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1. Geração dos Resíduos

As Universidades, como instituições responsáveis pela formação de seus

estudantes e, consequentemente, pelo seu comportamento como cidadãos,

devem estar conscientes e preocupadas com a geração de resíduos perigosos. As

atividades de laboratório realizadas, seja em aulas experimentais ou atividades de

pesquisa e extensão, geram resíduos que podem oferecer riscos ao meio

ambiente e/ou à saúde. Os estudantes deverão ser constantemente alertados para

a necessidade de um descarte consciente, cuidadoso e adequado a fim de que

seja evitada qualquer contaminação indesejada dos resíduos (AMARAL et al.,

2001).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 02 de agosto de

2010, prevê a hierarquização na gestão dos resíduos em seu Art. 9º, conforme

segue: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos

sólidos e disposição final ambientalmente adequada.

Por isso, sempre que uma atividade que gere resíduos for planejada, seja

ela ensino, pesquisa ou extensão, é importante que seus responsáveis tenham

consciência destes processos, pois além de facilitar a gestão dos resíduos

produzidos, também minimiza os custos envolvidos na destinação final.

A implantação da gestão de resíduos deve obedecer a uma escala de

prioridades que estimule, a princípio:

(a) A prevenção da geração de resíduos. Deve-se evitar sempre que

possível à geração e isto pode ser obtido pela modificação de um processo

qualquer (ou método analítico) ou substituição de matérias-primas ou insumos. A

substituição de reagentes tóxicos por outros menos agressivos deverá ser levada

em conta, a fim de facilitar o manuseio dos resíduos coletados e diminuir os riscos

para a saúde e o ambiente;

(b) A minimização da geração. Estimular o reaproveitamento do resíduo

inevitavelmente gerado podendo ser através da reciclagem, recuperação ou

reutilização. Algumas atividades realizadas em aulas práticas geram produtos que

podem ser utilizados como matéria prima em aulas posteriores.



(c) O tratamento. A penúltima prática a ser realizada, definida na escala de

prioridades é a forma mais usual praticada nas universidades. Um resíduo gerado

em alguma atividade pode ser incluído em alguma aula prática de tratamento de

resíduos para diminuição da toxicidade ou ainda do volume que será destinado à

coleta por empresa especializada. A neutralização ácido/base e a precipitação

química de metais são algumas técnicas utilizadas para o tratamento.

(d) E por fim, deve-se dispor os resíduos de maneira adequada e isso pode

ser realizado em aterros ou locais apropriados (NOLASCO; TAVARES;

BENDASSOLLI, 2006).

É interessante destacar, que na maioria das vezes, essa escala de

prioridades é observada no sentido inverso. Em outras palavras, a primeira

preocupação consiste, frequentemente, em encontrar alternativas para a

disposição do resíduo. É nesse instante que a dimensão do problema remonta à

necessidade de gerenciamento do mesmo, pois se o resíduo tivesse sido tratado,

reaproveitado e/ou minimizado, não haveria quantidade tão acentuada para dispor.

Ou ainda, o resíduo nem precisaria ser gerado, se houvesse a substituição de um

reagente por outro de menor toxicidade (Plano de Gerenciamento de Resíduos

Perigosos - Campus Bagé, 2015).

Todos os resíduos gerados deverão ser identificados, armazenados

temporariamente em local adequado e cadastrados em um sistema. Para facilitar

a gestão dos resíduos, estas etapas deverão ser adotadas por todos os

envolvidos.

2. Segregação dos Resíduos

A segregação dos resíduos, que consiste na separação dos mesmos em

diferentes classes de compatibilidade é uma prática importante na hierarquia do

gerenciamento, tendo como principal objetivo facilitar o seu tratamento e

disposição final, tornando viável e possível a atividade gerenciadora. A correta

segregação é fundamental para que se propicie um ambiente de trabalho seguro e

deve ser feita no momento da geração dos resíduos, de acordo com suas



características físicas, químicas e biológicas, bem como os riscos envolvidos. A

segregação deve ser feita de modo criterioso, a fim de evitar acidentes

decorrentes de incompatibilidades químicas (Apêndice 1), tais como combustão,

explosão, formação de gases tóxicos, corrosão, entre outros. Normalmente, a

definição da quantidade e natureza das classes de segregação se dá em função

das características dos resíduos da unidade geradora e da sua destinação final.

