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Introdução: O descarte dos resíduos das práticas dos laboratórios de química das
Universidades tem gerado preocupações. Isto se deve principalmente ao se questionar
o quesito sustentabilidade e fator ambiental, pois os resíduos são descartados no lixo
doméstico e/ou nos esgotos comuns da rede pública, demostrando uma forma
inadequada de descarte, podendo tratar-se de substâncias tóxicas, devendo ser
descartadas de forma responsável, evitando problemas e contribuindo para a
construção de uma forma limpa de descarte. Este trabalho consiste na gestão de
resíduos de sais inorgânicos tóxicos em laboratórios de ensino de química. Objetivo:
Os principais objetivos desse trabalho são a identificação dos resíduos produzidos nas
aulas, a determinação de métodos de tratamento, o estudo da forma correta do descarte
e a proposta de novos roteiros de aula que não gerem resíduos não tratáveis.
Metodologia: Primeiramente foi feito um estudo bibliográfico nos roteiros de aulas de
laboratório para identificar agentes poluentes de sais inorgânicos que são produzidos
nos laboratórios do Unileste. Após a identificação, foi estudado um método para
tratamento de cada espécie. Foi feita então a coleta e armazenamento do material.
Após a coleta e a escolha do método, serão realizados os ensaios. Caso a espécie não
possa ser tratada com os recursos existentes ou o tratamento demande grande
quantidade de recursos financeiros, serão estudadas e propostas alternativas para a não
utilização do material poluente. Resultados: Considerando que os experimentos
utilizados nas disciplinas de Química Inorgânica Experimental, Química Geral e
Química Analítica produzem poucos resíduos tóxicos, estes serão tratados para que
possa ocorrer a reutilização de compostos em outras aulas. Um dos resíduos
identificados é uma mistura contendo resíduos de prata e cromo hexavalente,
proveniente da utilização do método de precipitação de Mohr. Pretende-se realizar
testes para a redução do cromo hexavalente para cromo trivalente, na forma de
hidróxido.  Conclusão: Considerando o exposto acima a criação do sistema de gestão
de resíduos é de extrema importância. Isso porque reduz o impacto ambiental e os
gastos com reagentes. Além do mais a implementação desse sistema tem relação direta
com a formação de profissionais mais conscientes e responsáveis principalmente no
âmbito ambiental.
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