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Apresentação

Esta publicação vem atender uma demanda de organização e funcionamento 
da estrutura de gerenciamento de resíduos químicos. Esse trabalho dá 
referência e padronização para o adequado gerenciamento dos resíduos 
químicos resultantes das atividades de pesquisa, com orientações de descarte 
correto, acondicionamento, tratamento e destinação final, abordando de 
forma simples as questões ambientais e a segurança dos trabalhadores.

O documento trata também questões como adoção de práticas de não-geração, 
minimização, reuso e tratamento dos resíduos gerados. Além de reforçar a 
utilização do Gerelab – Laboratório de Gerenciamento de Resíduos Químicos 
como local para tratamento de resíduos, afim de minimizar o impacto das 
atividades de pesquisa no meio ambiente e o cumprimento da legislação 
ambiental.

Paulo do Carmo Martins
Chefe-geral da Embrapa Gado de Leite
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1. Introdução

A Embrapa Gado de Leite é um centro de pesquisa que atua na cadeia 
produtiva do leite. A Unidade tem se consolidado como referência mundial em 
pesquisas para pecuária leiteira de clima tropical. Parte dos resultados dos 
conhecimentos e tecnologias são obtidos em seus laboratórios de pesquisa 
e desenvolvimento. As atividades laboratoriais geram resíduos de análises 
que devem ser segregados adequadamente e destinados de forma a evitar 
impactos ambientais e riscos à saúde pública. 

A Embrapa Gado de Leite atenta à sua responsabilidade quanto à segurança 
dos empregados e possíveis impactos ambientais que podem ocorrer no 
manejo dos resíduos químicos gerados em seus laboratórios, elaborou um 
Manual de Gerenciamento de Resíduos Químicos, com objetivo de garantir 
que o manuseio, o acondicionamento e a destinação final destes resíduos, 
em sua maior parte considerados perigosos, seja realizada de forma segura.

O manuseio e acondicionamento dos resíduos químicos gerados nos 
laboratórios devem ser feitos com responsabilidade, garantindo tanto a 
segurança dos empregados quanto a proteção do meio ambiente, o seu uso 
deve atender à necessidade das análises, a fim de evitar o desperdício e o 
descarte desnecessário de material. 

2. Legislações Acerca de Resíduos Químicos

Observando as normas e leis propostas para o cenário dos resíduos Sólidos 
e emissão de efluentes, tem-se em consideração a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010) a qual afirma 
que o gerador é o responsável pelo seu resíduo. Assim, está sujeito às 
sanções penais e administrativas, caso sua conduta seja lesiva ao meio 
ambiente, e é responsável direto ou indiretamente por todas as etapas do 
gerenciamento dos resíduos: geração, segregação, acondicionamento, 
identificação, armazenamento, tratamento e disposição final. Esta norma 
aplica-se também aos geradores de resíduos químicos, os quais devem 
buscar fontes alternativas para tratar seus resíduos e encontrar responsáveis 
pela destinação final, caso o tratamento não seja viável. Ainda quanto aos 
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resíduos gerados, observa-se a norma da ABNT NBR 10.004/2004 que os 
classifica em Classes I e II (Perigosos e não Perigosos).

Quanto às normas que regem a emissão de efluentes líquidos, tem-se 
como referência a ABNT NBR 9.800/1987 que dispõem sobre critérios para 
lançamento de efluentes líquidos industriais no sistema coletor público de 
esgoto, além da resolução CONAMA 430/2011 que complementa sobre 
padrões de lançamentos, que irão nortear as possibilidades de descarte de 
alguns resíduos químicos diretamente na rede de esgoto, sem a necessidade 
de tratamento preliminar. 

A Embrapa Gado de Leite em atendimento com as diretrizes descritas acima, 
busca o correto manejo e destinação ambientalmente adequada, e o uso 
racional dos produtos químicos. Juntamente com as normas regulamentadoras 
de Segurança do Trabalho, que determina o uso correto de EPI’s e EPC’s 
para a segurança de pessoal.

3. Laboratório de Gerenciamento de 
Resíduos Químicos – Gerelab

Define-se o Gerelab como o Sistema de Gerenciamento de Resíduos de 
Laboratórios, uma estrutura física montada para reciclagem, recuperação e 
tratamento dos resíduos químicos e para estocagem dos mesmos até a sua 
disposição final. 

A edificação constituiu-se de duas salas, onde a primeira é destinada ao 
armazenamento dos resíduos químicos. Os frascos com capacidade até 
5 litros ficam dispostos em prateleiras. Os resíduos acondicionados em 
embalagens maiores, como bombonas, ficam dispostos em paletes.

De acordo com a norma ABNT NBR 16.725/2014, deve-se atentar às 
incompatibilidades de mistura de substâncias e quanto ao material do invólucro, 
que podem reagir, criando situações perigosas, como geração de gases, 
calor excessivo ou explosões. Deve ser observada também as características 
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade; e às orientações 
da Ficha de Informações de Produtos Químicos (FISPQ) que acompanha 
o produto. A FISPQ é um documento normalizado pela ABNT que fornece 
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informações sobre vários aspectos dos produtos químicos (substâncias ou 
misturas) quanto à segurança, à saúde e ao meio ambiente, recomendações 
sobre medidas de proteção e ações em situação de emergência

O recebimento dos resíduos químicos no Gerelab é feito na sala de depósito 
pelo responsável técnico. Para entrada do produto são preenchidas 
informações de quantidade e tipo de resíduo que está sendo entregue 
na Planilha de Gerenciamento de Resíduos Químicos (Anexo 2). Estes 
resíduos permanecerão no Gerelab até a coleta a ser realizada por empresa 
especializada contratada para coleta, transporte e destinação final. Nesta 
etapa é importante a organização do local para assegurar o gerenciamento 
adequado dos resíduos químicos no Gerelab.

