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RESUMO 

 

GAUZA, Olga Regina. Gerenciamento de resíduos sólidos em laboratórios de 
química: caso de uma instituição de ensino superior. 2018.  79 f. Dissertação 
(Programa de Ciências e Tecnologia Ambiental, Pós-Graduação em Tecnologia - 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba), 2018.  
  

A Química é uma das ciências com grande contribuição à sociedade, mas em 
decorrência das atividades práticas laboratoriais, que geram resíduos químicos com 
diferentes níveis de toxidade, impõe-se a necessidade de um gerenciamento efetivo. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar criticamente o gerenciamento de resíduos 
oriundos de práticas de ensino e pesquisa em laboratórios didáticos de química em 
uma instituição de ensino superior. A estratégia de pesquisa envolveu a análise do 
histórico de dados no período de 2008 a 2016, além do levantamento e 
acompanhamento de informações nos anos de 2017 e 2018. Os resultados da 
pesquisa mostraram que a partir de 2013 houve aumento na geração de resíduos 
decorrente do incremento do número de laboratórios e práticas de ensino. 
Impactaram o processo de gerenciamento a instituição de uma Comissão para o 
Gerenciamento de Resíduos, a elaboração de um Programa de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos (PGRS), a elaboração de Manual Gerenciamento de Resíduos 
para usuários e responsáveis, a instituição de nova etiqueta para a rotulagem online 
de produtos e resíduos, e as orientações técnicas quanto a produção responsável. 
Foram realizadas palestras e orientações a usuários e responsáveis pelos 
laboratórios os quais, além de terem usufruído da capacitação, contribuíram também 
na proposição de novas práticas laboratórios, com vistas à racionalização do 
processo de geração de resíduos. A investigação possibilitou identificar 
oportunidades de melhoria nos processos de gestão, dentre as quais a alteração de 
rotinas de práticas de laboratório que possibilitaram a redução no consumo de 
reagentes químicos, com impacto direto sobre custos associados. Atingiram-se 
reduções no consumo de reagentes químicos que variaram de 50 % a 100%, além 
da inserção de novas práticas de reaproveitamento de resíduos. Foi ainda proposta 
a criação de um banco de resíduos para o departamento, com vistas à maximização 
do reaproveitamento destes. Depreende-se que o sistema de gerenciamento de 
resíduos analisado se mostrava efetivo, mas possuía oportunidades de melhoria, em 
especial no que concerne ao consumo de reagentes e consequente geração de 
resíduos e custos associados. 

 

Palavras-chave: Resíduos Químicos; Laboratórios de Química; Química Verde. 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

GAUZA, Olga Regina. Solid waste management in chemistry laboratories: case of an 
institution of higher education. 2018. 79 f. Dissertation (Master of Science and 
Environmental Technologies of the Post-Graduate Program in Technology - Federal 
Technological University of Paraná, Curitiba), 2018. 
 

Chemistry is one of the sciences with great contribution to society, however; as a 
result of practical laboratory activities, that generate chemical residues with different 
levels of toxicity, it is seen to be necessary an effective management. Thus, the 
objective of this study was to critically evaluate the management of residues from 
teaching and research practices in didactic chemistry laboratories in a higher 
education institution. The research strategy involved data history analysis from 2008 
to 2016, as well as information collection and monitoring in the years 2017 and 2018. 
The results of this study showed that from 2013 onwards there was an increase in 
waste generation due to the increase in the number of laboratories and teaching 
practices. Due to this, it was establishmed a Commission for Waste Management, 
the elaboration of a Solid Waste Management Program (SWMP), the preparation of a 
Waste Management Manual for users and managers, a new label establishment for 
labeling products and waste, and technical guidelines on responsible production. 
Lectures and guidelines were given to users and responsible personal for the 
laboratories which, in addition to having benefited from the training, also contributed 
to the proposition of new laboratory practices, with a view to rationalizing the waste 
generation generation. This research made it possible to identify opportunities for 
improvement in the management processes, among which was the change in 
laboratory practices routines that allowed the reduction in the consumption of 
chemical reagents, with a direct impact on associated costs. Reductions in the 
consumption of chemical reagents ranging from 50% to 100% were achieved, as well 
as the insertion of new waste reuse practices. Besides that, it was also proposed the 
creation of a waste inventory for the department, with a view to maximizing the reuse 
of these. It appears that the waste management system analyzed was effective, but it 
presents opportunities for improvement, especially regarding to reagent consumption 
and consequente generation of waste and associated costs. 

 

Keywords: Chemical Waste; Chemical Laboratories; Green chemistry. 
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1.         INTRODUÇÃO  

 

 

A química é uma das ciências com grande contribuição à sociedade, mas, 

em decorrência das práticas laboratoriais, gera resíduos químicos com níveis 

distintos de toxidade. Diante desta realidade, a American Chemical Society lançou 

em 1993 um guia, para minimizar o desperdício em laboratórios, explicativo dos 

princípios básicos de sua política – menos é melhor - com a premissa básica de que 

é mais seguro e ecologicamente correto comprar, estocar, usar menos e fazer a 

disposição de menores quantidades de resíduos (ACS, 1993). Se uma operação de 

laboratório produzir menos resíduos, haverá um menor desperdício para descartar e 

uma redução do impacto no meio ambiente, e os custos também são reduzidos 

(NRC, 2011). 

As Instituições de Ensino Superior (IES), reconhecendo os impactos de suas 

atividades sobre o meio ambiente, assumiram também a iniciativa de procurar 

formas de atenuação destes (ALMEIDA, 2016). Razão disso, nos últimos anos as 

IES do Brasil têm voltado sua atenção aos resíduos químicos gerados nas 

atividades de ensino e pesquisa (LEITE, 2017). 

Os resíduos químicos gerados em laboratórios em decorrência de práticas 

de pesquisa e/ou ensino nas universidades e centros de pesquisa passaram a ser 

uma preocupação no Brasil a partir da década de 1990. Até esta década não havia 

gerenciamento adequado para os mesmos. Essa questão não se restringe apenas à 

adoção de práticas que visem à minimização e tratamento dos resíduos produzidos 

nas atividades laboratoriais, mas também à conscientização e treinamento de 

recursos humanos (SILVA et al., 2010; ALBERGUINE et al., 2005). 

Essas ideias continuam a se reproduzir no Século XXI com movimentos 

como a Química Verde, e novas tecnologias para reduzir ou eliminar os resíduos 

perigosos gerados pelos procedimentos em laboratórios de ensino e pesquisa. É por 

esta razão que a aplicação dos conceitos de Química Verde tem se mostrado de 

grande importância nas práticas didáticas das universidades, principalmente nas 

atividades realizadas nos laboratórios de Química. Um de seus principais conceitos, 

a minimização, consiste na redução na quantidade e na toxicidade dos químicos 

utilizados através de técnicas de reaproveitamento, substituição, e diminuição de 

escalas (GONÇALVES et al., 2014). 
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Os laboratórios das IES, mesmo não sendo grandes geradores de resíduos 

químicos, comportam grande quantidade de material estocado, que tem seu uso 

quase diário em atividades executadas pelos alunos, ou seja, torna-se 

inquestionável a geração de resíduos, mesmo que em pequenas quantidades 

(SOUZA, 2014). O gerenciamento dos resíduos químicos nas IES brasileiras ainda é 

um conceito relativamente novo, principalmente quando se trata de resíduos 

químicos gerados em práticas laboratoriais (GONÇALVES et al., 2014). 

Mesmo com a existência de uma legislação não diretamente relacionada aos 

laboratórios de ensino, mas que dispõe de forma geral sobre os resíduos gerados 

em laboratórios, ainda há falta de gestão e de descarte seguro, ambientalmente 

adequado e economicamente viável (SOUZA, 2014). Em consequência disso, houve 

aumento na busca por ações que proporcionem a sustentabilidade, visando à 

manutenção da vida e dos recursos naturais, em todo o planeta. Essas ações estão 

incluídas nas metas das IES (ZANDONAI et al., 2014). 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), antigo CEFET-PR, 

há anos propicia a seus alunos de ensino técnico, de graduação e de pós-graduação 

e pesquisadores ambientes para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa 

e extensão que incluem a área Química. Este trabalho visa à análise crítica do 

gerenciamento de resíduos sólidos em laboratórios didáticos de química do 

Departamento de Química e Biologia (DAQBI) da UTFPR – Câmpus Curitiba, com 

vistas à racionalização do consumo de reagentes químicos e minimização da 

geração de resíduos sólidos associada.  

 

 

1.1     Objetivo geral  

 

 

  O objetivo geral desta pesquisa é analisar criticamente o gerenciamento dos 

resíduos oriundos de laboratórios didáticos de química em uma IES com vistas à 

racionalização do consumo de materiais e minimização da geração de resíduos.  
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1.2    Objetivos específicos 

 

Constituem-se objetivos específicos deste trabalho: 

•   Comparar qualitativamente o desempenho do Sistema de Gestão dos 

laboratórios do Câmpus Curitiba com o de outros Câmpus da mesma IES. 

• Analisar o inventário dos resíduos gerados em quarenta laboratórios do 

Departamento de Química e Biologia da UTFPR; 

• Verificar o alinhamento dos procedimentos adotados em relação à 

perspectiva das normas, legislação e do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos da UTFPR – Câmpus Curitiba e aos princípios da Química Verde; 

• Verificar o impacto sobre o sistema de gerenciamento da realização de 

palestras sobre práticas gerenciais de resíduos sólidos (minimização, 

reciclagem, tratamento, etc.) a usuários e responsáveis por laboratórios; 

• Identificar oportunidades de melhorias nas práticas adotadas nos 

laboratórios estudados, propondo-se estratégias para organização de 

logística, definindo procedimentos técnicos-administrativos que viabilizem o 

armazenamento, coleta e/ou tratamento dos resíduos químicos; 

• Analisar a implantação de sistema de registro para monitoramento de 

quantidades de reagentes consumidos e controle de estoques (entrada / 

saída de resíduos); 

 

 

1.3    Justificativa 

 

Laboratórios didáticos de química são geradores de resíduos. Sendo as 

universidades formadoras de profissionais que irão atuar no mercado, faz-se 

necessário que estas busquem políticas de gerenciamento de resíduos com base 

nos princípios da “química verde”, a qual visa à sustentabilidade ambiental. Assim, é 

importante a conscientização dos corpos docente e discente, bem como de técnicos 

e funcionários, visando não somente ao descarte adequado, mas também 

alternativas que possibilitem a menor geração de resíduos.  
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 Dessa forma, a contribuição deste trabalho de avaliar as dificuldades e 

problemas enfrentados na gestão dos resíduos químicos, implica diretamente em 

ações no gerenciamento destes, buscando melhorias no sentido da incorporação 

dos princípios da sustentabilidade ambiental e racionalização dos recursos públicos 

associados. 

Dos resultados deste trabalho, espera-se a possível minimização de 

resíduos, com a otimização de procedimentos, adoção de novas práticas, e 

consequentemente menor consumo de reagentes e maior sustentabilidade, e 

decréscimo de custos com o tratamento e disposição final. Pretende-se estabelecer 

e propor práticas replicáveis a laboratórios de química em outros estabelecimentos 

de ensino.  

Para o êxito da administração dos resíduos gerados, o gerenciamento dos 

resíduos dos laboratórios deverá ser seguido por todos que realizam trabalhos nessas 

dependências, sejam elas de caráter didático, pesquisa ou extensão. 
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2.          REVISÃO DA LITERATURA 

 

O gerenciamento de resíduos é uma atividade que pode representar 

eliminação de desperdícios, além de outros ganhos para o gerador. Se os resíduos 

estão associados a impactos ambientais significativos, as atividades a eles 

relacionadas precisam ser planejadas. Requer: inventário; classificação; tratamento; 

definição de procedimentos adequados para (coleta, manuseio, acondicionamento, 

transporte e/ ou transferência, armazenamento provisório, destinação final); 

minimização dos resíduos para explorar as possibilidades de (diminuir ou eliminar a 

geração, reutilizar, reciclar) (MOREIRA, 2013). Cada pessoa tem um papel 

importante a desempenhar no ciclo de vida de um produto químico em uma 

instituição, e cada uma delas deve estar ciente de que o gerenciamento inteligente 

desse ciclo de vida não apenas minimiza os riscos para os seres humanos e o meio 

ambiente, mas também diminui os custos. Reconhecer esse papel e dar a devida 

consideração é um elemento da cultura de segurança dentro de um laboratório 

(NRC, 2011). Abaixo são apresentados os aspectos correlatos à matéria, que 

subsidiam a análise crítica e discussão de resultados desta pesquisa. 

 

 

2.1    Geração de Resíduos Químicos em Laboratórios nas IES 

 

Segundo Amaral et al. (2015), as universidades têm um papel primordial nas 

questões do desenvolvimento sustentável, e deve ir além das três dimensões da 

sustentabilidade – econômica, social, e ambiental – incluindo também as dimensões 

das suas atividades fundamentais de ensino, pesquisa e extensão. Diante da 

necessidade de reduzir custos e adaptar processos internos às necessidades 

ambientais, as universidades vêm ganhando cada vez mais força a modernizar seus 

sistemas de gestão para fornecer melhor qualidade de seus descartes, 

possibilitando inovações tecnológicas ambientais que contribuem para o 

desenvolvimento sustentável (ANTONIASSI et al., 2017).  

