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RESUMO

As atividades realizadas nos laboratórios universitários geram resíduos que podem oferecer riscos ao meio ambiente e/ou a saúde e que por falta 
de gerenciamento podem estar sendo armazenados em lugares inapropriados, ou até mesmo descartados inadequadamente. Os laboratórios das 
Instituições de Ensino Superior do Brasil, principalmente os relacionados à química, em suas atividades básicas (ensino, pesquisa e extensão) 
geram resíduos químicos com características complexas, composição diversificada e em quantidade reduzida, o que traz inúmeros inconvenientes 
em relação ao seu gerenciamento. Além disso, com frequência são manuseados inadequadamente e tem-se observado que os resíduos que 
apresentam maior periculosidade são acondicionados e armazenados no próprio laboratório, em áreas inseguras, e outros com menor 
periculosidade são descartados diretamente na pia. Neste contexto, o trabalho traz como principal objetivo a elaboração de um programa de 
gerenciamento dos resíduos químicos gerados nos laboratórios da Universidade Estácio de Sá Campus Macaé, por meio da implantação de um 
conjunto de procedimentos que formem um sistema integrado de coleta, tratamento e disposição final dos rejeitos produzidos, associado à 
responsabilidade objetiva do gerador e, principalmente, à consciência de sustentabilidade. A metodologia usada inclui a descrição de dados sobre 
o ativo e passivo dos laboratórios de ensino assim como uma classificação dos mesmos quanto ao seu destino como: insumo, resíduo com 
potencial de reuso ou rejeito. Além disso, foi realizada uma análise crítica das informações obtidas por meio de entrevistas com os responsáveis 
técnicos dos laboratórios do Campus, a fim de fazer um diagnóstico dos resíduos laboratoriais gerados nas atividades experimentais. Com estas 
ferramentas foram obtidas informações sobre as atividades realizadas, reagentes armazenados, condições de uso dos laboratórios, utilização de 
normas de segurança, condições de armazenagem e validade dos reagentes. Também foi possível identificar a necessidade da elaboração e 
implementação de procedimentos documentados referentes ao processo administrativo, compras (requisitos para fornecedores de resíduos), 
gerenciamento de resíduos, operacional (relacionado às atividades realizadas no laboratório). Outro registro feito na visita aos laboratórios foi a 
percepção que no armazenamento a identificação nas prateleiras é deficiente e que os armário de armazenamento de produtos inflamáveis não 
são adequados. Com os dados levantados foi implementado um sistema de organização dos reagentes por meio de uma planilha de 
compatibilidade de produtos químicos, que foi disponibilizada no local junto com a identificação da segregação dos reagentes nas prateleiras. 
Também foram identificadas as áreas para armazenamento temporário de resíduos. Os resultados permitiram concluir que é imprescindível para 
o gerenciamento dos resíduos químicos a realização de um programa de treinamento para os envolvidos, ampla divulgação, desenvolvimento de 
procedimentos abordando boas práticas de laboratório, e o controle de manifesto dos resíduos e a destinação final dos mesmo, para que se 
obtenha sucesso na implantação do gerenciamento.
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