A segunda sala é destinada ao tratamento dos resíduos quando necessário. 
Nesse local, ocorrem as recuperações de substâncias como a acetona e 
o tratamento de alguns resíduos antes da sua disposição, como ácidos e 
bases. O espaço possui, capela de exaustão com lavador de gases, bancada, 
armários, pia e outras estruturas para auxiliar as atividades desenvolvidas. 

3.1. Fluxograma

O fluxograma abaixo representa as etapas pelas quais poderão passar os 
resíduos gerados nos laboratórios.

Figura1. Planta baixa do Gerelab.
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4. Segurança no Gerelab

O manejo de resíduos químicos de laboratório demanda cuidados que 
garantam a segurança do empregado, como a utilização de equipamentos de 
proteção individual – EPI, listados no próximo item 4.1.

O Gerelab possui equipamentos de proteção coletiva – EPC, para caso de 
emergência, dentre eles, extintores, chuveiro de emergência e a lava olhos, 
instalados no lado externo. 

Figura2. Modelo de programa de gerenciamento de resíduos de laboratórios.
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4.1. Uso de EPIs

O uso dos EPIs é indispensável para as atividades que ofereçam risco ao 
trabalhador. Devido a diversidade dos resíduos químicos recebidos no Gerelab 
e de sua natureza nociva à saúde humana, o uso de EPIs adequados e em 
condições de uso são obrigatórios. Abaixo são descritos os itens essenciais 
para as práticas no Gerelab, seguidas da respectiva norma referente ao EPI.

• Luvas nitrílicas: as luvas devem ser usadas com as mãos limpas e 
secas. Não devem ser usadas fora do ambiente do Gerelab nem para 
outras funções além do manejo dos resíduos) (EN 374);

• Calçados fechados: devem ser usados calçados fechados para as ati-
vidades no Gerelab;

• Jalecos: devem ser usados jalecos sempre fechados e de manga longa, 
de algodão;

• Óculos de proteção: os óculos de proteção devem ser usados durante 
o manuseio dos resíduos químicos (EN 166);

• Máscaras: as máscaras deverão ser usadas nas atividades em que haja 
risco de desprendimento de gás, quando não for possível utilizar a cape-
la de exaustão (EN 143).

4.2. Uso de EPCs 

Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) garantem a segurança geral 
dos trabalhadores no ambiente do Gerelab. Devem ficar visíveis e sinalizados 
nos locais onde estão dispostos. Estes são:

• Capela de exaustão com lavadores de gases: Utilizados em opera-
ções gasosas como sistema de exaustão de gases. A capela não deve 
ser usada para estocagem de reagentes;

• Chuveiros de emergência: Usados em caso de respingos ou derrama-
mentos sobre o corpo ou rosto;
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• Lava olhos: Usados em casos de substâncias tóxicas em contato com 
os olhos;

• Extintor de incêndio: Usado para o combater incêndios. 

4.3. Riscos de Exposição aos Resíduos

O manuseio de resíduos químicos no Gerelab pode expor de forma direta ou 
indireta o empregado às substâncias nocivas. Entende-se como exposição 
direta como aquela que ocorre com contato direto com a substância tóxica, 
principalmente quando não se faz uso dos EPIs. Já a exposição indireta 
ocorre com o contato com objetos contaminados com alguma substância 
tóxica.

A Norma Brasileira da ABNT NBR 10.004/2004, classifica os resíduos 
químicos de acordo com sua periculosidade e define algumas propriedades 
das substâncias de que devem ser de conhecimento do usuário, antes de 
manusear os mesmos, para evitar exposições de risco a segurança. Estas 
informações podem ser obtidas por meio da rotulagem ou da própria FISPQ.

A classificação definida pela NBR 10.004/2004 são:

Toxicidade

Define-se toxicidade como propriedade potencial que o agente tóxico possui 
de provocar, em maior ou menor grau, um efeito adverso em consequência 
de sua interação com o organismo. O agente tóxico provoca esta alteração 
através de inalação, ingestão ou absorção cutânea, variando sua intensidade 
de manifestação. 

A intoxicação geralmente acontece por erros na manipulação, por falta de 
uso de EPIs ou outras negligências durante os procedimentos. Para reduzir 
a exposição a resíduos químicos, é importante manusear com segurança e 
usar EPIs adequados conforme descrito no item 4.1.
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Corrosividade

Uma substância é considerada corrosiva se uma amostra representativa dele 
apresentar uma das seguintes propriedades:

• Ser aquosa e apresentar pH igual ou inferior a 2 ou superior ou igual a 
12,5 ou ainda apresentar esta margem de pH em sua mistura com água 
na proporção de 1:1 em peso;

• Apresentar caráter líquido e corroer o aço a uma razão maior que 6,35 
mm ao ano, a uma temperatura de 55 °C. 

Reatividade 

É considerado reativo uma substância que apresentar as seguintes 
características dentre outras apontadas pela mesma normativa:

• Reagir violentamente com a água;

• Formar misturas potencialmente explosivas com a água;

• Ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem 
detonar;

• Gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para 
provocar danos à saúde pública ou ao meio ambiente, quando mistura-
dos em água.

Inflamabilidade

Líquido inflamável: todo aquele que possua ponto de fulgor igual ou inferior 
a 60 °C (sessenta graus Celsius) (conforme NR 16). Líquidos com ponto de 
fulgor acima de 60 °C são considerados combustíveis. 

