
Sociedade Brasileira de Química-Rio de Janeiro 

 

Estudos sobre benefícios tecnológicos associados a estudos 

eletroquímicos e o descarte do e-lixo gerado 

Caroline O. Souza1(IC), Guilherme da C. Pimentel1(IC), Marvin M. Soares1(IC), Ygor V. Tavares1(IC), Nathália 

de A. Leite da Silva1 3 *(PQ), Priscila Tamiasso-Martinhon2 3 4 (PQ), Célia Sousa3 4 (PQ) 

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, Campus Duque de Caxias, Rio de 

Janeiro – RJ 
2Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Química, Rio de Janeiro – RJ 

*nathalia.silva@ifrj.edu.br 
3Grupo Interdisciplinar de Educação, Eletroquímica, Saúde, Ambiente e Artes, GIEESAA/UFRJ 
4Grupo Interinstitucional e Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão em Ciências, GIMEnPEC/UFRJ 

 

Palavras Chave: Eletroquímica, Contribuições, Cientistas. 

  Introdução  

A eletroquímica é o ramo da Química que 

estuda a transferência de elétrons e a transformação 

da energia química em energia elétrica (feita por 

células eletroquímicas), e vice- versa (eletrólise)
1
. 

Estudos relacionados a essa área contribuíram 

massivamente para que a sociedade chegasse no 

atual patamar tecnológico em que se encontra
2
. 

Entretanto, um problema se mostra cada vez mais 

evidente: qual a maneira ideal de se lidar com o e-lixo 

produzido em decorrência desses avanços
2
. 

Este trabalho foi desenvolvido a fim de verificar 

a importância dos avanços alcançados com estudos 

relacionados a eletroquímica, destacando sua 

importância na contemporaneidade. Destaca-se 

também os problemas que surgem diante da 

necessidade de se descartar adequadamente o e- lixo 

produzido em decorrência desses avanços. 

  Resultados e Discussão  

O largo avanço dos estudos relacionados à 

Eletroquímica possibilitou diversos 

desenvolvimentos em diferentes segmentos, afetando 

consideravelmente o meio industrial
2
. Aplicações como 

a utilização de baterias cada vez mais potentes e 

modernas, assim como novos tipos de pilhas, células de 

combustíveis, revestimentos metálicos e refino 

eletrolítico de novos metais, trouxeram consideráveis 

benefícios à sociedade
3
. 

tipo de lixo são responsáveis por essa reciclagem, o 

que evita que materiais tóxicos sejam descartados de 

forma inadequada4. Verifica-se portanto que muitas 

empresas providenciam o envio deste lixo à outras 

empresas especializadas em tratá-los
4
. 

A empresa Apple apresenta uma forma 

interessante de lidar com o e-lixo
5
. Esta empresa 

fornece aos usuários de seus produtos a opção de 

vender seus aparelhos antigos em lojas credenciadas. 

Essas lojas, enviam esses aparelhos a empresa Attero 

Recycling, que fica responsável por retirar metais puros 

desses aparelhos e transformá-los em recursos 

sustentáveis
5
. Tal atitude certamente está à altura dos 

avanços tecnológicos que vivenciamos nos dias atuais. 

 

   Conclusões  

A partir dessa pesquisa, concluiu-se que os avanços 

provenientes de estudos na área eletroquímica 

resultam na criação de novas tecnologias 

indiscutivelmente úteis a sociedade. Em 

contrapartida, os resíduos gerados por estes 

avanços exigem um compromisso maior com o meio 

ambiente. Por fim, percebe-se a importância de não 

se fechar os olhos para o e-lixo que pode ser  gerado 

com os avanços tecnológicos modernos. 
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   Entre outros avanços, pode-se citar também    

àqueles observados na eletrossíntese de produtos 
orgânicos, no surgimento de sensores, monitores, 
controladores e analisadores cada vez mais modernos, 
assim como as várias técnicas de proteção 

anticorrosivas desenvolvidas
3
. 

Apesar de todos estes avanços, o produto 

considerado “não atual”, denominado e-lixo, é 

descartado e isso, feito de forma incorreta, pode 

acarretar impactos ambientais desastrosos que a 

própria tecnologia tenta sanar através da criação de 

medidas de despoluição
3
. A reciclagem desses 

materiais é feita com uma série de atividades que 

buscam reutilizar ao máximo as matérias-primas 

contidas neles
3
. Empresas especializadas nesse 
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