Os laboratórios acadêmicos são locais onde as atividades práticas 

associadas ao ensino, pesquisa e extensão são executadas e constituem fonte de 

geração de resíduos. Um exemplo das possíveis fontes geradoras de resíduos 

químicos de uma universidade pode ser visto no esquema da Figura 1. 
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Figura 1- Esquema para resíduos de laboratórios químicos nas Universidades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Sassiotto et al. (2004) 

 

  De acordo com o trabalho de Marinho et al. (2011), no Brasil as IES 

passaram a se preocupar com os resíduos químicos de laboratórios gerados por 

atividades de ensino e pesquisa após o início da década de 1990, quando a 

Conferência realizada no Rio de Janeiro em 1992, conhecida como Eco-921, deixou 

clara a necessidade do envolvimento das IES em introduzir práticas ambientais 

sustentáveis em suas atividades. 

  Alinhando-se a essas diretrizes de sustentabilidade discutidas a nível global 

e nacional, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) instituiu em 1999 a Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P), que tem sido difundida e recomendada 

para os entes da administração pública, por visar à promoção de práticas ambientais 

sustentáveis no cotidiano das diversas organizações brasileiras (ALMEIDA, 2016). 

É cada vez mais perceptível que muitas das universidades brasileiras têm se 

proposto a seguir o que recomenda a A3P/MMA – que tem como objetivo estimular 

os gestores públicos a incorporar princípios e critérios de gestão socioambiental em 

                                                           
1A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), realizada em junho de 

1992 no Rio de Janeiro, marcou a forma como a humanidade encara sua relação com o planeta. Foi naquele 
momento que a comunidade política internacional admitiu claramente que era preciso conciliar o 
desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza. Disponível em:< 
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-
do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx>Acesso em: 26 abr. 2018. 
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suas atividades rotineiras, levando à economia de recursos naturais e à redução de 

gastos institucionais por meio do uso racional dos bens públicos, da gestão 

adequada dos resíduos, da licitação sustentável e da promoção da sensibilização, 

capacitação e qualidade de vida no ambiente de trabalho – pois foi desenvolvida sob 

os pilares da Agenda 212, que no capítulo 21, ao discutir o problema dos resíduos 

sólidos, afirma que as políticas públicas nacionais para esse problema devem ser 

baseadas em quatro pontos: diminuição dos resíduos produzidos; maximização da 

reutilização e reciclagem dos resíduos; promoção da disposição e do tratamento; e 

ampliação da cobertura do serviço de coleta a toda população.  

Assim, a tomada de consciência ética com relação ao uso e descarte de 

produtos químicos busca outra alternativa, que contribui para planejar a gestão dos 

resíduos, é o Princípio dos 5R’s: repensar; recusar; reduzir; reutilizar e reciclar 

(JUSTI et al., 2015). 

Primeiro deve-se repensar, ou seja, ver a necessidade do uso do reagente e 

a forma de descarte do resíduo gerado, segundo recusar, não utilizando produtos 

que geram impactos ambientais, terceiro, reduzir evitando o desperdício, quarto, 

reutilizar sempre que possível e quinto reciclar, ou seja, transformar os materiais e 

utilizar como matéria-prima para outras técnicas no laboratório. Essa visão passa 

pela identificação, tratamento e encaminhamento dos resíduos, de forma a diminuir 

os possíveis impactos ao meio ambiente (LEITE, 2017). 

Mesmo que a geração de resíduos químicos em laboratórios de ensino seja 

menor que a produzida por empresas, um sistema de gerenciamento de resíduos 

pode reduzir os riscos que produtos químicos indevidamente armazenados, 

rotulados e descartados venham causar, evitando-se multas por desastres (FARIA et 

al., 2010). 

 

 

2.2        Química Verde para o Desenvolvimento Sustentável 

 

A Química Verde tem por objetivo a viabilização de processos e produtos de 

maneira a evitar ou minimizar o impacto negativo causado ao homem e ao meio 

ambiente. Os avanços na área visam aumentar a segurança dos processos e 
                                                           
2A Agenda 21 Brasileira é um processo e instrumento de planejamento participativo para o desenvolvimento 
sustentável e que tem como eixo central a sustentabilidade, compatibilizando a conservação ambiental, a justiça 
social e o crescimento econômico.  
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também resolver questões mundiais como a mudança climática, produção de 

energia, disponibilidade de recursos hídricos, produção de alimentos e a emissão de 

substâncias tóxicas ao meio ambiente (SOUZA-AGUIAR et al., 2014).  

A Química Verde é a filosofia de projetar produtos e processos que reduzem 

ou eliminam o uso e a geração de substâncias perigosas, o que se encaixa bem com 

os objetivos gerais de uma cultura de segurança. Os 12 princípios da química verde 

(TUNDO, 2000) podem ser aplicados no laboratório como diretrizes para um 

planejamento e execução experimental prudentes (NRC, 2011). 

Os 12 Princípios da Química Verde abordando maneiras de reduzir os 

impactos ambientais e da saúde, da produção química, estão relatados no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Os 12 Princípios da Química Verde 

 

Fonte: Anastas; Warner (1998) 

 

O terceiro princípio da química verde sugere que, quando possível, as 

sínteses devem ser projetadas usando reagentes menos tóxicos. Embora o uso de 

um reagente tóxico não implique necessariamente a geração de resíduos tóxicos, de 

acordo com o primeiro princípio, os químicos devem avaliar as fontes potenciais de 

resíduos perigosos esperados da síntese proposta e incorporar estratégias para 

minimizá-los (NRC, 2011). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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Química verde, química ambiental ou química para o desenvolvimento 

sustentável é um campo emergente que tem como objetivo final conduzir as ações 

científicas e/ou processos industriais ecologicamente corretos. Considerando a 

necessidade de adequar o Brasil a novos paradigmas da economia sustentável, 

baseada no uso de matérias-primas renováveis, a visão 2010-2030 é estabelecer 

uma dinâmica de inovação e competitividade para a indústria brasileira, com base 

em processos químicos que usam matérias-primas renováveis dentro do contexto da 

Química Verde (CGEE, 2010). 

Na busca por se tornarem espaços educadores sustentáveis, as IES têm se 

envolvido com os princípios da sustentabilidade e da proteção ambiental, assumindo 

sua responsabilidade na formação dos sujeitos e na preparação das futuras 

gerações para a construção de uma sociedade mais sustentável e justa (WACHOLZ; 

CARVALHO, 2015). 

 

 

2.2     Legislação aplicável e Normatização 

 

É premente que o gerenciamento de resíduos observe as normas e 

legislações vigentes. Após vinte anos de discussões, em 2 de agosto de 2010 foi 

publicada a Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis (MMA, 2010).  

Das definições, o Art. 3º, no inciso X da Lei supracitada define 

gerenciamento de resíduos sólidos como: 

“o conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, 
nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma 
desta Lei” (BRASIL, 2010). 
 

Como instrumento de apoio à Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi 

publicada a Instrução Normativa nº 13/2012 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
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e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que estabeleceu nomenclatura 

padrão para prestação de informações sobre resíduos sólidos.  

No Art. 1º, da Instrução Normativa citada, a Lista Brasileira de Resíduos 

Sólidos, a qual é utilizada pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras, Cadastro Técnico Federal Instrumentos de Defesa 

Ambiental, e Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, bem como 

por futuros sistemas informatizados do IBAMA que possam vir a tratar de resíduos 

sólidos. Esta Lista sempre que necessário, é atualizada em consonância com as 

diretrizes de implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. No Art. 2º., 

inciso I, para fins de cumprimento desta Instrução Normativa, entende-se por 

resíduos sólidos:  

“ todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante 
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se 
procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou 
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível” (IBAMA, 2012). 

 
O Direito Ambiental atualmente utiliza como referência técnica para 

realização da classificação dos resíduos a norma da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) NBR 10.004/2004, conforme disposto no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Classificação de resíduos conforme ABNT NBR 10004:2004 

 
Fonte: Moreira, 2013.  
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A classificação dos resíduos químicos (líquidos e sólidos) geralmente é 

baseada na norma ABNT NBR 10.004: 2004 – Resíduos Sólidos – que classifica os 

resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde 

pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. Resíduo sólido 

industrial, portanto, pode ser sólido, semissólido ou líquido, dependendo de 

determinadas características. Óleos minerais usados, por exemplo, são 

considerados resíduos sólidos e se enquadram na classe I – Resíduo perigoso 

(MOREIRA, 2013). 

A importância da redução de resíduos nos laboratórios implica em: 

responsabilidade ambiental; aumento da segurança nos laboratórios; economia de 

recursos e; conformidade com a legislação vigente dentro das diretrizes da norma 

ABNT ISO 14001. A série ISO 14000 foi criada pela Organização Mundial de 

Normatizações (ISO – International Organization for Standardization). Os conteúdos 

da série ISO 14000 estão relacionados diretamente à implantação de técnicas que 

reduzem os processos de deterioração ambiental. No caso de laboratórios químicos 

de análises e pesquisas o principal potencial que pode gerar impacto ambiental é a 

geração de resíduos líquidos oriundos do processamento da amostra analisada e os 

insumos usados para obter os resultados analíticos, cujas particularidades tornam 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d´água. 

A conformidade do sistema com a ABNT NBR 14001 envolve a revisão de 

um processo produtivo visando à melhoria contínua do desempenho ambiental, 

controlando-se insumos e matérias-primas, que representem desperdícios de 

recursos naturais. A ISO 14001 / 2015 propõe uma abordagem cada vez mais 

estratégica à gestão ambiental. Primeiramente, a nova versão passa a dar maior 

enfoque à necessidade de se buscar um equilíbrio entre os três pilares da 

sustentabilidade: meio ambiente, sociedade e economia.  

 

2.3      Etapas do gerenciamento de resíduos  

 

As etapas de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, segundo Di 

Vitta et al. (2012), devem estar registradas para se comprovar que o descarte dos 

resíduos químicos gerados em uma atividade foi efetuado de maneira correta: a 

realização de um inventário; a proposição de medidas de minimização; a 

segregação; o acondicionamento; a rotulagem; o tratamento; o armazenamento; o 
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transporte; a disposição final; e registros dos resíduos químicos. Abaixo, passa-se a 

discorrer sobre tais etapas. 

 

2.3.1  Elaboração de inventários e medidas de minimização de resíduos 

 

Em um laboratório de ensino e/ou pesquisa são gerados basicamente dois 

tipos de resíduos: o ativo, é aquele gerado nas atividades de rotina do laboratório; e 

o passivo, que compreende o resíduo estocado. O inventário de resíduos consiste 

na verificação dos tipos de resíduos e das quantidades em que os mesmos são 

gerados. 

O conhecimento dos reagentes existentes no laboratório é fundamental para 

a realização do inventário, já que este será fonte dos resíduos. Além disso, a 

existência de reagentes sem uso, fora do prazo de validade ou ainda deteriorados 

ou sem identificação deve ser verificada, já que estes materiais deverão ser tratados 

ou dispostos, em função de suas características. 

Os dados do levantamento podem ser utilizados para a proposição de 

medidas de minimização. Entende-se por minimização de resíduos qualquer ação 

que reduza a quantidade ou a toxicidade de um resíduo antes de seu tratamento. A 

redução pode ser efetuada na fonte, quando um determinado resíduo deixa de ser 

gerado, podendo ainda ser atingida pelo reaproveitamento de um resíduo, seja via 

reciclagem ou reuso. Medidas de minimização também incluem a diminuição da 

escala de experimentos ou a substituição de processos ou de reagentes por outros 

que não façam uso ou não sejam perigosos. (CETESB, 2004) 

 

 

2.3.2    Segregação de resíduos químicos 

 

  A segregação de resíduos consiste na separação dos mesmos, de acordo 

com suas propriedades químicas, físicas e biológicas, com seu estado físico e seus 

tratamentos ou utilizações. A segregação deve ser sempre efetuada no momento e 

no local de sua geração (CETESB, 2004).  

  O primeiro critério a ser considerado na segregação de um resíduo leva em 

consideração a sua periculosidade. Assim, um resíduo perigoso deve ser separado 

de outro não perigoso. Além disso, um resíduo não pode ser descartado em rede de 
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esgoto sem ferir a legislação referente ao lançamento de efluentes líquidos em 

corpos d’água ou em rede de esgoto, a exemplo da Resolução CONAMA nº 357/05 

(CONAMA, 2005). 

