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RESUMO

As pilhas e baterias são formadas por metais pesados, conforme determinação da resolução e política de descartes, não precisam ser recolhidas e 
nem depositadas em aterros especiais. Uma das alternativas para controlar o acúmulo do lixo tecnológico é a reciclagem. Esses materiais quando 
descartados de forma incorreta, como no caso do descarte em lixo comum, podem causar diversos danos, isto é, desde a contaminação do solo e 
de lençóis freáticos até a contaminação dos seres humanos. O objetivo do experimento consistiu na confecção de uma caixa de comando elétrico 
com geração de energia com pedaços de cana- de – açúcar. A metodologia constitui com os seguintes materiais: garrafa pet, tubo de silicone, 30 
pedaços de cana medindo 5 cm, abraçadeiras de nylon, 30 pedaços de cobre medindo 6 cm cada, 30 pedaços de zinco medindo 6 cm cada, 5 
folhas de compensados de 80 cm, 5 folhas de formicas, pregos, interruptor para adicionar a voltagem, multímetro, detergente líquido, 500mL de 
água, palitos de fósforo e cola quente. O procedimento experimental iniciou pela montagem da caixa de madeira e a aplicação da fórmica. 
Depois, cotou-se os pedaços de cana para poder liga-las e ocuparem menos espaço. Perfuraram dois furos na garrafa Pet, para que pudesse ser 
passado o fio de cobre que foi o condutor de energia até a água pudesse liberar hidrogênio pelo tubo de silicone até o outro recipiente. Mais dois 
furos na caixa de madeira para que as abraçadeiras de nylon ficassem fixas para segurar as biomassas. Após a montagem principal, foi realizado a 
ligação entre os pedaços de cana com os fios de cobre e zinco conectando com as abraçadeiras de nylon. Por fim, conectado o interruptor para 
acionamento da parte elétrica. Pelos furos realizados na garrafa, foi colado o fio de zinco para que ocorra a liberação do gás hidrogênio. E no 
outro recipiente com detergente foi realizado o mesmo procedimento. Para que não ocorresse vazamentos, foi selado com cola quente nas 
conexões. Depois que a corrente estivesse ligada e a água estiver em ebulição, com cuidado foi aceso o palito de fósforo e aproximou das bolhas 
no detergente verificando a produção e o poder de combustão do hidrogênio. Resultados: foi realizado testes em três escalas e obtidos os 
seguintes valores: escala 1 (1 biomassa) 0,92 V, na escala 2 (15 biomassas) 13,5V e na escala 3 (30 biomassas) 24,9 V. Conclusões: Neste 
experimento, foi comprovado que a cana-de-açúcar, juntamente com o gás hidrogênio podem ser utilizada na produção de energia em pequena 
escala. Evitando grande impactos ambientais.
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