3. Gerenciamento dos Resíduos Perigosos

Com o objetivo de facilitar o seu tratamento e a disposição final, a

segregação dos resíduos perigosos gerados no Campus São Gabriel será

realizada seguindo a Resolução RDC Nº 306 da ANVISA, conforme a Tabela 1.

Tabela 1. Classificação dos Resíduos Perigosos conforme a Resolução RDC Nº
306 da ANVISA.

GRUPO ESPECIFICAÇÕES

GRUPO A

Resíduos com a possível
presença de agentes

biológicos que, por suas
características, podem

apresentar risco de
infecção.

A1

- Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de
fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados;
descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados;
meios de cultura e instrumentais utilizados para
transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de
laboratórios de manipulação genética.  

- Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou
animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica
por agentes classe de risco 4, microrganismos com
relevância epidemiológica e risco de disseminação ou
causador de doença emergente que se torne
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de
transmissão seja desconhecido. 

- Bolsas transfusionais contendo sangue ou
hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má
conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas
oriundas de coleta incompleta. 

- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou
líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do
processo de assistência à saúde, contendo sangue ou
líquidos corpóreos na forma livre.



A2

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos
provenientes de animais submetidos a processos de
experimentação com inoculação de microorganismos, bem
como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos
de serem portadores de microrganismos de relevância
epidemiológica e com risco de disseminação, que foram
submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou
confirmação diagnóstica.

A3

- Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de
fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500
gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade
gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor
científico ou legal e não tenha havido requisição pelo
paciente ou familiares.

A4

- Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando
descartados.  

- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada;
membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de
pesquisa, entre outros similares. 

- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes
contendo fezes, urina e secreções, provenientes de
pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de
conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem
relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou
microrganismo causador de doença emergente que se torne
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de
transmissão seja desconhecido ou com suspeita de
contaminação com príons. 

- Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração,
lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que
gere este tipo de resíduo. 

- Recipientes e materiais resultantes do processo de
assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos
corpóreos na forma livre. 

- Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos
provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos
anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica. 

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos
provenientes de animais não submetidos a processos de
experimentação com inoculação de microorganismos, bem
como suas forrações. 



- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual
pós-transfusão.

A5

- Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais
perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais
resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais,
com suspeita ou certeza de contaminação com príons.

GRUPO B

Resíduos contendo
substâncias químicas que
podem apresentar risco à
saúde pública ou ao meio
ambiente, dependendo de

suas características de
inflamabilidade,

corrosividade, reatividade
e toxicidade.

- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos;
antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores;
anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde,
farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou
apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos
Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas
atualizações. 

- Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos
contendo metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os
recipientes contaminados por estes.

- Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores). 

- Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises
clínicas 

- Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação
da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).

GRUPO C

Quaisquer materiais
resultantes de atividades
humanas que contenham

radionuclídeos em
quantidades superiores
aos limites de isenção

especificados nas normas
do CNEN e para os quais
a reutilização é imprópria

ou não prevista.

- Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados
com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises
clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a
resolução CNEN-6.05.

GRUPO D

Resíduos que não
apresentem risco

biológico, químico ou
radiológico à saúde ou ao
meio ambiente, podendo

ser equiparados aos
resíduos domiciliares.

- papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças
descartáveis de vestuário, resto alimentar de paciente, material
utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro
e outros similares não classificados como A1; 
- sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 
- resto alimentar de refeitório; 
- resíduos provenientes das áreas administrativas; 
- resíduos de varrição, flores, podas e jardins 
- resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde



GRUPO E

Materiais perfurocortantes
ou escarificantes

Tais como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro,
brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi,
lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas;
espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório
(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros
similares. 

Cabe salientar que neste documento estaremos tratando apenas dos

resíduos perigosos e por isso não serão contemplados os resíduos Classe D.

Trataremos apenas dos resíduos perigosos Classe A (exceto A3 e A5), B e E, que

são os resíduos produzidos no Campus São Gabriel.