4.4. Vazamentos e Derrames

Em casos de derramamentos ou vazamentos de resíduo químico, deve-se 
limpar o local do incidente com mantas absorventes, garantindo a remoção 
total da substância. No caso de acidentes com embalagens de vidro, o 



16 DOCUMENTOS 215

resíduo químico deve ser estocado em outro recipiente e o vidro quebrado 
deve ser embalado e destinado adequadamente como resíduo cortante. 
Nesta operação é indispensável o uso de EPIs.

4.5. Primeiros Socorros em Acidentes 
com Resíduos Químicos

Em caso de acidentes no manejo dos resíduos químicos no Gerelab, é 
indispensável o uso dos EPIs para garantir a segurança e evitar riscos de 
exposição do empregado.

Existem quatro vias de exposição que podem causar danos à saúde: via oral, 
via nasal, via cutânea e via ocular. Caso algum trabalhador tenha contato 
com algum tipo de substância por via cutânea, deve procurar o chuveiro de 
emergência instalado na parte externa do Gerelab para lavar a área afetada 
com água corrente. Em seguida, faz-se necessário buscar cuidados médicos 
emergenciais.

Outras recomendações importantes:

• Em caso de ingestão, não provocar vômito. Colocar o indivíduo deitado 
em posição lateral e procurar auxílio médico com urgência;

• Em caso de inalação, levar o indivíduo para local arejado e ventilado, 
e buscar auxílio médico. Caso o acidentado deixe de respirar, aplicar 
respiração artificial;

• Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por cerca de 
15 minutos sem que a lavagem entre em contato com o olho são;

• Em caso de contato dérmico, lavar a região afetada com água corrente 
e sabão neutro.

5. Minimização da Geração 
de Resíduos Químicos

A minimização da geração de resíduos químicos é uma premissa na gestão 
de resíduos. Destaca-se a seguir alguns procedimentos simples que podem 



17Manual de Gerenciamento de Resíduos Químicos 

ser realizados a fim de diminuir a quantidade de produtos residuais (PAIM et 
al., 2002).

5.1. Substituição

A substituição é uma tomada de decisão priorizada. Sempre que possível, 
deve-se dar preferência a produtos de menor risco em relação aos perigosos 
ou tóxicos, assim como a substituição de meios tóxicos para a realização de 
experimentos.

Para que a substituição tenha sucesso, é necessário realizar um estudos e 
testes aplicados para avaliar se o produto testado possa de fato suprir as 
funções do substituído e, além disso, certificar-se que realmente aquele é 
menos tóxico ou perigoso.

5.2. Reuso

Entende-se por reuso de um resíduo quando este passa por um processo de 
tratamento e retoma sua função original ou outra semelhante de grau inferior, 
sempre com o objetivo de evitar a geração de resíduos. 

Atualmente, desenvolve-se na Embrapa Gado de Leite o tratamento 
de recuperação de acetonas usadas no laboratório de alimentos (LAA) 
encaminhadas ao Gerelab. Este procedimento reduz consideravelmente o 
volume de descartes, além de reduzir custos com aquisição de novos itens e 
com serviços de destinação final de resíduos. 

Para certificar-se que está utilizando o procedimento adequado para o 
tratamento da substância, deve-se consultar a lista de Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP) para cada caso, disponível em anexo neste 
manual.

Contudo, deve ser avaliada a viabilidade do tratamento, uma vez que o 
processo pode demandar investimentos inviáveis para recuperação do 
resíduo químico. 



18 DOCUMENTOS 215

6. Métodos de Segregação, 
Tratamento e Acondicionamento

6.1. No Laboratório

Conforme estabelecido no Fluxograma no item 2.1, os procedimentos 
com resíduos químicos realizados nos laboratórios são: segregação, 
acondicionamento e tratamento local, quando necessário.

Os resíduos químicos não perigosos: soluções aquosas de sais inorgânicos 
de metais alcalinos e alcalinos terrosos: NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, Na2SO4, 
MgSO4 e tampões PO43

-, não contaminados com outros produtos, podem 
ser descartados diretamente na rede de esgoto, respeitando-se os limites 
estabelecidos na resolução CONAMA 430/2011.

6.1.1. Segregação

Segregação significa separação dos resíduos levando em consideração as 
incompatibilidades das substâncias. Essa etapa é necessária tanto para viabilizar 
o tratamento do resíduo quando possível quanto para a disposição final. 

O acondicionamento dos resíduos químicos que não foram misturados 
com outras substâncias, podem ser mantidos nas embalagens originais e o 
acondicionamento de misturas, devem ser usados frascos de vidro ou plástico 
e bombonas de plástico rígido, com tampa rosqueada. As embalagens devem 
ser preenchidas até 3/4 da capacidade total e identificada por meio da etiqueta 
para resíduos químicos padronizada pela Embrapa Gado de Leite, conforme 
apresentada no item 6.1.2. 

• Não armazenar frascos de resíduos próximos a fontes de calor ou água;

• Os responsáveis de cada laboratório devem encaminhar os resíduos 
de acordo com os horários e determinações estabelecidas pelo próprio 
Gerelab.
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6.1.2. Identificação

Todos os resíduos químicos devem ser identificados com o rótulo padronizado 
pela Unidade contendo a descrição de sua composição e características. 

