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1. JUSTIFICATIVA 

O Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, desenvolvido pelo Centro Tecnológico 

da Universidade Federal de Santa Catarina, demonstra o empenho da instituição na 

busca por avanços no processo de gestão que respondam as necessidades de 

equalização de um dos desafios mais emblemáticos da atualidade, os resíduos sólidos. 

Para tal, faz-se necessária a compreensão de que o distanciamento entre a 

prática da gestão de resíduos sólidos, como preconizada na legislação e a realidade 

encontrada no dia a dia da instituição tem se revelado um desafio de grandes 

proporções. O entendimento do problema permite que se formulem os objetivos e as 

estratégias para que se possa atingir uma efetiva gestão de resíduos sólidos.  

Cabe ainda reforçar os benefícios de uma efetiva gestão de resíduos sólidos, 

destacando-se as economias pela redução no consumo de energia, água e materiais de 

expediente; a conformidade com a legislação ambiental em resposta às demandas 

públicas, reduzindo assim, os riscos de penalidades pela geração de passivos 

ambientais; o estímulo a práticas responsáveis comprometidas com os valores da 

instituição e a geração de oportunidades de pesquisa. 
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2. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a situação do manejo de resíduos sólidos, principalmente no que diz 

respeito à questão da disposição final, é preocupante. Dados da última Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2008) indicam que 50,8% dos municípios 

brasileiros utilizam lixões como forma de disposição dos resíduos sólidos urbanos, e 

27,7% dispõem os resíduos em aterros sanitários.  

A UFSC herda as mesmas dificuldades dos núcleos urbanos referentes à sua 

operação, inclusive de infraestrutura básica que contemple o saneamento efetivo dos 

resíduos gerados, visto que no exercício de suas funções e atividades é uma 

importante consumidora de bens e serviços, e geradora de passivos ambientais. Logo, 

a inadequada gestão dos resíduos sólidos, desde sua geração até sua destinação final, 

representa para a instituição um reflexo visível da falta de políticas ambientais internas 

que sustentem as mudanças de conduta das pessoas que usufruem do território da 

Universidade de forma compartilhada. 

Muito embora a universidade se destaque no que concerne o ensino, a 

pesquisa e a extensão, como uma nova perspectiva na busca por avanços científicos, 

reconhecem-se peculiaridades deste território dentre as quais é possível salientar a 

sazonalidade e tendência cosmopolita dos cidadãos universitários, que resultam em 

uma falta de pertinência com o campus normalmente não evidenciado em cidades 

tradicionais. Do ponto de vista estético, pode-se atribuir a degradação proporcionada 

pela má gestão dos resíduos sólidos como consequência de uma ética de indiferença 

que permite a perpetuação de modelos baseados no afastamento ou simples descarte 

dos resíduos. 

Diante dessa situação, o cenário fica cada vez mais alarmante, pois vemos a 

acelerada degradação do ambiente, comprometendo a qualidade de vida. Em termos 

ambientais, a disposição inadequada do lixo pode contribuir para a poluição do ar, das 

águas, do solo, bem como promover impactos negativos sobre a fauna e flora dos 

ecossistemas locais, além de ser responsável por questões estéticas que 

comprometem o bem-estar das pessoas. Além disso, em termos sociais, a disposição 
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descontrolada de resíduos sólidos traz como consequência, o surgimento de pessoas 

em busca do seu valor econômico, efetuando a reciclagem informal, expondo-se a 

riscos de acidentes. 

Ao passo que os problemas e dificuldades são reconhecidos, emerge a 

necessidade da construção do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, que de maneira 

resumida e objetiva, tem como função definir os procedimentos e as orientações que 

nortearão uma nova forma de se relacionar com os passivos ambientais produzidos no 

campus, tanto em relação ao destino, manuseio e classificação dos resíduos como no 

centro desta questão, a geração.  

O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS foi elaborado 

para que o Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina possa 

manejar adequadamente todos os resíduos gerados no estabelecimento, atendendo as 

legislações, garantindo assim a proteção da saúde pública e a qualidade do meio 

ambiente.  

O documento descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 

observadas suas características, contemplando os aspectos referentes à geração, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e 

destinação final.  

O CTC da UFSC tem em sua atividade de Educação de Ensino Superior como 

principal ponto gerador de resíduos sólidos as salas de aulas/professores/reuniões, 

laboratórios, cantinas, como foi constatado pelo estudo diagnóstico realizado pela 

Empresa Junior de Engenharia Sanitária e Ambiental - EJESAM. Os dados levantados 

pelo trabalho foram primordiais para a composição do presente documento. 

 

O Plano está baseado em um modelo participativo do qual emergem os 

objetivos específicos e seus respectivos resultados: 

 Auxilia a administração na solução dos problemas encontrados, permitindo 

a superação das limitações atuais e a consolidação de um sistema de 

limpeza mediante a implantação do Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
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 Consolida o Sistema de Participação na Gestão dos Resíduos Sólidos, que 

agregue efetividade e eficiência à gestão de resíduos sólidos, sendo capaz 

de dar continuidade ao processo de gestão; 

 

Esse documento está disponibilizado no site do Centro Tecnológico da UFSC 

(www.ctc.ufsc.br) e poderá ser acessado por alunos, professores, servidores e 

visitantes. 

  

http://www.ufsc.br/
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para a construção deste PGRS considerou as referências 

bibliográficas disponíveis sobre o tema, o levantamento de dados em pesquisas 

especializadas e consultas a instituições exemplos de gestão. O diagnóstico 

anteriormente citado permitiu a identificação sobre a situação de resíduos sólidos no 

âmbito do Centro Tecnológico e possibilitou também a identificação das iniciativas 

isoladas relacionadas ao tema. 

O resultado do trabalho gerou um método de intervenção e manutenção da 

gestão que é descrito de forma sumária em suas principais etapas: 

A forma de pesquisa escolhida para desenvolver este PGRS foi o método de 

pesquisa bibliográfica, a partir do levantamento de dados em pesquisas especializadas 

e consultas a instituições exemplos de gestão; associado ao trabalho de campo, com o 

mapeamento de iniciativas ambientais e diagnóstico sobre a situação de resíduos 

sólidos no campus. 

  

Etapa 1: Mapeamento de Iniciativas Ambientais no campus  

Para dar início às atividades relacionadas à gestão de resíduos da Universidade 

foi necessário o reconhecimento dos aspectos e impactos ambientais do campus para 

a base do planejamento. Para isso foi feito um levantamento de todos os atores 

envolvidos em iniciativas que visam à sustentabilidade do campus.  

Nessa etapa visou reconhecer e valorizar os principais envolvidos com a 

questão ambiental na história da UFSC, apostando em suas experiências boas e más 

para a construção coletiva de soluções permanentes e efetivas.  

 

Questionário de Valorização de Experiência  

O questionário foi elaborado com a finalidade de identificar as iniciativas, 

possibilitando a formação de um banco de dados que abrigue estas informações com 

base nas competências reconhecidas. O instrumento de campo aplicado através de 

entrevistas presenciais aos mais diferentes centros da universidade teve o objetivo de 

relatar, por meio de um formulário padrão:  
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·O cadastro da iniciativa, identificando o nome da iniciativa, pessoa responsável, 

equipe de trabalho, breve descrição da ideia e histórico, recursos e resultados obtidos;  

·A descrição de possíveis oportunidades, identificando o nível de impacto, a 

probabilidade de acontecer, ações alavancadoras e potencializadoras, bem como os 

alcançados pela oportunidade;  

·A descrição de possíveis ameaças, identificando o contexto e causa, impacto e 

probabilidade, ações preventivas e corretivas e por final os afetados pela ameaça.  

A partir da valorização da experiência local, foi possível identificar a realidade 

dos esforços ou simplesmente do abandono que levou a comunidade à situação atual, 

e a identificação das melhores práticas, com o objetivo de, a partir da análise das 

iniciativas encontradas, relacionar com o contexto da UFSC e fornecer subsídios para a 

elaboração de um modelo de plano de gestão específico.  

