
1 - Classifique o resíduo laboratorial de acordo com a Tabela 1. 

 

2 - As classes de resíduos químicos e os seus tratamentos estão na Tabela 2. 

 

3 - Qualquer que seja o tipo de resíduo químico ele deve estar devidamente identificado com 

o nome dos componentes da mistura e suas respectivas quantidades. Use sempre a ficha de 

identificação de resíduo químico - FIRQ. Faça duas cópias da ficha FIRQ (em anexo). Uma 

cópia deverá ser entregue a DGA e a outra deverá ir para a empresa que irá coletar os 

resíduos para fins de tratamento e disposição final. Cada bombona deverá ter um lacre 

plástico numerado e o número do lacre deverá ser indicado na ficha FIRQ (no local 

apropriado). 

 

4 - Procure usar substâncias inertes e atóxicas. Procure gerar menos resíduos. Armazene os 

resíduos visando a sua reutilização. 

 

5 - Após o tratamento (ver Tabela 2), os resíduos líquidos e pastosos devem ser 

compatíveis e podem ser misturados. Os resíduos devem ser colocados em bombonas de 

PEAD, de 30 litros (de tampa fixa para resíduos líquidos) e de 30 litros (de tampa removível 

para resíduos sólidos). Nunca ocupe mais do que 90% do volume da bombona. As bombonas 

são disponibilizadas pela Divisão de Gestão Ambiental (DGA) e podem ser adquiridas através 

do ramal 3179 com o Rogério, na Central de Resíduos do Depto. de Química. 

 

 

 

Normas para Coleta, Tratamento e Armazenagem de Resíduos Químicos 



6 - Ao misturar resíduos certifique-se que eles são compatíveis. Consulte a lista de 

incompatibilidade de produtos químicos (em anexo). Teste a compatibilidade dos resíduos 

misturando uma gota de cada um. Resíduos compatíveis não geram gases, não provocam 

explosões e nem reações fortemente exotérmicas. 

 

7 - Os resíduos sólidos secos devem ser armazenados em bombonas de 30 litros, de 

tampa removível para resíduos sólidos. 

 

8 - Armazene as bombonas com resíduos em seu laboratório. Periodicamente os resíduos 

gerados no C. Politécnico, serão encaminhados para a Central de Resíduos do 

Departamento de Química e de lá para tratamento e disposição final. Cabe ao gerador do 

resíduo comunicar previamente a Divisão de Gestão Ambiental sobre a necessidade de 

transporte até a Central de Resíduos. Caso o seu laboratório gerar uma quantidade 

significativa de resíduos, os mesmos deverão permanecer no laboratório e a coleta e 

transporte serão efetuados no local, devendo agendar a coleta com a DGA. 

Para os demais Campi da UFPR, os resíduos deverão permanecer no laboratório, até a 

coleta dos Resíduos para Destinação Final, que deverá ser agendada pela DGA. 

Só serão encaminhados os resíduos devidamente identificados, tratados e 

acondicionados. 

 

9 - Dúvidas sobre como lidar com problemas específicos podem ser dirigidas aos 

Coordenadores: 

 

Gestora Ambiental Regina Célia Zanelatto -  Ramal 3237 

reginaz@ufpr.br ou dga@ufpr.br 

Quím. Eduardo Wronscki Ricardo – DGA – ramal 3237 

eduardo.wronscki@ufpr.br ou dga@ufpr.br 

 



 

10 - Dúvidas específicas sobre o tratamento de resíduos, podem ser dirigidas aos químicos: 

 

Químico Eduardo Wronscki Ricardo – DGA – ramal 3237 

eduardo.wronscki@ufpr.br ou dga@ufpr.br 

 

Técnico Rogério Strapasson – Central de Resíduos do Depto. De Química – ramal 3179 

strapasson@ufpr.br 

 

 

OBSERVAÇÃO 

• ATENTO a data de validade. Caso obtiver algum produto ainda lacrado em seu 

laboratório, que esteja prestes a vencer, procure saber quais laboratórios poderiam ser 

beneficiados com este produto, evitando o seu envio para descarte como produto químico 

vencido. 

• Procure CONSERVAR as ETIQUETAS dos frascos, pois na falta destas, são considerados 

como produtos químicos vencidos e, dependendo do caso, são dispostos em Aterro Classe 

I. 

• Existem alguns tipos de resíduos que são difíceis de serem tratados. Portanto, REPENSE 

sobre a necessidade da geração de determinados resíduos. 

• Visando gerar menor impacto, avalie o CUSTO X BENEFÍCIO de suas atividades. Às vezes, 

utilizando novos insumos acaba promovendo a minimização de impactos 
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