
PAPA-PILHAS NO COLÉGIO FLORESTAL 

 

O Meio Ambiente está cada vez mais degradado, a cada dia mais e 

mais materiais nocivos são descartados incorretamente contaminando o solo, a 

água e o ar. Pensando nisso, o CEFEP Presidente Costa e Silva iniciou no mês 

de setembro uma campanha de coleta de pilhas e baterias usadas, já que 

estas apresentam em sua composição metais considerados perigosos à saúde 

humana e ao meio onde vivemos. 

A professora Martha Elisa Koch Fernandes de Souza, da disciplina 

de Biologia e idealizadora da coleta, alerta que este é um assunto que merece 

muita atenção, por isso, saber dar a destinação certa às pilhas e baterias é 

uma atitude que deve ser sempre incentivada.  

Para que toda a comunidade ajude na separação desses materiais, 

a professora Martha Elisa solicitou a produção de uma caixa de madeira, qual 

foi revestida de um saco plástico bem grosso e outro que pode ser retirado, 

recebendo o nome carinhosamente de “Papa-Pilhas”, ficando-a posicionada 

junto ao bloco administrativo do colégio, que é o ponto de chegada aos que 

vem na secretaria. Então, “os alunos, professores e funcionários foram 

alertados para que realizem o descarte correto das pilhas e baterias. E quando 

tiver um volume considerável serão encaminhadas a uma recicladora 

responsável”, conta Martha.  

 

 

Foto do “Papa-Pilhas” 



Os metais pesados contidos nas pilhas e baterias, como por 

exemplo, o mercúrio, o chumbo, o cobre, o zinco, o cádmio, o manganês, o 

níquel e o lítio quando absorvidos são de difícil eliminação pelo organismo, 

podendo causar diversos efeitos nocivos ao ser humano: alergias de pele e 

respiratórias; náuseas e vômitos; diarreias; diminuição do apetite e do peso; 

dores de estômago e gosto metálico na boca; instabilidade, com distúrbio do 

sono; inibição das células de defesa do organismo e bronquite. Pode inclusive 

causar danos ao sistema nervoso, edemas pulmonares, osteoporose e alguns 

tipos de câncer.  

Este alerta também fica estendido à comunidade em geral que não 

sabe como e onde descartar as pilhas e baterias, podendo trazê-las ao colégio 

ou entregar a uma pessoa ligada ao mesmo, para assim realizarem o descarte 

apropriado. 

Professores e alunos já começaram a fazer o descarte, conforme se 

explicita nas fotos a seguir: 

 

 

Professora Martha Elisa e a diretora Mariane Gemin fazendo o descarte correto das pilhas 

 

 



 

Professora Elisabeth e a diretora Mariane fizeram questão de registrar o descarte 

 

 

 

   

A aluna Amanda Cosa (à esquerda) e a professora Mariana Mendes (à direita) juntamente com 

a idealizadora da coleta, Martha Elisa 