No caso de iniciativas que fossem relacionadas com o gerenciamento de 

resíduos sólidos da universidade, foi atenciosamente identificado informações sobre as 

dificuldades de construção, implantação, operação e manutenção de programas 

anteriores.  

 

Etapa 2: Levantamento de dados em pesquisas especializadas  

No desenvolvimento desta pesquisa foi realizada ampla revisão bibliográfica, 

procedimento adotado em busca do aprofundamento na estruturação teórico-

metodológica da pesquisa, visando o entendimento, construção do conhecimento 

científico e atualização de normas a serem seguidas na elaboração do plano. Entre as 

principais literaturas abordadas entram em destaque: as legislações vigentes 

relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos, Lei nº 12.305 que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei nº 13.557 que dispõe sobre a Política Estadual de 

Resíduos sólidos; as portarias da Universidade; a Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P), elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA); o Manual de 

Orientação: Planos de Gestão de Resíduos Sólidos, obra conjunta do MMA e do ICLEI - 

Brasil; a Agenda 21, documento resultado da Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento – UNCED/Rio-92; e para informações 

relacionadas às características dos resíduos gerados na universidade, bem como as 
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maneiras corretas de descartes destes, a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT).  

 

Etapa 3: Consultas indiretas em Instituições exemplos em gestão  

Nesta etapa da metodologia aplicada foi preciso levantar o maior número de 

informações sobre experiências em âmbito nacional e internacional sobre a gestão de 

resíduos sólidos em instituições públicas e privadas, bem como o modelo adotado por 

cada uma e seus princípios de gestão, a fim de contribuir com a formulação do 

objetivo da elaboração do plano.  

Para a obtenção das informações foram realizadas consultas a livros, anais de 

congresso, dissertações, teses, bancos de dados online, páginas das universidades 

pesquisadas e exemplos de planos de gestão de resíduos implantados com sucesso. 

 

Etapa 4: Diagnóstico do cenário atual de geração de resíduos no campus  

Para o desenvolvimento do diagnóstico foi indispensável investigar as formas 

de gerenciamento tanto da Prefeitura do Campus quanto das empresas terceirizadas 

ligadas diretamente ao manuseio dos resíduos produzido na Universidade.  

Foram levantadas as informações sobre os resíduos gerados no Centro 

Tecnológico do campus Trindade, suas fontes geradoras e os procedimentos de coleta, 

acondicionamento, armazenamento, transporte e em alguns casos, o tratamento.  

O diagnóstico foi desenvolvido através de anotações e registros fotográficos, 

entrevistas e aplicação de questionários de forma setorial, considerando os diferentes 

modos de consumo e descarte de cada setor. Os dados foram fundamentais para o 

preenchimento da tabela 5W1H confeccionada de acordo com a necessidade local e 

para a construção do, em forma de fluxograma, do caminho percorrido pelos resíduos 

dentro do campus. 

A ferramenta 5W1H nos proporciona o mapeamento das atividades envolvidas 

contendo os seguintes dados: qual é atividade em questão, como é desenvolvida, qual 

sua contribuição, qual sua frequência e período de tempo e em qual setor ela ocorre. 

O fluxograma elaborado é o resumo do que foi levantado no diagnóstico e 

mostra caminho dos resíduos e suas etapas de manuseio. Dividido em raias é possível 
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ver todas as etapas, em sequência, desde sua geração até a destinação final. É 

apresentada ainda a forma atual de manejo, como também a proposta no plano.  

O mapeamento é importante para poder identificar onde se encontram as 

maiores falhas durante todo o processo. 

 

Etapa 5: Elaborar uma estratégia de trabalho baseada no diagnóstico 

A partir da tabela 5W1H foi criada uma Matriz GUT (Gravidade, Urgência e 

Tendência) a fim de estabelecer um plano de ações de acordo com as prioridades de 

cada atividade. O plano de ações visa englobar soluções para todas as situações-

problema encontradas no diagnóstico e atribuindo responsáveis para cada função a 

ser executada. 
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4. CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

A elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos visa orientar a 

comunidade universitária por meio da definição de procedimentos em relação ao 

destino, manuseio e a classificação dos resíduos, a fim de obter a forma adequada de 

descarte.  

O conhecimento dos termos, leis e da importância de ajudar na melhoria da 

qualidade ambiental da instituição faz com que as pessoas que têm algum vínculo com 

a universidade incorporem a ideia do desenvolvimento sustentável, direcionada pelos 

conceitos preconizados de uma Política, para que em suas atividades, através do 

engajamento individual e coletivo, apostem na mudança de hábitos para o começo da 

solução dos problemas ambientais que ocorrem. 

4.1. GESTÃO INTEGRADA 

Sistema de Gestão Integrada pode ser definido como a combinação de 

processos, procedimentos e práticas adotadas por uma organização para implementar 

suas políticas de gestão e que pode ser mais eficiente na consecução dos objetivos 

oriundos delas do que quando há diversos sistemas individuais se sobrepondo 

(DECICCO, 2004b)   

Para a aplicação da gestão integrada de resíduos sólidos devem-se definir 

estratégias, ações e procedimentos que busquem o desenvolvimento sustentável a 

partir do consumo responsável, da minimização da geração de resíduos e da promoção 

do trabalho dentro de princípios que orientem para um gerenciamento adequado, com 

a participação dos diversos segmentos da sociedade, de forma articulada (MESQUITA 

JÚNIOR, 2007). 
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4.2. GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 O gerenciamento integrado de resíduos sólidos pode ser definido, segundo 

TCHOBANOGLOUS et al (1993), como ações associadas ao controle da geração , 

estocagem, coleta, transferência, transporte, processamento e disposição dos resíduos 

sólidos de acordo com os melhores princípios econômicos, ambientais,  de engenharia, 

de saúde pública e de conservação. 

 No manual Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, elaborado pelo 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM (Monteiro 2001) é acrescido o 

termo “integrado”, sendo conceituado como o envolvimento de diferentes órgãos da 

administração pública e da sociedade civil com o propósito de realizar a limpeza 

urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do lixo, elevando assim a qualidade 

de vida da população, levando em consideração as características das fontes de 

produção, o volume e os tipos de resíduos, para a eles ser dado tratamento 

diferenciado e disposição final técnica e ambientalmente corretas. 

Ainda segundo o autor, as ações normativas, operacionais, financeiras e de 

planejamento que envolvem a questão devem se processar de modo articulado, 

segundo a visão de que todas as ações e operações encontram-se interligadas, 

comprometidas entre si. 

4.3. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Lei Federal 12.305/2010 que institui a Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

(PNRS), sancionada em agosto de 2010, estabelece como nível de prioridade na gestão 

e gerenciamento de resíduos sólidos a não geração, redução, reutilização, tratamento 

de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 

determinando o direcionamento exclusivamente dos rejeitos (somente aquilo que não 

pode mais ser reaproveitado ou reciclado) aos aterros sanitários legalizados.  Ainda no 

aspecto de orientações gerais, a lei objetiva a redução do uso dos recursos naturais 

(água, energia, por exemplo) e a intensificação das ações de educação ambiental, 

determinando como instrumento a criação de planos de resíduos sólidos como 

estímulo à implementação de infraestruturas, estratégias e serviços capazes de pensar 
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na problemática de forma integrada como um processo renovador e duradouro, que 

deve ser internalizado por todos os atores. 

A PNRS é um novo marco na forma em que o tema vem sendo abordado, deixa 

claro seu desejo de impulsionar a busca por um modelo de gestão ideal ao trazer em 

seu texto, exigências quanto ao bom desempenho operacional e ambiental no manejo 

dos resíduos, e a visão sistêmica, na gestão dos resíduos, que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. A política ainda 

prevê que a responsabilidade do destino do lixo deve ser compartilhada entre todos 

que fazem parte do ciclo de vida dos produtos, apostando na cooperação entre as 

diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da 

sociedade.  

4.4. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O conceito - “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem as suas próximas necessidades” - apareceu pela primeira vez em 1987, 

durante o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão Brundtland, preparatória da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais 

conhecida como ECO-92. O tema ganhou importante espaço nas representações 

sociais, sinalizando para a necessidade de articulações baseadas numa política 

ambiental e para a importância de haver regras e limites para a exploração dos 

recursos naturais. 

