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Resumo: No presente trabalho foram propostas metodologias de tratamento dos resíduos de cobre, 
prata, chumbo, bário, níquel, cromato e dicromato, provenientes de atividades experimentais 
desenvolvidas no Centro Federal de Educação Tecnológica de Espírito Santo. Os resíduos foram 
recolhidos, segregados e estocados adequadamente, para posterior tratamento. Os tratamentos 
propostos visam a reutilização do resíduo em novas atividades experimentais da instituição. Com a 
implantação do tratamento de resíduos químicos no CEFET-ES, pretende-se minimizar ao máximo as 
agressões causadas pelas atividades desenvolvidas nos laboratórios de química, bem como, 
trabalhar de maneira sustentável.  
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INTRODUÇÃO 
 
O descarte indiscriminado de resíduos 
provenientes de aulas tem chamado a atenção 
de centros de pesquisa, universidades e 
instituições de ensino (1). No presente 
trabalho foram propostas metodologias de 
tratamento para o cobre, prata, chumbo, bário, 
níquel, cromato e dicromato, provenientes de 
atividades experimentais desenvolvidas no 
Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Espírito Santo, a fim de evitar que os mesmos 
fossem descartados de forma indiscriminada 
em efluente comum. Os resíduos foram 
recolhidos e segregados. Por meio da 
segregação adequada foi possível conhecer a 
origem, determinar a presença de íons e 
outros compostos que compõem o resíduo de 
interesse, bem como, testar metodologias de 
tratamento que permitissem a reutilização do 
resíduo em novas atividades práticas. Com a 
implantação do tratamento de resíduos 
espera-se contribuir para o desenvolvimento 
de uma química sustentável e mais limpa. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resíduos foram inicialmente recolhidos e 
estocados, posteriormente foram testadas e 
otimizadas algumas metodologias de 
tratamento propostas na literatura (1,2) com 
intuito de reutilizar os resíduos em novas 
práticas.  
O cobre foi tratado para formação de sulfato 
de cobre. Dessa forma, este resíduo pode ser 
utilizado em aulas práticas como Pilha de 

Daniell e Calor de Oxi-redução da disciplina da 
físico-química dos cursos de graduação.  
Para a prata foram apresentados duas formas 
de tratamento, o Método A: recuperação do 
resíduo de prata para realização no 
experimento de espelho de prata, e o Método 
B: redução do íon Ag

+
 para Ag

0 
 seguida de 

purificação com bórax, onde obteve-se prata 
metálica pura. (3).  
Para o chumbo foram realizados vários testes, 
contudo alguns dos métodos utilizados para 
reduzir o chumbo mostraram-se muito tóxicos 
e por isso, optou-se por isolar o resíduo na 
forma de hidróxido e destiná-lo a tratamento 
externo (aterro). 
O bário foi precipitado na forma de carbonato 
de bário. Este pode ser utilizado em aulas 
práticas de testes de chama a partir de seu 
sólido.  
O níquel também pode ser reaproveitado, o 
Ni

2+
 contido no resíduo foi precipitado na 

forma de hidróxido, o sólido obtido foi 
solubilizado com hidróxido de amônio e 
reaproveitado como solução para aulas de 
eletrólise. Os eletrodos utilizados foram de 
carbono grafite (anodo) e cobre (catodo), onde 

ocorreu o depósito do níquel metálico.   
O cromato e dicromato, no entanto, 
representaram a maior dificuldade de 
tratamento, pois haviam outros tipos de 
cátions em solução juntamente com esses 
ânions. Por esse motivo, estes resíduos não 
puderam ser tratados. A outra parte do 
resíduo, que continha apenas cromato ou 
dicromato foi tratada. A esta solução contendo 
os íons foi adicionado base para que todo o 



 
 

 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 51 

III Jornada de Iniciação Científica do Cefetes 
I Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 23-24/10/2008 

dicromato passasse para cromato. 
Posteriormente foi determinada a 
concentração desse ânion na solução, com 
auxílio de uma curva de calibração, obtida a 
partir de uma solução padrão de cromato de 
potássio (1-3). Desta forma, conhecendo a 
concentração do resíduo pode-se reutilizar a 
solução em aulas praticas de deslocamento de 
equilíbrio.  
 

CONCLUSÃO 
 
Durante este trabalho foi possível contar com 
a participação de vários alunos e professores. 
A coleta de maneira seletiva contribuiu muito 
para a realização das atividades facilitando o 
processo de recuperação dos íons estudados. 
Durante os estudos realizados tomou-se maior 
consciência dos riscos de se realizar uma 
atividade de ensino e pesquisa sem se 
preocupar com os encargos ambientais que 
tais atividades podem causar à médio e longo 
prazo. Neste trabalho, deve-se ressaltar que o 
tratamento de resíduos contendo metais exige 
conhecimentos práticos da chamada “química 
clássica”, que contempla basicamente reações 
de precipitação, isso vai de encontro com as 
atividades realizadas por outras instituições de 
ensino que possuem gerenciamento de 
resíduos (1). Dentre as metodologias 
estabelecidas os melhores resultados foram 
obtidos para a prata, que pode ser reduzida a 
sua forma mais útil, que é a forma metálica. 
Bons resultados foram obtidos também para o 
cobre, níquel e bário, pois estes puderam ser 
utilizados em aulas de físico-química, e 
qualitativas de eletrólise e teste de chama, por 
exemplo. Já no caso do chumbo, como o 
volume de resíduo recolhido não foi muito 
grande, este foi estocado e quando possível 
será levado à incineração. 
Para o tratamento do cromato e dicromato, 
contudo não se obteve um resultado muito 
satisfatório, mesmo que uma parte do resíduo 
tenha tido destino final útil, ainda restou uma 
parte sem tratamento efetivo. 
Diante dos resultados apresentados e 
considerando que apenas um metal de estudo 
(chumbo) não obtive um tratamento efetivo, 
acredita-se que o presente trabalho mostrou-
se satisfatório. As metodologias estudadas 
serão avaliadas para posteriormente serem 
empregadas nas rotinas dos laboratórios de 
química do CEFET-ES. 
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