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Resumo: Os efluentes laboratoriais são fontes de contaminação que contribuem para graves 

impactos ambientais, principalmente os resíduos líquidos contendo metais pesados. Este trabalho 

teve como objetivo, propor vários métodos de tratamento, visando a remoção de metais presentes 

em resíduos de Espectrofotometria de Absorção Atômica. As metodologias propostas foram 

baseadas em reações de precipitação química, coagulação/floculação e adsorção. Entre as 

metodologias propostas, ambas apresentaram uma percentagem de remoção elevada. No entanto, o 

tratamento 3, que consiste no ajuste de pH, aplicação de sulfato de alumínio e carvão ativado, 

apresentou as maiores percentagens de remoção para todos os tipos de metais analisados. 
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CONTRIBUTION TO ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY: WASTE 

LABORATORY TREATMENT CONTAINING HEAVY METALS 
 

Abstract: The laboratory effluents are sources of contamination that contribute to serious 

environmental impacts, mostly liquid waste containing heavy metals. This work proposes several 

treatment methods that aim the removal of metals present in waste Atomic Absorption 

Spectrofotometry. The proposed methods based on reactions of selective precipitation, 

coagulation/flocculation and adsorption. Among the methods proposed, both showed a percent 

removal of metals higher. However, the treatment 3, consisting in the pH adjustment, application of 

aluminum sulfate and activated carbon, had the highest removal percentage for all types of metals 

analyzed. 
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INTRODUÇÃO 

 

As atividades na área química vêm contribuindo com grandes avanços para sociedade. Porém, 

a crescente expansão destas atividades vem apresentando um custo ambiental relativamente alto. Os 

resíduos químicos gerados estão sendo despejados em nossos recursos hídricos sem o seu devido 

tratamento, ameaçando a integridade do meio ambiente e o direito de qualidade de vida das futuras 

gerações. 

A geração de resíduos em laboratórios, farmácias de manipulação e instituições de ensino e 

pesquisa, sempre foi um assunto muito pouco discutido, apesar dos riscos que estes podem causar a 

natureza. Segundo JARDIM (2013), existe uma tendência na nossa sociedade em considerar como   
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impactante ao meio ambiente, apenas aquelas atividades que geram grandes quantidades de 

resíduos. 

Normalmente, os resíduos de laboratórios são descartados diretamente no lixo doméstico e/ou 

em rede pública coletora de esgoto, conduta inadequada, sobretudo, por parte de instituições de 

ensino e pesquisa que têm o compromisso supremo de formação e reflexão sobre o caráter, ética, 

solidariedade, responsabilidade e cidadania (SANTOS e BENIGNO, 2010). JARDIM (1998) 

classifica estes resíduos em dois tipos: o ativo, que é gerado a partir das atividades rotineiras dentro 

da unidade geradora; e o passivo, que compreende todo aquele resíduo estocado, via de regra não-

caracterizado, aguardando destinação final. Entre as atividades de laboratório que geram os resíduos 

passivos, destacam-se: a análise da Demanda Química de Oxigênio; a análise de metais pesados em 

Espectrofotometria de Absorção Atômica; a análise cromatográfica; etc. 

A análise de Espectrofotometria de Absorção Atômica é uma das principais atividades 

desenvolvidas em laboratório. Segundo BORGES et al. (2005), trata-se de uma técnica largamente 

difundida e empregada para a determinação de elementos traço, nos mais diversos tipos de 

amostras. No entanto, esta atividade tem como consequência, a geração de resíduos contendo metais 

pesados, tais como: o alumínio; cádmio; cálcio; cromo; cobalto; cobre; chumbo; ferro; mercúrio; 

magnésio; manganês; níquel; potássio; sódio; zinco; entre outros.  

Os metais, quando na forma solúvel, ou mais propriamente na forma catiônica, podem entrar 

na cadeia alimentar humana e de outros animais ao serem absorvidos, primariamente por plantas e 

microrganismos. Na sua grande maioria, em pequenas concentrações, estes são necessários ao 

metabolismo dos organismos vivos. Porém, em concentrações maiores são geralmente tóxicos 

(NUVOLARI et al., 2003). 

