses artefatos. A partir de então, propõe-se a explicar os tipos de 
consumidores segundo Gonçalves (2011). 

 No segundo momento, em grupos (3 ou 4 integrantes), os estudantes serão instruídos a criarem um 
EEE com característica voltadas ao consumidor sustentável. Assim, podem usar a criatividade, elaborar slogan, 
usar imagens, recortes de revistas ou desenhos, que promova seu produto inovador.  Os grupos terão 40 minu-
tos para criar seu produto e 5 minutos para cada grupo apresentar sua criação. 

Tal atividade fornecerá indicativos sobre os principais pontos de preocupação dos estudantes no que se 
refere aos EEE e permitirá uma discussão acerca do consumo sustentável.

Avaliação
- Participação nas discussões durante a aula;
- Elaboração de um EEE voltado ao consumidor sustentável;
- Analisar se as características dos EEE apresentados são coerentes ao público de interesse.
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AÇÃO 6 SEMANA DO DESCARTE CORRETO DOS 
REE NA MINHA ESCOLA

Objetivo
- Desenvolver o exercício para a participação social;
- Divulgar informações sobre o descarte correto dos EEE;
- Realizar a coleta dos REE na escola durante uma semana.

Tempo
2h/aula de 50 minutos cada

Materiais
- Cartolina
- Lápis de cor 
- Caixa coletora de REE

Conteúdos
Conceituais
- Consequências do descarte Incorreto dos REE
- Descarte dos REE na Cidade de Natal

Atitudinais
- Destinar os REE corretamente

Procedimentais
- Elaborar Cartazes informativos sobre os REE;
- Realizar a divulgação da semana de coleta de REE na escola;
- Orientar a comunidade escolar sobre importância do descarte correto dos REE.

Fica a Dica!
Professor(a) caso deseje e possua tempo disponível em sala, é 
interessante que os próprios estudantes elaborem os pan� etos 

informativos, para seguidamente serem reproduzidos em 
maior quantidade e distribuídos na escola.

AÇÃO 6 SEMANA DO DESCARTE CORRETO DOS 
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Procedimentais
- Elaborar Cartazes informativos sobre os REE;
- Realizar a divulgação da semana de coleta de REE na escola;
- Orientar a comunidade escolar sobre importância do descarte correto dos REE.

Fica a Dica!
Professor(a) caso deseje e possua tempo disponível em sala, é 
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Princípios Teóricos
Discutir acerca da problemática do lixo eletrônico em uma abordagem CTS, signi� ca orientar o aluno ao 

desenvolvimento de valores que ultrapassam o pensamento cientí� co e adentram a conhecimentos necessários 
à participação social. Nesse sentido promover atividades que visem uma atuação voltada à cidadania é relevan-
te para a formação dos alunos nesta perspectiva. 

Assim, torna-se interessante realizar atividades que proponha a atuação dos estudantes de modo ativo 
em sua comunidade escolar. De acordo com a educação CTS, desenvolver os estudantes criticamente para 
interpretar e jugar os problemas sociais de modo consciente, é imprimir o caráter prático da democracia e 
consolidar a relevância do papel representativo dos cidadãos nas decisões sociais, garantindo os valores morais 
e éticos (BAZZO; VON LINSINGEN; PEREIRA, 2003, p. 144). 

Para tanto, é desejável uma intervenção que possibilite os alunos utilizar os conhecimentos adquiridos 
por meio de sua atuação consciente e assim, sintam-se inseridos socialmente na temática. Segundo Santos e 
Schnetzler (2003) o ensino de química para o cidadão implica o conhecimento de informações químicas e o 
desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão para a participação social

Procedimento
Como forma de contribuir à formação dos estudantes de modo ativo e ambientalmente correto, será 

realizada a “Semana do descarte correto dos REE na minha escola”, a qual promoverá duas ações. A primeira 
consiste na divulgação de informações sobre a problemática do descarte dos REE na escola. A segunda será o 
recolhimento dos EEE na escola durante determinado período.