  O segundo critério envolve o estado físico do resíduo. Assim, resíduos 

sólidos devem ser separados de resíduos líquidos. A incompatibilidade química dos 

resíduos químicos (Quadro 3), também deve ser levada em consideração quando do 

seu descarte, ou seja, resíduos contendo substâncias incompatíveis devem ser 

segregados a fim de evitar a ocorrência de reações indesejadas e consequentes 

acidentes (HIRATA, 2002) 

 

Quadro 3: Incompatibilidade de produtos químicos (continua) 

Substância Incompatível com 

 Acetileno  Cloro, Bromo, Flúor, Cobre, Prata, Mercúrio 

 Ácido acético   Ácido crômico, Ácidoperclórico, peróxidos, permanganatos, ácido 

nítrico, etilenoglicol   Acetona   Misturas de Ácidos sulfúrico e nítrico concentrados, Peróxido de 

hidrogênio  Ácido crômico   Ácido acético, naftaleno, cânfora, glicerol, turpentine, álcool, outros 

líquidos inflamáveis   Ácido hidrociânico   Ácido nítrico, álcalis  

 Ácido fluorídrico anidro, 

fluoreto de hidrogênio  

 Amônia (aquosa ou anidra) 

 Àcido nítrico concentrado   Ácido cianídrico, anilinas, Óxidos de cromo VI, Sulfeto de 

hidrogênio, líquidos e gases combustíveis, ácido acético, ácido 

crômico 

 Ácido oxálico   Prata e Mercúrio 

 Ácido perclórico   Anidrido acético, álcoois, Bismuto e suas ligas, papel, madeira 

 Ácido sulfúrico   Cloratos, percloratos, permanganatos e água  

 Alquil alumínio   Água  

 Amônia anidra   Mercúrio, Cloro, Hipoclorito de cálcio, Iodo, Bromo, Ácido 

fluorídrico   Anidrido acético   Compostos contendo hidroxil tais como etilenoglicol, ácido 

perclórico   Anilina   Ácido nítrico, Peróxido de hidrogênio  

 Azida sódica  Chumbo, Cobre e outros metais  

 Bromo e Cloro   Benzeno, Hidróxido de amônio, benzina de petróleo, Hidrogênio, 

acetileno, etano, propano, butadienos, pós-metálicos  Carvão ativo   Dicromatos, permanganatos, Ácido nítrico, Ácido sulfúrico, 

Hipoclorito sódio   Cloro   Amônia, acetileno, butadieno, butano, outros gases de petróleo, 

Hidrogênio, Carbeto de sódio, turpentine, benzeno, metais 

finamente divididos, benzinas e outras frações do petróleo  

 Cianetos   Ácidos e álcalis  

 Cloratos, percloratos, clorato 

de potássio  

 Sais de amônio, ácidos, metais em pó, matérias orgânicas 

particuladas, substâncias combustíveis   Cobre metálico   Acetileno, Peróxido de hidrogênio, azidas  

 Dióxido de cloro   Amônia, metano, Fósforo, Sulfeto de hidrogênio  

 Flúor   Isolado de tudo  

 Fósforo   Enxofre, compostos oxigenados, cloratos, percloratos, nitratos, 

permanganatos   Halogênios (Flúor, Cloro, 

Bromo e Iodo)  

 Amoníaco, acetileno e hidrocarbonetos  

 Hidrazida   Peróxido de hidrogênio, ácido nítrico e outros oxidantes  

 Hidrocarbonetos (butano, 

propano, tolueno)  

 Ácido crômico, flúor, cloro, bromo, peróxidos  

 Iodo   Acetileno, Hidróxido de amônio, Hidrogênio  

 Líquidos inflamáveis   Ácido nítrico, Nitrato de amônio, Óxido de cromo VI, peróxidos, 

Flúor, Cloro, Bromo, Hidrogênio  Mercúrio   Acetileno, ácido fulmínico, amônia 

 Metais alcalinos   Dióxido de carbono, Tetracloreto de carbono, outros 

hidrocarbonetos clorados   Nitrato de amônio   Ácidos, pós-metálicos, líq. inflamáveis, cloretos, enxofre, 

comp.orgânicos em pó 
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 Nitrato de sódio   Nitrato de amônio e outros sais de amônio  

 Óxido de cálcio   Água  

 Óxido de cromo VI   Ácido acético, glicerina, benzina de petróleo, líquidos inflamáveis, 

naftaleno  

Quadro 3: Incompatibilidade de produtos químicos (continuação) 

Substância Incompatível com 

 Oxigênio   Óleos, graxas, Hidrogênio, líquidos, sólidos e gases inflamáveis 

 Perclorato de potássio   Ácidos  

 Permanganato de potássio   Glicerina, etilenoglicol, Ácido sulfúrico  

 Peróxido de hidrogênio   Cobre, Cromo, Ferro, álcoois, acetonas, substâncias combustíveis  

 Peróxido de sódio   Ácido acético, Anidrido acético, benzaldeído, etanol, metanol, 

etilenoglicol, Acetatos de metila e etila, furfural   Prata e sais de Prata   Acetileno, Ácido tartárico, Ácido oxálico, compostos de amônio 

 Sódio   Dióxido de carbono, Tetracloreto de carbono, outros 

hidrocarbonetos clorados   Sulfeto de hidrogênio   Ácido nítrico fumegante, gases oxidantes  

 

Fonte: Hirata; Mancini Filho (2002) 

 

  Uma vez obedecidos estes três critérios, deve-se pensar no tratamento ou 

na aplicação do resíduo. Desta forma, resíduos que serão reaproveitados devem ser 

segregados, e aqueles que tiverem o mesmo tratamento/tipo de destino poderão ser 

reunidos.  

Quando se trabalha com tratamento de resíduos, percebe-se a importância, 

inicialmente da conscientização para a educação ambiental, rompendo com a 

concepção inadequada de que a química só traz malefícios e, também, é importante 

que ocorra a redução dos mesmos na fonte geradora, pois se isso ocorrer, 

consequentemente reduzirá o tempo e os reagentes utilizados para o tratamento, 

bem como a energia gasta no processo (SOTILES et al., 2015).  

 

 

2.3.3     Acondicionamento e rotulagem de resíduos químicos   

 

 Os resíduos químicos segregados deverão ser acondicionados em 

recipientes fisicamente resistentes e quimicamente compatíveis com os resíduos. 

Estes recipientes deverão ser apropriadamente rotulados e tampados, e também 

armazenados sobre bandejas de contenção para prevenir possíveis acidentes. Para 

o acondicionamento de resíduos os recipientes deverão ser rotulados com etiquetas 

confeccionadas em material resistente ao manuseio e armazenagem do resíduo.  
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Um rótulo frequentemente utilizado em recipientes é o Diagrama de 

Hommel, mundialmente conhecido pelo código NFPA 704 que é uma simbologia 

empregada pela Associação Nacional para Proteção contra Incêndios (em inglês 

NFPA: National Fire Protection Association), dos Estados Unidos da América.Tal 

sistema de rotulagem indica a toxidade, a inflamabilidade e a reatividade de 

produtos químicos perigosos.  

Na Figura 2, observa-se o Diagrama de Hommel e os respectivos graus de 

riscos, onde o losango maior está dividido em quatro losangos menores, com 

números de zero (perigo pouco severo) a quatro (perigo muito severo) nas três 

seções coloridas, e a quarta seção (branca) é para denotar medidas especiais de 

combate a incêndio ou outros perigos.  

O diagrama na rotulagem de produtos é muito útil, pois permite que se tenha 

ideia sobre o risco representado pela substância ali contida. Para o preenchimento 

do Diagrama pode-se utilizar bases de consulta que contenham as FISPQ (Ficha de 

Informação de Segurança de Produto Químico) (ABNT, 2014). 

 

Figura 2. Diagrama de Hommel para rotulagem de produtos químicos 

 

Fonte: Alberguini et al., 2005 

 

 

A descrição dos riscos das substâncias químicas está contida na FISPQ de 

cada substância. É recomendável sua leitura antes da execução das tarefas que 

envolvam o manuseio de produtos químicos. Assim, os rótulos devem conter a 

inscrição “resíduo perigoso” ou “resíduo químico”, o nome do resíduo químico, bem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Hommel
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como sua composição qualitativa, além de frases e símbolos de risco, o nome do 

responsável pela geração do resíduo, o volume, e data de armazenado.  

2.3.4      Tratamento, armazenamento e transporte de resíduos químicos  

 

  Segundo  Di Vitta et al. (2012), os tratamentos que podem ser realizados em 

um laboratório envolvem os seguintes processos: i) Neutralização: usado em 

resíduos ácidos ou básicos, principalmente inorgânicos, como soluções de ácido 

clorídrico, sulfúrico, nítrico, ou de hidróxido de sódio, potássio, etc.; ii) Redução: 

usado no tratamento de resíduos oxidantes, como peróxidos e hipocloritos; iii) 

Oxidação: usado no tratamento de resíduos redutores, como sulfitos e bissulfitos; iv) 

Precipitação: usado principalmente para a remoção de cátions e de ânions de 

soluções aquosas, como por exemplo, na remoção de mercúrio pela adição de 

sulfeto; v) Destilação: usada principalmente para a recuperação de solventes 

orgânicos, como acetona, etanol, hexanos, entre outros; vi) Degradação química: 

usado para destruir uma substância química. É o que ocorre, por exemplo, quando 

se faz reagir acetato de etila com hidróxido de sódio; vii) Biodegradação: processo 

que faz uso de agentes biológicos para a destruição de uma substância química; viii) 

Processos oxidativos avançados: baseado na geração de radical hidroxila (OH), 

oxida compostos orgânicos complexos a moléculas mais simples, pode ser utilizado, 

por exemplo, para propiciar o reaproveitamento de sílica; ix) Adsorção: processo 

utilizado para reter íons, normalmente de metais pesados presentes em soluções 

aquosas, pode ser efetuado pelo emprego de carvão ativo ou biomassa; x) Troca 

iônica: usado para a remoção de íons de soluções aquosas.  

Quando os resíduos químicos não puderem ser tratados no laboratório de 

origem, devem ser armazenados temporariamente em local apropriado, até que 

sejam retirados por uma empresa especializada, de modo que suas características e 

suas quantidades não se alterem. Este armazenamento não deve ser efetuado no 

laboratório, mas sim em local específico. Os recipientes devem estar fechados e 

apropriadamente rotulados. Devem ainda estar sobre coletores secundários, longe 

de fontes de luz, calor e de água, e separados por compatibilidade química. 

Os resíduos químicos, quando não puderem ser tratados no laboratório ou 

na instituição geradora, deverão ser removidos para uma unidade de tratamento ou 

de disposição final. Neste processo é importante que sejam utilizadas técnicas que 

preservem uma vez mais as características e as quantidades do resíduo. 
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Para garantir essa preservação, a legislação brasileira que trata do 

transporte de produtos perigosos a Resolução nº 5.232, de 14 de dezembro de 

2016, da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), em que se aprova as 

Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos 

Perigosos.  

É importante, que para a realização de procedimentos fora dos limites físicos 

da unidade geradora há que se requerer licença para o transporte dos resíduos junto 

aos órgãos fiscalizadores do meio ambiente.  

 

 

2.3.5     Destinação final e registros de resíduos químicos 

 

É necessária documentação para destinação final. Na maioria das vezes, os 

laboratórios optam por terceirizar a destinação final desses resíduos, encaminhando-

os para empresas especializadas. Tais empresas devem possuir licença e 

autorização dos órgãos competentes de controle e fiscalização ambiental federal e 

estadual. Apesar do encaminhamento dos resíduos a terceiros, a responsabilidade 

pelo transporte e disposição final dos resíduos continua sendo da unidade geradora.  

O gerenciamento de resíduos químicos prevê como última etapa, o registro 

de todas as atividades realizadas nas outras etapas dos gerenciamentos. Assim, 

todos os documentos gerados durante a geração, o armazenamento, os tratamentos 

adotados, o transporte, etc. devem ser guardados para que se possa comprovar que 

os procedimentos realizados foram os exigidos por lei, que visam a preservação da 

saúde e do meio ambiente. Exemplos de documentos que devem ser guardados 

incluem as licenças ambientais de empresas contratadas e certificados de 

destruição de resíduos. (BARBOSA, 2009) 

 

 

2.4      Informações sobre o gerenciamento em laboratório de outras IES do 

Brasil 

 

Vários autores investigaram ações de minimização de resíduos, mostrando 

com isso o gerenciamento de resíduos em outras IES.  O Quadro 4 apresenta as 

ações de minimização realizadas em algumas IES. 
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Quadro 4 – Descrição de iniciativas para minimização de resíduos realizadas em IES 

Autor Ações Realizadas 

Mistura et al. 

(2010) 

UPF – Universidade de Passo Fundo 

• Uso de microescala em laboratório o uso de menores quantidades de 
reagentes e equipamentos; 

• Na limpeza das vidrarias, substituiu a clássica e tóxica solução 
sulfocrômica por outros produtos disponíveis no mercado, como 
detergentes líquidos específicos; 

Gomes et al. 

(2013) 

 

UFC – Universidade Federal do Ceará 

• Métodos de recuperação para resíduos que contêm os íons prata, 
mercúrio, cobre e arsênio: prata (Ag+), mercúrio (Hg2+), cobre (Cu2+) e 
arsênio (As3+); 

• As soluções de ácido clorídrico e hidróxido de sódio foram 
neutralizadas. 

Santos; Benigno 

(2010) 

 

 

UFC / UFAL – Universidade Federal de Alagoas 

• Para os resíduos contendo chumbo (Pb2+), foram empregados métodos 
de recuperação como: tratamento com Hidróxido de Sódio, tratamento 
com Tioacetamida e tratamento Eletrolítico.    

Silva 31L 31L.  
(2016) 

IFRN – Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

• Algumas práticas experimentais a fim de demonstrar formação de 
precipitados, como a do iodeto de chumbo devem ser substituídas por 
outras que não formem metais pesados, por exemplo, de carbonato de 
cálcio, resultando em um resíduo isento de metal pesado. 

Teixeira; Ribeiro 

(2015) 

 

UNINOVE – Universidade Nove de Julho 

• Substituição de reagentes por outros, como a utilização de cloreto de 
sódio em lugar de hidróxido de sódio, que é uma substância menos 
perigosa; 

• Minimização da escala de experimentos durante as aulas experimentais 
da Disciplina de Química, substituindo balões volumétricos de 250 mL 
pelos de 100 mL. 