Para que o resíduo produzido possa ser descartado em corpos receptores é necessário o seu 

tratamento prévio para enquadrá-lo na legislação vigente. A Resolução CONAMA 357/2005 

(BRASIL, 2013
a
) e a Resolução CONAMA 430/2011 (BRASIL, 2013

b
), que complementa e altera 

a Resolução nº 357, dispõe as condições e padrões de lançamento de efluentes. A Resolução 

CONAMA 430/2011, estabelece que os efluentes de qualquer fonte poluidora, somente poderão ser 

lançados diretamente nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que obedeçam às 

condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis. Esta, 

também determina os valores máximos de concentrações de metais permitidos para o descarte em 

corpos receptores. 

O tratamento clássico de efluentes, contendo metais pesados, envolve processos físico-

químicos como a coagulação/floculação (PANG et al., 2011), eletrodiálise (SHADY et al., 2012), 

eletroquímica (BASHA et al., 2008), precipitação química (CAVALCANTI, 2009) e troca iônica 

(CAN et al., 2010). Atualmente, o método mais utilizado tem sido a precipitação química, seguida 

de decantação e filtração (SPINELLI et al., 2005).  

Além da precipitação química, outros métodos alternativos para tratamento de resíduos 

contendo metais pesados vêm sendo pesquisados, como a adsorção com carvão ativado 

(SHRESTHA et al., 2013), osmose reversa (FU e WANG, 2011), ultrafiltração (KATSOU et al., 

2012) e nanofiltração (AL-RASHDI et al., 2011). No entanto, são métodos que exigem materiais e 

equipamentos caros para o seu funcionamento, o que pode inviabilizar o tratamento.  

O gerenciamento dos resíduos químicos é uma prática de fundamental importância. Quando 

devidamente tratados e/ou recuperados é possível obter o desenvolvimento de forma sustentável, 

diminuindo, assim, as emissões de agentes poluentes e a contaminação dos recursos hídricos.  

Este trabalho tem como objetivo, avaliar diferentes procedimentos analíticos baseados em 

reações químicas de precipitação química, coagulação/floculação e adsorção com carvão ativado, 

visando a redução da concentração dos metais presentes em efluentes gerados em laboratórios, 

durante as análises de metais pesados em Espectrofotometria de Absorção Atômica.  
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METODOLOGIAS 

 

No presente trabalho foram empregados 4 (quatro) métodos alternativos de tratamento de 

resíduos líquidos contendo metais pesados, baseados em reações de precipitação química, 

coagulação/floculação e adsorção.  

Os resíduos líquidos utilizados no estudo foram gerados a partir de análises de metais pesados 

por Espectrofotometria de Absorção Atômica, realizadas em laboratório de qualidade de água.  

Os experimentos foram realizados em escala de bancada e executados da seguinte forma: o 

resíduo líquido (armazenado em um galão de 25 L) era homogeneizado e transferido (100 mL), 

através de uma proveta de 100 mL, para um béquer de 250 mL; em seguida, a solução de hidróxido 

de sódio (NaOH) era adicionada em diversas concentrações, para obter o pH desejado das amostras. 

A decisão por utilizar esta quantidade de amostra em cada teste, foi motivada pelo reduzido volume 

de amostra disponível para realização dos ensaios delineados. 

Para determinar a dosagem ideal do coagulante, foram realizados ensaios de 

coagulação/floculação utilizando 50, 100 e 200 mg.L
-1

 de sulfato de alumínio (Al2(SO4)3). De 

acordo com IDE (2011), na remoção dos metais, o pH ótimo para coagulação do sulfato de alumínio 

está entre 8 e 10. Logo, para verificar a dosagem ideal do coagulante, as amostras foram corrigidas 

para pH 9 e testadas para cada concentração. Após determinar a dosagem ideal do coagulante, 

iniciou-se o experimento. 

A seguir, são apresentados os procedimentos de cada método de tratamento utilizado para 

remover os metais pesados presentes no resíduo líquido em questão. 

 Tratamento 1 – Somente com ajuste de pH  

As amostras foram ajustadas para o pH 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Em seguida, cada amostra permaneceu 

pelo menos 3 horas em repouso. Após este processo, as amostras foram filtradas e preservadas com 

ácido nítrico para obter pH<2.  

