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Introdução

A nossa civilização chegou ao século XXI como a 
civilização dos resíduos, marcada pelo desperdício e 
pelas contradições de um desenvolvimento industrial e 
tecnológico sem precedentes na história da 
humanidade. Ao mesmo tempo em que utilizamos os 
recursos da biosfera como se fossem inexauríveis, 
todos os dias lançamos à natureza o desafio de ter que 
assimilar novos produtos artificiais, desconhecidos dos 
agentes naturais, incapazes, portanto, de promover o 
controle de seus usos e riscos, ultrapassando os limites 
da capacidade dos ciclos naturais e dos fluxos de 
energia [1].

A questão da destinação final dos resíduos traz 
consigo a polêmica sobre a classificação de resíduos e 
a determinação do potencial de risco que possam 
apresentar para o meio ambiente. Quanto mais 
perigoso é considerado o resíduo, maiores os cuidados 
necessários e, como conseqüência, maiores os custos 
envolvidos. A relação de custos para sistemas de 
destinação final de resíduos é, de forma geral, bastante 
favorável a aterros sanitários que, se projetados e 
operados corretamente, não interferem com o meio 
ambiente e seguramente são mais adequados às 
condições do Terceiro Mundo [2].

Os Institutos e Departamentos das Universidades, 
além de todas as unidades que utilizam produtos 
químicos em suas rotinas de trabalho, têm sido 
confrontados, ao longo de muitos anos, com o 
problema relacionado ao tratamento e à disposição 
final dos resíduos gerados em seus laboratórios de 
ensino e pesquisa [3].

O gerenciamento de resíduos químicos em 
laboratórios de ensino e pesquisa no Brasil começou a 
ser amplamente discutido nos anos de 1990, sendo de 
vital importância para as grandes instituições 
geradoras, incluindo as Universidades.  A ausência de 
um órgão fiscalizador, a falta de visão e o descarte 

inadequado levaram muitas universidades a poluírem o 
meio ambiente, promoverem o desperdício de material 
e arcarem com o mau gerenciamento dos produtos 
sintetizados ou manipulados [4].
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a 
destinação dos resíduos (biológicos, infecto-
contagiosos e químicos) nos laboratórios da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, apresentar 
e propor as linhas básicas que devem ser seguidas para 
a implementação de um Plano de Gestão de Resíduos, 
visando o menor impacto ambiental causado ao meio.
Material e métodos

A. Área de estudo
A pesquisa foi realizada em onze laboratórios 

(microbiologia, patologia e afins) distribuídos entre os 
seguintes departamentos: Biologia (1 – laboratório 
”A”), Morfologia e Fisiologia Animal (1 – laboratório 
“B”), Medicina Veterinária (5 – laboratórios de “C” a 
“G”), Engenharia de Pesca (2 – laboratórios “H” e “I”), 
Química (2 – laboratórios “J” e “L”) e Economia 
Doméstica (1 – laboratório “M”) da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), campus Dois 
Irmãos. 
B. Coleta e análise de dados

A coleta dos dados foi realizada através da observação 
direta e aplicação de questionário. Os resíduos foram 
analisados considerando-se suas propriedades físicas, 
químicas e/ou biológicas que possam vir a trazer 
transtornos/impactos ao meio ambiente, além de sua 
disposição e tratamento nos aboratórios visitados. Os 
questionários básicos aplicados aos laboratoristas 
foram compostos por três perguntas: (1) tipo de 
material manipulado, (2) destinação dos resíduos 
(sólido, biológico e/ou químico) e (3) conhecimento 
sobre sistema de coleta específica no departamento 
(Tabela1).

Resultados



58% dos laboratórios visitados estão descartando 
seus resíduos de forma incorreta. 0s resíduos químicos 
são descartados diretamente na pia e em alguns as 
amostras biológicas também são descartados desta 
maneira ou em lixo comum. Dos cinco laboratórios do 
departamento de Medicina Veterinária, apenas um 
(“C”) - destinava corretamente os resíduos. Neste, o 
material biológico contaminado após o processamento 
é deixado em área específica dentro do laboratório para 
ser descontaminado (autoclave), antes de ser coletado 
pela SERQUIPE. Nos demais há apenas separação de 
material perfurocortante, os quais são coletados por 
funcionários da limpeza. Nos laboratórios onde a 
destinação final dos resíduos é irregular, os 
laboratoristas disseram não ter conhecimento que o 
departamento dispõe de coleta específica. Nos dois 
laboratórios de Química os resíduos químicos são
estocados em vidros âmbar. Em um deles, os reagentes 
são reutilizados e descartados na pia. Neste laboratório, 
na verdade, todo o material descartado na pia é lançado 
no solo (a céu aberto) (Fig.1A), pois não há 
direcionamento para rede de esgoto. Contudo, foi 
verificada coleta seletiva para materiais perfuro
cortantes.

Dos dois laboratórios do departamento de 
Engenharia de Pesca, um armazena os reagentes 
químicos em recipientes específicos e descontamina as 
amostras químico-biológica. Posteriormente, ambos 
resíduos são destinados para o ponto de coleta da 
SERQUIPE (Fig.1B), localizado na lateral externa no 
departamento. No segundo laboratório os resíduos são 
descartados diretamente na pia. Nos laboratório do 
Departamento de Biologia (DB) e do Departamento de 
Morfologia e Fisiologia Animal (DMFA), as culturas 
microbiológicas são descontaminadas e descartadas em 
lixo comum. Os animais (cobaias) e o material 
perfurocortante (laboratório do DB) são encaminhados
ao ponto de coleta da SERQUIPE, localizado no 
Departamento de Medicina Veterinária.

