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CARATERIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS QUÍMICOS GERADOS 

NAS AULAS DE QUÍMICA EXPERIMENTAL, ELETROQUÍMICA E CORROSÃO E 

ANÁLISE INSTRUMENTAL 

1. RESUMO 

O projeto consiste na continuidade do desenvolvimento do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Químicos (PGRQ) para o laboratório de Química a 

FACENS, tendo como objetivo desenvolver a separação e o tratamento da maior 

parte dos resíduos no próprio laboratório. 

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

ocasionados pelo descarte inadequadoea conscientização socialsobre 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) 

Para Mistura, Vaniel e Linck (2010), o gerenciamento de resíduos nas 

universidades é um dever para com a sociedade.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. 

No laboratório de Química da FACENS, resíduos químicos provenientes de 

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

galões para posterior incineração.Ao considerar que talmedida não é a mais viável 

em aspectos ambientais e econômicos, a elaboração de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Químicos (PGRQ) foi proposta.  

Após o desenvolvimento do PGRQ, uma gestão de resíduos efetiva está sendo 

inserida na rotina do laboratório. Até o presente momento, já foram introduzidos 

alguns procedimentos como de rotulagem, segregação, armazenamento e 

tratamento dos resíduos provenientes das aulas. 



Diante do exposto, espera-seque a implementação de um sistema de 

gerenciamentona 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 local. 

3. OBJETIVO 

A partir do desenvolvimento demétodos e procedimentos para tratamento dos 

resíduos gerados no laboratório de Química da FACENS, realizados posteriormente 

a um estudo de suas composições, visa-se complementar o plano de gerenciamento 

anteriormente desenvolvido 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 

aconscientização socioambiental de alunos e de envolvidos com as atividades do 

laboratório. 

4. METODOLOGIA  

A metodologia em desenvolvimento consiste no estudo analítico, na 

caracterizaçãoe 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 (por exemplo, filtração e 

destilação) e instrumentais (se necessário como, por exemplo, cromatografia gasosa 

e espectroscopia no infravermelho), isolar os componentes dos resíduos e, em um 

segundo momento, tratá-los individualmente.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Para desenvolver inicialmente o trabalho descrito, foi realizado um levantamento 

de dadosdo 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 desenvolvimento 

de uma base inicial de gerenciamento de resíduos. 



Para complementação do PGRQ, as disciplinas de “Química Experimental”, 

“Eletroquímica e Corrosão” e “Análise Instrumental”foram selecionadas para iniciar 

pesquisas e estabelecer uma disposição correta para cada resíduo gerado. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir do desenvolvimento de um plano de gerenciamento que estabelece uma 

ordem de trabalho que prioriza os 3Rs(Reduzir, Reutilizar e Reciclar) da 

sustentabilidade e tratamentos que permitam o devido descarte, de modo que a 

incineração e o envio para aterros sejam escolhidos apenas quando forem as únicas 

opções possíveis, tem-se como resultado a inserção de procedimentos de 

rotulagem, segregação, armazenamento e tratamento de resíduos provenientes das 

aulasque já possuem tratamento definido. 
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