 Tratamento 2 – Ajuste de pH e aplicação de 100 mg.L
-1

 de Al2(SO4)3 

As amostras foram ajustadas para o pH 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Cada amostra permaneceu pelo menos 3 

horas em repouso. Em seguida, foram filtradas e acrescidas de 100 mg.L
-1

 de sulfato de alumínio. 

As amostras foram submetidas a 1 minuto de agitação rápida, 30 minutos de agitação lenta e 

permaneceram 4 horas em repouso, permitindo a decantação dos flocos. Após este processo, cada 

amostra foi filtrada e preservada com ácido nítrico para obter pH<2. 

 Tratamento 3 – Ajuste de pH, aplicação de 100 mg.L
-1

 de Al2(SO4)3 e carvão ativado 

As amostras foram ajustadas para o pH 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Cada amostra permaneceu pelo menos 3 

horas em repouso.  Em seguida, foram filtradas e acrescidas 100 mg.L
-1

 de sulfato de alumínio. As 

amostras foram submetidas a 1 minuto de agitação rápida, 30 minutos de agitação lenta e 

permaneceram 3 horas em repouso, permitindo a decantação dos flocos. Após este processo, foram 

filtradas e acrescidas de 2 g de carvão ativado em pó (marca Hach). Então, foram submetidas a uma 

agitação constante durante 30 minutos e um repouso de 3 horas. Posteriormente, cada amostra foi 

filtrada e preservada com ácido nítrico para obter pH<2. 

 Tratamento 4 – Ajuste de pH e aplicação de carvão ativado 

As amostras foram ajustadas para o pH igual a 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Cada amostra permaneceu pelo 

menos 3 horas em repouso.  Em seguida, foram filtradas e acrescidas 2 g de carvão ativado em pó 

(marca Hach). Então, foram submetidas a uma agitação constante durante 30 minutos e a um 

repouso de 3 horas. Após este processo, cada amostra foi filtrada e preservada com ácido nítrico 

para obter pH<2. 

Por fim, todas as amostras foram armazenadas em frascos plásticos de 200 mL e refrigeradas 

a 4°C para, posteriormente, serem realizadas as análises das concentrações dos seguintes metais: 

cádmio; chumbo; cobre; cromo; ferro; manganês; níquel; e zinco. 
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Nos processos de filtração, o material utilizado para separação da fase sólido-líquido, foi o 

papel filtro de microfibra de vidro (Ø = 47 mm). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resíduo líquido gerado pela análise de metais pesados em Espectrofotometria de Absorção 

Atômica, apresentou-se como um líquido translúcido, aparentemente isento de sólidos em 

suspensão, com um odor forte e com valor de pH próximo a 0,5 (o que o caracteriza como um 

resíduo perigoso). A Tabela 1 apresenta as concentrações iniciais dos metais analisados. 

 
Tabela 1 - Concentração inicial dos metais analisados na amostra bruta 

Metal 
Cádmio 

Total 

Chumbo 

Total 

Cobre 

Total 

Cromo 

Total 

Ferro 

Total 

Manganês 

Total 

Níquel 

Total 

Zinco 

Total 

Concentração 

(mg.L
-1

) 
0,2632 1,3010 0,4712 14,5728 5,9670 1,4627 0,4549 0,9250 

 

Nas Figuras 1 e 2, são apresentados os resultados dos ensaios com os quatro métodos de 

tratamento propostos e a taxa de remoção dos metais analisados em função do pH, respectivamente. 

 

 

 

 
Figura 1 - Concentração dos metais pesados em função do pH 
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Figura 1 - Concentração dos metais pesados em função do pH 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Taxa de remoção dos metais em função do pH 
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Verifica-se nas Figuras 1 e 2, que o pH possui uma forte influência na remoção de metais 

pesados e que as maiores taxas de remoção ocorreram entre o pH 6 e 12. No entanto, não foi 

possível determinar o pH ideal para remoção dos metais, pois, cada metal possui um intervalo de 

pH específico onde sua solubilidade é menor e, consequentemente, sua remoção é maior. 