Alberguini et al. 

(2003) 

 

USP – Universidade de São Paulo 

• Após o tratamento, o que era resíduo químico transforma-se em produto 

químico recuperado, ficando disponível para reutilização; 

Schneideret al. 

(2012) 

 

UCS - Universidade de Caxias do Sul 

• Os resíduos são segregados de acordo com as recomendações da 
norma NBR 12.235, evitando assim, a promoção de reações 
secundárias e formação de novos produtos. 

Silva et al.  

(2013) 

 

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

• Desenvolvimento de uma metodologia eficaz para o tratamento e 
recuperação dos resíduos de cobre de resíduos.  Posteriormente, e o 
cobre foi recuperado na forma de CuSO4, para o reaproveitamento em 
outras aulas práticas. 

Soares et al. 

(2013) 

 

UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa 

• Tratamento do H2Cr2O7 com redução do cromo VI para cromo III em 

meio ácido, com base na revisão bibliográfica; 

• O precipitado de hidróxido de cromo foi reservado para reutilização. 

Moura; Silva 

(2006) 

 

UEPB – Universidade Estadual da Paraíba 

• Recuperação do nitrato de prata, a partir de resíduos descartados dos 
laboratórios de química; 

• O método foi de oxirredução, que consiste na imersão de fios de cobre 
polidos na solução que contém a prata líquida, com isso o cobre 
metálico libera os elétrons fazendo com que a Ag+ aceite tais elétrons 
transformando-se em Ag(s). 
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3.          METODOLOGIA 

 

 Esta pesquisa é de natureza aplicada, com o objetivo de diagnosticar e 

descrever criticamente um cenário, contribuindo para a melhoria deste. Assim, a 

abordagem escolhida foi estudo de caso, que teve como foco os laboratórios do 

Departamento Acadêmico de Química e Biologia (DAQBI) do Câmpus Curitiba da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR.  

O quantitativo de dados levantados foi realizado nos 41 (quarenta e um) 

laboratórios de ensino e/ou pesquisa do Departamento Acadêmico de Química e 

Biologia (DAQBI) da UTFPR - Câmpus Curitiba, Sede Ecoville, como mostrado 

Quadro 6, do Bloco C, Bloco E e Bloco F. O Bloco C tem total de 25 (vinte e cinco) 

laboratórios, o Bloco E tem 4 laboratórios e o Bloco F total de 12 laboratórios todos 

geradores de resíduos químicos.  Deste total, 13 (treze) laboratórios são destinados 

às aulas, 25 (vinte e cinco) laboratórios à pesquisa, e 3 (três) laboratórios a aula / 

pesquisa. 

As dependências do DAQBI estão localizadas na Rua Deputado Heitor 

Alencar Furtado, 5000, bairro Campo Comprido, no município de Curitiba, Estado do 

Paraná. Na Figura 3, a vista aérea do Câmpus Curitiba – UTFPR, mostrando a 

localização do prédio do DAQBI. 

 
Figura 3: Vista aérea do Câmpus Curitiba – UTFPR, e localização do DAQBI       

 
Fonte: Google, 2018 
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Os dados deste trabalho foram obtidos junto ao almoxarifado do DAQBI da 

UTFPR – Câmpus Curitiba, que estão organizados em planilhas, inserindo as 

massas dos resíduos gerados em quilograma (kg) de cada laboratório, e 

classificados de acordo com suas características: orgânico polar, orgânico apolar, 

metal, ácido, básico, organoclorado, biológico e outros.  

Para atender o embasamento teórico do presente trabalho, primeiramente foi 

realizado um levantamento bibliográfico através de portais de periódicos científicos, 

principalmente na Base de Dados do Portal de Periódicos e Banco de Teses e 

Dissertações da Capes, nas Bases Nacionais do Scielo, Google Acadêmico, e 

plataforma Web of Science. Na sequência, atualizou-se o inventário dos resíduos 

gerados nos laboratórios do DAQBI no período de 2017 e 2018, e também foram 

analisados inventários de anos anteriores a partir de 2008 a 2018.  

 A base de um gerenciamento de resíduos é o inventário destes, pois 

segundo o CONAMA nº 313/02, o inventário é o documento no qual deve constar a 

tipificação e quantificação dos resíduos e a destinação dada a cada um deles. Desta 

forma, atualizou-se este, acompanhando a geração no período de 2017 a 2018 

(CONAMA, 2002). 

Para verificar a evolução da geração dos resíduos com o passar dos anos, 

promoveu-se o diagnóstico da gestão laboratorial, pela análise do inventário de 

resíduos sólidos, documentos de gestão (Planos, rotinas de controle, documentos de 

descarte de resíduos, etc.). Considerando-se que a autora desta dissertação é 

servidora pública e técnica responsável por assessorar os referidos laboratórios e 

membro da Comissão Departamental de Gestão de Resíduos, o acesso às 

informações restou facilitado. 

Adicionalmente, foram investigados os procedimentos adotados na gestão 

de resíduos laboratoriais em outros 13 Câmpus da mesma IES, para fins 

comparativos. Juntamente foi realizado um levantamento de artigos referentes a 

minimizações nas aulas práticas em Câmpus de outras IES. Passa-se a descrever 

em maior detalhe o histórico de gerenciamento de resíduos na IES de estudo e em 

seguida as principais etapas de pesquisa. 
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3.1     Histórico do Gerenciamento dos Laboratórios do DAQBI  

 

Na Figura 4 apresenta-se um resumo do histórico do gerenciamento dos 

resíduos dos laboratórios do DAQBI.  

 

Figura 4 - Linha do Tempo do Gerenciamento dos Resíduos dos Laboratórios do DAQBI 

 

Fonte: Autora 

 

A UTFPR, ainda como antigo Centro Federal de Ensino Técnico (CEFET), 

iniciou em 1988 ações para minimização de resíduos. Incialmente, promoveram-se 

ações como reutilização de papéis, confeccionando-se blocos de rascunhos e a 

reutilização de cavacos de madeira. 

Até que, em 2004 a Prefeitura Municipal de Curitiba, impôs ao CEFET, 

através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente a elaboração de um Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), conforme previsto no Art. 33 do 

Decreto Municipal nº 983/2004, atendendo então à legislação vigente. Para tal, foi 

criada uma comissão de professores e técnicos administrativos para a elaboração 

do Programa de Gestão de Resíduos da Unidade Curitiba – PGRU.  Em paralelo, 

professores com ajuda de estudantes do Curso de Tecnologia em Química 

Ambiental viram necessidade de se buscar destino correto aos resíduos químicos 
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gerados nos laboratórios do DAQBI, que há muito vinham sendo coletados 

(BARBOSA, 2009). 

A partir do Trabalho de Conclusão de Curso de Fortunato e Lubachewski, 

2005, foi elaborado um primeiro Manual de Gerenciamento de Resíduos de 

Laboratório do Departamento Acadêmico de Química e Biologia, que teve como 

objetivo à melhoria do gerenciamento dos resíduos de laboratório o qual visou à 

minimização, tratamento dos resíduos, segregação, armazenamento e rotulagem 

adequados (BARBOSA, 2006). Este trabalho foi realizado pelo fato, destes resíduos 

constituírem uma classe especial dentro de um gerenciamento devido às suas 

peculiaridades como já mencionado no capítulo 2. 

No segundo semestre de 2007 uma nova comissão foi criada tendo-se como 

presidente, a docente Drª Valma Martins Barbosa e demais integrantes. Um dos 

principais objetivos desta fase foi o aprimoramento e ampliação do gerenciamento 

dos resíduos em geral do agora Câmpus Curitiba da Universidade Tecnológica do 

Paraná. Assim foi elaborado um novo documento intitulado Manual do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos - Câmpus Curitiba (PGR-CC), com a inclusão de uma 

listagem de documentos e procedimentos que foram incorporados ao documento. 

Mas os resíduos gerados nos laboratórios do DAQBI, novamente não foram inclusos 

neste Manual geral, por já existir um específico para tal. 

Em 2012, o DAQBI foi transferido da sede Centro para os Blocos C e F da 

sede Ecoville do Câmpus Curitiba (Figura 3), aumentando-se a quantidade de 

laboratórios de ensino e pesquisa de dez para quarenta e um. Nos laboratórios de 

ensino, utilizados pelos cursos técnicos e de graduação, são ministradas as aulas 

práticas de Química e Biologia, com número expressivo de alunos. Já nos 

laboratórios de pesquisa esta quantidade é reduzida com usuários apenas para a 

execução do seu projeto de pesquisa. Neste caso a geração de resíduos pode ser 

reduzida, apesar de sua composição ser diversificada e variável, sua prevenção é 

mais fácil, uma vez que o pesquisador pode ter mais controle sobre a execução dos 

trabalhos (BARBOSA, 2015). 

A manutenção e gestão dos laboratórios ficam sob responsabilidade dos 

professores do departamento, que contam com ajuda de estagiários, uma vez que 

não há profissionais técnicos suficientes contratados pela universidade para tal 

tarefa. Os professores orientam os estudantes sobre quais resíduos podem ser 

descartados e quais devem ser armazenados até o dia da coleta. Os resíduos 
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armazenados são encaminhados para o almoxarifado, que faz sua quantificação e a 

cada semestre são encaminhados à destinação final (BARBOSA, 2015).  

Atualmente, o DAQBI possui uma Comissão para o Gerenciamento de 

Resíduos de seus Laboratórios do qual a autora faz parte, no sentido de continuar 

orientando professores e alunos para gestão adequada. 

 

 

3.2     Procedimentos pré-estabelecidos para o gerenciamento de resíduos 

químicos do DAQBI  

 

Descreve-se na Figura 5, o fluxograma de procedimento definido pela 

Comissão de Gerenciamento de Resíduos para adoção nos ambientes por esta 

regidos. Na Figura 5 são apresentadas, sob a forma de tópicos, as principais 

diretrizes estabelecidas para gerenciamento dos resíduos nos ambientes do DAQBI, 

pré-intervenção desta pesquisa. 

 

Figura 5 - Fluxograma de Procedimentos de Minimização de Resíduos 

 

Fonte: A autora 

 

• Identificar os Laboratórios: Foi feito um levantamento de todos os laboratórios 

do DAQBI com seus respectivos nomes; 

• Resíduos dos Laboratórios: Locais onde são gerados os resíduos. O 

levantamento dos resíduos ou classes de resíduos gerados (tipo, estado 
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físico, quantidade, classe, etc.), ao mesmo tempo em que envolve a 

caracterização e a classificação dos resíduos e também dos pontos 

geradores de resíduos, através de visitas aos laboratórios, acompanhamento 

de aulas práticas e dados fornecidos pelos usuários destes laboratórios; 

• Segregação: Após a geração do resíduo, proveniente de aula prática ou 

pesquisa, este é separado em recipientes apropriados conforme a 

incompatibilidade de produtos químicos; 

• Rotulagem: os recipientes com resíduos são rotulados com as etiquetas 

online seguindo o diagrama de Hommel; 

• Armazenamento no Laboratório: Os resíduos corretamente segregados e 

rotulados, ficam armazenados nos laboratórios onde foram gerados até o dia 

da coleta; 

• Diagnóstico: 20 dias antes da coleta de resíduos, os responsáveis pelos 

laboratórios são informados de que devem mandar para o almoxarifado as 

informações contidas nas etiquetas online de seus resíduos preenchidas; 

• Análise: É feita a análise pela autora juntamente com a comissão de resíduos, 

das etiquetas online enviadas pelos geradores; 

• Se passivel: É enviado para o gerador um e-mail avisando qual o resíduo 

poderá ser tratado e orientado de como proceder; 

• Se não passivel: Depois de analisado o resíduo e visto que este não é 

passivo de tratamento, o gerador aguarda para descartar somente no dia da 

coleta; 

• A destinação dos resíduos químicos que não foram tratados nos laboratórios, 

é realizada a cada semestre, sendo os resíduos recolhidos por uma empresa 

especializada contratada, que destina os mesmos ao tratamento. A coleta 

externa dos resíduos é feita através de uma empresa contratada pela 

universidade, a HMS Resíduos. É importante que a administração da UTFPR, 

realize auditorias na empresa responsável pela coleta e disposição final do 

resíduo, bem como solicite o Certificado de Destinação Final de Resíduos. O 

objetivo das auditorias é para ter o conhecimento se tal empresa está 

cumprindo seu papel, de acordo com as normas da ABNT, e legislação como 

a Resolução nº 5232 de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), a qual aprova as instruções complementares ao regulamento do 
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transporte terrestre de produtos perigosos. Isso é necessário para verificação 

da disposição ambientalmente correta. A Figura 6 apresenta o veículo que 

transporta os resíduos. 

 
Figura 6: Veículo para o transporte externo dos resíduos 

 

Fonte: A autora 
 

No dia-a-dia dos laboratórios são gerados os resíduos ativos, provenientes 

das atividades rotineiras de aulas práticas e pesquisa. Mas há também resíduos por 

tempos estocados, sem identificação ou até mesmo reagentes vencidos com rótulos 

totalmente danificados, que constituem o passivo ambiental. Muitas substâncias que 

eram descartadas diretamente na rede, hoje são segregadas e armazenadas, 

evitando assim a contaminação dos ambientes aquáticos. 

Na Figura 7 (A e B) estão as fotografias dos laboratórios de Química Geral, e 

Química Analítica, respectivamente, para se exemplificar a estrutura dos laboratórios 

de ensino. 

