
TECNOLOGIA 

Uma solução 
para as pilhas 

N 
o laboratório no qual 
trabalha o professor 
Jorge Alberto Soares 
Tenório e sua equi
pe, no Departamen-

to de Engenharia Metalúrgica e de 
Materiais da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo (Poli
USP), reciclar virou palavra de or
dem. Entre diversos projetos, o mais 
avançado é um que prevê a recupera
ção de metais de pilhas usadas. "Nos
so trabalho abre caminhos para a ob
tenção de dois produtos extraídos 
das pilhas: zinco metálico e dióxido 
de manganês. Eles têm as mesmas 
características que as matérias-pri
mas usadas originalmente nas pilhas 
comuns ou alcalinas utilizadas em di
versos aparelhos eletrônicos, de walk
mans, relógios e lanternas até câma
ras fotográficas." 

Pilhas e baterias usadas: objeto de estudo na USP 

resolução, apenas as ba
terias de níquel-cádmio, 
usadas em telefones ce
lulares, devem ser cole
tadas pelo fabricante ou 
importador. A lei diz 
também que as pilhas 
podem ser colocadas jun
to com os resíduos do
miciliares em aterros sa
nitários e, no artigo 8°, 
proíbe a destinação final 
de pilhas usadas em ter
renos a céu aberto. O 
problema é que 76% do 
lixo urbano é jogado nos 
lixões, segundo o Institu
to Brasileiro de Geogra
fia e Estatística (IBGE) . 
Situação, portanto, im
própria para pilhas e ba
terias, que apresentam 

"O zinco também é usado na pro
teção de chapas e tubos de ferro, ligas 
de cobre, ligas fundidas sob pressão 
(comercialmente conhecidas como 
zamac), entre outros produtos", afir
ma Tenório. Atualmente, cerca de 
4% do zinco produzido no Brasil é 
utilizado pela indústria de pilhas, ou 
seja, 8 mil toneladas ao ano são usa-

das e depois descartadas, pelos con
sumidores, no lixo doméstico. 

As pilhas ainda não estão entre 
aqueles produtos separados nas co
letas seletivas de lixo ou apanhadas 
por catadores nos lixões. Não exis
tem empresas recicladoras e o desin
teresse aumentou com a publicação 
da resolução 257/99 do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Co
nama), que delineou o destino de 
baterias e pilhas no país. O artigo 6° 
da lei determina que, a partir de 
1 o de janeiro deste ano, a fabrica
ção, importação e comercialização 

de pilhas obedeceria 
os seguintes limites 
de metais ativos nas 
pilhas: 0,010% em 
peso de mercúrio, 
0,015% de cádmio e 
0,200% de chumbo. 

Tenório: zinco e manganês reutilizados na indústria 

No artigo 13° da 
mesma lei, os fabri
cantes ficam deso
brigados de fazer a 
coleta do produto 
usado com as espe
cificações do artigo 
6°. É o caso das pi
lhas comercializadas 
no Brasil. Segundo a 
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em sua composição me
tais perigosos à saúde humana e ao 
ambiente, como mercúrio, chumbo, 
cádmio e manganês. 

Caminho certo - Preocupado com o 
problema e empenhado em propor 
uma solução, Tenório iniciou o pro
jeto de reciclagem de pilhas utilizan
do a rota da hidrometalurgia. Esse 
processo se baseia na concentração 
de materiais e na dissolução sulfúri
ca da pilha seguida da extração dos 
componentes químicos por solven
tes orgânicos. Em fase de finalização 
da nova técnica, a equipe de Tenório 
prepara uma solução para as pilhas 
que promete resolver a questão am
biental e incluí-las na indústria bra-
sileira de reciclagem. 
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