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Introdução: Neste trabalho estão sendo abordados três temas complementares: a
importância de monitorar os metais pesados em água, a legislação sobre o tratamento
das soluções que contenham os metais pesados e os processos utilizados para tratá-los.
Objetivo: O objetivo do trabalho é tratar os metais pesados das soluções derivadas da
reciclagem do lixo eletrônico para incapacitar estes de prejudicar a saúde dos seres
vivos e o meio ambiente. Além de tratar, é de extrema importância promover um
destino final adequado a esses componentes químicos.  Metodologia: O objetivo foi
alcançado através da transformação de componentes tóxicos em formas menos
perigosas ou insolúveis, a alteração da estrutura química facilitando sua incorporação
ao ambiente e a separação das frações tóxicas, reduzindo volume e o perigo. As
principais técnicas que foram utilizadas no tratamento são a neutralização e a
precipitação.
A precipitação serviu para retirar os metais da solução e é considerada uma reação útil
em muitas aplicações industriais e científicas. Já a neutralização, serviu para estabilizar
o pH da solução para que esta não ficasse muito ácida ou básica, de modo que não
prejudique o meio.
 Resultados: O gerenciamento dos resíduos químicos serviu, por razões éticas e de
responsabilidade socioambiental, para evitar que os produtos químicos caros se tornem
resíduos e rejeitos e provoquem acidentes ou contaminem o meio ambiente. Devido a
esses gastos, métodos físicos também são um meio alternativo para evitar esse
problema. Além de prevenir desastres ambientais, o gerenciamento teve a finalidade de
evitar a imputação da responsabilidade penal, por isso foi necessário ter conhecimento
sobre as leis ambientais, pois o aluno, o técnico, o professor, o reitor e o técnico do
órgão ambiental podem ser responsabilizados caso algum acidente ocorresse, podendo
acarretar em multas extremamente caras. A legislação atual também estabelece a faixa
de pH entre 5 e 9 para descarte em corpos d’água, sendo um fator determinante para o
uso do método da neutralização. Alguns resultados esperados dessa gestão são: a
economia de recursos materiais, melhoria da qualidade ambiental, o aumento da
segurança química, entre outros. Conclusão: O trabalho propiciou a aplicação de
técnicas não tão simples, mas eficazes para tratar uma solução que seria descartada
com resíduos, tendo em vista que o lixo eletrônico produzido cresce cerca de três vezes
mais do que o lixo convencional produzido no Brasil, essas técnicas diminuiriam os
impactos ambientais. 

Palavras-chave: Tratamento. Soluções. Metais . 

Agências de fomento: FAPEMIG

17ª Semana de Iniciação Científica e 8ª Semana de Extensão: A Ciência e o Cuidado com a Casa Comum

26 a 28 de outubro de 2016, Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - Unileste - ISSN: 1984-9818