A metodologia adotada para identificação do resíduo foi a simbologia de 
risco NFPA (National Fire Protection Association), também conhecida como 
diagrama de Hommel. O diagrama de Hommel (Figura 3) utiliza cores para 
indicar o tipo de risco que apresenta. O losango amarelo indica a reatividade 
da substância, assim com o vermelho a inflamabilidade, o azul a toxicidade 
e o branco o risco específico por classe de produtos químicos. Cada losango 
deve ser preenchido com números que variam de 0 a 4 (Figura 4), sendo 0 
pouco reativo (estável) e 4 muito reativo (instável). 

Para mostrar a intensidade do risco ou o grau de atividade da substância, são 
utilizados números de 0 a 4 (Figura 4), sendo 0 pouco reativo (estável) e 4 
muito reativo (instável).

Figura3. Diagrama de Hommel para classificação de resíduos químicos.
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Para o preenchimento do rótulo de identificação (Figura 5) deve-se seguir as 
seguintes orientações:

• O rótulo deve ser preenchido e fixado no frasco antes de se colocar o 
resíduo químico para evitar erros e riscos ao manusear a embalagem;

• Abreviações e fórmulas não são permitidas;

• O Diagrama deve ser completamente preenchido, ou seja, os quatro 
itens devem conter numeração (riscos à saúde, inflamabilidade, reativi-
dade e riscos específicos);

• Se o rótulo for impresso em preto e branco, este deve ser preenchido 
usando canetas das respectivas cores do Diagrama respeitando a posi-
ção das cores;

• A classificação do resíduo deve priorizar o produto mais perigoso do 
frasco, mesmo que este esteja em menor quantidade;

• Frascos com informações fora das especificações ou sem rótulo não 
serão recebidos no Gerelab.

Figura4. .Significância do grau de atividade do diagrama de Hommel de acordo com seu padrão de cores
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Em caso de dúvidas na descrição dos resíduos, deve-se consultar a Ficha 
de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponibilizada 
pelo distribuidor do produto. Este documento possui informações do produto 
químico e informações complementares que podem ajudar na descrição e 
especificação do resíduo.

6.1.3. Tratamento Interno

Existem alguns resíduos químicos que podem ser tratados no próprio 
laboratório, sem que haja necessidade de serem transportados para o 
Gerelab. As substâncias resultantes do tratamento e obedecendo aos padrões 
estabelecidos pela NBR 9.800/1987, podem ser lançados na rede pública 
de esgoto. A necessidade de tratamento ocorre devido a possíveis reações 
na tubulação e, consequentemente na rede de esgotos devido ao potencial 
danoso das substâncias presentes, seja ao degradar o material da tubulação, 
seja ao reagir com o efluente da rede podendo interferir nos processos de 
tratamento do mesmo.

Substâncias solúveis em água (pelo menos 0,1 g ou 0,1 mL/3 mL) e com baixa 
toxicidade podem ser descartadas na rede de esgoto, mas somente após 
diluição (no mínimo de 100 vezes) e sob água corrente. Para substâncias 
orgânicas é preciso também que sejam facilmente biodegradáveis, sendo a 

Figura5. Rótulo para invólucro do Gerelab.
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quantidade máxima recomendável, por dia, de 100 g ou 100 mL. Misturas 
contendo substâncias pouco solúveis em água podem ser descartadas na 
pia, desde que a concentração esteja abaixo de 2%.

Substâncias que podem ser descartadas na rede de esgoto

• Soluções diluídas1 de álcoois (com menos de 5 carbonos2) solúveis em 
água

• Sulfatos, fosfatos e carbonatos de: sódio, potássio, magnésio, cálcio, 
estrôncio, bário e amônio

• Cloretos de: sódio, potássio e magnésio

• Fluoretos de cálcio

• Boratos de: sódio, potássio, magnésio e cálcio

• Óxidos de: boro, magnésio, cálcio, estrôncio, silício, titânio, manganês, 
cobre, zinco, alumínio, ferro e cobalto

• Ácidos e bases inorgânicos após neutralização

• Soluções de proteínas, aminoácidos, açúcares e seus álcoois, incluindo 
padrões destas mesmas substâncias.

• Sais de ocorrência natural: ácido cítrico e seus sais de sódio, potássio, 
cálcio e amônio – ácido láctico e seus sais de sódio, potássio, cálcio e 
amônio

• Soluções-tampão.

A Tabela 1 apresenta as concentrações máximas para cada composto químico 
a ser lançado na rede pública de efluentes.

Os laboratórios que possuem o brometo de etídio e azida sódica em seus 
resíduos de análises realizam o tratamento, para inativar a toxicidade dos 
mesmos antes do descarte. O brometo de etídeo em estado líquido deve 

1 Entende-se como diluída, solução com < 1% de soluto;

2 Embora o metanol seja um álcool com 1 carbono, não pode ser descartado na pia (tóxico).
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ser tratado com o auxílio de materiais específicos como carvão ativado, 
resina Amberlite XAO-164, ácido hipofosforoso ou nitrito de sódio, dando 
preferência para os dois últimos. Após o tratamento, o produto final poderá 
ser descartado na pia e o material filtrante (quando houver) enviado para 
descarte específico. Quando no estado sólido, deve ser coletado e descartado 
como rejeito químico orgânico halogenado e encaminhado ao Gerelab. 

Para neutralizar azida sódica de seu efeito tóxico, deve ser realizado 
tratamento com água sanitária. Após o tratamento, deve-se verificar o grau 
de dissolução através de um reagente por teste de cor. 

