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Amostra de cobre
oxidado, no alto, que,

após tratamento,
retoma propriedades

metálicas originais



TECNOLO-GIA

QUÍMICA

A força da
transformação
Resíduos de laboratórios
são reaprove itados em outros
experimentos após reciclagem

DINORAH ERENO

Pelo menos oito cidades do
norte fluminense sentiram
na prática, no início de abril
deste ano, os efeitos do des-
caso de uma indústria com

seus resíduos. Durante vários dias, cer-
ca de 600 mil pessoas ficaram sem água
potável porque o rio Paraíba do Sul,
que abastece essas cidades, foi contami-
nado pelo derramamento de produtos
químicos do reservatório de uma in-
dústria de papel instalada em Catagua-
ses, Minas Gerais, na divisa com o Rio
de Janeiro. A espuma tóxica deixou em
seu rastro toneladas de peixes mortos e
colocou em alerta entidades ligadas à
saúde pública e ao meio ambiente. Aci-
dentes como esse não aconteceriam se
fossem tomados os devidos cuidados e
a indústria tivesse adotado princípios e
metodologias como aquelas utilizadas
com sucesso há seis anos pelo Centro
de Energia Nuclear na Agricultura
(Cena), da Universidade de São Paulo
(USP), em Piracicaba.

A constatação de que era necessário
estabelecer padrões para descarte e re-
ciclagem dos produtos químicos utili-
zados para experimentos foi o ponto de
partida para o desenvolvimento, em
1997, de um programa de gerencia-

mento de resíduos químicos e águas
servidas naquela unidade.

Os resultados já podem ser traduzi-
dos em ganhos ambientais e econômi-
cos. Somente no ano passado, cerca de
400 mil litros de resíduos químicos,
contendo materiais perigosos, foram
reciclados. Entre as substâncias que fa-
zem parte desse montante estão chum-
bo, prata, mercúrio, cobre, zinco, selê-
nio, bromo, amônia, sulfetos, metanol,
acetona e cromo. Várias delas são reuti-
lizadas nas linhas de pesquisa desenvol-
vidas no instituto. Segundo os cálculos
do engenheiro químico José Albertino
Bendassolli, coordenador do Laborató-
rio de Isótopos Estáveis e do programa
de gerenciamento de resíduos químicos
do Cena, a economia mensal com o
reaproveitamento desses produtos se
aproxima de R$ 5 mil. "Por ano, são
R$ 60 mil, mas, se considerarmos o
programa de gerenciamento de água e
energia elétrica, poderemos chegar a
uma economia anual de R$ 200 mil. Es-
ses exemplos bem-sucedidos podem ser
transferidos para outras instituições de
pesquisa e ensino", diz Bendassolli.

Apenas no sistema de produção de
água desmineralizada adotado pelo
Cena, a economia anual com gasto de
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água e energia elétrica pode totalizar
R$ 140mil. Pelo processo de destilação
convencional - o mais empregado em
laboratórios de ensino e pesquisa no
país -, para cada litro produzido são
consumidos de 15 a 20 litros de água
tratada no sistema de refrigeração, sen-
do que a maioria é descartada após o
processo. Pelos cálculos do coordena-
dor do programa, como o Cena conso-
me cerca de 60 mil litros de água desti-
lada por mês, o desperdício mensal
seria da ordem de 900 metros cúbicos,
o que representa cerca de 10,8 milhões
de litros por ano. E a energia gasta para
produzir 1 litro de água destilada gira
em torno de 0,7 quilowatt, represen-
tando 42 mil quilowatts por mês.

Filtros e areia - Com o aporte de re-
cursos da FAPESPem 2001, por meio
do Programa de Infra-Estrutura V, o
instituto dimensionou e construiu uma
central de produção de água que utiliza
basicamente gravidade e pressão. Por
esseprocesso, a água desmineralizada é
obtida por troca iônica (resinas troca-
doras de cargas positivas e negativas).
O líquido da rede de abastecimento pú-
blico de Piracicaba, do Serviço Munici-
pal de Água e Esgoto (Semae), passa
inicialmente por um filtro de carvão
ativado e grãos de areia de vários tama-
nhos e, na seqüência, em grandes colu-
nas de acrílico transparente, contendo
resinas, responsáveis pela retenção de
cátions (cálcio, magnésio, potássio, só-
dio e alguns metais pesados) e ânions
(cloretos, sulfatos, nitratos, carbonatos,
entre outros). Em seguida, a água passa
por um sistema de desinfecção por luz
ultravioleta e por filtros de polipropile-
no com ranhuras de 5 mícrons. "O
resultado é que hoje temos 50% das
nossas unidades utilizando essa água",
conta Bendassolli. Como alguns ficam
distantes da central de produção, onde
ela é retirada pelos técnicos em galões,
o coordenador do programa acredita
que é possível melhorar a distribuição,
tornando-a mais eficiente com encana-
mentos específicos.