4. Segregação dos Resíduos em Classes

Uma prática importante para a realização do gerenciamento de resíduos é a

segregação destes em diferentes classes de compatibilidade. Os resíduos

gerados deverão ser segregados de acordo com as classes apresentadas na

Tabela 2. Deste modo, é possível ter uma boa ideia da composição do resíduo,

facilitando a aplicação do tratamento adequado e minimizando os riscos à saúde e

ao ambiente.

Tabela 2. Segregação dos resíduos em classes.

CLASSE EXEMPLOS PROCEDIMENTO
DE DESCARTE

Substâncias

comuns

(descarte na pia)

- Açúcares, amido e aminoácidos;

- Ácido cítrico e seus sais contendo: Na, K, Mg, Ca,

NH4);

- Ácido lático e seus sais contendo: Na, K, Mg, Ca,

Sr, NH4;

- Sulfatos e carbonatos de: Na, K, Mg, Ca, Sr, NH4;

Descartar na pia em
água corrente



- Óxidos de: B, Mg, Ca, Sr, Al, Si, Ti, Mn, Fe, Co,

Cu, Zn;

- Cloretos de: Na, K, Mg;

- Boratos de: Na, K, Mg, Ca;

- Ácidos e bases neutralizados (pH = 7).

Sais de Metais
Pesados

Arsênio (As), Chumbo (Pb), Cádmio (Cd), Mercúrio
(Hg), Alumínio (Al), Prata (Ag) e Tálio (Tl).

Armazenar em frascos
de PEAD ou PET de 1
L até 5 L

Sais de Metais
Diversos

Qualquer sal exceto os contendo Metais Pesados e
os sais de substâncias comuns (descarte na pia).

Armazenar em frascos
de PEAD ou PET de 1
L até 5 L

Solventes

Halogenados

- Clorofórmio;

- Diclorometano;

- Tetracloreto de carbono;

- Diclorobenzeno;

Armazenar apenas em

frascos de vidro âmbar

com batoque

Solventes NÃO

Halogenados

Qualquer solvente exceto os Halogenados.

Ex: Hexano, etanol, metanol, éter etílico, acetona,

entre outros.

Armazenar apenas em

frascos de vidro âmbar

com batoque

Acetonitrila Misturas contendo acetonitrila

Armazenar apenas em

frascos de vidro âmbar

com batoque

Formaldeído Misturas contendo formaldeído

Armazenar apenas em

frascos de vidro âmbar

com batoque

Sólidos

contaminados

Quaisquer sólidos contaminados com produto

químico (papel, luva, embalagem, produtos de

reações químicas, alimento, plástico, etc.). EXCETO
VIDRO (que deverá ser descartado como

perfurocortante).

Descartar diretamente

em recipientes

contendo sacos para

resíduo químico na cor

laranja

Material

Biológico*

Meios de cultura: algas, fungos e bactérias (sólido

ou líquido)

Autoclavar e descartar

na pia (se líquido) ou



no lixo comum (se

sólido)

Carcaças

Descartar diretamente

em sacos para resíduo

biológico na cor

vermelha e manter em

freezer até a coleta

pela empresa

contratada

Carcaças contaminadas com produto químico

Descartar diretamente

em sacos para resíduo

químico na cor laranja

e manter em freezer

até a coleta pela

empresa contratada

Perfurocortantes

- Agulhas, lâminas, lamínulas;

- Lâminas de bisturi;

- Vidro quebrado contaminado (apenas os utilizados

em laboratório).

Descartar em

embalagens

apropriadas de cor

amarela (Ravapack,

Descarpack, etc).

*Antes de qualquer descarte, o cultivo celular, microorganismos ou Organismos Geneticamente Modificados (OGM),

assim como todos os resíduos da manipulação (derivados e efluentes sólidos e líquidos) devem ser inativados para

impedir sua replicação ou multiplicação e potenciais efeitos adversos à saúde humana, animal e ao meio ambiente.

Resíduos que por ventura não se enquadram nas classes acima, deverão

ser classificados como: “Outros” e armazenados separadamente nos frascos de

origem. À medida que vários resíduos apresentarem esta classificação, uma

análise mais detalhada deverá ser realizada, a fim de verificar as propriedades dos

resíduos e propor uma nova classificação.