6.1.4. Transporte Interno dos Resíduos

O transporte interno dos resíduos químicos compreende a transferência dos 
resíduos acondicionados em recipientes adequados do local da geração, 
para o Gerelab. O transporte interno deve atender a um roteiro previamente 
definido e em horários não coincidentes com o período de grande atividade 

Tabela 1. Parâmetros e limites nacionais para lançamento de efluentes líquidos na rede pública.
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ou de fluxo de pessoas na Unidade. Deve ser evitado o transporte simultâneo 
de grupos de resíduos diferentes que possam apresentar incompatibilidade. 

O empregado responsável pelo transporte do resíduo químico deve utilizar os 
EPIs indicados para esta operação.

6.2. No Gerelab

6.2.1. Recebimento

No ato da entrega dos resíduos no Gerelab, deve-se preencher a Planilha de 
Gerenciamento de Resíduos Químicos (Anexo 2), a qual constará a descrição 
do resíduo, a classe, o laboratório onde foi gerado, tratamento adotado e 
a quantidade. Através desta planilha será realizado o controle dos resíduos 
armazenados no Gerelab.

6.2.2. Tratamentos 

6.2.2.1. Neutralização de ácidos e bases inorgânicas

Desde que não estejam presentes substâncias químicas perigosas e 
incineráveis, os resíduos aquosos contendo substâncias com características 
ácido-base podem ser tratados por simples neutralização. Por definição, uma 
substância apresenta caráter ácido se for capaz de alterar o pH da água de 
forma a diminuí-lo (pH < 6), enquanto que apresenta caráter básico se for 
capaz de alterar o pH da água de forma a aumentá-lo (pH > 8) (MACHADO; 
SALVADOR, 2005; LASSALI et al., 2003; UNESP, 2002; UNICAMP, 2005).

No Gerelab da Embrapa Gado de Leite, os resíduos de caráter ácido e básico 
devem ser reservados nos frascos e dispostos em uma bombona de plástico 
com capacidade de 200 litros. Esses resíduos são misturados em partes até 
que possam atingir o pH ideal para lançamento na rede pública de efluentes. 
O intuito é misturar ácidos e bases no mesmo recipiente é promover a 
neutralização natural entre si, sem a necessidade de adição de qualquer 
produto corretor.
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As reações de neutralização devem ser realizadas com cuidado, uma vez que 
algumas são muito exotérmicas. Devem ser efetuadas com extrema cautela 
e com o maior conhecimento de segurança em química (PAIM et al., 2002) a 
fim de evitar reações indesejadas de compostos incompatíveis entre si (ver 
Anexo I). Após a neutralização, o resíduo deve ser descartado na rede de 
esgoto com vazão controlada. Se houver sobra de material sólido, deverá ser 
acondicionado para posterior descarte ou tratamento específico.

6.2.2.2. Recuperação de acetona

O Gerelab da Embrapa Gado de Leite realiza a recuperação da acetona 
recolhida dos laboratórios pelo processo de destilação, com o objetivo de 
reintroduzir o material no uso dos laboratórios e reduzir os resíduos gerados. O 
produto, tem ponto de ebulição baixo, o que torna o processo de recuperação 
facilitado.

O tratamento da acetona contaminada com pigmentos e outras possíveis 
substâncias, passa pelo processo de destilação fracionada. A substância é 
aquecida em balão de aquecimento à 56,1ºC, onde é realizada a evaporação. 
A temperatura de aquecimento é ajustada com base no termômetro da 
coluna de fracionamento. Na coluna de condensação a acetona volta ao 
estado líquido. Todo o processo deve ocorrer dentro da capela para garantir 
segurança ao funcionário

Estima-se que 80% da acetona seja recuperada e haja um gasto de até 20 
litros de água para 5-6 litros de acetona tratada, numa frequência de 2 a 
3 meses. Toda a substância retorna para as dependências dos laboratórios 
para os usos tradicionais.

6.2.2.3. Reuso de detergentes

O reagente utilizado para análise de fibras no LAA possui propriedades 
detergentes e pH neutro. O resíduo gerado dessa análise, passa por um 
processo de sínteses simples as quais separam as impurezas e resultam 
num produto com características similares à detergentes usados para limpeza 
menos exigentes como pisos e outras atividades inferiores não nobres dentro 
da própria unidade da Embrapa.
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6.2.3. Armazenamento 

Para organizar a disposição dos frascos no espaço disponível, o mesmo tipo 
de resíduo deve ser mantido numa mesma estante para facilitar a logística no 
momento de envio para destinação final. Deve-se ainda dispor as embalagens 
maiores nas divisórias mais baixas para evitar o risco de derramamentos ou 
outros acidentes.

Por se tratar de um ambiente com produtos perigosos, o Gerelab deve ser 
mantido trancado para evitar entrada de pessoas não autorizadas.

Os resíduos químicos gerados pelos laboratórios e encaminhados ao Gerelab 
são listados abaixo, estão listados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resíduos químicos destinados ao Gerelab.

(continua...)

