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GERENCIAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS VENCIDOS: UM DESAFIO A SER 
VENCIDO 

 
 

Resumo 

A metodologia utilizada nesse trabalho discute e avalia a questão dos produtos 

químicos vencidos criando subsídios para seu reaproveitamento e/ou revalidação, 

evitando seu descarte. Acredita-se que nem sempre haverá a necessidade do 

descarte, pois através da implementação de ações e métodos confiáveis no sentindo 

de suprir as indústrias com informações para a utilização segura dos produtos é 

possível evitar o descarte. Um guia para auxiliar o melhor gerenciamento desses 

produtos está sendo desenvolvido, bem como testes físico-químicos para revalidar 

produtos químicos vencidos. Fatores sociais, econômicos e ambientais contribuem 

para a persistência dos atos descuidados na revalidação, manuseio e 

armazenamento dos produtos químicos vencidos, o que é um obstáculo a ser 

vencido e superado, pois na grande maioria esses produtos acabam sendo 

descartados deforma irregular, na natureza. 

 

Introdução 

Quando falamos em produtos químicos, a população geralmente possui uma 

idéia distante da vida comum, ou seja, que tais produtos são apenas manuseados 

em laboratórios e indústrias químicas. No entanto, há uma imensa diversidade de 

produtos químicos que são utilizados diariamente por todos nós. Os produtos 

químicos têm sido úteis principalmente na erradicação de doenças e epidemias. 

Grande parte dos produtos químicos que estão disponíveis no mercado, em 

especial os produtos para fins industriais são submetidos a testes e fabricados de 

maneira rigorosa, conforme um controle de qualidade. Considerando-se que muitas 

pessoas não se atentam às necessidades de procedimentos de segurança para a 

utilização dos produtos químicos, surgem os diversos problemas à saúde e ao meio 

ambiente. 

Afirma-se que a grande maioria dos acidentes nas indústrias químicas 

acontece pela desinformação ou inobservância de atitudes simples como a leitura 

dos rótulos dos produtos. Os acidentes geralmente são ocasionados por 

armazenamento em local inadequado e/ou quando os produtos já estão vencidos. 

Produtos vencidos sempre causam grande polêmica e preocupação para as 



indústrias químicas e seus profissionais, pois se entendam que os mesmos não 

possuem algum tipo de reaproveitamento do material, podendo não aplicar-se a 

reciclagem, recuperação e revalidação, pois todos estão inadequados para o uso. 

Em algumas situações recomenda-se que as indústrias fornecedoras do produto 

recebam-nos de volta. Esta opção é a mais indicada uma vez que evita os riscos 

associados ao descarte/tratamento e destinação inadequada dos resíduos, além de 

permitir a preservação de recursos. Todavia, não existe legislação que obrigue a 

empresa aceitar esse material, pois acarretaria num custo que ela não estaria 

disposta a se responsabilizar. A criação de um guia para validação de produtos 

químicos vencidos também são alvo de diversos estudos (NETTO, 2012). 

 Produtos químicos vencidos são geralmente classificados como resíduos 

perigosos (NBR10004/2004) e está condenado ao descarte, o que contraria, em 

muito nossa atual Política de Resíduos Sólidos – Lei 12305/10 que potencializa o 

reaproveitamento e não o descarte dos resíduos. 

 Outro fator que merece ser destacado é o transporte de produtos químicos 

perigosos (NBR 14619/2002), que sempre ocasiona um risco iminente ao meio 

ambiente. Transportar os produtos químicos vencidos para descarte incidiria 

novamente no risco do transporte. 

 

Objetivos 

Desenvolver um método com disposições consistentes contemplando as 

condições, os meios e as soluções para regulamentação dos produtos químicos 

vencidos, envolvendo o reaproveitamento, reciclagem, revalidação e medidas 

inerentes à sustentabilidade, deixando para o destino final somente o que 

tecnicamente for inaproveitável ou inservível, ou seja, os rejeitos. 

 

Metodologia e Desenvolvimento 

Está sendo organizado o manual de conscientização, destinado às indústrias, 

em especial, pequenas e de médio porte, traçando metas para o melhor 

gerenciamento da matéria prima, evitando que produtos químicos vençam e caso 

isso aconteça, as possibilidades de destinos desse material. Para este propósito 

está sendo realizado um levantamento bibliográfico dos itens que mais agridem o 

meio ambiente no que se refere principalmente ao descarte irregular desses 

produtos, bem como sendo realizada uma listagem de tópicos que envolvam os 



riscos no trato desses produtos e conseqüências da inutilização dos mesmos, como 

por exemplo, os aspectos econômicos, sociais e ambientais que poderão vir a 

causar. 

 

Resultados Preliminares 

Por sua vez, o material desenvolvido neste trabalho terá como importância o 

não descartar na natureza as substâncias químicas, que com o tempo sofrerão 

vários processos de transformação no ambiente. 

Irá converter-se em novas matérias primas ou produtos finais, ou seja, 

reaproveitamento para os desenvolvimentos industriais, evitando assim agredir o 

meio ambiente por meio da poluição industrial, podendo dizer que com a revalidação 

de muitos produtos, deixaremos de contaminar o meio ambiente nos seus três 

grandes biomas: a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. 

 

Considerações Finais  

A priori espera-se, com a criação do manual de conscientização, chamar a 

atenção de indústrias, para que criem ações para evitar que os produtos químicos 

vençam. 

Na generalidade o método a ser desenvolvido tem como finalidade a tentativa 

de revalidação dos produtos químicos vencidos e que são usados nas indústrias 

químicas, questionando os prazos que são genericamente estipulados com base nas 

experiências adquiridas pelo analista, tendo em conta os comportamentos dos 

mesmos ao longo do tempo.  
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