O trabalho de gerenciamento de re-
síduos químicos do Cena começou em
1997,no Laboratório de Isótopos Está-
veis, local onde se produz a maior
quantidade de rejeitos do instituto. O
laboratório é responsável por toda a
produção nacional de compostos enri-
quecidos nos isótopos pesados de ni-
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Equipamento usado para processamento de cobre. Com a
adição de hidrogênio a 4500 C, retira-se oxigênio do metal

trogênio e enxofre, portanto sem radio-
atividade, usados principalmente na
pesquisa agronômica como traçadores,
na avaliação do ciclo de nitrogênio e de
enxofre no sistema solo-planta.

Como nos últimos anos houve um
aumento do consumo desses compos-
tos, a produção precisou ser ampliada,
gerando um maior volume de etluentes
químicos e a necessidade de adotar um
programa de gerenciamento dos resí-
duos. O Cena integra, com a Esalq, o
campus da USP em Piracicaba. São 37
pesquisadores docentes, cerca de 100
funcionários e 150 alunos de pós-gra-
duação que trabalham em 19 laborató-
rios de pesquisa.

Bendassolli recorda o início do pro-
grama, quando a primeira tarefa já
dava idéia do que aguardava a equipe
envolvida. Em um depósito aberto, sem
nenhum tipo de organização, encon-

o PROJETO

travam-se 5 toneladas de resíduos, pre-
cariamente acondicionados e em gran-
de parte sem nenhum tipo de rotulagem.
O primeiro passo foi classificar o que
dava para identificar. "No total, cerca de
2,1 toneladas do material foram incine-
radas, porque não foram segregadas na
fonte geradora", conta. A incineração
foi feita pela Basf, em Guaratinguetá,
com acompanhamento da Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambien-
tal (Cetesb).

Banco de dados - O depósito original
foi então remodelado, dentro de crité-
rios rígidos de armazenamento de ma-
terial, e os resíduos divididos em 11
classes. Bendassolli lembra que, como
esse ambiente é um entreposto provi-
sório, o material descartado deve ficar
no máximo 120 dias no local. Depois,
precisa ser recuperado ou incinerado.
Um banco de dados informatizado, de-
senvolvido pelo Laboratório de Infor-
mática do Cena, fornece dados detalha-
dos, quantitativos e qualitativos, dos
resíduos estocados e gerados nas linhas
de pesquisa e ensino da instituição,
além de informações técnicas sobre
mais de 200 compostos químicos peri-
gosos. A equipe também produziu um
vídeo com os resultados do programa
de gerenciamento, apresentado aos
grupos que visitam a instituição.

Um resultado importante mostrado
aos visitantes é a reciclagem de vários
resíduos aquosos contendo produtos

Tratamento de Resíduos Químicos
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perigosos, como cianeto, amô-
nia, sulfeto, bromo e outros.
Eles são reciclados e reaprovei-
tados em outras linhas de pes-
quisa do Cena, enquanto os
sólidos, como as lâmpadas fluo-
rescentes, são enviados para
uma empresa que faz a recicla-
gem do mercúrio. Os resíduos
de prata, por exemplo, são recu-
perados e utilizados como óxi-
do de prata em outros processos
analíticos. "Esse material é um
reagente caro que usamos, por
exemplo, na determinação de
enxofre em plantas", conta Ben-
dassolli. Já o cromo é utilizado
como dicromato de potássio em
vários processos analíticos.