5. Responsável pela Geração

Nas atividades práticas de ensino o responsável pela geração será aquele

que ministra a disciplina, tendo este, total liberdade para substituir reagentes ou

minimizar as quantidades sempre que achar conveniente. No caso de atividades

práticas envolvendo projetos de pesquisa ou extensão o responsável será o

orientador do projeto, mesmo que a geração provenha da prática de um discente.

Soluções vencidas preparadas para atender a demanda das atividades práticas

serão de responsabilidade dos solicitantes. De modo geral, quem gera o resíduo é

o responsável pelo mesmo (Lei 12.305/10). Entretanto, a geração dos resíduos

sólidos (acondicionados em sacos laranja) e os perfurocortantes, (acondicionados

em caixas amarelas especiais) serão gerados por todos os usuários do laboratório

e, desse modo, a responsabilidade será compartilhada, devendo constar como

responsável, no formulário de coleta de resíduos, o número do laboratório gerador

do resíduo.

6. Acondicionamento dos Resíduos

Os resíduos líquidos gerados devem ser armazenados em frascos

apropriados de acordo com suas características. Preferencialmente, deverão ser

utilizados frascos de vidro âmbar. Resíduo contendo qualquer tipo de solvente,

obrigatoriamente deverá ser armazenado em frasco de vidro âmbar com batoque.

Poderão ainda ser utilizadas embalagens de Poli Tereftalato de Etileno (PET) e

Polietileno de Alta Densidade (PEAD), porém devem ser observadas as

características de cada resíduo gerado, como exemplo da Figura 1, que lista uma

série de substâncias que reage com PEAD.



Figura 1. Lista de algumas substâncias que reagem com embalagens de

Polietileno de Alta Densidade (PEAD)

Àcido butírico Cloreto de Amila o-diclorobenzeno 
Ácidos concentrados Cloreto de etila, forma líquida p-diclorobenzeno 
Àcido nítrico Cloreto de tionila Percloroetileno 
Álcool benzílico Cloreto de vinilideno Solventes bromados e fluorados 
Anilina Cresol Solventes clorados 
Bromo Dietil benzeno Tolueno 
Bromobenzeno Dissulfeto de carbono Tricloroeteno 
Bromofórmio Éter Xileno 
Butadieno Fenol / clorofórmio 
Ciclohexano Nitrobenzeno 

Fonte: Chemical Waste Management Guide - University of Florida - Division of Environmental
Health & Safety - abril de 2001 

Serão recolhidos apenas frascos com capacidade mínima de 1 L e máxima

de 5 L, exceto quando houver a necessidade de geração menor. Resíduos de

volumes menores deverão ser acondicionados em frascos cuja capacidade se

assemelha ao volume gerado, respeitando o tipo de embalagem aceita. Deverá

ser verificada ainda, a possibilidade de misturar estes resíduos a outros de mesma

classe, segundo a Tabela 2 deste documento.

Os resíduos sólidos, como luvas, papéis, gases, ponteiras, frascos e

microtubos (sem resíduo líquido), entre outros, contaminados com produtos

químicos deverão ser armazenados em sacos plásticos laranja. Já os resíduos

sólidos contaminados com material biológico deverão ser armazenados em sacos

plásticos vermelhos ou brancos. Os resíduos perfurocortantes, como agulhas,

bisturis, lâminas, lamínulas, entre outros, deverão ser armazenados em caixas

amarelas específicas para este tipo de material. É importante salientar que toda a

vidraria quebrada sem contaminação deverá ser armazenada em caixa de papelão

ou madeira para posteriormente ser destinada a reciclagem. Cabe ressaltar que

material plástico sem contaminação como, por exemplo, tampas de frascos ou

base de provetas podem ser reutilizadas ou em caso de alguma avaria, serem

descartados como plástico comum.



A Figura 2 apresenta algumas embalagens que poderão ser utilizadas para

o armazenamento de resíduos perigosos.

1. Frasco de vidro âmbar de 1 L;
2. Frasco de vidro âmbar de 5 L;
3. Frasco de PET (Poli Tereftalato de Etileno);
4. Frasco de PEAD (Polietileno de Alta Densidade ) de 1 L;
5. Frasco de PEAD de 5 L;
6. Saco plástico laranja para resíduo químico;
7. Saco plástico branco e vermelho para resíduo biológico;
8. Caixa amarela para material perfurocortante.

FIGURA 2. Embalagens para armazenamento de resíduos perigosos.