A divulgação será realizada pelos alunos que participaram da pesquisa. Estes podem elaborar e entregar 
pan� etos na escola; explicar o propósito da intervenção; empregar alguns minutos durante o intervalo ou mo-
mento da acolhida; e visitar às salas de aula, para comunicar sobre a atividade. Sugere-se também outros meios 
de informação, que considerem as peculiares de cada escola como rádio escolar, sites, redes sociais e aplicati-
vos. Vale salientar que todo processo será acompanhado e orientado pelo(a) professor(a). 

 Para a realização da coleta, os estudantes podem decorar o ambiente onde a caixa coletora � cará loca-
lizada, com imagens e informações úteis que indiquem a realização da coleta. É interessante que a caixa esteja 
em um ambiente comum aos alunos e de fácil acesso, como o pátio, refeitório ou corredor de entrada. 

A caixa coletora utilizada no presente trabalho é de MDF e possui as seguintes dimensões: 1,40 m de 
largura, 0,70 cm de profundidade e de altura. Tal caixa foi disponibilizada pela empresa ECOATIVA, a qual 
realiza a coleta e gestão desse material na cidade de Natal. Após a coleta a empresa pesou o material e emitiu 
um certi� cado de destinação correta à escola. 

Avaliação
- Participação na divulgação da ação;
- Elaboração de cartazes informativos sobre os REE e sua problemática;
- Arrecadação de REE.

Princípios Teóricos
Discutir acerca da problemática do lixo eletrônico em uma abordagem CTS, signi� ca orientar o aluno ao 

desenvolvimento de valores que ultrapassam o pensamento cientí� co e adentram a conhecimentos necessários 
à participação social. Nesse sentido promover atividades que visem uma atuação voltada à cidadania é relevan-
te para a formação dos alunos nesta perspectiva. 

Assim, torna-se interessante realizar atividades que proponha a atuação dos estudantes de modo ativo 
em sua comunidade escolar. De acordo com a educação CTS, desenvolver os estudantes criticamente para 
interpretar e jugar os problemas sociais de modo consciente, é imprimir o caráter prático da democracia e 
consolidar a relevância do papel representativo dos cidadãos nas decisões sociais, garantindo os valores morais 
e éticos (BAZZO; VON LINSINGEN; PEREIRA, 2003, p. 144). 

Para tanto, é desejável uma intervenção que possibilite os alunos utilizar os conhecimentos adquiridos 
por meio de sua atuação consciente e assim, sintam-se inseridos socialmente na temática. Segundo Santos e 
Schnetzler (2003) o ensino de química para o cidadão implica o conhecimento de informações químicas e o 
desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão para a participação social

Procedimento
Como forma de contribuir à formação dos estudantes de modo ativo e ambientalmente correto, será 

realizada a “Semana do descarte correto dos REE na minha escola”, a qual promoverá duas ações. A primeira 
consiste na divulgação de informações sobre a problemática do descarte dos REE na escola. A segunda será o 
recolhimento dos EEE na escola durante determinado período.

A divulgação será realizada pelos alunos que participaram da pesquisa. Estes podem elaborar e entregar 
pan� etos na escola; explicar o propósito da intervenção; empregar alguns minutos durante o intervalo ou mo-
mento da acolhida; e visitar às salas de aula, para comunicar sobre a atividade. Sugere-se também outros meios 
de informação, que considerem as peculiares de cada escola como rádio escolar, sites, redes sociais e aplicati-
vos. Vale salientar que todo processo será acompanhado e orientado pelo(a) professor(a). 

 Para a realização da coleta, os estudantes podem decorar o ambiente onde a caixa coletora � cará loca-
lizada, com imagens e informações úteis que indiquem a realização da coleta. É interessante que a caixa esteja 
em um ambiente comum aos alunos e de fácil acesso, como o pátio, refeitório ou corredor de entrada. 

