
 

 

 

 

 
 

INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA DE RESÍDUOS QUÍMICOS ATIVOS E 

DOS PROCEDIMENTOS DE DESCARTE NOS LABORATÓRIOS DE 

QUÍMICA DA UEMA 

RESUMO  

A falta de sensibilização e o descarte irregular de resíduos químicos ativos gerados em 
ambiente laboratorial têm manifestado grandes problemas ambientais e de certo modo 
afetado a sociedade. Já que não existem métodos para a eliminação completa de geração
desses resíduos, pode-se de maneira consciente, racionalizá
nesse sentido tem um grande impacto positivo, diretamente sobre os custos do programa de 
gerenciamento e sobre a imagem institucional da universidade. Os problemas
aos resíduos químicos referem
comunidade e ao seu comportamento perante esses resíduos, que na maioria das vezes, os 
descarta inapropriadamente. Quando o laboratório gera resíduo, o mesmo se
responsável por ele, cabe ao gerador (aluno, técnico, pesquisador e docente) ser o 
responsável pela segregação, identificação, pré
final. É certo que nos laboratórios de Química da Universidade Estadual do Mar
(UEMA) existe uma grande diversidade de resíduos químicos produzidos sendo que alguns 
são em maior escala por serem gerados habitualmente em trabalhos de ensino, pesquisa e 
extensão. Da mesma forma, as pessoas que trabalham nesses locais precisam 
conscientizar-se e aprender a forma correta e efetiva de tratar e descartar esses resíduos. 
Este trabalho descreve a primeira fase para a implementação de um programa de 
gerenciamento de resíduos químicos (PGRQ) nos Laboratórios de Química da UEMA 
Campus São Luís e consistiu em investigar qualitativamente os principais resíduos químicos 
ativos gerados nas atividades de ensino, bem como realizar o mapeamento dos 
procedimentos de descarte desses resíduos. A partir desse levantamento foi possível 
promover ações de conscientização ambiental junto ao público
qualitativa foi realizada na forma investigativa, configurando
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A falta de sensibilização e o descarte irregular de resíduos químicos ativos gerados em 
ambiente laboratorial têm manifestado grandes problemas ambientais e de certo modo 
afetado a sociedade. Já que não existem métodos para a eliminação completa de geração

se de maneira consciente, racionalizá-la e diminuí-
nesse sentido tem um grande impacto positivo, diretamente sobre os custos do programa de 
gerenciamento e sobre a imagem institucional da universidade. Os problemas
aos resíduos químicos referem-se não apenas às situações de manejo, mas também, à 
comunidade e ao seu comportamento perante esses resíduos, que na maioria das vezes, os 
descarta inapropriadamente. Quando o laboratório gera resíduo, o mesmo se
responsável por ele, cabe ao gerador (aluno, técnico, pesquisador e docente) ser o 
responsável pela segregação, identificação, pré-tratamento, armazenamento e descarte 
final. É certo que nos laboratórios de Química da Universidade Estadual do Mar
(UEMA) existe uma grande diversidade de resíduos químicos produzidos sendo que alguns 
são em maior escala por serem gerados habitualmente em trabalhos de ensino, pesquisa e 
extensão. Da mesma forma, as pessoas que trabalham nesses locais precisam 

se e aprender a forma correta e efetiva de tratar e descartar esses resíduos. 
Este trabalho descreve a primeira fase para a implementação de um programa de 
gerenciamento de resíduos químicos (PGRQ) nos Laboratórios de Química da UEMA 

o Luís e consistiu em investigar qualitativamente os principais resíduos químicos 
ativos gerados nas atividades de ensino, bem como realizar o mapeamento dos 
procedimentos de descarte desses resíduos. A partir desse levantamento foi possível 

de conscientização ambiental junto ao público-alvo. A Investigação 
qualitativa foi realizada na forma investigativa, configurando-se como pesquisa de campo. 
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A falta de sensibilização e o descarte irregular de resíduos químicos ativos gerados em 
ambiente laboratorial têm manifestado grandes problemas ambientais e de certo modo 
afetado a sociedade. Já que não existem métodos para a eliminação completa de geração 

-la e qualquer ação 
nesse sentido tem um grande impacto positivo, diretamente sobre os custos do programa de 
gerenciamento e sobre a imagem institucional da universidade. Os problemas relacionados 

se não apenas às situações de manejo, mas também, à 
comunidade e ao seu comportamento perante esses resíduos, que na maioria das vezes, os 
descarta inapropriadamente. Quando o laboratório gera resíduo, o mesmo sempre será 
responsável por ele, cabe ao gerador (aluno, técnico, pesquisador e docente) ser o 

tratamento, armazenamento e descarte 
final. É certo que nos laboratórios de Química da Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) existe uma grande diversidade de resíduos químicos produzidos sendo que alguns 
são em maior escala por serem gerados habitualmente em trabalhos de ensino, pesquisa e 
extensão. Da mesma forma, as pessoas que trabalham nesses locais precisam 

se e aprender a forma correta e efetiva de tratar e descartar esses resíduos. 
Este trabalho descreve a primeira fase para a implementação de um programa de 
gerenciamento de resíduos químicos (PGRQ) nos Laboratórios de Química da UEMA – 

o Luís e consistiu em investigar qualitativamente os principais resíduos químicos 
ativos gerados nas atividades de ensino, bem como realizar o mapeamento dos 
procedimentos de descarte desses resíduos. A partir desse levantamento foi possível 

alvo. A Investigação 
se como pesquisa de campo. 

Graduanda de química licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão, Departamento de 

Drª da Universidade Estadual do Maranhão, Departamento de Química, São Luís – Maranhão, 



 

 

Para a estruturação do trabalho de conscientização ambiental realizaram
educação informal e formal, por meio de reflexões, ensino prático e indicação de leituras 
relacionadas ao assunto. Os resultados obtidos indicaram que os resíduos ácidos e básicos 
são os mais produzidos em atividades experimentais e que a maioria dos docentes 
descartam diretamente na pia, sem tratamento prévio. Os diálogos realizados sobre a 
preservação ambiental, orientando os docentes, em relação às boas práticas no laboratório 
foram bem aceitos e serviram para gerar uma nova mentalidade voltada tanto para a 
qualidade das análises, quanto para a gestão dos resíduos químicos ativos. 
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Para a estruturação do trabalho de conscientização ambiental realizaram
mal e formal, por meio de reflexões, ensino prático e indicação de leituras 

relacionadas ao assunto. Os resultados obtidos indicaram que os resíduos ácidos e básicos 
são os mais produzidos em atividades experimentais e que a maioria dos docentes 

diretamente na pia, sem tratamento prévio. Os diálogos realizados sobre a 
preservação ambiental, orientando os docentes, em relação às boas práticas no laboratório 
foram bem aceitos e serviram para gerar uma nova mentalidade voltada tanto para a 

das análises, quanto para a gestão dos resíduos químicos ativos. 

: Consciência; Gerenciamento; Meio Ambiente; Neutralização. 

Para a estruturação do trabalho de conscientização ambiental realizaram-se ações de 
mal e formal, por meio de reflexões, ensino prático e indicação de leituras 

relacionadas ao assunto. Os resultados obtidos indicaram que os resíduos ácidos e básicos 
são os mais produzidos em atividades experimentais e que a maioria dos docentes 

diretamente na pia, sem tratamento prévio. Os diálogos realizados sobre a 
preservação ambiental, orientando os docentes, em relação às boas práticas no laboratório 
foram bem aceitos e serviram para gerar uma nova mentalidade voltada tanto para a 

das análises, quanto para a gestão dos resíduos químicos ativos.  
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