 
Figura 7: (A) Lab. de Química Geral; (B) Lab.de Química Analítica 

  

Fonte: A autora, 2018 
 

A B 
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Cada laboratório gerador estoca seu próprio resíduo, até a coleta. É 

orientado para que os recipientes sejam rotulados e identificados, e a cada final de 

semestre são enviados para um aterro industrial. Sugere-se que os responsáveis 

pelos laboratórios de aulas práticas e pesquisa do DAQBI, orientem os alunos a não 

descartarem resíduos nas pias, durante as aulas práticas.  

Como descrito no histórico, já há um Manual do Departamento com 

orientações sobre tratamento e destinação de alguns resíduos. Como por exemplo, 

os resíduos de fácil tratamento, como uma neutralização, devem ser tratados no 

próprio laboratório, podendo ser descartados na pia se o único problema é referente 

ao pH. 

 

 

3.3      Levantamento de Informações Sobre o Gerenciamento dos Resíduos 

de  

       Laboratórios em outros Câmpus 

 

O levantamento dos dados referente à gestão e destinação dos resíduos dos 

outros Câmpus da UTFPR foi realizado a partir de informações recebidas pelos e-

mails enviados a cada Câmpus com a seguinte pergunta: “Há ações em relação aos 

resíduos químicos gerados nesse Câmpus ou o gerenciamento desses?”. Foram 

enviados formulários para os 12 Câmpus da UTFPR, exceto Curitiba. Inicialmente 

apenas 6 responsáveis pela gestão de resíduos dos câmpus enviaram resposta e, 

para os que não enviaram, foi reenviado o formulário e mais três respostas foram 

obtidas. Então, novamente foi enviado o formulário para os três faltantes e foram 

obtidas respostas para todos os 13 Câmpus da IES. 

 

 

3.4      Levantamento e Atualização do Inventário dos Resíduos 

 

 O inventário é a base de um diagnóstico para o gerenciamento de resíduos. 

Para verificar a evolução da geração dos resíduos com o passar dos anos, foram 

levantados e analisados os inventários disponíveis, que abrangeram o período de 

2008 a 2016. Em seguida, elaborou-se e atualizou-se o inventário dos resíduos 

gerados no período de 2017 a 2018. Para tal, foram distribuídos formulários aos 
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responsáveis por cada laboratório. Elaboraram-se dois tipos de formulários, uma 

versão preliminar no ano de 2017 e uma versão revisada/aprimorada no ano de 

2018, onde acrescentaram-se características específicas para cada resíduo. 

Na primeira etapa o modelo de formulário utilizado para registro dos dados 

dos resíduos gerados de 2008 a 2016 está ilustrado na Figura 8, no qual eram 

preenchidos em duas cópias onde uma cópia ficava no almoxarifado (arquivada) e 

outra era colada na caixa contendo os frascos de resíduos de cada laboratório para 

posterior retirada. O problema é que em muitos casos os formulários apresentavam 

informações incompletas e divergentes dos rótulos dos resíduos, com isso perdiam 

algumas anotações importantes. 

 

Figura 8: Formulário (em vigor de 2008 a 2016) 

 
Fonte: DAQBI, 2018 

 

Foi reformulada a planilha do recolhimento dos resíduos químicos do 

DAQBI, com o objetivo de melhorar a qualidade das informações e facilitar seu 

preenchimento (Figura 9), que passou a vigorar em 2017 gerando a segunda etapa. 

 

Figura 9: Formulário (2017) 

 

Fonte: Almoxarifado -DAQBI 
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Quando da retirada dos resíduos pela empresa contratada, em 2017, foi 

observado que os formulários preenchidos, que ficavam no almoxarifado do DAQBI, 

não contemplavam algumas das anotações das etiquetas dos frascos de resíduos; 

portanto faltavam informações importantes. 

Foi preciso reformular novamente, para atender melhor às necessidades. 

Então, se deu início a terceira etapa onde foi elaborada uma nova etiqueta para os 

frascos de resíduos químicos do DAQBI, que está disponível online no site deste 

Departamento. O modelo para a rotulagem dos resíduos é mostrado na Figura 10. 

Assim, os registros das informações dos rótulos ficam arquivados, dispensando o 

preenchimento de formulários. 

Atualmente, o usuário preenche as etiquetas online e envia com 20 dias de 

antecedência, para a Comissão de Resíduos fazer o checklist e analisar as 

informações. Se o preenchimento das etiquetas estiver de acordo, ou seja, com as 

informações de seus resíduos corretamente, serão avisados aos responsáveis de 

cada laboratório que está tudo de acordo e que aguardem o dia da coleta.  

As etiquetas que não contenham informações preenchidas corretamente, 

serão comunicados aos responsáveis do laboratório de que este resíduo deverá ser 

tratado no próprio laboratório e não enviado para descarte. 

 

Figura 10: Nova Etiqueta para os rótulos 

 

Fonte: site da UTFPR - Câmpus Curitiba 
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3.5       Definição de Estratégias de Redução e Reuso 

 

 Com o intuito de se reduzir as quantidades de resíduos geradas nas aulas 

práticas, acompanharam-se aulas práticas para se verificar junto aos professores e 

estagiários possibilidades de minimização e ou tratamento dos resíduos no próprio 

laboratório para aplicá-los na disciplina. Para tanto, formam acompanhadas aulas de 

Prática de Química Geral, Química Inorgânica, Química Analítica, Química Orgânica, 

Físico-Química e Engenharia. As aulas de Prática de Química Geral foram 

acompanhadas 1 vez por semana durante um semestre, assim como as aulas de 

Química Inorgânica como mostra a Figura 11. Já as outras aulas foram 

acompanhadas em média 4 aulas de cada disciplina.  

 

Figura 11: Aulas de Química Inorgânica 

 

Fonte: A autora, 2018 
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3.6     Orientação e sensibilização dos professores e estudantes 

 

Como estratégia de conscientização e educação ambiental, e repercussão 

sobre o processo de gestão de resíduos, nesta pesquisa promoveu palestras, 

orientações e reuniões com alunos e responsáveis pelos laboratórios. Foram 

realizados: uma palestra para os docentes do DAQBI; uma palestra para estagiários 

do Departamento; uma outra para os alunos do Programa de Pós Graduação de 

Química e do Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental; e 

uma última palestra ministrada para os alunos do curso de graduação em 

Tecnologia em Processos Ambientais, junto à disciplina de Biossegurança, como 

forma de disseminar as práticas propostas pelo Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS) institucional e aprimoramentos (propostas de melhoria) 

obtidos ao longo da pesquisa. 

Reuniões individuais foram realizadas na sala da própria autora e palestras 

foram realizadas no auditório da Universidade, localizado no Bloco B, como 

apresentado na Figura 12. 

 

Figura 12: Palestras no auditório 

 

Fonte: Autora, 2018 
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4.         RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com vistas a facilitar a compreensão dos resultados desta pesquisa, 

organizou-se este capítulo de modo que a análise crítica fosse conduzida do geral 

para o particular, ao invés de uma sequência meramente cronológica. Entende-se 

que esta é a melhor forma de se agrupar o conteúdo, vez que os estudos se 

desenvolveram de modo iterativo e interativo com os usuários dos laboratórios, em 

constante aprimoramento.  

 

4.1    Resultados do levantamento de informações sobre o gerenciamento 

dos resíduos de laboratório em outros Câmpus 

 

O Quadro 5 apresenta um panorama do gerenciamento dos resíduos dos 

outros Câmpus da UTFPR em comparação com o Câmpus de Curitiba. Os itens 

abordados na tabela são: se o estabelecimento possui ou não um Sistema de 

Gerenciamento de Resíduos (SGR), que ações o Câmpus realiza para a coleta e 

tratamento desses resíduos, a forma como estes são armazenados, o transporte e o 

destino final desses resíduos. 
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Quadro 5 - Resultados dos levantamentos sobre o Sistema de Gerenciamento de Resíduos (SGR) em todos os câmpus da IES 

Fonte:   Autora, 2018 

Denominaçã
o do Câmpus 

Possui 
SGR? 

Ações Como são armazenados? Transporte Qual é o destino 
dos resíduos? 

 
Curitiba 

 
 

Não possui 

Manual de gerenciamento com procedimentos e 
orientações para estudantes e docentes. Comissãode 

gerenciamento de resíduos 

 
No local onde foi gerado 

 
Empresa contratada 

 
Tratamento ou 

aterro 

Apucarana 
 

Não possui 
Orientação para os usuários e tratamento de efluentes 

 
Em bombonas nos laboratórios 

 
Não possui 

Estação de 
tratamento de 

efluentes  

Campo 
Mourão 

 
Não possui 

O descarte é realizado por via externa 
Em área externa, fechada, coberta, identificada 

e com piso impermeável. 
 

Não informado 
 

Aterro classe I 

Cornélio 
Procópio 

 
Não possui 

 
Não informado 

 
Não informado 

 
Empresa contratada 

 
Não informado 

 
Dois Vizinhos 

 
Não possui 

 
Criação de uma comissão específica 

 
Casinha do compressor 

 
Empresa contratada 

 
Não informado 

Francisco 
Beltrão 

Possui 
A Comissão Gestora de Planejamento de Logística 

Sustentável (PLS) 

Resíduos de laboratório são acondicionados em 
função de sua classificação. Recipientes 

plásticos de 60 Litros. Os orgânicos vão para 
compostagem no próprio Câmpus. Resíduos 

sólidos são coletados separadamente. 

Empresa contratada 

No Câmpus há 
compostagem. 
Os demais são 
tratados pelas 

empresas. 

Guarapuava Não possui 
Estão realizando usinagem a seco para reduzir a 

geração de resíduos, pois utiliza muito menos fluidos do 
que a usinagem convencional. 

Garrafões de água não adequados Não possui Não possui 

Londrina Não possui 
Possui comissão de Gerenciamento de Resíduos e 

uma empresa contratada por licitação. 
 

Responsabilidade da comissão 
 

Não informado 
 

Não informado 

Medianeira Não possui Fez a gravimetria. Não informado Não informado Não informado 

Pato Branco 
 
 

Possui 

Identificam os geradores, responsabilizam os 
responsáveis dos laboratórios via portaria institucional, 

Orientações e Fiscalização. 

 
Não informado 

Não informado Não informado 

Ponta Grossa 
 

Possui 
 

Segregação e coleta específica. 
 

Armazenados em bombonas 

Interno por 
terceirizados e a 

coleta por empresa 
especializada 

contratada 

 
Aterro industrial 

 
Santa Helena 

 
Não possui 

Empresa contratada para realizar o tratamento e 
disposição dos resíduos 

Possui local adequado para armazenamento 
temporário, com baias específicas e sala 

fechada para os químicos 

 
Não informado 

 
Não informado 

Toledo Possui 
Retiraram os copos do RU e descartaram materiais 

encalhados 
Armazenados em bombonas Não informado Não informado 

4
5
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Da análise do Quadro 5, pode-se concluir que dos 13 Câmpus apenas 

30% possuem de fato um SGR. Os outros, incluindo Curitiba, possuem apenas 

ações assistemáticas. Dentre estas ações, Curitiba e outros três Câmpus possuem 

uma Comissão responsável pelo Gerenciamento dos resíduos. O armazenamento 

dos resíduos em todos os Câmpus é realizado de acordo com as normas, e os 

resíduos não identificados são armazenados separadamente. Curitiba realiza o 

transporte desses resíduos via empresa contratada, assim como mais quatro outros 

Câmpus, os demais não possuem essa informação. O destino final dos resíduos é 

aterro ou tratamento em Curitiba e outros quatro Câmpus, os demais não possuem 

essa informação. 

Apucarana possuí um total de 1316 alunos e 211 servidores distribuídos 

em 8 cursos atualmente, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Química, Engenharia Têxtil, Licenciatura em Química e 

Tecnologia em Design de Moda dos quais geram resíduos químicos os quais ficam 

armazenados em bombonas como citado no Quadro 5 e é necessário o tratamento 

de efluentes devia a Engenharia Textil.  

O campus de Campo Mourão tem o tamanho semelhante a Apucarana 

com um total de 1912 alunos, 237 servidores e 8 cursos também, Ciência da 

Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, 

Engenharia Eletrônica, Engenharia Química, Licenciatura em Química e Tecnologia 

em Alimentos, os quais geram resíduos químicos que são armazenados de forma 

adequada e descartados por via externa.  

O Campus de Cornélio Procópio possui a mesma proporção de cursos 

dos Campus anteriores, mas com um total de alunos e servidores superior, sendo 

2752 alunos, 289 servidores e 8 cursos, Bacharelado em Engenharia de Software, 

Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Licenciatura em Matemática 

e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, porem não possui cursos 

que geram tantos resíduos químicos, apenas resíduos de óleos de maquinas, os 

quais são descartados via empresa contratada.  

Curitiba é o Campus com maior numero de alunos, servidores e de 

cursos, são 9105 alunos, 942 servidores e 47 cursos, Administração, Arquitetura e 

Urbanismo,Comunicação Organizacional, Design, Educação Física, Engenharia 
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Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia 

Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Licenciatura em Física, Licenciatura em Letras 

Inglês, Licenciatura em Letras Português, Licenciatura em Matemática, Licenciatura 

em Química, Química, Sistemas de Informação, Tecnologia em Automação 

Industrial, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Radiologia eTecnologia em 

Sistemas de Telecomunicações  portanto é o que gera uma maior quantidade de 

resíduos químicos,  por isso tendo a necessidade de medidas como uma comissão 

de gerenciamento de resíduos para o descarte desse volume de resíduo.  