De acordo com o Relatório de Brundtland (1991, p. 49), também chamado de 

“Nosso Futuro Comum”, o desenvolvimento sustentável é um processo de 

transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam 

e reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e às 

aspirações humanas. 

Na visão de Tayra (2007), a Conferência em 1992 buscou o consenso 

internacional para a operacionalização do conceito do desenvolvimento sustentável, e 
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a partir desta data, o termo desenvolvimento sustentável ganhou grande popularidade 

e vem sendo alvo de muitos estudos e tentativas de estabelecimento de políticas de 

gestão que buscam contemplar os seus princípios centrais.  

4.5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A definição oficial de Educação Ambiental (EA) no Brasil adotada pela Lei 9.795 

de 1999 é: “Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” (Brasil, 

1999b). Complementando que, além de conservação, o meio ambiente está 

necessitado de recuperação e melhorias. 

A Educação Ambiental é um esforço pedagógico para articulação de 

conhecimentos, metodologias e práticas ditadas pelo paradigma da sustentabilidade. 

O que esta proposição teórica nos permite afirmar é que a Educação Ambiental pode 

ser vista como a estratégia inicial do Desenvolvimento Sustentável através da qual as 

pessoas não só se qualificam, mas se sensibilizam para reencontrar suas pertinências e 

afinidades com a natureza e o Universo.  

Na visão de Jacobi (2003), a educação ambiental assume cada vez mais uma 

função transformadora, na qual a corresponsabilização dos indivíduos torna-se um 

objetivo essencial para promover um novo tipo de desenvolvimento – o 

desenvolvimento sustentável. 

O papel da educação ambiental é promover a mudança de comportamento do 

indivíduo em seu cotidiano e interação com o meio ambiente, objetivando hábitos 

mais sustentáveis. Assim, a transformação da sociedade seria o resultado da 

transformação individual dos seus integrantes e a sustentabilidade seria atingida 

quando todos adotassem práticas sustentáveis na sua esfera de ação. 

5. RESÍDUOS 

As pessoas, para realização de suas atividades, geram uma série de resíduos. 

Porém, antes da II Guerra Mundial, estes resíduos eram de composição mais simples, 
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basicamente orgânica, e de mais fácil destinação e decomposição. Nas últimas décadas 

este quadro se modificou: é crescente a geração de resíduos e a sua evolução 

quantitativa. A geração per capita de resíduos está diretamente relacionada ao 

consumo exagerado, rápido crescimento populacional e seu adensamento espacial. A 

evolução dos materiais empregados pelas sociedades, acompanhando o modelo de 

industrialização iniciado na Revolução Industrial (FIGUEIREDO, 1995), vem tornando 

cada vez mais complexo o tratamento e a destinação final destes resíduos.  

Erroneamente é usada a palavra lixo para se referir aos resíduos. Lixo são 

materiais sujos e misturados que podem atrair animais e vetores de doença. Ou seja, o 

lixo é a mistura de diferentes tipos de resíduos que dificultam ou impossibilitam sua 

destinação final adequada. 

O conhecimento da definição e classificação dos resíduos sólidos fornece 

subsídios de extrema importância para o gerenciamento dos mesmos. Com base 

nessas características e nos anseios da sociedade em colaborar com as questões 

ambientais que a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) elaborou a norma 

NBR 10.004, revisada em 2004, que define resíduos sólidos como:  

“Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades 

de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 

economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.” 

  

A partir da segunda metade do século XX iniciou-se uma reviravolta. A 

humanidade passou a preocupar-se com o planeta. Mas não foi por acaso: fatos como 

a ruptura na camada de ozônio e o aquecimento global despertaram a população 

mundial sobre o que estava acontecendo com o ambiente. Nesse "despertar", a 
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Entrada do 
Material 

Processamento 

Comercialização 

Uso Descarte 

Seleção 

Destino Final 

questão da geração e destinação final dos resíduos foi percebida, mas, infelizmente, 

até hoje não vem sendo encarada com a urgência necessária. 

 

Figura 1 – Processo arcaico para resíduos 

Essa dificuldade existente no trato do problema está no fato de que os resíduos 

sólidos apresentam uma questão particular, percorrem um longo caminho – entrada 

do material, processamento, comercialização, uso e descarte – e envolvem diversos 

atores, de modo que o tratamento meramente técnico tem apresentado resultados 

pouco animadores. Infelizmente, o processo que se dá com esses materiais da geração 

até a destinação é realizado de forma errônea, a maior parte dos resíduos da UFSC são 

destinados ao aterro sanitário sem qualquer forma de seleção ou tratamento correto 

para sua destinação final. 

 

Figura 2 – Processo atual para resíduos 
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 No fluxograma elaborado pela equipe responsável pela elaboração do PGRS e 

disposto acima, pode-se observar o novo processo no qual os resíduos deverão ser 

inseridos, deixando de ser descartados após o uso para voltar a integrar o processo de 

forma contínua, quando possível, tudo isso em acordo com a ideia dos 3R’s (Reduzir, 

Repensar e Reciclar). 

 Uma das diferenças entre os dois fluxogramas apresentados está na etapa de 

Seleção dos Resíduos. Essa etapa é importante, pois cada tipo de resíduo possui uma 

destinação final particular a fim de facilitar seu retorno ao processo. A identificação 

dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser estabelecida 

de acordo com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem. 

A NBR 10.004 ainda classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais, ao meio ambiente e à saúde pública. Os resíduos são classificados em 

perigosos (classe I) e não perigosos (classe II). Os não perigosos, por sua vez, são 

classificados em não inertes (classe II A) e inertes (classe II B). 

 

Classe I ou perigosos – aqueles que, em função de suas características intrínsecas de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam 

riscos à saúde pública por meio do aumento da mortalidade ou da morbidade, ou 

ainda provocam efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos 

de forma inadequada.  

 

Classe II ou não perigosos– essa classe é subdividida em A (não inertes) e B (inertes). 

Os resíduos classe II-A podem apresentar características de combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade, com possibilidade de acarretar riscos à saúde ou 

ao meio ambiente, não se enquadrando nas classificações dos outros resíduos.  E os 

resíduos da classe II-B são aqueles que submetidos a um contato dinâmico e estático 

com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, não tiveram nenhum de 

seus constituintes solubilizados a concentrações superiores ao padrão de potabilidade 

de água, excetuando- se o aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 
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A norma completa da ABNT a respeito da classificação dos resíduos sólidos poderá 

ser visualizada no seguinte link:  

http://www.aslaa.com.br/legislacoes/NBR%20n%2010004-2004.pdf. 

 

5.1. CUIDADOS E MANUSEIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

5.1.1. MANUSEIO 

Essa operação consiste em recolher os resíduos na fonte geradora, 

encaminhando-os aos locais de armazenamento interno ou externo e posterior 

destinação final, devendo ser efetuada por pessoal treinado e devidamente 

paramentado com equipamentos de proteção individual indicados: 

 Uniforme (calça comprida e camisa manga três quartos, de material resistente 

e cor clara); 

 Luvas (de material impermeável, resistente, tipo PVC, antiderrapante e de cano 

longo); 

 Botas (de material impermeável, resistente, tipo PVC, de solado antiderrapante 

e de cano três quartos). 

Em caso dos resíduos serem classificados como perigosos (oferecendo riscos biológicos 

e químicos) pode ser cobrado o uso de demais equipamentos de proteção individual 

como: 

 Óculos (lente panorâmica, incolor e de plástico resistente, com armação em 

plástico flexível, proteção lateral e válvulas para ventilação); 

 Máscara (para impedir a inalação de partículas e aerossóis, do tipo semifacial); 

 Avental (PVC, impermeável e de comprimento médio, na altura dos joelhos). 

 

5.1.1.1. Geração/Segregação 

 A segregação consiste em separar e colocar o resíduo no local designado 

cercando-se de cuidados especiais para evitar o manuseio indevido ou seu 

desprendimento. 

http://www.aslaa.com.br/legislacoes/NBR%20n%2010004-2004.pdf
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 As lixeiras existentes nos setores já devem contemplar os sacos plásticos de 

acordo com as classes dos resíduos que elas receberão. 