7. Identificação dos Resíduos

Todos os resíduos líquidos gerados deverão ser identificados no momento

da sua geração a fim de evitar equívocos no preenchimento do rótulo padrão

(Figura 3). Só serão recolhidos resíduos identificados com o rótulo padrão.

Resíduos identificados de maneira diferente ou sem identificação não serão

recolhidos.



Os resíduos sólidos e perfurocortantes, não é necessário colocar o rótulo

padrão.

Os geradores deverão observar cuidadosamente o limite de peso de cada

saco plástico e sua integridade deverá ser mantida até o destino final. Ao fechar

os sacos plásticos, deve-se retirar o excesso de ar do seu interior com cuidado

para não inalar ou se expor ao fluxo de ar produzido.

Figura 3. Rótulo padrão

O rótulo padrão deve ser preenchido da seguinte maneira:

- Responsável: Informar o nome do responsável pela geração do resíduo;

- Laboratório: Informar o número do laboratório que gerou o resíduo, conforme

listado na Tabela 3. NÃO colocar o nome do laboratório, exceto, NEVA, Biotério,

Paleontologia e LEBIP. Desta maneira evita-se o risco de alterar o nome

descaracterizando os dados compilados até o momento.

- Quantidade: Informar a quantidade aproximada de resíduo no frasco, respeitando

a capacidade máxima de 80% do frasco;



- Classe: Preencher com uma das classes apresentada na Tabela 2. Esta Tabela

estará disponível em cada laboratório;

- Data: Preencher com a data de geração do primeiro resíduo colocado no frasco;

- Descrição: Preencher com o nome de toda(s) a(s) substância(s) presente(s) no

frasco.

Tabela 3. Lista de laboratórios

Número Laboratório

002 Herbário

003 Laboratório de Estresse Oxidativo e Sinalização Celular

004 Laboratório de Botânica

005 Laboratório de Microbiologia

006 Laboratório de Zoologia e Coleção Didática

104 Laboratório COVID

105 Laboratório de Microscopia

106 Laboratório de Microbiômica e Biologia molecular

109 Laboratório de Química e Bioquímica

113 Laboratório de Esterilização

115 Laboratório de Compostos Orgânicos

116 Laboratório de Cultura Celular Animal e Eletrofisiologia

117 Laboratório de Saneamento e Recursos Hídricos

118 Laboratório de Diversidade Genética Animal

119 Laboratório de Solos e Ecologia Florestal

120 Laboratório de Proteômica Aplicada

121 Laboratório de Extração e Análise de Ácidos Nucleicos

122 Laboratório de Controle Biológico e Proteção de Plantas

124 Laboratório de Neurobiologia e Toxinologia de Compostos Naturais

204 Laboratório de Biologia de Mamíferos e Aves - LABIMAVE

Biotério 00 - Lavagem/uso comum
01 - Cultura de Drosophilas



02 - Manutenção Zebrafish
03 - Comportamento Zebrafish
04 - Manutenção Biotério
05 - Cultura Artrópodes
06 - Cultura zebrafish
07 - Comportamento Mamíferos

LEBIP Laboratório de Estudos em Biodiversidade Pampiana

NEVA Núcleo de Estudos da Vegetação Antártica

Paleontologia

Dentro dos laboratórios, os frascos de resíduos devem ser armazenados

em armários localizados abaixo das bancadas, com pouca luminosidade, baixa

temperatura e umidade reduzida. Para evitar a queda dos frascos ou possíveis

derramamentos, é aconselhável que os frascos com capacidade de até 1 litro

sejam colocados dentro de caixas plásticas de PP (polipropileno) com tampa.

8. Cadastro dos Resíduos gerados

Todos os resíduos gerados deverão ser cadastrados em um formulário

online, que estará disponível no site dos Laboratórios do Campus São Gabriel

(Apêndice 2) e isso possibilitará a geração de um relatório com todos os dados

dos resíduos gerados no Campus e seus responsáveis. Com este levantamento,

poderão ser tomadas medidas para a minimização da geração destes resíduos,

como por exemplo, a utilização de vidrarias de menor volume nos experimentos ou

ainda o auxílio no planejamento das atividades para que haja um menor consumo

de reagentes.