A caixa coletora utilizada no presente trabalho é de MDF e possui as seguintes dimensões: 1,40 m de 
largura, 0,70 cm de profundidade e de altura. Tal caixa foi disponibilizada pela empresa ECOATIVA, a qual 
realiza a coleta e gestão desse material na cidade de Natal. Após a coleta a empresa pesou o material e emitiu 
um certi� cado de destinação correta à escola. 

Avaliação
- Participação na divulgação da ação;
- Elaboração de cartazes informativos sobre os REE e sua problemática;
- Arrecadação de REE.

34



AÇÃO 7 AVALIAÇÃO DA SEQUÊNCIA 
DE ATIVIDADES

Objetivo
- Analisar a Sequência de Atividades;
- Aplicar o conhecimento sobre os metais em um novo contexto;
- Simular o exercício da cidadania em uma situação de poluição com REE em uma cidade hipotética.

Tempo
1h/aula de 50 minutos 

Princípios Teóricos
 A utilização dos novos conhecimentos conceituais adquiridos pelos estudantes precisa ser avaliada, o que 
não é uma tarefa simples. Todavia, tal atividade é um indicativo do processo de ensino-aprendizagem que precisam 
ser consideradas e re� etidas. Nesse contexto Zabala (1998) defende que a avaliação é um instrumento educativo que 
informa e atribui signi� cado ao processo de aprendizagem do aluno, a � m de estabelecer propostas educacionais 
mais adequadas. 
 Tendo em vista o estudo dos conceitos, o autor aponta que di� cilmente a aprendizagem de um conceito está 
concluída. Em outras palavras pode-se considerar relevante certo grau de compreensão sobre um determinado con-
ceito. Isto implica propor atividades que possibilitem os estudantes demonstrarem seu entendimento e sua habilidade 
de utilizar convenientemente os conceitos aprendidos em um contexto diferente.  
 Assim, é nesta perspectiva que o questionário � nal (APÊNDICE 2) foi elaborado, o qual objetiva analisar a 
sequência de atividades proposta; identi� car se as propriedades dos metais são reconhecidas pelos estudantes; bem 
como se estes associam impactos socioambientais ao descarte incorreto dos REE e utilizam conceitos químicos para 
explicá-los. 

Procedimento
 Será aplicado um questionário � nal a � m de identi� car o conhecimento dos estudantes sobre aspectos 
químicos e CTS presentes nos REE. Tal atividade poderá sinalizar ao(a) professor(a) indicativos sobre o processo 
de ensino e demonstrar o entendimento dos estudantes na aplicação dos conteúdos conceituais.

Avaliação
- Avaliar o uso de explicações químicas coerentes sobre os metais;
- Identi� car a relação entre os impactos socioambientais e o descarte inadequado de REE.
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Princípios Teóricos
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não é uma tarefa simples. Todavia, tal atividade é um indicativo do processo de ensino-aprendizagem que precisam 
ser consideradas e re� etidas. Nesse contexto Zabala (1998) defende que a avaliação é um instrumento educativo que 
informa e atribui signi� cado ao processo de aprendizagem do aluno, a � m de estabelecer propostas educacionais 
mais adequadas. 
 Tendo em vista o estudo dos conceitos, o autor aponta que di� cilmente a aprendizagem de um conceito está 
concluída. Em outras palavras pode-se considerar relevante certo grau de compreensão sobre um determinado con-
ceito. Isto implica propor atividades que possibilitem os estudantes demonstrarem seu entendimento e sua habilidade 
de utilizar convenientemente os conceitos aprendidos em um contexto diferente.  
 Assim, é nesta perspectiva que o questionário � nal (APÊNDICE 2) foi elaborado, o qual objetiva analisar a 
sequência de atividades proposta; identi� car se as propriedades dos metais são reconhecidas pelos estudantes; bem 
como se estes associam impactos socioambientais ao descarte incorreto dos REE e utilizam conceitos químicos para 
explicá-los. 