 Independente de qual seja, qualquer material busca-se ser segregado no ato de 

sua geração. Respeitando sempre sua característica. 

A segregação, no momento e local de sua geração, permite reduzir o volume de 

resíduos e a incidência de acidentes ocupacionais dentre outros benefícios à saúde 

pública e ao meio ambiente. 

 

5.1.1.2. Acondicionamento 

 Acondicionamento é o ato de isolar o resíduo ao ensacar ou engarrafa-lo. 

 Os resíduos devem ser acondicionados conforme sua característica: sacos 

plásticos para resíduos sólidos, vasilhames plásticos com tampa rosqueada e vedante 

para resíduos líquidos e assim por diante. O acondicionamento deve obedecer 

também aos critérios de cor e simbologia, além dos requisitos de segurança (rigidez e 

espessura) descrito na resolução. 

 

5.1.1.3. Identificação 

 Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos resíduos 

contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos 

mesmos. 

 A identificação de um modo geral, além de estar exposta nos sacos e 

vasilhames, deve estar nos carrinhos de transportes e nos locais de armazenamento, 

colocada em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, 

cores e frases, atendendo aos parâmetros referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT, 

além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco 

específico de cada grupo de resíduos. 
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5.1.1.4. Transporte Interno 

 Consiste na movimentação do resíduo intra estabelecimento, ou seja, no 

traslado dos resíduos do ponto de geração até o local destinado ao armazenamento 

temporário ou externo (se for o caso). 

 O transporte também deve ser feito de acordo com os critérios de segurança 

estabelecidos. 

 

5.1.1.5. Armazenamento Temporário ou Interno 

 Depois de devidamente ensacados (armazenamento), esse deve ser construído 

em área de fácil acesso para o sistema de coleta, com ponto de iluminação artificial e 

com anteparo que impeça o acesso de pessoas não autorizadas, além de possuir pisos 

e paredes lisas, resistentes e laváveis, preferencialmente com cantos e bordas 

arredondados, ralo sifonado e lavatório para as mãos. Os sacos devem ser dispostos 

ordenadamente e nunca diretamente no chão, sendo obrigatória a conservação dos 

recipientes. 

 No armazenamento interno não é permitida de forma alguma a manutenção 

(manuseio, deslocamento, abertura, etc.) dos sacos contendo os resíduos ali 

guardados. 

 

5.1.1.6. Armazenamento Externo 

 Consiste no local de guarda dos recipientes com os resíduos até a realização da 

etapa de coleta externa (pelo caminhão), que deve ser em ambiente exclusivo com 

acesso facilitado para esses veículos coletores. 

 O abrigo externo também deve observar os parâmetros da estrutura mínima já 

citados no item anterior. 
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5.1.1.7. Transporte Externo 

 Consiste na remoção (transporte) dos resíduos do abrigo (armazenamento 

externo) da unidade até o local de tratamento (se for o caso) e disposição final, 

utilizando-se de técnicas que venham a garantir a preservação das condições do 

acondicionamento e também da integridade dos trabalhadores, da população e do 

meio ambiente, quando no trafego. Devendo estar de acordo com as orientações dos 

órgãos de limpeza urbana e observando o estabelecido nas NBR’s 7500 e 13221/94. 

 

5.1.1.8. Tratamento/Destinação Final 

Alguns resíduos antes da etapa de destinação final precisam passar por 

tratamentos a fim de evitar contaminações. São o caso dos resíduos de serviços de 

saúde e resíduos químicos. 

Abaixo segue a lista de alguns tipos de destinação final bem como suas 

vantagens e desvantagens: 

Aterros Sanitários - Instalações onde são depositados resíduos compactados, acima ou 

abaixo da superfície do terreno. 

Os aterros sanitários devem ser construídos em locais com características geológicas 

adequadas e são revestidos com materiais impermeáveis, como argila ou plástico, que 

previnem a infiltração no solo de substâncias lixiviadas. As substâncias lixiviadas 

(quando a água das chuvas se infiltra, dissolve substâncias químicas e arrasta-as 

consigo) são recolhidas e enviadas para uma estação de tratamento e os gases 

produzidos pelas bactérias decompositoras (biogás) podem ser utilizados na obtenção 

de energia. 

Após estarem lotados, os aterros são selados, tapados com uma cobertura de plástico 

e de terra que permite o desenvolvimento de plantas que diminuirão o impacto 

paisagístico. 

Principais vantagens: 
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 Construção rápida; 

 Baixos custos de manutenção; 

 Grande capacidade. 

 

Principais desvantagens: Requer grandes áreas de implantação, possibilidade 

de contaminação de águas subterrâneas. 

Incineração – Combustão de resíduos a altas temperaturas, reduzindo a cinzas e gases. 

Principais vantagens: 

 Grande redução do volume de lixos,  

 Pequena área de implantação; 

 As partículas sólidas ficam retidas nos filtros sendo encaminhadas para os 

aterros sanitários juntamente com as cinzas. Os filtros ou precipitadores 

electroestáticos retiram os gases ácidos e as partículas para que as emissões 

não contaminem a atmosfera; 

 Quase todas as estações de incineração estão concebidas para produzirem 

eletricidade e em algumas incineradoras há separação de materiais para 

posterior reciclagem. 

 

Principais desvantagens:  

 Poluição atmosférica; 

 Emissão de substâncias tóxicas (como dioxinas); 

 Custos elevados. 

 

Reciclagem– Reprocessamento de resíduos. Interligado com a reciclagem está a 

redução da geração de resíduos e a reutilização dos mesmos. 

 Reduzir – Reduzir ao mínimo o lixo produzido passa por diminuir o consumo de 

materiais descartáveis ou com embalagens excessivas e não biodegradáveis, 

bem como desenvolver tecnologias para minimizar a quantidade de matérias-

primas necessárias para produzir um determinado produto. 



26 
 

 

 Reutilizar – Usar várias vezes um produto é uma forma eficiente de diminuir os 

resíduos. Para produzir qualquer objeto há sempre gasto de matéria-prima, 

água e contaminação ambiental. 

 

Principais vantagens: 

 Poupança de materiais e de energia; 

 Redução da poluição (atmosférica, da água e dos solos); 

 Redução da quantidade de resíduos sólidos; 

 Proteção dos ecossistemas. 

 

Compostagem - Decomposição dos resíduos orgânicos (biodegradáveis) pela ação de 

decompositores e saprófitas, diminuindo o volume de resíduos e produzindo um 

composto que pode ser utilizado como fertilizante, melhorando a textura e fertilidade 

do solo. 

 

5.2. RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

5.2.1. O que são: 

São materiais que podem ser reaproveitados e usados como matéria prima 

para produção de um novo produto e também devem constituir interesse de 

transformação, que tenha mercado ou operação que viabilize sua transformação 

industrial. As separações mais comuns de resíduos recicláveis são: papel, plástico, 

metal e vidro. 
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Figura 3 – Resíduos Recicláveis 

5.2.2. Tipos de Resíduos Recicláveis 

5.2.2.1. Papel 

Material constituído por elementos fibrosos de origem vegetal, geralmente 

distribuído sob a forma de folhas ou rolos. Tal material é feito a partir de uma espécie 

de pasta desses elementos fibrosos, secada sob a forma de folhas, que por sua vez são 

frequentemente utilizadas para escrever, desenhar, imprimir, embalar etc. 

O papel tem grande potencial de reciclagem se segregado e acondicionado de 

forma eficiente.   

 

Exemplos de papéis passíveis de reciclagem: 

 Papéis de escrever: cadernos, cartões, cartolinas, livros, papéis de escritório em 

geral; 

 Papéis de impressão: Jornais, revistas, panfletos; 

 Papéis de embalagem: papéis de embrulho em geral, papelão; 

 Papéis para fins sanitários: papéis higiênicos não utilizados, papel toalha, 

guardanapos, lenços de papel; 

 Papeis especiais: papel Kraft, papel heliográfico, papel filtrante, papel de 

desenho. 