Laboratório Descrição do Resíduo
Quantidade

(L/mês)

Laboratório de Análise
de Alimentos

Mistura de ácido perclório e ácido nítrico 1 L

Mistura de ácido nítrico, ácido perclórico e cromo hexavalente 1 L

Papel de filtro contaminado com cromo VI -

Ácido sulfúrico, sulfato de potássio, sulfato de cobre, titânio 1 L

EDTA sal dissódico, tetraborato de sódio, fosfato bibásico de sódio

(Na2HPO4), laurilsulfato de sódio e trietilenoglicol

20 L

Ácido sulfúrico concentrado e brometo de cetil trimetil amônio 20 L

Ácido sulfúrico 72% contaminado com resíduo orgânico 2 L

Resíduo de acetona/álcool etílico de todas as análises da análise de fibra 5 L

Tetraborato de sódio, fosfato de sódio, álcool butílico terciário, azida

sódica

1 L

Ácido sulfúrico, sulfato de potássio, sulfato de cobre, hidróxido de sódio,

ácido bórico e indicadores

20 L

Laboratório de
Microbiologia do

Rúmen

Acetona, etanol e acetato de etila (resíduo) 2 L

Resíduos de corantes carcinogênicos 0,5 L

Mistura de fenol e clorofórmio 0,3 L

Mistura de lugol, iodo, pepsina, fucsina e safranina 1 L

Corantes 1 L

Solução aquosa de metanol 50% V/V. 1 L

Mistura aquosa de fenol, ácido pícrico, hidróxido de sódio e bissulfito de

sódio

1 L

Ácido sulfúrico 1 L

Mistura de reagentes mutagênicos/cancerígenos 1 L

Metanol/etanol 3 L

Ácido acético com formaldeído 2 L

Ácido nítrico 10% v/v 1 L

Clorofórmio, triclo rometano, ácido acético, acetoni trila, ácido clorídrico,

ácido nítrico, ácido fosfórico, soda cáustica

1 L

Acetonitrila 3 L

Laboratório de
Microbiologia do Leite

Brometo de etídio 0,25 L

Mistura de fenol e clorofórmio 0,20 L

Corantes 0,1 L

Laboratório de
Parasitologia

Resíduo de carrapaticida (organofosforado, amidina e piretróide) 40 L

Laboratório de
Cromatografia

Heptano, metanol, carbonato de potássio, sulfato de sódio em meio

aquoso e carvão ativado

0,45 L

Hexano 0,30 L

Acetonitrila 0,10 L

Metanol 0,20 L

Diclorometano 0,10 L

Éter dietílico, sulfato de sódio 0,10 L

Hexano, metil acetato, metanol, metóxido de sódio, éte r dietílico, cloreto

de cálcio e ácido oxálico

0,35 L

Fenol, aminoantipirina, glicose oxidase 0,25 L

Ferricianeto de potássio, cloreto de fenilhidrazina, ácido clorídrico e

hidróxido de sódio

0,10 L

Laboratório de
Biotecnologia e

Fisiologia Vegetal

EDTA sal dissódico 0,02 L

Hidróxido de sódio 0,02 L

Acetona, etanol 0,02 L

Solução aquosa de etanol e ácido acético 0,02 L

Forrageira 0,05 L

Ácido nítrico 10% v/v 0,5 L

Acetona 0,02 L

Ácido clorídrico, ácido nítrico, soda cáustica 0,3 L

Laboratório de Genética
Vegetal

Ácido sulfúrico concentrado contaminado com resíduo de plantas 0,5 L

Iodeto de propídeo com solução tampão 0,3 L

Mistura de reagentes mutagênicos/cancerígenos 0,4 L

Metanol/etanol 0,2 L

Metanol 0,2 L
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(continuação...)

Laboratório Descrição do Resíduo
Quantidade

(L/mês)

Laboratório de Genética
Molecular

Brometo de etídio 0,5 L

Mistura de fenol e clorofórmio 0,4 L

Solução aquosa de etanol e ácido acético 2 L

Solução de nitrato de prata 2 L

Solução aquosa hidróxido de sódio com formaldeído 2 L

Laboratório de
Entomologia

Solução aquosa de metanol 50% V/V 0,20 L

Metanol/etanol 0,20 L

Forrageira, acetona, ácido fosfomolíbdico (20 g/L), sulfato de sódio,

tungstato de sódio (100 g/L), ácido fosfólico e carbonato de sódio

0,1 L

Hexano 0,20 L

Laboratório de
Reprodução Animal

Acetona, etanol e acetato de etila (resíduo) 0,1 L

Resíduos de corantes carcinogênicos 0,05 L

Corantes 0,1 L

Iodeto de propídeo com solução tampão 0,2 L

Mistura de reagentes mutagênicos/cancerígenos 0,2 L

Ácido nítrico 10% v/v 5 L

Laboratório de
Nanotecnologia

Ácido tricloroacético 0,5 L

Acetona, etanol e acetato de etila (resíduo) 1 L

Brometo de etídio 0,5 L

Mistura de fenol e clorofórmio 0,5 L

Solução aquosa de metanol 50% V/V 1 L

Solução aquosa de etanol e ácido acético 0,5 L

Ácido sulfúrico 5 L

Iodeto de propídeo com solução tampão 0,5 L

Metanol/etanol 1,5 L

Metanol/acetona. 2,5 L

Clorofórmio, triclorometano, ácido acético, acetomitila, ácido clorídrico,

ácido nítrico, ácido fosfórico, soda cáustica.

1,5 L

Hexano 1 L

Acetonitrila. 1,5 L

Metanol 1,5 L

Diclorometano. 1,5 L

Éter dietílico, sulfato de sódio. 1 L

Hexano, metil acetato, metanol, metóxido de sódio, éter dietílico, cloreto

de cálcio e ácido oxálico.

0,5 L

Fenol, aminoantipirina, glicose oxidase 0,5 L

Ferricianeto de potássio, cloreto de fenilhidrazina, ácido clorídrico e

hidróxido de sódio.