Sem oxigênio - O cobre metáli-
co, usado para retirar o excesso
de oxigênio de amostras de
solo, sedimentos e plantas antes
de passarem pelo espectrômetro
de massas, é reciclado em sua
forma original. Ao reter o ex-
cesso de oxigênio das amostras,
o cobre fica oxidado e perde
sua função, além de ser tóxi-
co. Para retomar ao cobre metá-
lico, ele passa por um processo
conhecido como óxido-redu-
ção, que consiste em empregar
o hidrogênio a 4500 C para re-
tirar o oxigênio. A reciclagem do cobre
proveniente de três equipamentos do
Cena representa economia anual na im-
portação dessa matéria-prima da or-
dem de US$ 12 mil.

Embora muitos desses processos se-
jam convencionais, nem sempre são'
empregados pelas universidades e mes-
mo pelas indústrias. "As empresas pro-
duzem uma grande quantidade de re-
síduos, mas em menor variedade. Já a
universidade produz menor quantida-
de, mas a diversidade é muito maior.
Nosso objetivo é que os processos de-
senvolvidos aqui possam ser transferi-
dos", diz o coordenador do programa.
Na sua avaliação, uma maneira de pas-
sar adiante esse conhecimento é por
meio do curso de graduação de Gestão
Ambiental da Esalq, que tem como fi-
nalidade formar o administrador do am-
biente. Bendassolli é responsável por
uma disciplina - que consta da grade
curricular de 2005, quando os alunos
da primeira turma desse novo curso

Colunas de acrílico usadas para produzir água
desmineralizada pelo processo de troca iônica

estiverem no último ano - que aborda
a questão de segurança e do tratamen-
to de resíduos químicos em laboratóri-
os. Outra forma de repasse é receber
alunos de colégios e faculdades nos la-
boratórios do Cena.

Programa no shopping - Uma dessas
visitas já rendeu frutos. Dois alunos
que trabalham em uma indústria de Pi-
racicaba perceberam que alguns proce-
dimentos adotados pela empresa pode-
riam ser modificados e colocaram em
prática técnicas aprendidas no Cena.
Bendassolli também considera impor-
tante apresentar à comunidade o traba-
lho da universidade. Por isso, no início
de junho, Glauco Tavares, Gleison de
Souza e Felipe Rufino Nolasco, partici-
pantes da equipe, apresentaram o pro-
grama de resíduos em um shopping de
Piracicaba, como parte de atividades li-
gadas à Semana do Meio Ambiente.

Daqui a um mês, o Cena vai encer-
rar sua participação no Infra-Estrutura

V. Esse programa foi lançado
pela FAPESP em 1999, dando
continuidade ao Programa de
Infra-Estrutura criado em 1995
com o objetivo de recuperar e
modernizar laboratórios e de-
mais instalações de pesquisa das
instituições paulistas, que se en-
contravam bastante deteriora-
dos, inviabilizando, inclusive, a
atividade de pesquisa. O Infra V
foi dividido em dois grandes mó-
dulos: o de tratamento de resí-
duos químicos e o de centros de
informações, incluindo biblio-
tecas, museus e arquivos.

Participam do módulo de
resíduos químicos dez laborató-
rios da USP, três da Universida-
de Estadual Paulista (Unesp),
um da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), um da
Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar) e um da Uni-
versidade de Ribeirão Preto
(Unaerp), além do Centro de
Controle de Zoonoses da Prefei-
tura Municipal de São Paulo, do
Instituto de Pesquisas Energéti-
cas e Nucleares (Ipen) e do Cen-
tro de Pesquisa Pecuária Su-
deste da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa), que receberam no total
R$ 4,2 milhões.

Segundo Bendassolli, para que o
programa do Cena continue serão ne-
cessários cerca de R$ 60 mil anuais
para material de consumo, manutenção
dos equipamentos e desenvolvimento
de novos métodos, além de contrata-
ção de pessoal técnico (funcionários
exclusivos para o programa). "Como a
pesquisa é dinâmica, com experimen-
tos diversos, temos sempre que pensar
em novas metodologias de tratamen-
to para os outros compostos que sur-
gem", relata o coordenador do progra-
ma. Esse valor representa uma parcela
pequena perto do que já foi investido
até aqui, cerca de R$ 1 milhão, entre
verba da FAPESP, do Programa de
Apoio a Núcleos de Excelência (Pro-
nex), mantido pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tec-
no lógico (CNPq), USP e do próprio
Cena. Não teria sentido, como diz
Bendassolli, depois de tanto esforço
e dos resultados apresentados, aban-
donar o que foi feito. •
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