 

Exemplos de papéis não recicláveis:  

 Papel vegetal; 
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 Papel Celofane; 

 Papéis encerados ou impregnados com substâncias impermeáveis, papel-

carbono; 

 Papéis para fins sanitários usados; 

 Papéis sujos, engordurados ou contaminados com alguma substância nociva à 

saúde; 

 Papéis revestidos com parafina ou silicone; 

 Fotografias; 

 Fitas adesivas e etiquetas adesivas. 

 

5.2.2.2. Plástico 

Os plásticos são materiais orgânicos poliméricos sintéticos, de constituição 

macromolecular, dotada de grande maleabilidade (propriedade de adaptar-se em 

distintas formas), facilmente transformável mediante o emprego de calor e pressão, e 

que serve de matéria-prima para a fabricação dos mais variados objetos. 

Exemplos de plásticos passíveis de reciclagem: 

 Embalagens de produtos: embalagens de shampoo, detergentes, refrigerantes, 

produtos de limpeza em geral, etc.; 

 Tampas plásticas de recipientes; 

 Embalagens de alimentos: embalagens de ovos, frutas, legumes, etc.; 

 Utensílios plásticos usados, como canetas, escovas de dentes, baldes, utensílios 

de cozinha; 

 Plásticos usados na indústria eletroeletrônica e na produção de computadores, 

telefones, eletrodomésticos, etc.; 

 Isopor. 

 

 

Exemplos de plásticos não recicláveis:  

 Plásticos tipo celofane; 

 Embalagens plásticas metalizadas, como as de alguns tipos de salgadinhos. 
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5.2.2.3. Metais 

Metais são materiais de brilho particular, chamado brilho metálico, geralmente 

bons condutores de calor e de eletricidade.  

Praticamente todos os metais dos resíduos domiciliar são recicláveis, porém há 

uma maior comercialização e reciclagem de resíduos de alumínio, pela facilidade em 

encontra-los em latinhas de bebidas, como refrigerante, sucos e cervejas e pelo seu 

valor econômico. 

 

5.2.2.4. Vidro 

Material sólido, em geral transparente, frágil, e que apresenta perigo quando 

quebrado, uma vez que se torna cortante. 

Exemplos de vidros recicláveis: 

 Garrafas de bebidas; 

 Frascos em geral: frascos de produtos alimentícios como molhos e 

condimentos, frascos de remédios, frascos de perfumes; 

 Cacos de qualquer dos produtos acima. 

 

Exemplos de vidros não recicláveis: 

 Espelhos; 

 Vidros de janelas; 

 Vidros de automóveis; 

 Lâmpadas; 

 Tubos de televisão e válvulas; 

 Ampolas de medicamentos; 

 Cristal; 

 Vidros temperados planos ou de utensílios domésticos. 

 

5.2.3. Como são encaminhados atualmente: 

Atualmente são encaminhados para a coleta convencional, sem qualquer tipo 

de separação. Mesmo que haja lixeiras recicláveis espalhadas pelo campus, os resíduos 
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destas ainda não são direcionados para a coleta seletiva, pois se encontram 

misturados. 

Funcionários da equipe de limpeza separam cerca de 10% do volume total para 

venda a empresas responsáveis pela reciclagem. A maior parte desses resíduos são o 

papel, papelão e latinha de alumínio, pois possuem maior valor de comercialização. O 

principal problema encontrado encontra-se no prédio central do Centro Tecnológico, 

onde os funcionários fazem a seleção do material reciclável para posterior venda em 

um local inapropriado, fato esse que oferece risco a instituição no que diz respeito a 

incêndio. 

Na sala de operações no prédio do SETIC, é gerado com frequência resíduos de 

cobre, o mesmo pelo seu valor é acondicionado e vendido para a empresa de 

reciclagem Furukwa. 

Outro problema identificado foi o acondicionamento dos resíduos recicláveis na 

área externa, sacos de lixos muito maiores que as lixeiras, mau dimensionamento das 

lixeiras coletivas, fragilidade para o ambiente que se encontram, falta de responsável 

específico para o transporte até o acondicionamento final. 

Cerca de 72% dos resíduos, em peso, gerado no centro tecnológico possuem 

potencial de reciclagem. 

5.2.3.1. Iniciativas existentes: 

 

Prédio FEESC: 

Separação dos resíduos recicláveis, onde, todo material gerado é armazenado 

num depósito e depois levado para reciclagem, parte desse material é utilizado na 

produção de blocos de papel usados no próprio prédio, o restante é destinado à 

empresa de reciclagem. 

PEV EJESAM (Ponto de Entrega Voluntária): 

No prédio da Engenharia Sanitária até a data do diagnóstico era possível 

encontrar caixas identificadas por tipo de resíduo, funcionários da empresa de limpeza 

recolhiam os resíduos passível de venda e o restante era levado a cooperativa de 
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catadores localizada no CtRes da COMCAP (ACMR) por um voluntário da empresa 

júnior.  Os problemas encontrados foram a frequência com que esses resíduos são 

retirados do PEV e encaminhados ao destino final; lâmpadas fluorescentes e frascos de 

reagentes eram descartadas como vidro. Atualmente esse PEV encontra-se desativado. 

Projeto 3R: 

Atua na redução da produção de resíduos sólidos, na eliminação do desperdício 

e no reuso dos resíduos recicláveis. Pretende, através de lixeiras confeccionadas com 

garrafas PET coloridas, conscientizar a comunidade academia da separação dos tipos 

de resíduos e sua correta destinação. 

Foi apontado como um problema pelos funcionários da empresa terceirizada 

Ondrebsp o fato dos alunos não depositarem os resíduos nas lixeiras de forma correta, 

fazendo com que os funcionários tenham que triar os resíduos antes de levá-los ao 

destino final. Quando o resíduo não é triado pelos funcionários, acabam sendo 

descartados ao destino final de forma misturada acabando com a eficácia do projeto. 

5.2.3.2.  Como devem ser encaminhados os resíduos gerados na UFSC: 

De acordo com o decreto 5.940 outorgado no dia 25 de Outubro de 2006, onde 

estabelece a atribuição das instituições públicas na destinação de seus resíduos, fica 

decidido que todas as instituições públicas deverão doar seus resíduos a associações 

de catadores. 

São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: Integração dos 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. (Cap. II, art. 6º, XII) 

Portanto o que se busca com este plano é a implantação de um sistema de 

coleta seletiva na instituição e o estabelecimento de parcerias com catadores e 

recicladores organizados em associações ou cooperativas. 

Os vidros do tipo Âmbar (frascos de materiais de laboratório) estão incluídos na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos como resíduos que fazem parte da logística 

reversa. A empresa fornecedora do material deverá ficar responsável pela coleta do 

frasco após o uso do produto. 
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Figura 4 – Vidro do tipo Âmbar 

 

5.3. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE E BIOLÓGICO 

5.3.1. O que são? 

Resíduos de Serviços de Saúde: (RSS) são os resíduos gerados por 

estabelecimentos de assistência médica ou de ensino e pesquisa, voltados à saúde 

humana e à veterinária, ou todo aquele gerado por prestadores de assistência médica, 

odontológica, laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e pesquisa médica. 

Podem ser relacionados tanto à população humana quanto veterinária que, possuindo 

potencial de risco, em função da presença de materiais biológicos capazes de causar 

infecção, produtos químicos perigosos, objetos pérfuro-cortantes efetiva ou 

potencialmente contaminados, e mesmo rejeitos radioativos, requerem cuidados 

específicos de acondicionamento, tratamento e disposição final. 

 



33 
 

 

Figura 5–Resíduos de Serviço de Saúde 

 

5.3.2. Como são encaminhados atualmente: 

Os resíduos de serviço de saúde na UFSC são gerados principalmente no 

Hospital Universitário, eles podem ser: comum ou biológico. Os resíduos comuns, ou 

não contaminantes, são encaminhados em sacos pretos e recolhidos pela Companhia 

de Melhoramentos da Capital (COMCAP), e posteriormente destinados ao aterro. Os 

resíduos biológicos, ou contaminantes, são destinados em sacos brancos a valas 

sépticas, por meio da coleta da empresa especializada ProActiva, que recolhe por mês 

uma  média de 2.900 kg deste tipo de resíduo. 