Procedimento
 Será aplicado um questionário � nal a � m de identi� car o conhecimento dos estudantes sobre aspectos 
químicos e CTS presentes nos REE. Tal atividade poderá sinalizar ao(a) professor(a) indicativos sobre o processo 
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Avaliação
- Avaliar o uso de explicações químicas coerentes sobre os metais;
- Identi� car a relação entre os impactos socioambientais e o descarte inadequado de REE.
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AÇÃO 8 DISCUTINDO SOBRE O USO 
DA AMÁLGAMA

Objetivo
- Discutir acerca do uso da amálgama em restaurações dentárias;
- Relacionar a amálgama às suas propriedades químicas;
- Elencar a diferença entre as restaurações dentárias.

Tempo
1h/aula de 50 minutos 

Procedimento
 Visando discutir sobre a aplicação dos metais em outros contextos, bem como contemplar a polêmica 
do uso da amálgama abordada no questionário � nal, convidou-se um estudante concluinte do curso de odon-
tologia da UFRN a realizar uma palestra para explicar o uso da liga metálica em restaurações dentárias.
 A palestra sobre a amálgama possibilita discutir aspectos sobre a aplicação das ligas metálicas, as quais 
atribuem novas propriedades aos materiais metálicos. No caso da amálgama pode-se obter maior resistência, 
durabilidade, menor potencial de oxidação e melhor aderência ao dente. Além disso, a condução térmica pode 
ser abordada durante o encontro, tendo em vista que os dentes restaurados com amálgama apresentam certa 
sensibilidade a alimentos frios e quentes.
A palestra também considerou a polêmica levantada entre os dentistas quanto ao uso da amálgama, uma vez 
que na composição da liga existe mercúrio. Deste modo, os conceitos de metais pesados e sua toxicidade po-
dem ser contemplados e revisados. 

 O último encontro oportuniza discutir alguns aspectos dos metais fazendo uso dos conhecimentos quí-
micos. Assim, espera-se que os estudantes participem das discussões de modo mais interativo, 

já que reconhecem os principais conceitos abordados durante a palestra. Ademais, percebam 
que as propriedades dos metais subsidiam sua utilização em diversos contextos e reconhe-

çam que a liga amálgama é fonte de debates devido a presença do mercúrio.

Avaliação
- Participação nas discussões sobre a amálgama durante a palestra.

Fica a Dica!

Professor(a) além da palestra, você pode organizar visitas 
a empresas de metalurgia, siderurgia, de gestão de REE, ou 

realizar um júri simulado com a temática.
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do uso da amálgama abordada no questionário � nal, convidou-se um estudante concluinte do curso de odon-
tologia da UFRN a realizar uma palestra para explicar o uso da liga metálica em restaurações dentárias.
 A palestra sobre a amálgama possibilita discutir aspectos sobre a aplicação das ligas metálicas, as quais 
atribuem novas propriedades aos materiais metálicos. No caso da amálgama pode-se obter maior resistência, 
durabilidade, menor potencial de oxidação e melhor aderência ao dente. Além disso, a condução térmica pode 
ser abordada durante o encontro, tendo em vista que os dentes restaurados com amálgama apresentam certa 
sensibilidade a alimentos frios e quentes.
A palestra também considerou a polêmica levantada entre os dentistas quanto ao uso da amálgama, uma vez 
que na composição da liga existe mercúrio. Deste modo, os conceitos de metais pesados e sua toxicidade po-
dem ser contemplados e revisados. 

 O último encontro oportuniza discutir alguns aspectos dos metais fazendo uso dos conhecimentos quí-
micos. Assim, espera-se que os estudantes participem das discussões de modo mais interativo, 

já que reconhecem os principais conceitos abordados durante a palestra. Ademais, percebam 
que as propriedades dos metais subsidiam sua utilização em diversos contextos e reconhe-

çam que a liga amálgama é fonte de debates devido a presença do mercúrio.

Avaliação
- Participação nas discussões sobre a amálgama durante a palestra.

Fica a Dica!