Além disso, será possível fazer um planejamento melhor das coletas que

serão realizadas e do orçamento necessário para este fim.



Todas as informações coletadas neste formulário estarão disponíveis na

página dos laboratórios do Campus e serão enviadas por e-mail para os geradores

responsáveis.

9. Coleta

A coleta dos resíduos será realizada quinzenalmente, com cronograma a

ser definido e divulgado na página dos laboratórios do Campus. Somente serão

coletados os resíduos que forem cadastrados no sistema, conforme item 8 e

obedecerem às regras descritas abaixo:

- Armazenamento em embalagem adequada, conforme item 6;

- Identificação conforme o rótulo padrão descrito no item 7 e

- Armazenamento em local adequado dentro do laboratório.

Não serão coletados os resíduos que estiverem em desacordo com as

especificações descritas acima.

Não será realizada coleta em dias e horários diferentes do previsto no

cronograma, exceto em casos de urgência.

10. Armazenamento externo

Todos os resíduos coletados serão transportados para o abrigo de resíduos

e armazenados até a coleta por empresa especializada.

Sempre que possível será realizado o transvase dos resíduos de acordo

com sua classe para recipientes adequados fornecidos pela empresa contratada e

os frascos em condições de reuso, retornarão para os laboratórios de origem. Este

procedimento dependerá da disponibilidade das embalagens fornecidas pela

empresa e do estabelecido no contrato de prestação de serviço.



Os sacos plásticos de cor laranja, vermelho e branco e as caixas amarelas

de material perfurocortante não retornarão aos laboratórios, estes serão

substituídos por embalagens semelhantes vazias.

11. Laboratório COVID

Após o início da pandemia, o laboratório 104 do Campus São Gabriel foi

reestruturado para realizar atividades de detecção molecular (via RT-PCR) do

vírus SARS-CoV-2, popularmente conhecido como novo coronavírus, agente

etiológico da COVID-19 para o município e região. Cabe salientar que os resíduos

gerados nestas atividades são coletados pela empresa especializada de coleta de

resíduos hospitalares da Santa Casa de Caridade de São Gabriel e, por isso, não

serão gerenciados de acordo com este documento.

12. Considerações Finais

A proposta da Gestão dos Resíduos Perigosos se inicia com a adoção de

regras básicas de conduta no laboratório. Com o apoio dos professores, os alunos

poderão receber instruções sobre o descarte adequado dos resíduos que são

gerados em suas aulas práticas e laboratórios de pesquisa e sobre a importância

da prevenção e minimização da geração dos mesmos, para que se preserve a

saúde no local de trabalho e o meio ambiente. É importante salientar que a gestão

de resíduos não é apenas uma rotina que pode ser cumprida, mas sim, um

planejamento que deve ser seguido por todos os envolvidos no processo. Além

disso, é de extrema importância para o bom funcionamento da gestão dos

resíduos que os responsáveis pelo gerenciamento tenham autonomia para cobrar

dos geradores o correto cumprimento deste documento, assim como, os

geradores devem exigir dos responsáveis que este processo atue em pleno

funcionamento.
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Apêndice 1

Incompatibilidade de algumas substâncias

Substância Incompatível com
Acetileno Cloro, bromo, flúor, iodo, magnésio, cobre, prata, mercúrio 
Acetonitrila Óxido de cromo VI, permanganato de potássio, peróxido de

hidrogênio, ácido nítrico, ácido perclórico e nitratos
Acetona Ácido sulfúrico, ácido nítrico, peróxido de hidrogênio, oxidantes fortes

(percloratos e nitratos), redutores (sódio e magnésio metálico) 
Ácido acético Ácido crômico, ácido perclórico, peróxidos, permanganatos, ácido

nítrico, etilenoglicol 
Ácido clorídrico Cianeto de potássio, cianeto de sódio, azida sódica e bases fortes
Ácido crômico Ácido acético, naftaleno, cânfora, glicerol, líquidos

inflamáveis (álcoois, cetonas, éteres)
Ácido hidrociânico Ácido nítrico, álcalis 
Ácido fluorídrico
anidro,

Amônia (aquosa ou anidra), hidróxido de amônia

Ácido nítrico
concentrado 

Ácido cianídrico, anilinas, óxidos de cromo VI, sulfeto de hidrogênio,
líquidos e gases combustíveis, ácido acético, ácido crômico, álcoois,
cetonas, éter etílico, aminas aromáticas, hidrazinas, metais pesados. 