 Os serviços prestados pelas empresas terceirizadas são fiscalizados por um 

servidor da instituição, a fim de acompanhar a destinação final adequada em 

coresponsabilidade. (Anexo B) 

 Anexo a este documento estão os certificados e licenças ambientais da 

empresa prestadora do serviço. (ANEXO A, B, C, D, E e F) 

 No CTC o resíduo biológico gerado é proveniente de testes com cultura de 

bactérias e células, os mesmo são autoclavados antes do descarte. 

 O maior problema encontra-se no GESAD que trabalha com análise de fezes e 

desconhece a destinação correta para esse tipo de resíduos. 
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Figura 6 – Coleta de resíduos hospitalares pela Empresa Proactiva 

5.3.2.1. Locais no CTC que esses resíduos são gerados: 

 Intelab e Engebio ambos na Engenharia Química. 

 Gesad na Engenharia Sanitária e Ambiental 

 

5.3.3. Como deve ser encaminhando: 

Resíduos biológicos são resíduos contaminados ou suspeitos de contaminação 

e devem ser susceptíveis a um pré-tratamento eficaz, que no caso da UFSC é o 

autoclave, permitindo posterior eliminação. 

  A partir de 15 de julho de 2004, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) passou a exigir que hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios e outras 

unidades de saúde cumpram as exigências legais para manejar, tratar, acondicionar e 

transportar o lixo gerado, desde o momento da produção até o destino final. 

Responsabilidade: HU e Diretores de Unidades. 

5.3.4. Cuidados no manuseio: 

No manuseio dos resíduos hospitalares, existem riscos potenciais relacionados 

à contaminação biológica, através dos microorganismos possivelmente presentes nos 

resíduos sólidos de serviço de saúde por contato com a pele, respingos nos olhos e 
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mucosas e via respiratória; e também relacionados a acidentes mecânicos pérfuro-

cortantes associados ao contato com agulhas e seringas. 

 

Para a prevenção de acidentes com esses resíduos, torna-se necessário o 

fornecimento, manutenção e treinamento para o uso dos seguintes equipamentos de 

proteção individual: Calçado de segurança, avental, óculos de segurança e luvas. Além 

do atendimento a diversas medidas de segurança como: 

 Desenvolver o trabalho utilizando os equipamentos de proteção individual 

adequados para as atividades; 

 Zelar pela guarda e conservação adequada dos equipamentos de proteção 

individual e coletivos; 

 Zelar pela higiene nas instalações sanitárias; 

 Comunicar imediatamente ao responsável toda a condição de risco no trabalho 

ou alteração de processo, falha em máquinas, fator humano ou qualquer 

condição que comprometa sua saúde ou a saúde de colega de trabalho. 

 

5.4. RESÍDUOS LABORATORIAIS (QUÍMICOS) 

5.4.1. O que é: 

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. 

5.4.2. Como são encaminhados atualmente: 

O Sistema de Gerenciamento de Resíduos Químicos foi implantado em 1997 

pela Portaria (0320/GR/97) e que objetiva o envolvimento da comunidade 

universitária na destinação correta dos resíduos (145 laboratórios envolvidos), além de 

proteger o Sistema Hídrico local. A coleta e a destinação final dos resíduos químicos da 

UFSC são realizadas por uma empresa especializada contratada, Proactiva. A coleta é 

realizada 1 (uma) vez ao mês, e é totalizado um recolhimento de em média 4.000 

kg/mês. 
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Na sua maioria os resíduos são depositados em recipientes opacos e com 

identificação e quando cheios levados ao armazenamento final para posterior coleta 

especializada (Proactiva). O mesmo é feito com os frascos/embalagens de reagentes 

químicos. 

Porém durante o diagnóstico observou que no Laboratório de Montagem 

Mecatrônica é gerado percloreto de ferro e seu descarte é feito de forma errônea 

através do lançamento nas redes de esgoto. O mesmo resíduo também é gerado no 

Maglab, mas com destinação correta para posterior tratamento pela empresa 

Proactiva. 

Muitos resíduos tóxicos gerados nos laboratórios da engenharia elétrica 

possuem destinação desconhecida. 

O CTC contribui com 30% de um total de 3.300Kg de resíduos químicos gerados 

por mês na universidade. 

 

 

Figura 7 - Armazenamento temporário – Resíduos 

químicos 

 

Figura 8- Identificação do resíduo

5.4.2.1. Iniciativa 

No laboratório de Termodinâmica de Misturas é realizada reciclagem com todo 

o fluido refrigerante misturado com óleo. O processo consiste numa destilação na qual 

o fluido refrigerante evapora e o óleo permanece no primeiro frasco sobre 

determinada temperatura na chapa térmica. Após ter-se tornado vapor, o fluido é 
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resfriado num condensador e volta ao estado líquido, podendo ser utilizado 

novamente. Essa iniciativa mostra-se eficiente ambientalmente e financeiramente. 

5.4.2.2. Locais no CTC que são gerados: 

 LMM/DAS 

 MagLab e Lamate – Engenharia Elétrica 

 LIMA – Engenharia Sanitária e Ambiental 

 Sala Limpa – Departamento de Informática e Estatísticas 

 Laboratório de Layout e Protótipos 

 Laboratórios do Bloco A2 e B na Engenharia Mecânica 

 Alguns laboratórios da Engenharia Química 

 

5.4.3. Como devem ser encaminhados: 

Cada laboratório com geração de lixo químico deve seguir as seguintes 

diretrizes de acordo com a Portaria (0320/GR/97) anexa no final deste documento 

(Anexo H). Posteriormente, deverá procurar o local de armazenamento temporário do 

seu centro e fazer o preenchimento de uma tabela com o qualitativo e quantitativo 

dos produtos a serem descartados. 

Observações: 

 O departamento, no qual o laboratório está inserido, deverá fornecer 

recipientes rígidos com tampa resistente a rupturas e vazamentos, 

devidamente etiquetados, para o armazenamento dos resíduos. 

 O departamento ficará responsável por manter o controle dos resíduos 

recolhidos pela PROACTIVA. 

 

5.4.4. Cuidados no manuseio: 

No manuseio dos resíduos químicos, existem riscos potenciais relacionados à 

intoxicação, queimaduras, irritações através dos agentes químicos possivelmente 

presentes nos resíduos sólidos laboratoriais por contado com a pele, respingos nos 

olhos e mucosas e via respiratória; e também relacionados a acidentes mecânicos 

pérfuro-cortantes associados ao contato com vidrarias. 
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Para a prevenção de acidentes com estes resíduos, torna-se necessário o 

fornecimento, manutenção e treinamento para o uso dos seguintes equipamentos de 

proteção individual: Calçado de segurança, avental, óculos de segurança e luvas. Além 

do atendimento a diversas medidas de segurança que podem ser encontradas na 

“parte 1” do seguinte endereço:  

http://www.qmc.ufsc.br/newsite/download/Manual_Seguranca.pdf 

 

5.5. RESÍDUO ELETROELETRÔNICO 

5.5.1. O que são: 

Resíduo eletrônico  é o termo utilizado para qualificar equipamentos 

eletroeletrônicos descartados ou obsoletos. A definição inclui computadores, 

televisores, geladeiras, telefones/celulares, entre outros dispositivos. 

Os eletroeletrônicos têm em suas estruturas metais perigosos e de difícil 

degradação, que ao serem descartados de maneira incorreta, contaminam lençóis 

freáticos, rios e solos, prejudicando a população e aos demais seres vivos. 

 

Figura 9 – Resíduo Eletrônico 

 

http://www.qmc.ufsc.br/newsite/download/Manual_Seguranca.pdf
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5.5.2. Como são encaminhados atualmente: 

Segundo normas internas da UFSC (Portaria 007 GR/2007), estes resíduos são 

encaminhados ao Departamento de Gestão Patrimonial da instituição por meio do 

processo de Recebimento dos Bens Móveis Permanentes e posteriormente 

armazenados em almoxarifados. Os materiais armazenados são encaminhados para 

instituições credenciadas. 