1,5 L

Laboratório de
Qualidade do Leite

Solução de ácido clorídrico a 5% v/v 6 L

Resíduos de corantes carcinogênicos 2,192 L

Brometo de etídio 2,192 L

Corantes 2,192 L

Mistura de reagentes mutagênicos/cancerígenos 600 L

Laboratório de
Cromatografia

Heptano, metanol, carbonato de potássio, sulfato de sódio em meio

aquoso e carvão ativado

0,45 L

Hexano 0,30 L

Acetonitrila 0,10 L

Metanol 0,20 L

Diclorometano 0,10 L

Éter dietílico, sulfato de sódio 0,10 L

Hexano, metil acetato, metanol, metóxido de sódio, éter dietílico, cloreto

de cálcio e ácido oxálico

0,35 L

Fenol, aminoantipirina, glicose oxidase 0,25 L

Ferricianeto de potássio, cloreto de fenilhidrazina, ácido clorídrico e

hidróxido de sódio

0,10 L



29Manual de Gerenciamento de Resíduos Químicos 

7. Destinação Final

A disposição final de resíduos é o termo técnico usado para designar 
a forma e os locais escolhidos para receber definitivamente qualquer 
resíduo descartado. A disposição final deve ser realizada por empresa 
especializada autorizada por órgãos ambientais, conforme a legislação 
em vigor como a Resolução CONAMA 430/2011 e legislação estadual ou 
municipal mais restritiva, se houver.

A destinação final de resíduos perigosos envolve basicamente três 
processos possíveis: incineração, coprocessamento e deposição em 
aterros. A incineração é o processo de decomposição térmica, por meio da 
oxidação a altas temperaturas (maiores que 900 ºC), usada para destruir 
a fração orgânica do rejeito e diminuir seu volume. A Resolução CONAMA 
386/2006 dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento 
de sistemas de tratamento térmico de resíduos, incluindo a incineração. 
Atualmente não é realizado nenhum tipo de incineração no Gerelab.

O aterro é outra alternativa para disposição final dos rejeitos e deve ser 
optada apenas quando o tratamento se torna inviável. Consiste em uma 
disposição ordenada sob o solo, podendo ser sanitário, controlado ou 
industrial, dependendo do rejeito a ser recebido. De acordo com a norma 
ABNT NBR 10.157, que regulamenta a disposição final em aterros, a 
restrição é que não devem ser levados resíduos inflamáveis e reativos, 
pois são potencialmente perigosos no solo, uma vez que não ocorre sua 
destruição, somente a disposição.

A disposição final dos resíduos químicos perigosos da Embrapa Gado 
de Leite é realizada por empresa especializada autorizada por órgãos 
ambientais, conforme a legislação em vigor, em nível federal e estadual. 
Nos contratos de prestação de serviços estão incluídos, o transporte 
interno e externo até o local de disposição final.
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8. Considerações Finais

Para que as atividades laboratoriais possam ocorrer com segurança e 
serem caracterizadas como sustentáveis é indispensável o correto envio 
dos resíduos para o Gerelab como forma de garantir a preservação do Meio 
Ambiente e certificar a segurança dos funcionários quanto ao descarte de 
materiais perigosos.

As orientações descritas neste Manual, proporcionará avanços nas práticas 
sustentáveis dentro da unidade, além de aumentar o número de itens 
recuperados, promovem o descarte correto dos resíduos. Contudo, faz-
se imprescindível a colaboração de todos os responsáveis e usuários dos 
laboratórios da Embrapa Gado de Leite. 
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LISTA DE SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS

SUBSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM :
(Não devem ser armazenadas ou misturadas com)

Acetona Ácido nítrico (concentrado); Ácido sulfúrico (concentrado); Peróxido de

hidrogênio

Acetonitrila Oxidantes, ácidos

Ácido Acético Ácido crômico; Ácido nítrico; Ácido perclórico; Peróxido de hidrogênio;

Permanganatos

Ácido clorídrico Metais mais comuns; Aminas; Óxidos metálicos; Anidrido acético; Acetato de

vinila; Sulfato de mercúrio; Fosfato de cálcio; Formaldeído; Carbonatos; Bases

fortes; Ácido sulfúrico; Ácido clorossulfônico

Ácido clorossulfônico Materiais orgânicos; Água; Metais na forma de pó

Ácido crômico Ácido acético; Naftaleno; Cânfora; Glicerina; Alcoóis ; Papel

Ácido fluorídrico (anidro) Amônia (anidra ou aquosa)

Ácido nítrico (concentrado) Ácido acético; Acetona; Alcoóis; Anilina; Ácido crômico

Ácido oxálico Prata e seus sais; Mercúrio e seus sais; Peróxidos orgânicos

Ácido perclórico Anidrido acético; Alcoóis; Papel; Madeira

Ácido sulfúrico Cloratos; Percloratos; Permanganatos; Peróxidos orgânicos

Metais alcalinos e alcalino-

terrosos (como o sódio,

potássio, lítio, magnésio, cálcio)

Dióxido de carbono; Tetracloreto de carbono e outros hidrocarbonetos

clorados; Quaisquer ácidos livres; Quaisquer halogênios; Aldeídos;

Cetonas

NÃO USAR ÁGUA, ESPUMA, NEM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO EM

INCÊNDIO QUE ENVOLVAM ESTES METAIS. USAR AREIA SECA

Álcool amílico, etílico e metílico Ácido clorídrico; Ácido fluorídrico; Ácido fosfórico

Álquil alumínio Hidrocarbonetos halogenados; Água

Amideto de sódio Ar; Água

Amônia anidra Mercúrio; Cloro; Hipoclorito de cálcio; odo, Bromo, Ácido fluorídrico, Prata

