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O Programa iniciou-se em 2002 e encontra-se consolidado na Embrapa Pecuária Sudeste, sendo 
o pioneiro na empresa, servindo de base para implementação nas demais unidades da Embrapa. 
Tem como uma de suas missões disseminar os conceitos da correta destinação de resíduos 
químicos nocivos à saúde e ao meio ambiente, recebendo o Laboratório de Tratamento de 
Resíduos Químicos constantes visitas técnicas de outras instituições de ensino e pesquisa, além 
de indústrias. A revitalização do Programa está em andamento e tem por objetivos avaliar e 
revitalizar a condição atual da gestão de resíduos químicos de laboratórios da Embrapa Pecuária 
Sudeste, com as seguintes ações já realizadas: 1–levantamento dos reagentes: caracterização do 
passivo nos laboratórios da unidade, possibilitando avaliar suas condições; 2–levantamento da 
produção e composição química dos resíduos: listagem de ativos atualizada, incorporando os 
laboratórios novos da unidade; 3-aplicação de questionário de avaliação: para as unidades 
geradoras de resíduos, e pesquisadores da unidade (incluindo os que não trabalham diretamente 
com a geração de resíduos químicos) contendo nove perguntas alternativas e algumas questões 
dissertativas que contemplavam sobre meio ambiente, gerenciamento de resíduos químicos, 
segurança e gestão de águas, além de solicitar sugestões de melhoria para um corpo técnico 
qualificado. Através deste questionário foi possível monitorar todos os resíduos aqui produzidos, 
incorporar sugestões qualificadas e constatar que será necessário um novo trabalho de reforço 
dos ideais do Programa, visto que a unidade conta com novos laboratórios, técnicos e 
pesquisadores, além de alunos de pós graduação, iniciando novas demandas de tratamentos dos 
resíduos gerados por estes, e que por estarem se incorporando agora à unidade ainda não tem 
conhecimento pleno do funcionamento do Programa. Para isto está previsto a realização de um 
novo Workshop sobre o Programa, que visa também reforço ao pessoal antigo. 
 
 
 
 

 

 