Em alguns casos, os resíduos eletrônicos de pequeno porte gerados são 

misturados com os demais tipos de resíduos resultando uma destinação inadequada. 

Isso pode ser observado no LIICT. 

5.5.2.1. Locais no CTC que são gerados: 

 LIICT 

 LCI 

 LAMAN 

 Laboratórios da Engenharia de Produção 

 LMPT 

 Laboratórios bloco B da Engenharia Mecânica 

5.5.3. Como devem ser encaminhados: 

Avisar ao Departamento de Gestão Patrimonial da UFSC para que seja feita a 

baixa no sistema e avisar sobre a necessidade de que seja recolhido o resíduo 

identificado. Caso o resíduo seja de grande porte é pedido auxílio para a prefeitura da 

universidade para que o transporte seja feito com os veículos elétricos. 

Para entrar em contato com o patrimônio ligar no número: 3721-4984 ou 3721-

2150. 

 

5.6. RESÍDUOS ORGÂNICOS 

5.6.1. O que são: 

Resíduos orgânicos são todos os resíduos de origem vegetal ou animal, 

podemos citar como exemplos: restos de alimentos orgânicos (carnes, vegetais, frutos, 

cascas de ovos), papel, madeira, ossos, sementes, pó e filtros de café, etc. 
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Figura 10 – Resíduo Orgânico 

 

5.6.2. Como são encaminhados atualmente: 

Os resíduos orgânicos nos bares, Restaurante e Hospital Universitários são 

encaminhados para o pátio de compostagem, essa coleta é administrada pelo Projeto 

do Departamento de Engenharia Rural/CCA, com a participação de professores e 

bolsistas. O pátio de compostagem agrega os resíduos do Sistema Paisagístico e 

Biotérios. 

 

Figura 11 – Pátio de compostagem UFSC 

 

Figura 12 - Bombonas Plásticas, herméticas, 

contendo as sobras alimentares
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O Pátio processa cerca de três toneladas de resíduos por dia, proporcionando 

uma economia expressiva de recursos, com a eliminação do custo de transporte e 

destinação final dos mesmos e gerando um material estabilizado rico em nutrientes 

muito usados como insumo agrícola. Esse material é doado para escolas públicas com 

hortas e projetos beneficentes. 

No CTC os resíduos orgânicos compreendem 6% dos resíduos gerados em 

volume e 17% em peso relativo. 

 

Figura 13 – Composto resultante da compostagem sendo embalado para doação 

 

5.6.3. Como deve ser encaminhado: 

Os resíduos orgânicos deverão ser separados em bombonas ou contentores 

especiais e posteriormente destinado ao pátio de compostagem da universidade. 

 

5.6.4. Ações que devem ser realizadas para melhora do processo já existente 

 Análise da operacionalidade do programa visando sua ampliação e o seu 

melhor desempenho, com a geração de maior economia de custos; 

 Análise quantitativa dos contratos com as empresas coletoras, para a realização 

de ajustes nos termos dos contratos de coleta e disposição final; 
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 Planejamento de uma campanha de conscientização junto aos funcionários da 

Prefeitura do Campus e das unidades gerados de resíduos, para otimização das 

coletas e melhor aproveitamento do material; 

 Melhoramento das infraestruturas físicas na área do Pátio e de transporte para 

a realização das coletas. 

5.7. REJEITO 

5.7.1. O que são: 

Rejeitos são os resíduos resultantes depois de esgotadas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis. Por processos tecnológicos disponíveis entende-se: reutilização, reciclagem, 

compostagem, recuperação e reaproveitamento energético. O rejeito não apresenta 

outra possibilidade de reuso ou reaproveitamento a não ser a sua disposição final de 

forma ambientalmente segura, por meio de aterro sanitário. São exemplos de rejeitos: 

CD´s (Compact Disc), borracha, papeis de bala, salgadinho ou bolacha, etc. 

5.7.2. Como são encaminhados atualmente: 

São encaminhados para a coleta convencional da COMCAP, direcionados para o 

aterro sanitário. 

No CTC os rejeitos compreendem 8% dos resíduos gerados em volume e 26% 

em peso relativo. 

 

Figura 14 – Caçamba disponibilizada pela COMCAP 
para armazenamento de Rejeito 

 

Figura 15 – Rejeito no interior da caçamba
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5.7.3. Como devem ser encaminhado: 

A maior parte dos resíduos atualmente encaminhados na forma de rejeito é na 

verdade recicláveis. Logo, o correto é evitar o envio de resíduos para a coleta 

convencional que vai para os aterros. 

Mas no caso de não haver reciclagem e nem outra forma de reuso do resíduo, 

colocá-lo na lixeira destinada para o aterro e nunca em lixões a céu aberto e nem 

deixa-los jogados em áreas externas. 

 

5.8. RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E PODA 

5.8.1. O que são: 

Os resíduos de varrição e poda são aqueles originados nos diversos serviços de 

limpeza pública urbana, incluindo os resíduos de varrição das vias públicas, limpeza de 

praias, limpeza de galerias, de córregos e de terrenos, restos de podas de árvores, 

entre outros. 

 

Figura 16 – Resíduos Varrição e Poda 
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5.8.2. Como são encaminhados atualmente: 

A varrição e poda são feitas pela prefeitura do campus e os resíduos são 

depositados em caçambas que são recolhidas pela COMCAP pela coleta convencional 3 

(três) vezes por semana, sendo após encaminhadas ao aterro. 

5.8.3. Como devem ser encaminhados: 

Poderia ser pensado na hipótese da aquisição de equipamentos trituradores, 

possibilitando a destinação dos resíduos de poda para compostagem a fim de evitar 

gastos com transporte e possível destinação a aterros sanitários. 

 

5.9. RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

5.9.1. O que são: 

São os resíduos gerados por demolições, obras novas ou em processo de 

renovação. Esses resíduos são gerados em razão do desperdício de materiais inertes 

como argamassa, tijolos, blocos, concreto, pedra, areia, etc. 

A indústria da construção civil é a que mais explora recursos naturais, além de 

ser a que mais gera resíduo. No Brasil, a tecnologia construtiva normalmente aplicada 

favorece o desperdício na execução de novas edificações. 

 

Figura 17 – Resíduos de Construção Civil 
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5.9.2. Como são encaminhados atualmente: 

Os resíduos de construção civil são acondicionados em contêineres específicos 

para entulho, de 4 a 6 metros cúbicos, próximos ao local a ser reformado, construído 

ou demolido. Os contêineres são alugados pela empresa que estiver executando a 

obra. 

A COMCAP também disponibiliza caçambas ao lado do MIP e a mesma aceita 

resíduos de construção civil, porém, como a destinação final dos resíduos 

armazenados nessas caçambas tem como destino final aterro sanitário comum, não é 

aconselhável o uso desse método. 

 

Figura 18 – Armazenamento temporário de resíduos de construção civil 

 

5.9.3. Como devem ser encaminhados: 

De acordo com a Portaria N.º 850/GR/2010, de 28 de junho de 2010 no ato de 

contratação de empresas para fins de projeto de edificações um dos itens a ser 

observado é o método de tratamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos e sua 

destinação. A mesma deverá possuir sistema especial de segregação em pátio de 

transbordo interno, e fiscalização do transporte dos resíduos. 

A fiscalização dessa atividade é de responsabilidade da Prefeitura do Campus. 
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5.10. RESÍDOS DE ÓLEOS E GRAXAS 

5.10.1. O que são: 

Os resíduos de óleos são caracterizados por se apresentarem no estado líquido 

e viscoso nas condições ambientes. Eles podem ser na forma de lubrificantes, óleo de 

cozinha, óleos sintéticos, óleos usados em automóveis e maquinas.  

Graxa é o nome popular para lubrificantes pastosos compostos (semiplásticos) 

ou de alta viscosidade. 

5.10.2. Como são encaminhados atualmente: 

Algumas lanchonetes geradoras deste tipo de resíduo possuem acordo com a 

empresa JANEIRO – Captação e Transporte a qual recolhe o óleo, e após 

processamento é utilizado como componente das matérias primas para a fabricação 

de produtos de higiene e limpeza (sabão e derivados), ração animal, adubo orgânico 

entre outros. Outras têm acordo com a empresa Destino Correto – Aécio José Vieira e 

Cia Ltda., a mesma filtra o óleo coletado e o utilizado como matéria-prima para 

biodiesel. Ambas as empresas possuem certificados pela FATMA. 