Professor(a) além da palestra, você pode organizar visitas Professor(a) além da palestra, você pode organizar visitas 
a empresas de metalurgia, siderurgia, de gestão de REE, ou a empresas de metalurgia, siderurgia, de gestão de REE, ou 

realizar um júri simulado com a temática.realizar um júri simulado com a temática.
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APÊNDICE 1

Roteiro Orientador de leitura
Atividade 1: Reconhecendo a problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos

COMPONENTES GRUPO ___________________

Título do Texto

Fonte
Data de publicação

Qual é a intenção da 
Notícia?

Quais são as informa-
ções ou dados principais 

do texto?

Na opinião do grupo, a 
que público se destina a 

notícia? Explique.

Com base na notícia, 
o que mais chamou a 

atenção do grupo?

Outras Observações

APÊNDICE 1

Roteiro Orientador de leitura
Atividade 1: Reconhecendo a problemática dos Resíduos Eletroeletrônicos

COMPONENTES GRUPO ___________________

Título do Texto

Fonte
Data de publicação

Qual é a intenção da 
Notícia?

Quais são as informa-
ções ou dados principais 

do texto?

Na opinião do grupo, a 
que público se destina a 

notícia? Explique.

Com base na notícia, 
o que mais chamou a 

atenção do grupo?

Outras Observações

40



APÊNDICE 2
Questionário Final
Nome: __________________________________________________________
Série: _______________

01. O quadro a seguir apresenta as atividades realizadas na sala durante a intervenção. Indique qual das aulas 
você mais gostou e justi� que sua resposta. 

Encontro Atividade desenvolvida Explicação
1 Questionário Inicial sobre os resíduos eletro-

eletrônicos
2 Leitura em grupo e discussão de notícias so-

bre a problemática do Lixo Eletrônico a nível 
local e internacional

3 Leitura da cartilha e discussão no grande 
grupo sobre as Informações apresentadas, 
como: de� nição do lixo eletrônico, problemas 
do descarte incorreto e pontos de coletas na 
cidade de Natal por zonas

4 Elaboração de cartazes que alertavam sobre 
a problemática desse resíduo e coleta de lixo 
eletrônico na escola.

5 Aula de química sobre as propriedades dos 
metais e análise dos metais presentes na placa 
de um celular e de um computador

6 Aula sobre consumo dos equipamentos ele-
trônicos, na qual abordou-se sobre a in� uên-
cia da mídia e da obsolescência no consumo

Outras observações

02. A amálgama é muito utilizada em restaurações dentárias. Trata-se de uma liga metálica formada pelos 
metais: prata, cobre, estanho e mercúrio. Muitos dentistas utilizam esse material devido suas propriedades. 
Contudo, o uso da amálgama tem sido muito debatido entre os pro� ssionais da área devido sua composição 
química. De acordo com o texto explique:

a) quais as propriedades (características) da amálgama que justi� cam seu uso?
b) O que há na composição química da amálgama que gera polêmicas e debates com relação a sua aplicação?

03. O município de Quiminópolis, situado no distrito de Águas Vivas, é formado por 50 mil habi-
tantes. Sua população é amante de tecnologias e renovam seus equipamentos eletroeletrôni-
cos frequentemente; o que gera em média 2 toneladas de Resíduos por ano. A cidade não 
possui um sistema de descarte ideal do lixo eletrônico, por isso, muitos equipamentos são 
jogados às margens do rio claro que abastece a cidade. Imagine que você é um cidadão 
inserido nesse cenário. Elabore um texto explicativo alertando os riscos do descarte 
incorreto do lixo eletrônico. Seu texto pode ser endereçado aos GOVERNANTES, 
FABRICANTES ou à SOCIEDADE.

APÊNDICE 2
Questionário Final
Nome: __________________________________________________________
Série: _______________

01. O quadro a seguir apresenta as atividades realizadas na sala durante a intervenção. Indique qual das aulas 
você mais gostou e justi� que sua resposta. 

