
1 - Solicitar o descarte dos resíduos junto a Divisão de Gestão Ambiental (DGA), no ramal 

3237. Deverá ainda formalizar o pedido através de mensagem eletrônica para o seguintes 

endereços: reginaz@ufpr e eduardo.wronscki@ufpr.br. 

 

2 - A Unidade deverá providenciar uma tabela do qualitativo e quantitativo dos resíduos a 

serem descartados, especificando a Substância, a Classificação, Tipo de armazenamento, 

Quantidade, Volume e Geração média, conforme modelo exemplificado abaixo: 

Procedimento para Descarte de Resíduo Químico

Substância
Estado 

Físico
Classificação Quantidade Volume

Geração 

Média

Acondiciona 

mento
Hidróxido 

de Sódio
Líquido Aquoso/básico Bombona 30L 2 un 25 L 4 L/mês

Ácido 

Sulfúrico

Dicromato 

de Potássio

Líquido

Líquido

Aquoso/ácido Bombona 30L 3 un 30 L 5 L/mês

Agente 

Oxidante
Bombona 30L 14 un 85 L 14 L/mês

Mercúrio Líquido
Aquoso/    

Metal Pesado
Bombona 30L 2 un 20 L 3 L/mês

Zinco 

metálico
Suspensão

Aquoso/ácido / 

Metal
Bombona 30L

Fenol Líquido Tóxico Bombona 30L

1 un 9 L 1,5 L/mês

6 un 23 L 4 L/mês

3 - Após receber as informações a DGA incluirá a Unidade Geradora em uma listagem para a 

próxima coleta de resíduos perigosos, que deverá ser realizada por uma empresa 

especializada.  



 

4 - A coleta é realizada sob demanda e deve aguardar o fechamento de uma carga. As 

informações contidas na tabela são necessárias para informar a empresa sobre os produtos 

a serem transportados e recebidos para fins de tratamento e destinação final adequada. 

Resumindo, tais informações são importantes para a logística da operação. 

 

Observação 1: No momento em que empresa especializada vier recolher a carga, ela 

necessitará das FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS (FIRQ), as quais 

deverão ser providenciadas pela Unidade geradora, em 2 vias, conforme estabelecido nas 

NORMAS da UFPR. A primeira deverá ser enviada para a DGA (para fins de controle) e a 

segunda deverá ser entregue ao motorista da empresa especializada.   

 

Observação 2: Em NENHUMA HIPÓTESE o Motorista poderá receber os resíduos sem os 

envelopes supracitados. Adicionalmente, o Motorista não poderá receber a carga, caso 

esta estiver FORA DAS ESPECIFICAÇÕES, como acondicionamento em caixas de papelão, 

em frascos de vidro, etc.  Os Resíduos químicos só poderão ser transportados em 

Bombonas, as quais são disponibilizadas pela DGA e entregues pela Central de Tratamento 

de Resíduos do Departamento de Química (contato Rogério ramal 3179). 

TODOS os Resíduos devem ser tratados (inertizados) para poder ser transportados. Caso 

contrário, substâncias podem reagir durante o transporte e provocar acidentes. 

 

Para as Unidades Geradoras de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) 

 

As Unidades Geradoras de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), devem tratar e identificar 

igualmente os resíduos químicos, antes de serem coletados pela empresa especializada, 

porém os resíduos devem ser encaminhados para a coleta periódica do respectivo setor 

junto com os resíduos infectantes. 

Atualmente é a SERQUIP quem faz a coleta na UFPR e a mesma disponibiliza Bombonas 

para a Unidades geradoras de RSS. 