Anidrido acético Ácido crômico; Ácido nítrico; Ácido perclórico; Compostos hidroxilados; Etileno

glicol; Peróxidos; Permanganatos; Soda cáustica; Potassa cáustica; Aminas

Anidrido maleico Hidróxido de sódio; Piridina e outras aminas terciárias

Anilina Ácido nítrico; Peróxido de hidrogênio

Azidas Ácidos

Benzeno Ácido clorídrico; Ácido fluorídrico; Ácido fosfórico; Ácido nítrico

concentrado; Peróxidos

Bromo Amoníaco; Acetileno; Butadieno; Butano; Metano; Propano; Outros gases

derivados do petróleo; Carbonato de sódio; Benzeno; Metais na forma de pó;

Hidrogênio

Carvão ativo Hipoclorito de cálcio; Todos os agentes oxidantes;

Cianetos Ácidos;

Cloratos Sais de amônio; Ácidos; Metais na forma de pó; Enxofre; Materiais

orgânicos combustíveis finamente divididos

Cloreto de mercúrio Ácidos fortes; Amoníaco; Carbonatos; Sais metálicos; Álcalis fosfatados;

Sulfitos; Sulfatos; Bromo; Antimônio

Cloro Amoníaco; Acetileno; Butadieno; Butano; Propano; Metano; Outros gases

derivados do petróleo; Hidrogênio; Carbonato de sódio; Benzeno; Metais na

forma de pó

Clorofórmio Bases fortes; Metais alcalinos; Alumínio; Magnésio; Agentes oxidantes

fortes

Cobre metálico Acetileno; Peróxido de hidrogênio; Azidas

Éter etílico Acido clorídrico; Ácido fluorídrico; Ácido sulfúrico; Ácido fosfórico

Fenol Hidróxido de sódio; Hidróxido de potássio; Compostos halogenados

Aldeídos

Ferrocianeto de potássio Ácidos fortes

Flúor Isolar de tudo

Formaldeído Ácidos inorgânicos

Fósforo (branco) Ar; Álcalis; Agentes redutores; Oxigênio

Hidrazina Peróxido de hidrogênio; Ácido nítrico; Qualquer outro oxidante

(continua...)

Anexo 1. Lista de incompatibilidades.
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LISTA DE SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS

SUBSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM :
(Não devem ser armazenadas ou misturadas com)

Hidretos Água; Ar; Dióxido de carbono; Hidrocarbonetos clorados

Hidrocarbonetos (como o

benzeno, butano, propano,

gasolina, etc.)

Flúor; Cloro; Bromo; Ácido crômico; Peróxidos

Hidróxido de amônio Ácidos fortes; Metais alcalinos; Agentes oxidantes fortes; Bromo; Cloro;

Alumínio; Cobre; Bronze; Latão; Mercúrio

Hidroxilamina Óxido de bário; Dióxido de chumbo; Pentacloreto e tricloreto de fósforo;

Zinco; Dicromato de potássio

Hipocloritos Ácidos; Carvão ativado

Hipoclorito de sódio Fenol; Glicerina; Nitrometano; Óxido de ferro; Amoníaco; Carvão ativado

Iodo Acetileno; Hidrogênio

Líquidos Inflamáveis Nitrato de amônio; Ácido crômico; Peróxido de hidrogênio; Ácido nítrico;

Peróxido de sódio; Halogênios

Mercúrio Acetileno; Ácido fulmínico (produzido em misturas etanol-ácido nítrico);

Amônia; Ácido oxálico

Nitratos Ácidos; Metais na forma de pó: Líquidos inflamáveis; Cloratos; Enxofre;

Materiais orgânicos ou combustíveis finamente divididos; Ácido sulfúrico

Oxalato de amônio Ácidos fortes

Óxido de etileno Ácidos; Bases; Cobre; Perclorato de magnésio

Óxido de sódio Água; Qualquer ácido livre

Pentóxido de fósforo Alcoóis; Bases fortes; Água

Percloratos Ácidos

Perclorato de potássio Ácidos; Ver também em ácido perclórico e cloratos

Permanganato de potássio Glicerina; Etileno glicol; Benzaldeído; Qualquer ácido livre; Ácido sulfúrico

Peróxidos (orgânicos) Ácidos (orgânicos ou minerais); Evitar fricção; Armazenar a baixa

temperatura

Peróxido de benzoíla Clorofórmio; Materiais orgânicos

Peróxido de hidrogênio Cobre; Crômio; Ferro; Maioria dos metais e seus sais; Materiais

combustíveis; Materiais orgânicos; Qualquer líquido inflamável; Anilina;

Nitrometano; Alcoóis; Acetona

Peróxido de sódio Qualquer substância oxidável, como etanol, metanol, ácido acético glaciar,

anidrido acético, benzaldeído, dissulfito de carbono, glicerina, etileno glicol,

acetato de etíla, acetato de metila, furfural, álcool etílico, álcool metílico

Potássio Tetraclore to de carbono; Dióxido de carbono; Água

Prata e seus sais Acetileno; Ácido oxálico; Ácido tartárico; Ácido fulmínico; Compostos de

amônio

Sódio Tetracloreto de carbono; Dióxido de carbono; Água; Ver também em metais

alcalinos

Sulfetos Ácidos

Sulfeto de hidrogênio Ácido nítrico fumegante; Gases oxidantes

Teluretos Agentes redutores

Tetracloreto de carbono Sódio

Zinco Enxofre

Zircônio Água; Tetracloreto de carbono

NÃO USAR ESPUMA OU EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO EM FOGOS QUE

ENVOLVAM ESTE ELEMENTO

(continuação...)

Fonte: UNIFESP
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