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ABSTRACT: 

This study is part of the project for implementation of selective collection in the Planalto Pici Neighborhood 

(Fortaleza-CE), developed by the group PET Environmental Engineering. The aim of the study was to identify the 

actual number of commercial establishments in the neighborhood and, from this number, establish an optimal 

number of establishments that will receive batteries collectors. Following this survey, a questionnaire was apply to 

determine the acceptability of these establishments, checking if they are willing to receive these collectors. Finally, 

the collectors will be installed and the amount of batteries collected will be monitored every two weeks, with a 

determination of the total weight and unitary quantification. This whole process has as main objective to give an 

appropriate destination for this material. 
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PROCESSO DE MAPEAMENTO DE PONTOS COMERCIAIS NO BAIRRO PLANALTO 

PICI: COLETORES DE PILHAS E BATERIAS 

 

 
RESUMO: 
O presente estudo faz parte do projeto de implantação de coleta seletiva no Bairro Planalto Pici (Fortaleza-CE), 

desenvolvido pelo grupo PET Engenharia Ambiental. O objetivo do estudo foi levantar o número real de 

estabelecimentos comerciais nas vias do bairro e, a partir deste número, estabelecer um número ideal de 

estabelecimentos que irão receber coletores de pilhas e baterias. Após este levantamento, foi aplicado um 

questionário de aceitabilidade nestes estabelecimentos, verificando se eles estão dispostos a receberem os coletores 

de pilhas. Finalmente, serão instalados os coletores e a quantidade de pilhas coletada será acompanhada a cada 

quinze dias, havendo uma quantificação e uma determinação do peso total. Todo este processo tem por objetivo 

principal dar um destino adequado para este material. 

 
Palavras-chave: baterias, logística reversa, pilhas 

 

 

1. Introdução 
 

Um grande problema ambiental atualmente é a destinação de pilhas e baterias. Apesar de serem 

extremamente necessárias, elas são bastante poluidoras, pois contém metais pesados (mercúrio, chumbo, cobre, 

níquel, entre outros). Estas pilhas, quando não possuem uma destinação correta, ficam expostas à água e ao sol, 

oxidando-se e rompendo-se, liberando estes metais pesados para o solo e corpos d’água. Estes metais, por sua vez, 

causam danos no meio ambiente e distúrbios metabólicos nos seres vivos que usufruem do local contaminado. 

Portanto, é essencial que pilhas e baterias sejam destinadas a reciclagem, evitando ao máximo seu contato com o 

meio ambiente. 

O desconhecimento da população geral sobre os problemas causados pelo mau descarte destes materiais é 

um agravante para esta problemática. A Lei 12.305/2010 referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos 

estabelece a destinação correta destes resíduos. Também no campo jurídico, a resolução CONAMA 257 (1999) 

responsabiliza os fabricantes pela reciclagem, tratamento ou descarte final destes materiais.  O grupo PET 

Engenharia Ambiental está trabalhando na implantação de coleta seletiva no bairro Planalto Pici. O bairro tem uma 

população de 44.000 pessoas, sendo considerado um bairro de baixa renda (IBGE, 2010). A coleta de pilhas e 

baterias faz parte deste trabalho. A partir daí planejou-se a instalação de coletores e definição de uma rota para 

posterior coleta.  
 

 

2. Objetivos 
  

Descobrir o número total de pontos comerciais susceptíveis a receber os coletores e realizar uma posterior 

pesquisa sobre a aceitabilidade dos comerciantes de acolherem os coletores, a fim de coletar as pilhas mensalmente e 

determinar o peso e as quantidades destas. Ao fim, dar uma destinação ecologicamente correta para este material. 

 

 

3. Metodologia 

 

A metodologia utilizada para descobrir o número total de pontos comerciais do bairro Planalto Pici iniciou-

se com a delimitação da área do bairro. Logo em seguida, foi feita uma análise de quais são as ruas mais 

movimentadas do bairro, tendo como resultado as ruas Pernambuco, Gaspar Lemos, Chile, Estado do Rio, Alagoas e 

Espírito Santo. Feito isto, o bairro foi dividido em quatro áreas de atuação, para assim facilitar a contagem de pontos 
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e dividir cada área para um trio de alunos do grupo PET Engenharia Ambiental. Finalmente foi feito uma varredura  

em todas as ruas do bairro, anotando os comércios e suas localizações para consulta de posterior aceitabilidade. Foi 

usado um parâmetro de distância mínima de 200 metros entre os pontos a serem selecionados e com foco nas ruas 

mais movimentadas. 