Encontro Atividade desenvolvida Explicação
1 Questionário Inicial sobre os resíduos eletro-

eletrônicos
2 Leitura em grupo e discussão de notícias so-

bre a problemática do Lixo Eletrônico a nível 
local e internacional

3 Leitura da cartilha e discussão no grande 
grupo sobre as Informações apresentadas, 
como: de� nição do lixo eletrônico, problemas 
do descarte incorreto e pontos de coletas na 
cidade de Natal por zonas

4 Elaboração de cartazes que alertavam sobre 
a problemática desse resíduo e coleta de lixo 
eletrônico na escola.

5 Aula de química sobre as propriedades dos 
metais e análise dos metais presentes na placa 
de um celular e de um computador

6 Aula sobre consumo dos equipamentos ele-
trônicos, na qual abordou-se sobre a in� uên-
cia da mídia e da obsolescência no consumo

Outras observações

02. A amálgama é muito utilizada em restaurações dentárias. Trata-se de uma liga metálica formada pelos 
metais: prata, cobre, estanho e mercúrio. Muitos dentistas utilizam esse material devido suas propriedades. 
Contudo, o uso da amálgama tem sido muito debatido entre os pro� ssionais da área devido sua composição 
química. De acordo com o texto explique:

a) quais as propriedades (características) da amálgama que justi� cam seu uso?
b) O que há na composição química da amálgama que gera polêmicas e debates com relação a sua aplicação?

03. O município de Quiminópolis, situado no distrito de Águas Vivas, é formado por 50 mil habi-
tantes. Sua população é amante de tecnologias e renovam seus equipamentos eletroeletrôni-
cos frequentemente; o que gera em média 2 toneladas de Resíduos por ano. A cidade não 
possui um sistema de descarte ideal do lixo eletrônico, por isso, muitos equipamentos são 
jogados às margens do rio claro que abastece a cidade. Imagine que você é um cidadão 
inserido nesse cenário. Elabore um texto explicativo alertando os riscos do descarte 
incorreto do lixo eletrônico. Seu texto pode ser endereçado aos GOVERNANTES, 
FABRICANTES ou à SOCIEDADE.
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Onde descartar o lixo eletrônico na cidade de Natal/RN? 

Mapa identi�cando os locais de descarte de lixo eletrônico em
 Natal 

O que é Lixo Eletrônico?

São produtos ou partes dos Equipamentos 
elétricos e eletrônicos (eletroeletrônicos) que 
após seu consumo são descartados. Os Equipa-
mentos são classi�cados de acordo com suas 
características em quatro categorias:

Computadores, Desktop, 
Laptops, Acessórios de informá-
tica, Tablet e Telefones celulares

Refrigeradores, Congeladores, Condi-
cionadores de ar, Fogões, secadoras e 
Lavadoras de roupa e louça.

Monitores e televisores de tubo, 
plasma, LCD e LED, Aparelhos de 
DVD e VHS, Equipamentos de 
áudio e Filmadoras.

Batedeiras, Liquidi�cadores, 
Ferros elétricos, furadeiras, 
Secadores de cabelo, Espreme-
dores de frutas, Aspiradores de 
pó e Cafeteiras.

Quais os Perigos de 
descartar o Lixo 
Eletrônico de forma 
Incorreta?
O lixo eletrônico possui alguns elementos quími-
cos tóxicos, chamados metais pesados. Com o 
descarte incorreto do lixo eletrônico há possibilida-
de desses metais contaminar o solo e as águas 
subterrâneas. Deste modo, apresentam risco ao 
meio ambiente e podem afetar a saúde humana 
por meio da alimentação ou da água. 

Os metais pesados não são eliminados nem 
destruídos pelo organismo humano, assim se 
acumulam no corpo e podem acarretar em 
doenças que afetam o metabolismo, perturba o 
sistema nervoso central, causam mudanças 
genéticas, defeitos no nascimento e câncer.

Onde devo Descartar 
o Lixo Eletrônico?

O lixo eletrônico não deve ser queimado, guarda-
do, nem desmontado em casa. Também não 
pode ser descartado em lixões ou junto ao lixo 
doméstico. De acordo com a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, deve-se devolver os equipa-
mentos eletroeletrônicos aos comerciantes e 
distribuidores, estes irão repassá-los aos 
fabricantes que deverão destinar esses resíduos 
de modo ambientalmente adequado.