Ácido oxálico Prata e mercúrio 
Ácido perclórico Anidrido acético, álcoois, ácido sulfúrico, bismuto e suas ligas, papel,

madeira 
Ácido sulfúrico Bases fortes, cloratos, percloratos, permanganatos e água 
Alquil alumínio Água 
Amônia anidra Mercúrio, cloro, hipoclorito de cálcio, Iodo, bromo, ácido fluorídrico 
Anidrido acético Compostos contendo hidroxil tais como etilenoglicol, ácido perclórico 
Anilina Ácido nítrico, peróxido de hidrogênio 
Azida sódica Chumbo, cobre e outros metais 
Bromo e Cloro Benzeno, hidróxido de amônio, benzina de petróleo, hidrogênio,

acetileno, etano, propano, butadienos, pós-metálicos. 
Carvão ativo Dicromatos, permanganatos, ácido nítrico, ácido sulfúrico, hipoclorito

de sódio 
Cloro Amônia, acetileno, butadieno, butano, outros gases de petróleo,

hidrogênio, carbeto de sódio, benzeno, metais finamente divididos,
benzinas e outras frações do petróleo

Cianetos Ácidos e álcalis 



Cloratos, percloratos,
clorato de potássio 

Sais de amônio, ácidos, metais em pó, matérias orgânicas
particuladas, substâncias combustíveis 

Cobre metálico Acetileno, peróxido de hidrogênio, azidas 
Dióxido de cloro Amônia, metano, fósforo, sulfeto de hidrogênio 
Dicromato de potássio Alumínio, acetona, materiais orgânicos combustíveis
Éter etílico Oxidantes fortes como: ácido nítrico, ácido perclórico, peróxido de

sódio , cloro, bromo
Flúor Isolado de tudo 
Formaldeído Peróxidos e oxidantes fortes, ácidos
Fósforo Enxofre, compostos oxigenados, cloratos, percloratos, nitratos,

permanganatos 
Halogênios
(Flúor, Cloro, Bromo e
Iodo) 

Amoníaco, acetileno e hidrocarbonetos 

Hidrazida Peróxido de hidrogênio, ácido nítrico e outros oxidantes 
Hidróxido de amônio Oxidantes, ácidos, halogênios, nitrato de prata, hipoclorito de sódio
Hidróxido de sódio e
hidróxido de potássio

Ácidos fortes, solventes clorados, oxidantes fortes, acetaldeído,
tricloroetileno

Hidrocarbonetos
(butano, propano,
tolueno) 

Ácido crômico, flúor, cloro, bromo, peróxidos 

Iodo Acetileno, hidróxido de amônio, hidrogênio 
Líquidos inflamáveis Ácido nítrico, nitrato de amônio, óxido de cromo VI, peróxidos, flúor,

cloro, bromo, hidrogênio 
Mercúrio Acetileno, ácido fulmínico, amônia. 
Metais alcalinos Dióxido de carbono, tetracloreto de carbono, outros hidrocarbonetos

clorados 
Nitrato de amônio Ácidos, pós-metálicos, líquidos inflamáveis, cloretos, enxofre,

compostos orgânicos em pó
Nitrato de sódio Nitrato de amônio e outros sais de amônio 
Óxido de cálcio Água 
Óxido de cromo VI Ácido acético, glicerina, benzina de petróleo, líquidos inflamáveis,

naftaleno, 
Oxigênio Óleos, graxas, hidrogênio, líquidos, sólidos e gases inflamáveis 
Perclorato de potássio Ácidos 
Permanganato de
potássio 

Glicerina, etilenoglicol, ácido sulfúrico 



Peróxido de
hidrogênio

Cobre, cromo, ferro, álcoois, acetonas, substâncias combustíveis 

Peróxido de sódio Ácido acético, anidrido acético, benzaldeído, etanol, metanol,
etilenoglicol, acetatos de metila e etila

Prata e sais de Prata Acetileno, ácido tartárico, ácido oxálico, compostos de amônio. 
Sódio Dióxido de carbono, tetracloreto de carbono, outros hidrocarbonetos

clorados 
Sulfeto de hidrogênio Ácido nítrico fumegante, gases oxidantes 
Fonte: Hirata M. H., Filho J. M.. Manual de biossegurança. Ed. Manole, 2002