Após a obtenção do número total de comércios, foi aplicado um questionário em cada um destes com 

perguntas como “Você costuma jogar pilhas e baterias no lixo comum?” e “Você aceitaria que fosse instalado coletor 

de pilhas e baterias em seu comércio?”, a fim de saber os costumes da população e se os donos dos pontos 

comerciais aceitariam receber coletores de pilhas e baterias para auxiliar na coleta seletiva. 

Finalmente, foram distribuídos nos comércios que aceitaram receber os coletores, em um número de 20 

coletores distribuídos no bairro de um total de 48 pontos comerciais identificados. Após um período de 15 dias, foi 

realizada a primeira coleta das pilhas nestes comércios e realizada também a sua determinação de peso e de 

quantidade. Quando as coletas atingirem 30 kg de material, este será destinado à Associação Brasileira da Indústria 

Elétrica e Eletrônica (ABINEE), com o intuito de dar uma destinação ecologicamente correta. 

 

 

4. Resultados  

 

Com o processo de mapeamento da região do bairro Planalto Pici, foi levantado que o bairro possui 

aproximadamente 48 pontos comerciais, sendo em sua maioria mercadinhos de pequeno porte. Tendo em vista a 

linha azul como o perímetro do bairro Planalto Pici, e as ruas em tom de vermelho como as que possuem o maior 

fluxo de pessoas e veículos (Ruas Chile, Estado do Rio, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo e Gaspar Lemos), 

pode-se dividir o bairro em 4 regiões (Figura 1).   

A área 1, com a Rua Chile/Gaspar Lemos como a mais movimentada,  possui 19 pontos comerciais. 

Aplicando-se uma distância de 200m entre os pontos a serem escolhidos, a área 1 necessitaria de 6 coletores de 

pilhas e baterias, sendo 5 ao longo da rua principal e 1 outro para um dos pontos 15 à 19.  

Analisando a área 2, ela possui 9 pontos comerciais e necessitaria de no mínimo 6 coletores, pois esta área 

possui ruas bastante movimentadas, mesmo as secundárias. A área 3 possui a rua mais movimentada do bairro, a rua 

Pernambuco.  

Na área 3, foram contabilizados 20 pontos comerciais. Aplicando o mesmo princípio utilizado na área 1, 

encontra-se o número ideal de 7 coletores na região (1 entre os pontos 29 a 32, 2 entre os pontos 36 a 38, 1 entre os 

pontos 39 e 41, 1 entre os pontos 33 a 35 e 2 entre os pontos 42 a 49). 

A área 4 é descartada da pesquisa pois possui uma comunidade universitária  e que não corresponde ao alvo 

da pesquisa, que são os moradores do bairro. Sendo assim, necessita-se de um número mínimo de 19 coletores de 

pilhas e baterias para serem instalados nos pontos comerciais listados no mapa do bairro. Os coletores não 

necessitam ser de grande porte, pois o grupo PET estará acompanhando a quantidade arrecadada quinzenalmente 

(Figura 2). Fora os pontos comerciais, o bairro possui 4 escolas, que são locais propícios para os coletores também 

serem instalados. Considerando as escolas, são necessários aproximadamente 22 coletores de pilhas e baterias. 

Com este número mínimo de pontos a serem instalados coletores de pilhas e baterias, foi desenvolvida uma 

pesquisa com perguntas referentes ao tema. O questionário foi realizado em 38 estabelecimentos pré-selecionados no 

bairro. Destes, apenas 23 responderam ao questionário, os demais ou encontraram-se fechados ou recusaram-se a 

responder.  

O questionário possuía perguntas como “Você costuma jogar pilhas e baterias no lixo comum?”, com 78,26% de 

SIM, e “Você aceitaria que fossem instalados coletores de pilhas e baterias em seu comércio?”, com 69,56% de 

respostas positivas, o que mostra que apesar da falta de conhecimento dos comerciantes sobre os riscos que podem 

causar ao ambiente, há um interesse em ajudar no descarte correto deste material.  

