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1. RESUMO 

O projeto consiste na criação de um plano de gerenciamento de resíduos 

químicos para o laboratório de Química da FACENS (Faculdade de Engenharia de 

Sorocaba), visto que, atualmente, os resíduos gerados são encaminhados para 

incineração. Tal gerenciamento estabelece, a partir de um estudo sobre a 

composição dos resíduos e separação deles por meio de técnicas analíticas, o 

tratamento adequado para que os resíduos gerados em aulas no laboratório possam 

ser descartados sem prejudicar o meio ambiente ou, quando possível, restaurados 

para reúso. Como resultado, espera-se a redução de impactos ambientais negativos 

ocasionados pelo descarte inadequado e a conscientização social sobre consumo e 

produção responsáveis. 

2. INTRODUÇÃO 

A geração de resíduo químico não é exclusiva das indústrias, uma vez que 
laboratórios de universidades, escolas e institutos de pesquisa também são 
geradores de resíduos de elevada diversidade, mas de volume geralmente 
reduzido, quando comparado ao industrial. (MISTURA; VANIEL; LINCK, 
2010, p.55) 

No laboratório de Química da FACENS, resíduos químicos provenientes de 

aulas e de trabalhos desenvolvidos por alunos são misturados e armazenados em 

galões para posterior incineração. Tal medida não é a mais viável em aspectos 

ambientais e econômicos, pois, ao considerar a disposição de materiais do 

laboratório e uma equipe com conhecimentos básicos, é possível promover o 

tratamento e o descarte dos resíduos por meios limpos e menos agressivos. Para 

Mistura, Vaniel e Linck (2010), o gerenciamento de resíduos nas universidades é um 

dever para com a sociedade. Para tanto, esbarra-se muitas vezes no apoio da 

instituição para programas de reciclagem e não geração de resíduos. 

Nesse sentido, a instituição deve traçar um plano de ação para realizar os 

devidos tratamentos, a fim de evitar, principalmente, o acúmulo desnecessário de 

materiais e reduzir os impactos ambientais locais. 

 Diante do exposto, espera-se que a implantação de um sistema de 

gerenciamento na instituição contribua com um melhor funcionamento do 

laboratório. Nesse sentido, muitos aspectos positivos podem ser destacados e, entre 

eles, está a diminuição de gastos, o desenvolvimento de novas técnicas de 



tratamento para redução e reutilização dos resíduos e a minimização da exposição 

aos riscos dos funcionários envolvidos (PENATTI; GUIMARÃES; SILVA, 2008). Além 

disso, se faz notório o impacto educacional com a conscientização socioambiental. 

3. OBJETIVO 

A partir do desenvolvimento de tratamentos para os resíduos gerados no 

laboratório de Química da FACENS, realizados posteriormente a um estudo de suas 

composições, visa-se traçar um plano de gerenciamento para que todo o resíduo 

seja tratado e descartado de maneira correta sem prejudicar o meio ambiente. 

Nesse sentido, a aplicação prática de tal planejamento objetiva reduzir impactos 

ambientais negativos e promover a conscientização socioambiental de alunos e de 

envolvidos com as atividades do laboratório. 

4. METODOLOGIA  

A metodologia em desenvolvimento consiste no estudo analítico, na 

caracterização e na determinação dos componentes de diferentes origens que 

compõem uma amostra (DENADAI, 2011), relacionada aos resíduos laboratoriais 

para, a partir de técnicas de separação clássicas e, se necessário, instrumentais 

(por exemplo, filtração e cromatografia gasosa, respectivamente), isolar os 

componentes dos resíduos e, em um segundo momento, tratá-los individualmente.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para desenvolver inicialmente o trabalho exposto, foi realizado um 

levantamento de dados do laboratório de Química da FACENS, no qual foram 

analisadas as disciplinas ministradas, os resíduos gerados em cada aula, a 

quantidade de efluentes por aula, o procedimento do laboratório para com eles e as 

fichas técnicas sobre reagentes e tratamento de resíduos. Tal análise permitiu o 

início do planejamento, partindo-se da disciplina que tem maior demanda de aulas e, 

consequentemente, que gera a maior quantidade de resíduos. 

Dessa maneira, a disciplina de destaque é “Química Experimental”, a qual 

todos os cursos a contêm na grade curricular. Entre as aulas oferecidas pelo estudo, 

a geradora de maior quantidade e variedade residual é a “Aula 04 - Evidências de 

Reações Químicas”, em que são realizadas 14 reações químicas que totalizam 20 



resíduos diferentes gerados, havendo, entre eles, misturas homogêneas e 

heterogêneas (fases sólida e líquida, simultaneamente). 

Em um primeiro momento, as reações foram reproduzidas no laboratório e por 

meio de processos clássicos de separação de compostos, como decantação e 

filtração, as misturas heterogêneas foram tratadas. Para algumas das misturas 

homogêneas, foram aplicadas técnicas de precipitação seguidas de filtração. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Partindo-se do desenvolvimento prático realizado no laboratório, tem-se como 

resultado inicial a identificação do tratamento para 12 dos 20 resíduos da “Aula 04 - 

Evidências de Reações Químicas”, ministrada na disciplina “Química Experimental”. 

Tal identificação propicia a construção inicial do plano de gestão residual ao fornecer 

dados que permitem definir a melhor maneira de recolher os resíduos em aula, 

visando ao posterior tratamento. Desse modo, o trabalho já introduz a preocupação 

socioambiental no ambiente de ensino. Ademais, a aplicação do tratamento 

proporciona a destinação final dos resíduos, seja este o descarte direto em água 

corrente ou em aterros (de acordo com a legislação vigente sem que haja 

degradação do meio), ou o encaminhamento para entreposto final. 
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