
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  

 

Gerenciamento de resíduos químicos ativos gerados em aulas 

experimentais: a reutilização como estratégia 

Juliana L. Santos
*
 (IC), Elaine P. Cintra (PQ) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus São Paulo – IFSP 

epcintra@gmail.com 

Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé – CEP: 01109-010 - São Paulo – SP. 

 

Palavras Chave: Gerenciamento de resíduos, aulas práticas, dicromato. 

Introdução 

A questão ambiental é algo amplamente discutido 

nos dias de hoje e um laboratório químico, seja ele 

o mais simples, é uma fonte geradora de resíduos 

que, se não forem devidamente tratados, podem 

contribuir para a poluição ambiental. A implantação 

do programa de gerenciamento de resíduos 

químicos é um processo lento que envolve o 

repensar das aulas práticas, do volume gasto de 

reagentes e da própria estrutura do laboratório
1
. Ela 

exige também uma mudança de postura, não só 

dos professores, como de todos os alunos e 

funcionários que frequentam o laboratório, 

requerendo sensibilização e conscientização quanto 

ao descarte dos resíduos gerados. Este trabalho 

apresenta algumas das estratégias utilizadas na 

implementação do gerenciamento dos resíduos, 

gerados nas aulas práticas de química do IFSP – 

Campus São Paulo e as contribuições na formação 

acadêmica dos discentes envolvidos. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente fez-se o estudo dos roteiros das aulas 

práticas ministradas em três disciplinas dos cursos 

de Licenciatura em Química e Ciências Biológicas: 

Fundamentos de Química, Estrutura da Matéria e 

Físico-Química I e das práticas de química 

ministradas nos cursos técnicos oferecidos pelo 

IFSP. O resultado deste levantamento permitiu a 

elaboração de diagramas com o mapeamento da 

identidade e da quantidade de resíduos produzidos 

em cada prática, que possibilitou uma reflexão 

sobre destinos possíveis para esses resíduos: 

utilizá-los em aulas práticas destinadas aos alunos 

do Ensino Técnico Integrado, reaproveitá-los em 

aulas experimentais da graduação ou, por fim, tratá-

los visando o descarte. Dentre os vários resíduos 

gerados, foram selecionados o sulfato de cobre, e o 

dicromato de potássio como objeto de estudo desse 

trabalho. 

Foi proposto para os resíduos de sulfato de cobre, 

gerados nas aulas de pilhas, os seguintes destinos:  

a) a solução contendo o resíduo foi utilizada 

como reagente nas aulas de técnicas de 

recristalização. Após ser recuperado, o sal foi 

reutilizado no preparo de soluções, para as aulas de 

eletroquímica do ensino técnico b) a solução serviu 

como reagente para aula de eletrólise do ensino 

técnico: foi elaborado um roteiro de aula prática 

com aspectos qualitativos e quantitativos, onde o 

íon Cu
2+

 é depositado na forma de Cu metálico.  

Para os resíduos de soluções contendo dicromato 

foi proposta uma prática envolvendo reações redox 

e estequiometria. Os íons Cr
6+

 altamente tóxicos 

foram reduzidos em reação com etanol a Cr
3+

. A 

prática teve como publico alvo os alunos do 1º 

semestre dos cursos de Licenciatura em Química e 

Biologia. Todos os roteiros elaborados 

apresentavam informações sobre o 

reaproveitamento do resíduo, detalhes sobre as 

características da substância: estados de oxidação, 

formas de apresentação na natureza, toxicidade,  

impactos ao meio ambiente  e  principais  

referências bibliográficas sobre o assunto. 

Conclusões 

As atividades e práticas desenvolvidas nesse 

trabalho permitiram a discussão sobre o uso 

racional de reagentes, o descarte adequado dos 

resíduos gerados e os cuidados necessários para 

que um resíduo seja reaproveitado 

(armazenamento, etc) nos diferentes níveis de 

ensino (médio e superior). Ainda, estimulou os 

docentes envolvidos a repensar suas aulas 

experimentais, a reduzir o volume de resíduos 

produzidos e buscar alternativas, viáveis para aulas 

experimentais, menos agressivas ao meio 

ambiente.  
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