Dois Vizinhos, conta com uma estrutura menor com 1639 alunos, 202 

servidores e apenas 6 cursos, Agronomia, Bacharelado em Engenharia de Software, 

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia Florestal, Licenciatura em 

Ciências Biológicas e Zootecnia, mesmo não contendo muitos resíduos químicos 

possuem uma comissão para gerenciar o devido destino dos resíduos gerados pela 

universidade.  

Francisco Beltrão e dos campus mais recentes possui 833 alunso, 131 

servidores e apenas 4 cursos, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, 

Engenharia Química e Licenciatura em Informática, mas mesmo sendo um campus 

pequeno possui um Sistema de Gerenciamento de Residuos.  

Guarapuava é um campus relativamente novo como o anterior, contando 

com 970 alunos, 103 servidores e apenas 4 cursos, Engenharia Civil, Engenharia 

Mecânica, Tecnologia em Manutenção Industrial e Tecnologia em Sistemas para 

Internet, dos quais geram poucos resíduos químicos, os quais são armazenados em 

garrafões de agua de forma não adequada.   

Londrina possuí 2047 alunos, 225 servidores e distribuídos em 7 cursos, 

Engenharia Ambiental, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Licenciatura em Química e Tecnologia 

em Alimentos, os quais geram muitos resíduos químicos, por isso a necessidade de 

uma comissão para o gerenciamento dos mesmos.   

Medianeira conta com 1976 alunos, 247 servidores e 9 cursos Ciência da 

Computação, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia de 

Produção, Engenharia Elétrica, Licenciatura em Química, Tecnologia em Alimentos, 
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Tecnologia em Gestão Ambiental e Tecnologia em Manutenção Industrial, não foi 

obtido muitas informações sobre os resíduos gerados nesse campus, apenas que é 

feito a gravimetria.  

Pato Branco, é um dos maiores campus com 3322 alunos, 374 servidores 

e 12 cursos, Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, 

Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, 

Licenciatura em Letras-Português/Inglês, Licenciatura em Matemática, Química, 

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em 

Manutenção Industrial um dos maiores, por isso conta com um Sistema de 

Gerenciamento de Resíduos.  

Ponta Grossa está com um total de 3060 alunos, 273 servidores e 10 

cursos, Ciência da Computação, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, 

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia 

Química, Licenciatura em Ciências Biológicas, Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Automação Industrial e Tecnologia 

em Fabricação Mecânica, dos quais muitos geram resíduos químicos, e por isso 

também possuem um Sistema de Gerenciamento de Resíduos.  

O Campus de Santa Helena é o menor, possui apenas 319 alunos, 77 

servidores e 3 cursos, Agronomia, Ciência da Computação e Licenciatura em 

Ciências Biológicas, gerando pouco resíduo químico o qual descarta via empresa 

contratada.   

E o Campus de Toledo possui 1404 alunos, 176 servidores e 7 cursos, 

Engenharia Civil, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia de 

Computação, Engenharia Eletrônica, Licenciatura em Matemática, Tecnologia em 

Processos Químicos eTecnologia em Sistemas para Internet, em que os resíduos 

gerados por esses cursos sãp administrados por um Sistema de Gerenciamento de 

Resíduos. 

 

4.2 Análise do Inventário dos Resíduos 

 

No Quadro 6, observa-se na lista de laboratórios, em que os laboratórios de 

pesquisa predominam em relação aos da atividade aula no Bloco F. Essa 
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diversidade de laboratórios, cada qual com suas características, produzem resíduos 

distintos de acordo com as pesquisas e práticas de ensino realizadas, por vezes 

dificultando a previsibilidade da tipologia e das quantidades geradas.
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Quadro 6: Descrição do histórico de geração de resíduos nos laboratórios analisados 

        ANO     

SALA LABORATÓRIOS    2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

     (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) 

EC 001 LAMAQ - Preparo de Soluções  x  - - - - - - 8,0 8,0 

EC 002 LAMAQ - Análises Físico-Químicas  x  - - - - - - - - 

EC 003 LAMAQ - Análises Cromatográficas  x  - - - - - - - - 

EC 004 LAMAQ - Análises Espectroscópicas  x  - - - - - - - - 

EC 005 Laboratório de Práticas de Química Analítica x   6,5 58,5 94,0 142,9 29,0 111,8 158,5 601,2 

EC 008 Laboratório de contaminantes ambientais / NIPTA  x  - 17,0 225,0 346,0 105,0 - 175,6 868,7 

EC 011 Laborat. de Prática de Química Geral 1  x   - - - - - - 1,6 1,6 

EC 012 Almoxarifado x   12,0 133,5 51,8 105,7 35,6 75,4 9,3 423,2 

EC 013 Laborat. de Prática de Química Geral 2  x   - - - - - - - - 

EC 015 Laboratório de Espectrometria e Quimiometria  x  - - - - 15,0 - - 15,0 

EC 016 LEMASSA  x  - - - - 19,3 4,9 1,5 25,6 

EC 017 Laborat. de Prática de Físico-Química  x   - - - - - - 2,6 2,6 

EC 101 Laboratório de Biotecnologia  x  10,0 4,0 - - 6,5 76,1 25,0 121,6 

EC 102 Laboratório de Prática de Química Orgânica x   15,0 - - 20,0 - 5,0 - 40,0 

EC 103 Laborat. de Síntese Orgânica  x  - - - - - - 90,0 90,0 

EC 105 Laboratório de Práticas de Microbiologia x   - 5,0 - 9,9 - - 19,8 34,7 

EC 107 Laboratório de Síntese Inorgânica e de Nanomateriais  x  - - 17,0 27,0 - - 63,7 107,7 

EC 109 Laboratório LLIEC  x  11,0 - 48,5 118,0 30,0 - 348,5 556,0 

EC 110 LEMA  x  - - - 23,8 - - 4,0 27,8 

EC 111 Laboratório de Prática de Química Inorgânica x   17,0 14,0 49,0 22,1 - 14,5 48,9 165,5 

EC 301 Laboratório de Análise dos Solos x   - - - - 7,3 7,8 53,3 68,4 

EC 302 Laboratório de Quimio/Biotecnologia de Biomassas (LQBB)  x  - 35,0 133,0 64,5 37,0 - - 269,5 

EC 303 Laborat. de Biologia Celular e Toxicologia / Laboratório de 
Química Medicinal 

x   - - - - - - - - 

EC 306 Laboratório de Práticas em Biologia x   - - - 13,6 14,9 5,9 - 34,4 

EC 307 Laborat. de Ensino de Ciências / Gestão Ambiental e 
Educação Ambiental 

  x - - - - - - - - 

EE 204 LTPA - Laboratório de Tratamento e Potabilização de Água  x  - - - 10,0 31,0 10,0 37,1 88,1 

EE 205 Laborat. de Práticas em Pedagogia e Resíduos Sólidos   x - - - - - - - - 

EE 303 Laborat. de Materiais Moleculares e Compostos de 
Coordenação 

 x  - - - - - - - - 
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EE 304 Laboratório de Química Medicinal / Laboratório de Química 
Computacional e Cinética 

 x  - - - - - - - - 

EF 001 Laboratório de Ecotoxicologia x   11,0 - - - 175,3 98,2 91,8 376,3 

EF 002 LADCAT / Laboratório de Materiais Poliméricos  x  - - - - - 37,0 - 37,0 

EF 003 Laboratório de Operações Unitárias e Processos Industriais x   - - - - - - - - 

EF 101 Laboratório LACORR  x  - - - - - - 24,5 24,5 

EF 102 Laboratório de Síntese de Compostos Orgânicos e 
Luminescentes 

 x  - - - 16,0 13,5 29,3 - 58,8 

EF 103 LATAR - Laboratório de Tratamento de Águas Residuais  x  - 12,0 600,0 57,0 35,3 - 5,3 709,6 

EF 104 LEAQUA  x  - 62,0 36,0 13,0 53,6 - 105,0 269,6 

EF 201 LEPER  x  - - - 10,0 - - 1,12 11,1 

EF 302 LAMEL  x  - 8,0 - 4,4 - - - 12,4 

EF 303 Laboratório de Pesquisa LAPOE  x  - - - - 11,5 - 11,5 23,0 

EF 304 Laboratório de Bromatologia / LAPTA   x - - 18,8 1,0 - - - 19,8 

EF 305 Laboratório de Pesquisa Relacionado à Biomassa e 
Biotecnologia 

 x  - - - - - - 6,6 6,6 

** Laboratório de Construção civil    10,0 - - - - - - 10 

** GPTec    - - 148,0 - - - - 148,8 

** Laboratório do DACOC de Saneamento    - - 41,0 - - - - 41,0 

** LACIT - ENG MECÂNICA - CENTRO     - - - 146,0 - - - 146,0 

** DACOC - Departamento de Construção Civil    - - - - 54,5 - - 54,5 

** Laboratório Lasca e Laboratório de Reologia    - - - - 8,5 161,0 - 169,5 

** Laboratório de Pesquisa – CERNN    - - - - 31,0 - 431,0 462,0 

** Bancada Experimental NUEM    - - - - 71,0 - - 71,0 

** Laboratório EN204 e EN206    - - - - - - 58,0 58,0 

** DAMEC (NUFER)    - - - - - - 9,3 9,3 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

* Os resíduos gerados por esses laboratórios estão juntos nos resíduos do Almoxarifado. 

** Pode-se observar que resíduos perigosos gerados em outros departamentos da Ecoville são destinados ao DAQBI, quando da destinação final. 

Aula: Laboratório de aula. 

Pesq.: Laboratório de pesquisa. 

A+P: Laboratório de aula/pesquisa. 

5
1
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Com relação aos dados acima apresentados, observa-se os quantitativos de 

resíduos gerados nos anos de 2012 a 2018 em cada laboratório da Instituição, onde já se 

observa as quantidades reduzidas nos laboratórios de aula em relação aos de pesquisa. 

Observa-se que alguns laboratórios não apresentam resíduos gerados em nenhum dos 

anos, isso ocorreu porque muitos Professores estão com laboratórios novos e ainda não 

haviam reunido resíduos suficientes para fazer o descarte, e alguns laboratórios acabam 

reuinindo os resíduos e descartanto juntos. 

A Figura 13 apresenta os quantitativos de resíduos gerados em um período 

de dez anos nos laboratórios de ensino e pesquisa do DAQBI.  

 

Figura 13: Gráfico dos totais de resíduos gerados nos laboratórios de ensino e pesquisa do DAQBI 

 
Fonte: Dados do Almoxarifado do DAQBI.  

 

Em 2012, em relação ao ano anterior, não houve quantitativo de pesquisa e 

pouca geração de resíduos oriundos de aulas práticas, devido ser o ano de 

mudança de endereço pelo departamento, entre as sedes Centro e Ecoville. A baixa 

geração, também em 2013 pode ser explicada, por ocorrência de período de greve 

de três meses. 

Após esse período, observa-se também neste gráfico (Figura 13), aumento 

significativo da quantidade de resíduos, pois houve em um espaço de tempo 

reduzido, aumento considerável do número de laboratórios, onde existiam 10 
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laboratórios e passou para 41 laboratórios atualmente, permitindo a realização de 

um número maior de aulas práticas, assim como a ampliação das atividades de 

pesquisas.  

 É interessante notar também, que a partir de 2014, a geração de resíduos 

advindos de atividades de pesquisa, aumentou muito em relação aos originados de 

aulas práticas. Pois com a transformação do antigo CEFET em universidade, só foi 

possível a abertura de concurso para professores doutores, que já ingressam na IES 

com perfil de pesquisador. Além do que, em muitas aulas práticas, vem-se buscando 

a redução dos volumes utilizados. 

 

 

4.2.1    Primeira Etapa: Coleta de dados do ano de 2008 a 2016 

 

Os registros sobre resíduos gerados pela UTFPR, analisados no período de 

2008 a 2016, demonstraram que estes achavam-se devidamente identificados e 

agrupados em cinco categorias, sendo estas: orgânicos, inorgânicos, metais 

pesados, misturas e outros, como observa-se nos resultados da Figura 14 das 

características dos resíduos.  

 

Figura 14: Características dos resíduos no período de 2008 a 2016 

 
Fonte: Almoxarifado DAQBI 
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Pode-se observar na Figura 14, que nos anos de 2014 a 2016, houve um 

elevado número dos resíduos classificados como orgânicos em relação aos outros 

tipos, devido as amostras para pesquisa serem em grande quantidade e não podem 

ser reutilizadas, pois após o trabalho ficam contaminadas gerando um grande 

volume de resíduo. No ano de 2014, essa fração representou 66%, como se observa 

no gráfico da Figura 15, sendo que, para o ano de 2016, essa fração representou 

56%, valor registrado no gráfico da Figura 16. 

 

Figura 15: Percentual dos resíduos gerados em 2014, com base nas suas características. 

