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Introdução 

Encontrar soluções para os problemas gerados pelo 
processo de desenvolvimento da sociedade humana 
é uma tarefa difícil, demorada e o meio ambiente é o 
mais prejudicado. Problema semelhante ocorre com 
os resíduos químicos produzidos nas atividades 
práticas desenvolvidas em laboratórios de química, 
pois muitas Universidades não possuem um 
programa de gestão e gerenciamento. O tema 
sustentabilidade ambiental chegou ao topo das 
prioridades na busca de mobilizar e garantir a 
qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. E com a 
preocupação com a sustentabilidade, os principais 
Centros de Ensino e Pesquisa na área da Química 
vêm estudando alternativas de forma a garantir a 
continuidade dos trabalhos sem degradar o meio 
ambiente. Existem dois tipos de resíduos gerados 
em laboratórios de ensino e pesquisa: o ativo, que é 
fruto das atividades rotineiras da unidade geradora e 
principal alvo de um programa de gerenciamento, e 
o passivo, que compreende o resíduo estocado, 
geralmente não caracterizado, aguardando o 
descarte final [1,2]. A Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB) é uma Instituição nova 
e ainda não possui um programa de gestão e 
gerenciamento de seus resíduos em nenhum dos 
seus cinco Centros de Ensino. Desta forma, vê-se a 
necessidade e a importância de criar e implantar um 
programa de gestão e gerenciamento dos resíduos, 
de acordo com os 5R’s (reduzir, reutilizar, reciclar, 
reeducar e recusar), produzidos nas aulas práticas 
da instituição, principalmente os produzidos pelo 
curso de Licenciatura em Química [2,3], que está 
locado no Centro de Formação de Professores 
(CFP) – Amargosa/BA, a fim de diminuir os danos 
causados pelo descarte incorreto desses resíduos 
ao meio ambiente. 

Resultados e Discussão 

Como ação inicial, foi realizado um levantamento 

para catalogação dos resíduos gerados pelas 

práticas laboratoriais (Tabela 1), identificando os 

componentes químicos presentes, os processos e 

as reações responsáveis por sua geração. A partir 

das informações coletadas, pode-se buscar 

melhores metodologias a serem realizadas desde a 

identificação, características químicas e físicas, 

considerando o quanto é produzido e a 

periodicidade da produção de cada resíduo, 

procurou-se medidas para que pudesse ser feito da 

melhor maneira possível o tratamento até o descarte 

final de acordo com os 5R’s. 
Tabela 1 - Resíduos das aulas práticas do 
laboratório. 

DISCIPLINA RESÍDUOS  

QUÍMICA GERAL I e II 
Amônia, chumbo, cobre, 
cromo, iodo, prata e zinco. 

QUÍMICA ORGÂNICA I e II 
Soluções contaminadas 
com solventes orgânicos 

QUÍMICA ANALÍTICA I e II 

Amônia, bário, cromo, 
mercúrio, cobre, manganês, 
sódio, chumbo, iodo, 
bromo, ácido sulfúrico (PA), 
acetato de sódio. 

FÍSICO-QUÍMICA I 
Peróxido de hidrogênio e 
manganês. 

Conclusões 

Os resultados indicam a viabilidade da criação de 

um programa de gestão e gerenciamento dos 

resíduos químicos nos Laboratórios de Química da 

UFRB/CFP. E que através de procedimentos de fácil 

execução, é possível a caracterização e destinação 

final adequada para os resíduos, tendo em vista a 

preocupação com o meio ambiente. Mas, vale 

salientar que a atuação de professores, técnicos e 

alunos que fazem uso do laboratório, são de 

extrema importância de forma a contribuir para a 

solução da disposição, tratamento, recuperação, 

reaproveitamento e principalmente a 

conscientização dos resíduos químicos gerados no 

laboratório. 
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