Tendo em mãos os comércios que aceitaram receber os coletores, foram distribuídos 20 coletores na região, 

tendo a seguinte distribuição descrita na tabela abaixo (preservou-se o nome do comércio e os responsáveis por 

motivos de segurança e privacidade): 
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Figura 1: Mapa do bairro Planalto Pici com os pontos catalogados.  
Fonte: Google Maps 

 

 

Figura 2: Exemplo de coletor de pilhas e baterias usado no bairro. 
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Tabela 1: Relação de comércios participantes e endereços no bairro Planalto Pici, em Fortaleza-CE. 

Nº ENDEREÇO/REFERÊNCIA 
#1 Rua 21 de Abril, 536 

#2 Rua Chile com Rua Viriato Ribeiro, 1464 

#3 Rua Mário de Andrade com Rua Chile, 1498 

#4 Rua Chile, 812 

#5 Rua Gaspar Lemos com Rua Dr. José Luís, 57 

#6 Rua Fernão Magalhães, 577 

#7 Rua Cláudio Manuel com Rua Maranhão, 1755 

#8 Rua Piauí, 1962 (antes do lar escola feliz) 

#9 Rua Alvares Maciel, 977 

#10 Rua Chile com Rua Paraguai, 561 

#11 Rua Estado do Rio, 243 

#12 Rua Espírito Santo, 80 

#13 Rua Espírito Santo, 986 

#14 Rua Pernambuco, 1896 

#15 Rua Alagoas, 2554 

#16 Rua Pernambuco, 2391 

#17 Rua Alagoas, 3331 

#18 Rua Alagoas, 2940 

#19 Rua Alagoas, 2688 

#20 Rua Alagoas, 2267 

 
 Abaixo, segue outro mapa, com os pontos escolhidos e sua numeração, referente à Tabela 1: 

 

Figura 3: Mapa do bairro Planalto Pici, Fortaleza-CE,  com os pontos escolhidos. 
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Fonte: Google Maps 
 
Com os coletores instalados nos comércios, esperou-se um período de 15 dias para realizar a primeira 

coleta. Na segunda quinzena de março/2013, o grupo PET foi ao bairro novamente e recolheu todas as pilhas 

depositadas nos estabelecimentos. O material de cada comércio foi separado individualmente, para posterior 

quantificação e qualificação geral.  

Na primeira coleta foram coletados 279 unidades de pilhas e baterias, correspondendo a um peso de 3,868 

kg, quantidade acima da esperada para este primeiro momento pois não foi realizada nenhuma campanha ou ação de 

educação ambiental para estimular a população; o que será realizada em um segundo momento. Segue na Tabela 2 a 

quantificação do material recolhido nos pontos comerciais: 

Tabela 2: Descrição do material coletado. 

NÚMERO QUANTIDADE PILHAS 
(UNIDADES) 

PESO PILHAS (GRAMAS) 

#1 122 1603,2 

#2 8 116,8 

#3 0 0 

#4 0 0 

#5 4 40,8 

#6  4 55,6 

#7 11 144 

#8 0 0 

#9 12 198 

#10 0 0 

#11 1 16,4 

#12 50 717,4 

#13 0 0 

#14 5 86,7 

#15 0 0 

#16 0 0 

#17 7 55,5 

#18 0 0 

#19 10 172,8 

#20 45 661,2 

TOTAL: 279 unidades 3868,4 gramas 
 

Seguem abaixo as Figuras representativas da primeira quantificação unitária e de peso recolhido de pilhas e 

baterias coletadas em cada comércio. 
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Figura 4: Resultado da primeira quantificação de pilhas e baterias coletadas nos pontos comerciais do Bairro 
Planalto PICI, Fortaleza-CE, durante os primeiros 15 dias. 

 
5. Conclusão 

 

Os resultados iniciais indicam que o número e tamanho dos coletores distribuídos foram suficientes para 

atender a demanda espontânea de coleta de pilhas e baterias no bairro Planalto Pici, Fortaleza-CE. O trabalho terá 

continuidade por mais 3 meses para avaliar a coleta espontânea. Em seguida será realizada nova etapa com ação de 

educação ambiental nas escolas da comunidade, junto às lideranças eclesiásticas, com objetivo de avaliar a ação e 

comportamento da população, criando assim um novo hábito voltado para a sustentabilidade. 
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