
TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SAIS INORGÂNICOS TÓXICOS.

Aline Givisiez De SOUZA (Unileste); Ricardo Franca Furtado Da COSTA (Unileste); Paulline Kenya

do Carmo E CARLOS (Unileste); Leonardo Ramos Paes De LIMA (Unileste)

Introdução: O descarte dos resíduos das aulas práticas dos laboratórios de química das
Universidades tem gerado preocupações, 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. Por se tratar de substâncias tóxicas, devem ser descartadas de forma
responsável, evitando problemas e contribuindo para a construção de um descarte
limpo. Este trabalho consiste na gestão de resíduos de sais inorgânicos tóxicos de
cromo hexavalente em laboratórios de ensino de química e no estudo de formas de se
tratar e descartar 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. Em seguida, foi
determinado um método para o tratamento deste resíduo através da realização de
ensaios laboratoriais. O método consiste basicamente na conversão de todo cromato
em dicromato, para que este reaja com o tiossulfato de sódio, formando hidróxido de
cromo III. A conversão do cromo hexavalente em trivalente é necessária, pois o cromo
na forma de trivalente não é carcinogênico. Salienta-se que a gestão deste resíduo deve
realizada de forma responsável. Resultados: Mediante toda pesquisa e coleta de
resíduos, inicia-se a parte dos ensaios e testes. Foram selecionadas duas formas de
tratamento, a primeira é utilizada nos laboratórios da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), na disciplina de Introdução ao Laboratório de Química, onde 
tratam-se os resíduos de aulas práticas contendo cromato e dicromato, por meio da
redução do cromo com carbonato de sódio, transformando o resíduo em hidróxido de
cromo III. A segunda forma é empregada no Laboratório de Tratamento de Resíduos
da Universidade de São Paulo (USP), onde é realizada a redução por meio do
tiossulfato de sódio. Em ambos os casos, no final o cromo encontra-se como
precipitado, sendo a solução resultante neutralizada e descartada no esgoto público. No
entanto, a segunda forma se mostrou a mais eficiente, visto que foi possível observar a
formação de um precipitado azul esverdeado, conforme orienta a literatura, indicando
a formação do hidróxido de cromo III. Conclusão: Por fim, ressalta-se o enorme
aprendizado pelas experiências que vão além das encontradas nas salas de aula,
demostrando a importância de se realizar pesquisas nesse âmbito nas universidades.
Além disso, a pesquisa revela a eficiência da utilização do tiossulfato de sódio na
conversão do cromo hexavalente em trivalente.
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