No laboratório do Departamento de Economia 
Doméstica os resíduos químicos são descartados na pia. 
Segundo a laboratorista consultada não há coleta 
específica no departamento.

Embora os laboratoristas do departamento de 
Medicina Veterinária tenham dito não haver ou não 
saberem da existência de ponto de coleta da 
SERQUIPE, verificamos a existência do local 
mencionado ao lado da Sala de Necropsia, porém, sem 
identificação externa (Fig.1C).
Discussão

De acordo com regulamentação técnica da ANVISA
[5], o estabelecimento deve ter um Planejamento de 
Gerenciamento de Resíduos por escrito. Este pode ser 
um documento ou apostila elaborada descrevendo os 
procedimentos para o manejo dos diversos tipos de 
resíduos gerados, contemplando também 
procedimentos de armazenamento, acondicionamento 
dentro do laboratório, geração, coleta, transporte, 
tratamento e considerar todas as questões pertinentes às 
diretrizes para a relação da saúde e meio ambiente.

Destinação dos resíduos de acordo com sua 
classificação:
Resíduos biológicos: solução com agente patogênico 
deve passar por autoclavagem ou esterilização com 
solução Hipoclorito (1,0 a 2,5%) e posterior descarte 
Materiais diversos (placas, lâminas) que tenham 
contato com as soluções microbiológicas devem ser 
autoclavadas e podem ser reutilizadas ou descartadas 
Resíduos químicos: Soluções simples, corrigir o pH 
(6,0 e 8,0) conforme a lei em vigor;Soluções 
complexas,busca bibliográfica     
Resíduos Sólidos: vidrarias quebradas, frascos vazios, 
restos de amostras, luvas, ponteiras, tubo eppendorf, 
papéis absorventes, tubo falcon e materiais 
contaminados por reagentes tóxicos devem ser 
armazenados e incinerados. Materiais contaminados 
por reagentes não tóxicos –Tri-lavagem e coleta 
seletiva.

De acordo com a resolução do CONAMA 2004, os 
veículos utilizados para coleta e transporte externo dos 
resíduos laboratoriais devem atender as exigências 
legais e as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas-ABNT.

Neste trabalho foi verificado que estes 
procedimentos não estão sendo realizados pelos 
laboratórios avaliados, sendo necessário treinamento de 
todos os profissionais que diretamente estão envolvidos 
nos processos analíticos; adequação das lixeiras para 
acondicionamento dos resíduos; supervisão constante 
sobre o manuseio dos resíduos pelo responsável 
designado. O laboratório deve seguir as normas 
vigentes com relação a cada tipo de resíduo, desde o 
manejo pelo pessoal até o descarte. A coleta e o 
transporte são importantes para evitar a disseminação 
do material e a contaminação do meio ambiente. 
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Tabela 1. Relação dos materiais manipulados e destinação final dos resíduos gerados pelo processo analítico nos laboratórios da 
UFRPE.

Laboratório Material Destinação final dos resíduos
A  Culturas microbiológicas,

Perfurocortante, animais 
(cobaia)

Descontaminação (autoclave) → lixo 
comum;
Coleta SERQUIPE

B Culturas microbiológicas;

Reagentes químicos

Descontaminação (autoclave) → lixo 
comum;
Estocagem em recipientes plásticos

C Meios de cultura, animais, 
sangue, tecidos (material 
clínica veterinária, trabalho 
com aves e suínos)

Descontaminação → coleta SERQUIPE

D Parasitas, amostras de 
sangue/coágulo, material fecal;
Reagente químico

Pia, lixo comum 

Pia

E 1. Análise microbiológica de
Alimentos;
2. Meios de Cultura;
3. Reagentes químicos

1. Amostras descontaminadas e jogadas em 
lixo comum; alimentos (carnes, pescado) 
descartados em lixo comum 2. 
Descontaminados (autoclave) e jogados em 
lixo comum; 3. Pia. 

F Sangue, urina, líquido cavitário Pia

G 1. Sangue, material fecal, 
tecidos, antígenos;
2. Reagente quimico

1. Pia, lixo comum

2. Pia 
H 1. Substancias carcinogênicas, 

mutagênicas, corrosivas; 
neurotoxinas, proteinases;
2. Reagentes químicos

1. Coleta SERQUIPE

2. Estocagem em garrafas específicas → 
SERQUIPE

I Análise físico-quimica de água;

Reagentes químicos

Pia
Pia

J Reagentes químicos (solventes) Diluídos e jogados na pia

L  Reagentes químicos 
(solventes)

Estocagem em vidro âmbar

M Reagentes químicos Pia

Figura 1. “A”, destinação final de resíduos descartados na pia / Departamento de Química; “B”, ponto de coleta da 
SERQUIPE / Departamento de Engenharia de Pesca; “C”, ponto de coleta da SERQUIPE / Departamento de Medicina 
Veterinária.