 
Fonte: Almoxarifado DAQBI 

 

Figura 16: Percentual dos resíduos gerados em 2016, com base nas suas características 

 
Fonte: Almoxarifado DAQBI 
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A classificação/convenção utilizada nas Figuras 15 e 16, decorre de 

exigências contratuais junto à empresa responsável pelo tratamento dos resíduos 

químicos, para que seja facilitado o tratamento dos resíduos e para que evitem 

acidentes ao se misturar substâncias incompatíveis. Apresentam-se alguns 

exemplos de compostos incluídos nestas categorias:  

• Orgânico - Hexano, Clorofórmio, Metanol;  

• Inorgânico - Iodetos, sulfatos, Cloretos (Insolúveis);  

• Metais - Manganês, Zinco, Chumbo;  

• Outros - Resíduos não identificados, Corantes;  

• Misturas - DQO (Mercúrio, Prata, Cromo, Ácido sulfúrico, Hidróxido de  

sódio e Iodeto de potássio). 

 

 

4.2.2     Segunda Etapa: Coleta de dados do ano de 2017 

 

A Figura 17 mostra o total de resíduos descartados no ano de 2017, 

separado nas características: orgânico polar, orgânico apolar, metais, ácido, base, 

organoclorados, sais e outros.  

 

Figura 17: Características dos resíduos em 2017 

 

Fonte: Almoxarifado DAQBI 
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Para as características com índices mais expressivos, observa-se os não 

especificados (outros) com valor de 209,60 kg e os orgânicos polares com 136,60 

kg, o que evidencia a necessidade de se criar mais categorias de classificação ou 

aprimorar o sistema de descrição. 

 

Figura 18: Percentual dos resíduos gerados, em 2017 com base nas suas características 

 

Fonte:  Almoxarifado do DAQBI 

 

A convenção utilizada na Figura 18 decorre também da categorização 

contratual utilizada junto à empresa responsável pelo tratamento dos resíduos 

químicos, e para que se facilite o tratamento dos resíduos e para que se evitem 

acidentes ao se misturar substâncias incompatíveis. Note-se que esta é ampliada, 

em relação à utilizada nas Figuras 15 e 16. Dentre essas categorias, apresentam-se 

alguns exemplos:  

• Orgânico Polar - Metanol, Acetona;  

• Orgânico Apolar - Hexano, Tolueno, Acetato de etila;  

• Outros - Resíduos não identificados, Corantes;  

• Metais - Manganês, Zinco, Chumbo;  

• Ácidos - Sulfúrico, Clorídrico, Fosfórico;  

• Bases - Hidróxido de sódio, Hidróxido de Magnésio;  

• Organoclorados - Clorofórmio, PVC, DDT;  

• Sais - Sulfato de Cobre II, Sulfato de Zinco, Nitrato de Prata. 
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Na Figura 18, o menor percentual dos resíduos gerados em 2017 foi para os 

resíduos orgânicos apolares com 1%. Neste ano, com diferença em relação ao ano 

anterior (2016), os resíduos orgânicos diminuíram em 35%, isto é, de 56% em 2016 

para 21% em 2017.  

 

 

4.2.3  Terceira Etapa: Coleta de dados de 2018 

 

 

Para que a coleta de resíduos seja efetiva o ideal é que todos os frascos 

contendo resíduos sejam identificados adequadamente, como pode-se observar na 

Figura 19, quanto ao tipo de resíduo (nomenclatura), possível concentração, data e 

responsável.  

 

Figura 19: Identificação correta dos frascos de resíduos. 
 

  

Fonte: A autora 
 

 

Neste levantamento, do total de resíduos gerados no ano de 2018, 

novamente a quantidade em massa dos orgânicos polares foi expressiva, 

apresentando-se em quantidade total de 239 kg (Figura 20), perfazendo 29% do 

montante total, como mostrado na Figura 21. 
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Figura 20: Características dos resíduos em 2018 

 
 

Fonte: Almoxarifado do DAQBI 
 

 

 

Figura 21: Percentual dos resíduos gerados, em 2018 com base nas suas características. 

 

Fonte: Almoxarifado do DAQBI 

 

Da mesma forma, por questões contratuais junto à empresa coletora de 

resíduos, foi adotada a seguinte convenção na Figura 21:  
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• Orgânico Polar - Metanol, Acetona;  

• Orgânico Apolar - Hexano, Tolueno, Acetato de etila;  

• Outros - Resíduos não identificados, Corantes;  

• Metais - Manganês, Zinco, Chumbo;  

• Ácidos - Sulfúrico, Clorídrico, Fosfórico;  

• Bases - Hidróxido de sódio, Hidróxido de Magnésio;  

• Organoclorados - Clorofórmio, PVC, DDT;  

• Biológicos - Resíduo de Coloração Celular. 

 

 

A partir desse ano, ficou determinado que seriam aceitos apenas os 

resíduos devidamente rotulados, em frascos adequados e que não ultrapassam 70% 

do volume deste (Figura 22); e os que se encontrassem de forma inadequada, 

seriam devolvidos aos geradores. 

 

Figura 22: Resíduos em garrafas plásticas ou similares resistentes 

 

Fonte: A autora 

 

Assim, é necessário fazer uma análise crítica no diagnóstico do 

gerenciamento dos resíduos gerados, que permita conhecer a realidade local, para 

fazer uma análise prévia das potencialidades e das fragilidades no contexto. Por 

outro lado, esse diagnóstico também deve ser confrontado com as outras 



60 
 

instituições, que na medida do possível fazer intercâmbio de questões mais 

relevantes que antecipem as dúvidas que possam gerar resistência aos processos 

de mudança, assim como os anseios que motivarão a tipologia de ações que virão a 

propor. 

 

 

4.3      Ações visando à melhoria do gerenciamento dos resíduos 

 

 O inventário permite conhecer à dinâmica da geração de resíduos e 

identificar as fragilidades e as potencialidades, no intuito atingir o desenvolvimento 

sustentável e verificar possibilidades de se aplicar os Princípios da Química Verde. 

 Algumas das ações nesse sentido vêm sendo discutidas em conjunto com 

os membros da Comissão de Resíduos do DAQBI. Além do aprimoramento da 

identificação, rotulagem e coleta de resíduos laboratoriais, como descrito no item 

4.2.3, outras ações de modo contínuo se fazem necessárias.  

 Nesse sentido foi elaborado um ciclo de palestras sobre gerenciamento de 

resíduos de laboratórios, para os docentes do Departamento, alunos da pós-

graduação, graduação e estagiários, conforme descrito no capítulo de Metodologia. 

 Vem-se adotando como estratégia de gerenciamento a seguinte lógica: 

quem gera o resíduo torna-se responsável pelo mesmo.  

O enfoque das palestras era justamente relatar os Princípios da Química 

Verde, a relação poluidor-pagador, a hierarquia de gerenciamento de resíduos 

citando exemplos de cada etapa, a importância da rotulagem adequada, escolha de 

frascos adequados para armazenamento de resíduos, falhas do sistema de 

gerenciamento, a reavaliação das aulas práticas: prevenir ou eliminar; substituindo 

substâncias perigosas por não perigosas; minimizar; utilização de  micro e semi-

microescalas; redução do uso dos reagentes; reutilização; reavaliar novos 

procedimentos; e qual é a importância da participação e colaboração de todos. 

As ações promovidas vêm buscando evitar e mitigar os impactos ambientais 

decorrentes de atividades laboratoriais: 

• Treinamentos para gerenciamento de resíduos; 

• Contribuição deste trabalho para os demais laboratórios da Instituição; 
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• Buscar a elaboração de um termo de referência para elaboração de um 

Plano de gerenciamento de resíduos químicos para os laboratórios do 

DAQBI. 

 

Na Figura 23 é mostrada imagem de palestras para calouros da graduação 

do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UTFPR. 

 

Figura 23: Aula sobre os Princípios da Química Verde  

 

Fonte: A autora, 2018 

 

Neste trabalho, a ênfase foi de promover a conscientização para 

implementação de estratégias de não geração, redução, segregação, reutilização e 

destinação final adequada dos resíduos gerados em atividades nos laboratórios de 

ensino de química do DAQBI, sendo relevante a preocupação com o gerenciamento 

dos resíduos, apontando formas adequadas para redução do consumo, 

principalmente de reagentes, evitando desperdícios e custos desnecessários. 

Como também o trabalho das estagiárias, que após as orientações das 

palestras vêm fazendo o reuso das soluções químicas que não vão mais ser usadas 

nas aulas práticas, elas estão repassando para outros laboratórios que vão precisar 

dessas soluções. 
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4.3.1 Ações de redução em práticas de química inorgânica 

 

 A prática experimental – Estudos de Oxidação e Coloração do Manganês – 

analisa os nove estados de oxidação do manganês, utilizando-se 10 mL de 

permanganato de potássio (concentração 0,0004 mol/L em 9 tubos), e em seguida 

foram adicionadas diferentes quantidades de soluções de ácido clorídrico, hidróxido 

de sódio e bissulfito de sódio, totalizando um resíduo de aproximadamente 90 mL 

por bancada. Mas passou-se a utilizar apenas 1 mL, como ilustrado na Figura 23. 

Essas reduções de reagentes e de custos estão apresentadas, na Tabela 1. 

 

Figura 24: Prática - Oxidação e Coloração do Manganês 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

Tabela 1: Quantidades e valores de reagentes gastos num semestre de aula. 

 
Fonte: Autora, 2018 

 
* Os dados analisados são referentes a quantidade de soluções / reagentes PA, utilizando como base 
a quantidade usada por bancada com média de três alunos cada, oito bancadas por turma e duas 
turmas por semestre, ou seja, esse montante é referente a somatório do semestre. 

 

 

A Figura 25 ilustra a prática experimental – Reatividade dos Compostos de 

Coordenação. Na primeira parte são analisados ferro e cobalto. Na segunda parte 

 
Reagente 

 
Quantidade por Semestre * 

 
Preço por Semestre* 

Antes Depois Antes Depois 
 

Permanganato de Potássio - 
0,0004 mol/L 

1080 mL 216 mL R$ 3,60 . 10-3 R$ 7,20 . 10-4 

Ácido Clorídrico - 2,4 mol/L 25 mL 5 mL R$ 9,50 . 10-2 R$ 1,90 . 10-2 

Bissulfito de Sódio - 0,04 
mol/L 

20 mL 4 mL R$ 2,40 .10-3 R$ 4,8 . 10-4 

Hidróxido de Sódio - 3,2 mol/L 34 mL 7 mL  R$ 8,80 . 10-2 R$ 1,76. 10-2 
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são analisados ferro e cobre.  A prática utilizava 9 tubos de ensaio com 2 mL de 

soluções de cloreto de ferro III 0,1 mol/L e sulfato de cobre II 0,1 mol/L, e, em 

seguida, eram acrescentadas diferentes soluções de fluoreto de sódio P.A., iodeto 

de potássio 0,1 mol/L, ácido clorídrico 6 mol/L e nitrato de prata 0,1 mol/L. Os 

reagentes utilizados foram reduzidos em 50%, ou seja, foram adicionados 1 mL das 

soluções de cloreto de ferro III e sulfato de cobre II. 

 

Figura 25: Prática - Reatividade dos Compostos de Coordenação 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

 Essas reduções de reagentes e de custos estão apresentadas na Tabela 2, 

onde, “antes” refere-se aos valores utilizados anteriormente às orientações feitas 

pela autora e o “depois” após as orientações.  

 

Tabela 2: Quantidades e valores de reagentes gastos num semestre de aula. 
 

Reagente 
 

Quantidade por Semestre* 
 

Preço por Semestre* 

Antes Depois Antes Depois 
 

Cloreto de Ferro III - 0,1 mol/L 240 mL 120 mL R$ 0,33 R$ 0,16 

Fluoreto de sódio - PA 24 g 12 g R$ 10,00 R$ 5,00 

Cloreto de Cobalto II - 1 mol/L 96 mL 48mL R$ 7,40 R$ 3,70 

Tiocianato de Amônio - PA 48 mL 24 mL R$ 5,70 R$ 2,90 

Sulfato de Cobre II - 0,1 mol/L 48 mL 24 mL R$ 0,036 R$ 0,02 

Iodeto de Potássio - 0,1 mol/L 96 mL 48 mL R$ 0,80 R$ 0,40 

Nitrato de Prata - 0,1 mol/L 9,6 mL 4,8 mL R$ 0,50 R$ 0,25 

Ácido Clorídrico - 6 mol/L 0,48 mL 0,24 mL R$ 0,002 R$ 0,001 

Hidróxido de Amônio - 6 mol/L 0,48 mL 0,24 mL R$ 0,001 R$ 0,0006 

 
Fonte: Autora, 2018 

* Os dados analisados são referentes à quantidade de soluções / reagentes PA, utilizando-se como 
base a quantidade utilizada por bancada com média de três alunos cada, oito bancadas por turma e 
duas turmas por semestre, ou seja, esse montante é referente ao somatório do semestre. 
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Após a análise desses resultados, pode-se observar na prática experimental 

dos Estudos de Oxidação e Coloração do Manganês, na qual houve redução de 

80% no consumo de reagentes e consequentemente nos gastos com os mesmos. E, 

na prática experimental Reatividade dos Compostos de Coordenação houve redução 

de 50% no consumo de reagentes, e consequentemente, nos custos com os 

mesmos.  

 

 

4.3.2    Ações de Redução e Reuso em aulas práticas de Química Geral 

 

Na Figura 26 são ilustradas as transformações físico-químicas que podem 

produzir ou consumir energia elétrica – Eletroquímica. A prática em questão já gera 

poucos resíduos, pois para fazer a pilha são utilizadas soluções de sulfato de cobre, 

iodeto de potássio, sulfato de zinco e sulfato de sódio. Após a utilização, as soluções 

são devolvidas aos frascos e reutilizadas no futuro. Porém, muitas vezes ocorrem 

erros e as soluções se misturam necessitando ser descartadas.  

