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Resumo: Este trabalho relata o gerenciamento e tratamento de resíduos aquosos contendo íons 
metálicos, em meio ácido, gerados na disciplina de Corrosão do Curso Técnico em Química do 
CEFETES. Inicialmente foi realizada a conscientização dos alunos, gerenciamento na coleta seletiva 
e armazenamento dos resíduos e aplicação de métodos clássicos de tratamento. As quantificações 
das soluções pré-tratamento e pós-tratamento e dos sólidos obtidos foram feitas por EAA 
(Espectrometria de Absorção Atômica) e difração de raio-X para verificação do grau de pureza. 
Testes iniciais de tratamento por eletrólise foram aplicados em um resíduo contendo íons chumbo, 
Pb

2+
, com grande perspectiva de aplicação. 
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INTRODUÇÃO 
 
Recentemente vem crescendo o interesse 
pela Química Limpa, por onde as indústrias 
estão gradualmente trocando processos 
tradicionais por tecnologias ambientalmente 
corretas, sendo que as universidades estão 
montando programas de 
gerenciamentos de resíduos

1
. 

A implementação destes 
programas possibilita que os 
resíduos recuperados possam 
não somente ser 
sucessivamente reutilizados no 
mesmo processo em que foi 
gerado, como também ser 
transformados em matéria 
prima

2
. Deste modo, este 

trabalho apresenta uma 
proposta inicial de implantar o 
gerenciamento e tratamento 
para descarte final de resíduos 
metálicos gerados na disciplina 
Corrosão do curso Técnico em 
Química do CEFETES. Isto 
implica nas normas de 
recolhimento seletivo, 
estocagem, conscientização 
dos alunos, e no tratamento 
desses resíduos.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Iniciou-se com os alunos um projeto de 
gerenciamento e estocagem adequados: 
coleta seletiva, classificação das espécies 
presentes, rotulagem. Houve uma adoção 
gradual de armazenamento dos resíduos 

gerados em todas as aulas práticas dos 
laboratórios. 
As aulas práticas de Corrosão foram 
preparadas de modo a gerar o mínimo 
possível de resíduos químicos contendo 
metais, no caso utilizando quantidades de 
reagentes suficientemente necessárias para 

observação do resultado final de interesse. 
Metais com difícil perspectiva de tratamento e 
de elevada toxicidade foram excluídos de 
diversos experimentos, permanecendo 
somente as reações principais. O tratamento 
dos resíduos seguiram metodologia conforme 
fluxograma acima e as etapas a seguir: 
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O tratamento inicial é feito pela precipitação 
clássica com hidróxido de sódio. Para o 
resíduo de magnésio foi usada uma solução 
de NaOH 0,1 M, o que gerou um volume de 
resíduo pós-tratamento muito elevado: Vi = 91 
mL para Vf = 3,3 L. No entanto, evitou-se 
problemas de formação do precipitado nas 
reações envolvidas. Para os demais resíduos, 
de zinco, ferro e alumínio, utilizou-se a 
concentração de 1,0 M de NaOH. 
O tratamento do resíduo de alumínio pode ser 
efetuado por dois métodos o que permite 
comparação qualitativa. Notou-se 
qualitativamente que a metodologia aplicada 
com o carbonato de sódio possa ser mais 
eficaz comparado com o tratamento por 
hidróxido. A princípio verificou-se a utilização 
de um menor volume de reagente, geração de 
menor volume de resíduo pós-tratamento e 
maior formação do precipitado de hidróxido de 
alumínio, com cristalização mais eficiente.  
Os resíduos “não gerenciados” contendo dois 
metais, como Fe/Al e Cu/Al, também foram 
tratados com o agente precipitante NaOH 1,0 
M. Os respectivos óxido não são nocivos ao 
meio, segundo a literatura, e podem ser 
descartados no lixo sem que afete o ambiente. 
No tratamento do resíduo de chumbo por 
eletrólise verificou-se a formação de chumbo 
metálico com perspectivas de alto grau de 
pureza, o que torna o método com grande 
potencial de aplicação. As reprodutibilidades 
dos processos eletrolíticos têm alto grau de 
dificuldade de execução. Deste modo, o 
método está em fase de estudos no controle 
das variáveis. 
A quantidade de íons metálicos nos resíduos 
pós-tratamento, que estão sendo feitas por 
EEA, e a qualidade da cristalização dos 
sólidos obtidos, em avaliação por difratometria 
de raios-X fornecerão informações importantes 
para maior conclusões deste trabalho. Isto 
implica na verificação da máxima eliminação 
do íon metálico da amostra tratada, o que 
pretende alcançar os valores ideais, segundo 
a legislação, para descarte final.  
 
CONCLUSÃO 
 
O trabalho de conscientização e 
gerenciamento de resíduos gerados na 
disciplina de Corrosão gerou considerável 
impacto na organização dos participantes 
direta ou indiretamente ligados a este trabalho. 
Os métodos de tratamento foram 
qualitativamente satisfatórios, gerando 
perspectivas futuras de adoção das 
metodologias utilizadas no processo rotineiro 
de tratamento de resíduos tanto nos resíduos 
gerados na disciplina de Corrosão como em 

outras disciplinas. A obtenção de passivos 
adequados para o descarte final além de 
produtos a serem reutilizados aguardam 
interpretações com boas perspectivas. 
Por problemas técnicos relacionados a 
instalação do ICP nos laboratórios de Química 
do CEFETES e ainda atrasos dos resultados 
nas análises do DQ-UFMG as conclusões 
finais ainda não poderão ser apresentados. 
Estes resultados possivelmente serão 
incluídos na apresentação do trabalho na III 
Jornada de Iniciação Científica do Cefetes. 
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