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mario+Hiroyuki+Hirata%22
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jorge+Mancini+Filho%22


Apêndice 2

Formulário para coleta de resíduos perigosos (Disponível na página do Setor de

Laboratórios do Campus São Gabriel)

O cadastramento dos resíduos perigosos possibilitará a geração de um relatório com
todos os dados de resíduos gerados no Campus São Gabriel e com isso será possível a
tomada de providências para a minimização da geração destes resíduos e um melhor
planejamento das coletas e do orçamento necessário para este fim.
1. Sempre que um resíduo perigoso for gerado deve-se preencher este formulário antes
da coleta. As informações aqui contidas devem ser exatamente iguais às existentes no
rótulo padrão do resíduo.
2. Cada laboratório deverá cadastrar os seus próprios resíduos gerados. NÃO receber
resíduos de outros laboratórios e NÃO misturar os resíduos de dois laboratórios.
3. Qualquer dúvida quanto aos resíduos, procurar os responsáveis pela coleta de resíduos
ou a Coordenação de Laboratórios.
*Obrigatório

Dados do Resíduo Gerado
Preencha os campos abaixo com as informações contidas no rótulo padrão do resíduo.

Laboratório que o resíduo foi gerado *
Escolher um laboratório
- Lab. 002
- Lab. 003
- Lab. 004
- Lab. 005
- Lab. 006
- Lab. 104
- Lab. 105
- Lab. 106
- Lab. 109
- Lab. 113
- Lab. 115
- Lab. 116
- Lab. 117
- Lab. 118
- Lab. 119
- Lab. 120
- Lab. 121
- Lab. 122
- Lab. 124
- Lab. 204
- Biotério
- LEBIP
- NEVA
- Paleontologia

Responsável pela geração *



Nome do responsável pela GERAÇÃO do resíduo. Estagiários e bolsistas devem inserir o nome do
ORIENTADOR. Se o resíduo for sólido contaminado (saco plástico laranja) ou perfurocortante (caixa amarela)
inserir o NÚMERO do laboratório.

Vínculo *
Inserir o tipo de vínculo com a instituição. Estagiários e bolsistas devem inserir o vínculo do ORIENTADOR.
Docente
Técnico Administrativo em Educação
Ambos (resíduo comum a todo laboratório)

Tipo de atividade *
Inserir o tipo de atividade a qual o resíduo esta relacionado.
Ensino
Pesquisa
Extensão
Todas as atividades

Classe do resíduo *
Inserir o tipo de resíduo gerado. Caso o resíduo não pertença a nenhuma das classes abaixo, marcar a opção
OUTROS (Não se enquadra nas classes acima).
Escolher uma opção
- Material Biológico - Classe A
- Perfurocortante - Classe E
- Sais de metais pesados - Classe B
- Sais diversos - Classe B
- Solventes NÃO halogenados - Classe B
- Solventes halogenados - Classe B
- Sólidos contaminados com produtos químicos - Classe B
- Acetonitrila - Classe B
- Formaldeído - Classe B
- Solução ácida com concentração acima de 20%
- Solução básica com concentração acima de 20%
- Outros (Não se enquadra em nenhuma classe acima)

Tipo do resíduo *
Líquido
Sólido
Quantidade gerada de Resíduo Líquido (L) ou Sólido (Kg) *
Inserir a quantidade aproximada do resíduo. Se líquido em LITROS (L); se sólidos em QUILOGRAMAS (Kg).
SOMENTE O VALOR.

Sua resposta

Data de geração do resíduo *
Data – Incluir calendário

Descrição detalhada do resíduo *
Inserir exatamente o que está descrito no rótulo padrão do resíduo. Exemplo: acetona, acetato de etila, etanol,
água. Apenas as substâncias e suas concentrações.
Sua resposta



Responsável pelo preenchimento das informações *
Indicar a pessoa responsável pelo preenchimento do formulário. Não precisa, necessariamente, ser o mesmo
responsável pela geração.

Sua resposta

Vínculo *
Inserir o tipo de vínculo com a instituição
Docente
Técnico Administrativo em Educação
Bolsista/Estagiário