No início da análise, foram utilizados 50 mL das soluções de sulfato de cobre 

e sulfato de zinco; após reduzidos à metade, utilizando-se apenas 25 mL de cada 

solução. Portanto, em caso de erros, as quantidades de resíduos gerados serão 

50% menores. 

 

Figura 26: Eletroquímica – Transformações físico-químicas 

 

Fonte: Autora, 2018 
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Após a análise desses resultados, pode-se observar na prática experimental 

de Eletroquímica que houve redução de 50% no consumo de reagentes, e 

consequentemente, nos gastos com reagentes para realização desta. 

 

 

4.3.3     Ações de Redução e Reuso em aulas práticas de Química Orgânica 

 

 A Figura 27 apresenta a síntese e purificação da Acetanilida – Nitração da 

Acetanilida.  No primeiro procedimento é realizado síntese da Acetanilida, sendo 

este o único resíduo gerado. Uma nova prática foi elaborada, a nitração da 

Acetanilida, utilizando-se a Acetanilida gerada na prática anterior, reduzindo-se a 

quantidade de resíduos. Além disso, estes podem ser utilizados futuramente para 

uma nova prática, e os ácidos na nitração são neutralizados e descartados. Essas 

reduções de reagentes e de custos estão apresentadas na Tabela 3. 

 

Figura 27:Síntese e purificação da Acetanilida - Nitração da Acetanilida 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

Tabela 3: Quantidades e valores de reagentes gastos num semestre de aula. 

 
 

Reagente 

 
Quantidade por Semestre* 

 
Preço por Semestre* 

Antes  Depois Antes Depois 
 

  Acetanilida 12g 12g R$ 9,50 R$ 0,00** 

     

Fonte: Autora, 2018 

 
* Os dados analisados são referentes a quantidade de soluções / reagentes PA, utilizando como base 
a quantidade usada por bancada com média de três alunos cada, oito bancadas por turma e duas 
turmas por semestre, ou seja, esse montante é referente a somatório do semestre. 
** Toda a acetanilida usada na prática provem da prática anterior Síntese e Purificação da 
Acetanilida, cujo o único resíduo gerado é a Acetanilida. 

 

 

 A Figura 28 indica a síntese da Dibenzalacetona. Eram utilizados 

previamente à análise desta pesquisa 10 g de hidróxido de sódio, 80 mL de etanol, 
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11 mL de benzaldeído e 6,3 mL de acetona, para formar a dibenzalacetona, que era 

descartada como resíduo. Após a proposta, a síntese passou a ser realizada com a 

metade dos reagentes e o produto final não será descartado, sendo reutilizado em 

nova prática de ensino. Essas reduções de reagentes e de custos estão 

apresentadas na Tabela 4. 

 
Figura 28: Síntese da Dibenzalacetona 

 

  Fonte: Autora, 2018 

 

 

Tabela 4: Quantidades e valores de reagentes gastos num semestre de aula. 

 
Reagente 

 
Quantidade por Semestre* 

 
Preço por Semestre* 

Antes Depois Antes Depois 
 

Hidróxido de Sódio - PA 40 g 20 g R$ 0,80 R$ 0,40 

Etanol – PA 320 mL 160 mL R$ 4,80 R$ 2,40 

Benzaldído – PA 44 mL 22 mL R$ 0,45 R$ 0,23 

Acetona – PA 25,2 mL 12,6 mL R$ 0,45 R$ 0,23 

 
Fonte: Autora, 2018 

* Os dados analisados são referentes a quantidade de soluções / reagentes PA, utilizando como base 

a quantidade usada por bancada com média de três alunos cada, oito bancadas por turma e duas 

turmas por semestre, ou seja, esse montante é referente a somatório do semestre. 

 

Após a análise desses resultados, pode-se concluir que na prática 

experimental Nitração da Acetanilida houve redução de 100% no consumo de 

reagentes, e consequentemente, nos gastos associados. E, na prática experimental 

Síntese da Dibenzalacetona, houve redução de 50% no consumo de reagentes e, 

consequentemente dos gastos associados, além do reaproveitamento de 100% dos 
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resíduos gerados, para a utilização de uma próxima aula prática. Entende-se que tal 

processo de racionalização é de significativa importância. 

 

 

4.3.4     Ações de Redução e Reuso em aulas práticas de Química Analítica 

 

A volumetria de precipitação na determinação de cloretos pelo Método de 

Mohr é uma prática em que ocorre padronização da solução de nitrato de prata. 

Para isso, é preparada solução de nitrato de prata com concentração de 0,1moL. 

Essa solução era descartada e preparada novamente a cada nova prática. Após a 

análise crítica, esta não é mais descartada, sendo apenas refeita a padronização 

com a mesma solução, o que reduziu em quase 100% o resíduo gerado. 

Esse procedimento foi proposto por uma estagiária, após assistir a uma das 

palestras ministradas, como citado no item 4.3. O mesmo procedimento foi utilizado 

para o experimento de volumetria de neutralização - Ácido Forte e Base Forte - 

prática na qual ocorre a padronização de uma solução hidróxido de sódio, que 

também era descartada e passou a ser reutilizada, Figura 29. 

 

     Figura 29: Solução de hidróxido de sódio 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

Na determinação gravimétrica de níquel são utilizados 10 g/L de 

dimetilglioxima, o resíduo gerado era descartado. Após a análise crítica, a estagiária 

passou a reutilizar a solução, purificando e padronizando, e o resíduo gerado foi 

reduzido a 10% da porcentagem anterior. 
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Com essas reutilizações, está sendo criado um banco de soluções, onde cada 

solução que pode ser reaproveitada vai para o banco e os laboratórios que 

precisarem podem utilizar, ou seja ocasionando em um reaproveitamento de 100% 

dos resíduos gerados. 

Da análise global dos resultados, entende-se que a análise crítica realizada 

possibilitou minimizar os resíduos químicos gerados nas aulas práticas do 

Departamento e respectivos ambientes laboratoriais. Notou-se maior 

conscientização por parte de usuários e responsáveis pelos laboratórios e puderam 

ser implementadas novas práticas, que reveleram-se efetivas para a racionalização 

do processo de gerenciamento de resíduos sólidos laboratoriais. 

 

4.3.5   Avaliação do processo de coleta de resíduos  

 

No mês de novembro de 2018 ocorreu a segunda retirada de resíduos do 

departamento, onde já foram implementadas as mudanças sugeridas pela autora, 

sendo as etiquetas online (referidas na terceira fase) e o check list das etiquetas 

realizadas 20 dias antes da coleta. A Figura 30 ilustra o novo caminhão adquirido 

pela empresa responsável pela coleta dos resíduos. 

 

Figura 30: Caminhão para Coleta de Resíduos 

 

Fonte: Autora, 2018 
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O antigo caminhão, enviado pela empresa para a primeira coleta dos 

resíduos, apresentado na Figura 6, não comportava a quantidade de resíduos 

gerados pela Universidade, atualmente estimada em uma tonelada. Na coleta de 

resíduos ocorrida em novembro de 2018, pela primeira vez foi enviado um novo 

caminhão que comportou em uma única viagem a quantidade total de resíduos 

gerados, conquista já realizada pelo trabalho da autora. A Figura 31, exemplifica os 

resíduos que foram coletados e devidamente etiquetados com a nova etiqueta 

online. Observa-se que mais um dos objetivos do gerenciamento foi alcançado, pois 

o resíduo está corretamente armazenado com 70% do volume total do frasco. 

 

 

Figura 31: Frasco de Resíduo etiquetado 

 

Fonte: Autora, 2018 
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Figura 32: Resíduos Organizados para Transporte 

 

Fonte: Autora, 2018 

 

Nota-se na Figura 32, o acondicionamento dos resíduos no caminhão, o qual 

foi realizado com o cuidado de se colocar os frascos menores ao fundo do 

caminhão, presos com papelões e fitas adesivas. Na sequência foram colocados os 

frascos maiores para atuarem como barreiras físicas, com isso dificultando a 

movimentação dos mesmos durante o transporte. 
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5.          CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo principal desta pesquisa de se analisar criticamente o processo de 

gerenciamento de resíduos de laboratórios de química em uma Instituição de Ensino 

Superior foi atingido. Realizou-se a análise dos dados disponíveis, evidenciou-se o 

processo de gerenciamento disponível, comparou-se os resultados dos 

levantamentos com os de outros Câmpus da mesma IES. Ao se propor medidas de 

racionalização e conscientização de usuários dos laboratórios e responsáveis, 

obtiveram-se avanços e melhoria de desempenho nos aspectos de geração e de 

gerenciamento dos resíduos. 

A análise do inventário no período de 2008 a 2018, demonstrou que a 

geração de resíduos sólidos em laboratórios de química é diretamente proporcional 

às suas atividades. As características físico-químicas dos resíduos gerados são 

função dos tipos de práticas de laboratório realizadas. No presente caso, houve 

predominância de geração dos resíduos pelo aumento da quantidade laboratórios de 

pesquisa, pois como apresentado nos resultados, no Quadro 6, pode-se observar 

que os resíduos gerados em aula vêm diminuindo.  

No que concerne ao alinhamento dos procedimentos adotados atualmente 

pelos laboratórios analisados em relação às normas, legislação e programa 

institucional de gerenciamento de resíduos e princípios da Química Verde, verificou-

se que, embora os procedimentos estivessem alinhados, havia espaço para 

racionalização do processo.  Neste sentido, foram propostas melhorias nas rotinas 

de aulas, com repercussão sobre a geração de resíduos, tendo-se diminuído as 

quantidades geradas em algumas práticas. Por meio da revisão da literatura e 

discussão com os responsáveis por aulas e laboratórios, a pesquisa pôde identificar 

estratégias para redução da quantidade de resíduos gerados nos laboratórios, bem 

como de sua periculosidade. Atingiram-se resultados expressivos, com reduções 

que chegaram a 100 % dos reagentes outrora consumidos. 

Quanto ao impacto de palestras e orientações a responsáveis por 

laboratórios e usuários, verificou-se que a comunidade universitária se revelou 

sensível às ações realizadas, tendo sido evidenciados ajustes de procedimentos 

gerenciais de resíduos aos princípios da Química Verde. Corroborou a isto o 

engajamento dos responsáveis pelos laboratórios. Por exemplo, de uma destas 
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palestras/orientações surgiram ideias para a racionalização das práticas de ensino, 

com a substituição de procedimentos, por outros menos geradores de resíduos (não-

geração e minimização na fonte) e/ou com reaproveitamento dos resíduos gerados. 

A análise do sistema de registro revelou a necessidade de aprimoramento. 

Foram propostas novas formas de registro, agregando-se informações de controle 

aos formulários de uso rotineiro do sistema de gestão. A rotulagem dos coletores de 

resíduos foi realizada e mostrou-se fundamental ao processo. Foi ainda proposta a 

criação de um banco de resíduos, com vistas à maximização do processo de 

reaproveitamento dos mesmos, de uma forma interlaboratorial. 

A comparação do desempenho entre os laboratórios analisados do câmpus 

Curitiba e demais câmpus da IES mostrou que há iniciativas de gerenciamento em 

todos os câmpus. Todavia, em quatro dos trezes câmpus analisados o sistema de 

gerenciamento revelou-se insuficiente e sem a organização necessária. Propõe-se 

que o sistema seja aprimorado e compatibilizado em todos os câmpus da IES, pela 

troca de informações, e uniformização de procedimentos. 

A pesquisa demonstrou que a Comissão de Gerenciamento dos Resíduos 

do DAQBI tem se empenhado em alinhar os procedimentos que estejam em 

concordância com as normas e legislação, pertinentes à questão dos resíduos 

químicos. Uma das medidas que já está em vigor, é a nova etiqueta online para 

rotulagem dos resíduos, que em seu preenchimento deve estar em conformidade 

com a ABNT NBR 10004:2004.  
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6.         SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Durante a elaboração deste trabalho percebeu-se a necessidade da 

implementação de um Sistema de Gerenciamento de Resíduos para o 

Departamento de Química e Biologia.  

Diante do diagnóstico realizado, a fim de se avançar sobre os procedimentos 

de gestão e gerenciamento de resíduos, propõe-se que sejam elaborados 

procedimentos para usuários (estagiários, alunos e docentes) dos laboratórios, como 

por exemplo cursos práticos de rotulagem e armazenamento dos resíduos. Também 

se sugere a atualização do Manual de Resíduos para que passe a prever os 

procedimentos necessários para a coleta, a ser deixado em cada um dos 

laboratórios, a fim de se orientar os usuários.  

Na proposição de melhoria à logística, como ainda não se dispõe de local 

reservado para armazenamento dos resíduos (uma central de resíduos) – pois os 

mesmos encontram-se dentro de cada laboratório até o dia da coleta – faz-se 

necessário definir local próprio destinado aos resíduos que serão descartados.  

Vislumbra-se que, com a implantação do sistema de registro, será possível 

monitorar quantidades de reagentes consumidos, o que possibilitará identificar 

novas oportunidades de melhoria em práticas de laboratório, como as apresentadas 

neste estudo, com repercussão sobre redução de custos.   

Estudar a viabilidade logística do Banco de Soluções poder funcionar entre 

os diversos Campus e interinstitucional entre por exemplo: UFPR, SENAI, entre 

outras. 
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