A Tabela 2 resume os melhores resultados obtidos em cada tratamento.  

  
Tabela 2 - Resumo das concentrações mínimas e da maior eficiência de remoção para cada metal analisado 

Metais 
T1 T2 T3 T4 

(mg.L
-1

) (%) (mg.L
-1

) (%) (mg.L
-1

) (%) (mg.L
-1

) (%) 

Cádmio 0,0369 86 0,0137 95 0 100 0,0042 99 

Chumbo 0,6359 51 0,104 92 0,0095 99 0,5175 60 

Cobre 0,1165 75 0,0221 95 0 100 0 100 

Cromo 0 100 0 100 0 100 0 100 

Ferro 0 100 0 100 0 100 0 100 

Manganês 0,2027 86 0,1995 87 0,1905 87 0,1935 87 

Níquel 0 100 0 100 0 100 0 100 

Zinco 0,2394 74 0,1911 79 0,1393 85 0,1667 82 

 

 De acordo com a Tabela 2, o Tratamento 1 foi o que apresentou a menor eficiência entre os 

tratamentos propostos. No entanto,  este tratamento chegou a remover completamente alguns 

metais, como o cromo, ferro e zinco. Suas melhores taxas de remoção ocorreram em pHs próximos 

de 10 e 12. Além disso, este método ainda apresenta algumas vantagens em relação aos demais, 

como a simplicidade de operação e o baixo custo. 

Em relação ao Tratamento 2, o uso do coagulante sulfato de alumínio como pós-tratamento 

proporcionou um aumentou significativo na taxa de remoção dos metais, principalmente a do 

chumbo. Seus melhores resultados ocorreram em pHs próximos de 8 e 10. Logo, é importante 

lembrar que estes valores de pH citados, são os iniciais, ou seja, valores que precedem o Tratamento 

1 e que podem ser alterados após o Tratamento 1. 

Já em relação aos pós-tratamentos com carvão ativado, ambos os métodos apresentaram 

ótimos resultados em termos de remoção. No entanto, o Tratamento 4 não foi eficiente na remoção 

do chumbo, mas promoveu a remoção completa ou quase completa dos seguintes metais: cádmio; 

cobre; cromo; ferro; e níquel.  

Logo, o tratamento que apresentou o maior eficiência na remoção dos metais pesados foi o 

Tratamento 3. Dos oito metais analisados, seis foram removidos a uma taxa aproximada ou igual a 

100%, enquanto os demais, a uma taxa de 85 a 90%. Entretanto, o custo para realização deste 

tratamento é relativamente alto, podendo, em alguns casos, inviabilizar o processo. 

Portanto, para o tratamento de resíduos contendo metais pesados, o Tratamento 3 é a melhor 

opção. Na ausência de chumbo nos resíduos, o Tratamento 4 passa a ser uma opção viável. Quando 

o custo é questionado, os Tratamentos 1 e 2 acabam sendo os mais vantajosos. Porém, o Tratamento 

1 não é indicado para resíduos contendo chumbo.  

 Enfim, após os tratamentos, todos os metais pesados apresentaram concentrações em níveis 

inferiores aos limites máximos permitidos para o descarte em recursos hídricos, atendendo aos 

padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA 430/2011. Para fins de comparação do cromo, foi 

utilizado o valor máximo permitido de descarte pela Resolução CONAMA 357/2005, uma vez que 

foram feitas apenas análises para o cromo total. Os metais cádmio, ferro e manganês foram 

considerados dissolvidos na solução, devido as características da amostra.  
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CONCLUSÃO 

 

A partir dos testes realizados em escala de bancada, concluímos que: 

 O pH apresenta forte influência na remoção dos metais; 

 Cada metal, por possuir características distintas, apresenta um intervalo de pH específico 

onde sua solubilidade é menor e, consequentemente, sua remoção é maior; 

 O Tratamento 3 é o mais eficiente na remoção dos metais pesados. Porém, na ausência do 

chumbo, o Tratamento 4 acaba sendo o mais viável; 

 Quando há limitações financeiras, os Tratamentos 1 e 2 tornam-se as melhores opções. 

No entanto, para resíduos contendo chumbo, o Tratamento 1 não é indicado. 
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