Outra possibilidade é procurar um ponto de 
coleta de Lixo Eletrônico (Ecoponto) para realizar 
o descarte desse material. Os Ecopontos são de 
responsabilidade das empresas que realizam a 
gestão apropriada desses resíduos, sem compro-
meter o meio ambiente e à saúde humana. 

Por que a prefeitura 
não recolhe o Lixo 
Eletrônico?

De acordo com a legislação brasileira (NBR 10.004/2004), o lixo eletrô-
nico é considerado um resíduo perigoso, pois oferece risco à saúde 
humana e ao meio ambiente. Sendo assim, não pode ser recolhido 
pela prefeitura, esta tem a responsabilidade de coletar os resíduos 
sólidos domiciliares. Somente empresas especí�cas realizam a 
destinação correta do Lixo Eletrônico.

Como posso exercer minha 
cidadania com relação ao
Lixo Eletrônico ?
Realize a política do Reduzir, 
Reciclar e Reutilizar – 3Rs

Reduzir: reduza o consumo 
de equipamentos eletro-
eletrônico de modo 
desnecessário.

Reutilizar: busque reutilizar seu equipa-
mento eletroeletrônico, quando possível, 
pre�ra consertá-lo ou doá-lo a alguém 
antes de descartá-lo.

Reciclar: descarte Lixo eletrônico 
em Ecopontos da Cidade, pois 
assim terá certeza de sua 
destinação correta e reciclagem.

Zona norte de Natal
Zona oeste de Natal
Zona leste de Natal
Zona sul de Natal
Parque das Dunas

Linha verde

Linha marrom

Linha branca

Linha Azul

2

4
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Fonte: Elaboração da autora
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Onde descartar o lixo eletrônico na cidade de Natal/RN? 

Mapa identi�cando os locais de descarte de lixo eletrônico em
 Natal 

O que é Lixo Eletrônico?

São produtos ou partes dos Equipamentos 
elétricos e eletrônicos (eletroeletrônicos) que 
após seu consumo são descartados. Os Equipa-
mentos são classi�cados de acordo com suas 
características em quatro categorias:

Computadores, Desktop, 
Laptops, Acessórios de informá-
tica, Tablet e Telefones celulares

Refrigeradores, Congeladores, Condi-
cionadores de ar, Fogões, secadoras e 
Lavadoras de roupa e louça.

Monitores e televisores de tubo, 
plasma, LCD e LED, Aparelhos de 
DVD e VHS, Equipamentos de 
áudio e Filmadoras.

Batedeiras, Liquidi�cadores, 
Ferros elétricos, furadeiras, 
Secadores de cabelo, Espreme-
dores de frutas, Aspiradores de 
pó e Cafeteiras.

Quais os Perigos de 
descartar o Lixo 
Eletrônico de forma 
Incorreta?
O lixo eletrônico possui alguns elementos quími-
cos tóxicos, chamados metais pesados. Com o 
descarte incorreto do lixo eletrônico há possibilida-
de desses metais contaminar o solo e as águas 
subterrâneas. Deste modo, apresentam risco ao 
meio ambiente e podem afetar a saúde humana 
por meio da alimentação ou da água. 

Os metais pesados não são eliminados nem 
destruídos pelo organismo humano, assim se 
acumulam no corpo e podem acarretar em 
doenças que afetam o metabolismo, perturba o 
sistema nervoso central, causam mudanças 
genéticas, defeitos no nascimento e câncer.

Onde devo Descartar 
o Lixo Eletrônico?

O lixo eletrônico não deve ser queimado, guarda-
do, nem desmontado em casa. Também não 
pode ser descartado em lixões ou junto ao lixo 
doméstico. De acordo com a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, deve-se devolver os equipa-
mentos eletroeletrônicos aos comerciantes e 
distribuidores, estes irão repassá-los aos 
fabricantes que deverão destinar esses resíduos 
de modo ambientalmente adequado.

Outra possibilidade é procurar um ponto de 
coleta de Lixo Eletrônico (Ecoponto) para realizar 
o descarte desse material. Os Ecopontos são de 
responsabilidade das empresas que realizam a 
gestão apropriada desses resíduos, sem compro-
meter o meio ambiente e à saúde humana. 

Por que a prefeitura 
não recolhe o Lixo 
Eletrônico?

De acordo com a legislação brasileira (NBR 10.004/2004), o lixo eletrô-
nico é considerado um resíduo perigoso, pois oferece risco à saúde 
humana e ao meio ambiente. Sendo assim, não pode ser recolhido 
pela prefeitura, esta tem a responsabilidade de coletar os resíduos 
sólidos domiciliares. Somente empresas especí�cas realizam a 
destinação correta do Lixo Eletrônico.

Como posso exercer minha 
cidadania com relação ao
Lixo Eletrônico ?
Realize a política do Reduzir, 
Reciclar e Reutilizar – 3Rs

Reduzir: reduza o consumo 
de equipamentos eletro-
eletrônico de modo 
desnecessário.

Reutilizar: busque reutilizar seu equipa-
mento eletroeletrônico, quando possível, 
pre�ra consertá-lo ou doá-lo a alguém 
antes de descartá-lo.

Reciclar: descarte Lixo eletrônico 
em Ecopontos da Cidade, pois 
assim terá certeza de sua 
destinação correta e reciclagem.
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DADOS DA CIDADE DE NATAL POR ZONA

ha* = hectare (medida de área que equivale a  10.000 m2)

Bairros (7): 

Zona Norte de Natal
Área: 5.888 ha*
Residentes: 354.900 pessoas

Partage Norte Shopping (Potengi)

Igapó, Lagoa Azul, 
Nossa Sra da Apresen-
tação, Pajuçara, 
Potengi, Redinha e 
Salinas.

Pontos de Coleta 
de Lixo eletrônico (1)

Zona Leste de Natal
Área: 1.614,76 ha*
Residentes: 114.710 pessoas

IDEMA (Tirol)
Miranda (Lagoa Seca)
UNI-RN Centro Universitário (Tirol)

Bairros (12): Alecrim, Areia Preta, 
Barro Vermelho, 
Cidade Alta, Lagoa 
Seca, Mãe Luiza, 
Petrópolis, Praia do 
Meio, Ribeira, Rocas, 
Santos Reis e Tirol.

Zona Oeste de Natal
Área: 3.575,89 ha*
Residente: 233.531 pessoas

COOCAMAR (Felipe Camarão)
COOPICICLA (Felipe Camarão)
Natal Reciclagem (Cid. da Esperança)
RECINFO (Cid. da Esperança)

Bairros (10): Bom Pastor, Cidade 
da Esperança, 
Cidade Nova, 
Dix-Sept Rosado, 
Felipe Camarão, 
Guarapes, Nordeste, 
Nossa Sra de Nazaré, 
Planalto e Quintas.

Zona Sul de Natal
Área: 4.570 ha*
Residente: 174.517 pessoas

CTGÁS (Lagoa Nova)
FIERN (Lagoa Nova)
ARSBAN (Lagoa Nova)
EVS Reciclagem Digital (Lagoa Nova)
SEBRAE (Lagoa Nova)
Praia Shopping (Ponta Negra)
OAB (Candelária)
Shopping CCAB Sul (Capim Macio)
UNIFACEX (Capim Macio)

Bairros (7): Candelária, 
Capim Macio, 
Lagoa Nova, 
Neópolis, Nova 
Descoberta, 
Ponta Negra e 
Pitimbu.

Ecopontos na Grande Natal:   
Parque das Dunas – Natal; 
Leroy Merlin – Parnamirim 
ECOATIVA – São Gonçalo do Amarante

Pontos de Coleta 
de Lixo eletrônico (3)

Pontos de Coleta 
de Lixo eletrônico (4)

Pontos de Coleta 
de Lixo eletrônico (9) 

Os dados dos números de residentes, bairros e área das zonas administrativas, foram coletados do anuário de Natal de 2016.