Uma pequena parcela era encaminhada pelos alunos da universidade ao PEV 

(Ponto de Entrega Voluntária) localizado no prédio da Engenharia Sanitária e 

Ambiental, mas o mesmo não possuía coleta para posterior destinação final. 

Atualmente o PEV encontra-se desativado. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Viscosidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viscosidade
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Figura 19 – Bombona para acondicionamento de óleo e posterior coleta pela empresa responsável 

 

5.10.3. Como devem ser encaminhados: 

Estes resíduos devem ser encaminhados segundo a logística reversa sendo 

entregues diretamente aos seus fabricantes, distribuidores, comerciantes ou empresas 

especializadas no tratamento de óleo.  

 

5.11. RESÍDUOS DE PILHAS E BATERIAS 

5.11.1. O que é: 

Definem-se pilhas e baterias como sendo usinas portáteis que transformam 

energia química em energia elétrica e apresentam em sua composição metais 

considerados perigosos à saúde humana e ao meio ambiente como, por exemplo, o 

mercúrio e o chumbo. 

 

5.11.2. Como é encaminhado atualmente: 

Alguns departamentos da UFSC possuem garrafas de 5 (cinco) litros para 

armazenar pilhas e baterias que são recolhidas mensalmente por um servidor e a 

empresa terceirizada ProActiva. A mesma encaminha o material para 
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descontaminação e reciclagem. Poucos departamentos possuem lixeiras específicas 

para o armazenamento de pilhas e baterias como mostrado na figura abaixo. 

 

 

Figura 20 - Coletor de Pilhas e baterias de celular 

O grande problema da gestão atual no caso de pilhas e baterias é a falta de 

informação para que a comunidade saiba da existência de pontos para 

armazenamento e a não periodicidade da coleta desse material uma vez que a 

empresa ProActiva só recolhe quando o servidor entra em contato havendo falha 

nessa comunicação. No depto. de Engenharia Sanitária e Ambiental as pilhas estão 

desde 2007 sem serem recolhidas. 

O principal ponto para armazenamento temporário desse resíduo é no Ponto 

de Entrega Voluntário situado no térreo do prédio central do CTC. 

São recolhidos anualmente uma média de 700 quilos de pilhas e bateria no 

campus da UFSC, o que representa um gasto de 1500 reais a ser pago pela empresa 

ProActiva, responsável pela coleta e destinação. 
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5.11.2.1. Locais no CTC que são gerados: 

 Laboratório de projetos (PPP/DAS) 

 LAMAN, MAGLAB, GEMCO (Engenharia Elétrica) 

 WEG 

 Laboratórios do INEP 

 Laboratórios da Engenharia Mecânica bloco A3 

 Sala de redes (SeTIC) 

 

5.11.3. Como devem ser encaminhados: 

Promover maior divulgação dos pontos que possuem unidades coletoras que 

acondicionem as pilhas pelo campus. De forma que o material acondicionado nos 

coletores depois possa ser levado pela empresa responsável pela destinação final. 

 A Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (ABINEE) se 

disponibilizou em fazer o recolhimento de forma gratuita, economizando assim os 

1500 reais que a universidade gasta por ano com a destinação final de pilhas e 

baterias. Ao atingir o peso mínimo entrar em contato por e-mail, 

cynthia.souza@gmcons.com.br, ou ligar para o telefone 0800 779 4500 para agendar o 

dia de coleta. O projeto teve início em Novembro de 2010 com a finalidade de 

implantar os sistemas de logística reversa e destinação final, após o fim da vida útil, 

das pilhas comuns de zinco-manganês, pilhas alcalinas, pilhas recarregáveis e baterias 

portáteis. 

O programa ABINEE recebe pilhas é uma iniciativa conjunta de fabricantes e 

importadores de pilhas portáteis (Bic, Carrefour, Duracell, Energizer, Eveready, Elgin, 

Kodak, Panasonic, Philips, Pleomax, Qualitá, Rayovac, Goldnews, Ceras Johnson, Brw, 

Sieger). Que uniram esforços visando atender à Resolução CONAMA 401/2008, que 

disponibilizam postos de coletas distribuídos nas capitais do Brasil e nas proximidades 

(no raio de 50 km da capital), onde a GM&C, operador logístico das fabricantes, atua 

na retirada do material nos postos e encaminha para recicladora (Suzaquim) da a 

destinação final ambientalmente correta. 

mailto:cynthia.souza@gmcons.com.br


50 
 

A gratuidade da coleta é apenas quando o posto está dentro da capital ou no 

raio de 50 km e tem o mínimo de 30 kg de material. Quando o posto está fora dessas 

condições, o custo do frete é de total responsabilidade do cliente, para ser 

encaminhado ate a GM&C. 

Caso o cliente não tenha o peso mínimo de 30 kg e esteja na capital, é 

aconselhável que deposite nas urnas coletoras dos postos cadastrados. Para saber qual 

posto está mais próximo entre no site www.gmclog.com.br e clique no 

link Reciclagem de Pilhas. 

Após o recebimento do material, o mesmo é pesado novamente e separado por 

tipo de fabricante e encaminhado para reprocessamento e reciclagem na Suzaquim 

Recicladora que é homologada pela área de Meio Ambiente e também licenciada pelo 

IBAMA e CETESB. 

Acima de 300kg o material deve estar acondicionado em bombonas 

homologadas com lacres, (disponibilizado pelo próprio cliente) a embalagem deverá 

conter sinalizações de materiais perigosos; Exigidas pelos estados, quanto ao 

transporte de materiais perigosos.  

Outra sugestão é buscar a utilização de pilha e baterias recarregáveis, desta 

forma sempre poderão ser reutilizadas e não descartadas. 

5.11.4.  Manuseio 

 Sugere-se que as caixas coletoras estejam dispostas em locais de grande 

visibilidade, identificadas com instruções sobre o descarte correto no interior 

dos estabelecimentos. 

 Para pilhas e baterias, o coletor deve ser resistente, devido ao peso do material 

que será ali depositado. As caixas devem ser de materiais não condutores de 

eletricidade. E com um saco interno com o intuito de evitar possíveis 

vazamentos. 

 Adverte-se para a não utilização de tambores ou contêineres metálicos, de 

modo a evitar a formação de curto circuitos e vazamentos precoces da pasta 

eletrolítica, o que tornará a manipulação do material mais difícil. 

http://www.gmclog.com.br/
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 Todo e qualquer recipiente utilizado no acondicionamento das pilhas e baterias 

deve ser rotulado para possibilitar a identificação do material ali presente. Caso 

as pilhas e baterias sejam segregadas de acordo com seus sistemas químicos 

em diferentes bombonas plásticas, deve-se inserir no rótulo de cada uma delas 

o tipo de pilha/bateria, período de recolhimento, responsável e destino final. 

 

5.12. RESÍDUOS DE LÂMPADAS 

5.12.1. O que são: 

As lâmpadas nos proporcionam luz artificial e podem ser classificadas em duas 

categorias segundo seus riscos, as incandescentes e as contendo mercúrio, sendo esta 

última potencialmente perigosa para o meio ambiente. 

 

5.12.2. Como é encaminhado atualmente: 

No Centro Tecnológico, atualmente, o responsável pela manutenção elétrica ao 

trocar uma lâmpada, utiliza a embalagem da nova para guardar a lâmpada retirada, 

que ficará armazenada em um depósito dentro do departamento até a empresa 

responsável colete o material para destinação final. 

Em outros departamentos as lâmpadas são trocadas pela equipe de 

manutenção da Prefeitura do Campus e transportadas a um depósito geral com o 

auxílio de carrinhos elétricos. 

A empresa ProActiva é responsável pela destinação final e recolhe de 1 (uma) a 

2 (duas) vezes por mês o material nos depósitos. 

Por ano são recolhidas em média 7620 lâmpadas, totalizando 920 kg. 

5.12.3. Como devem ser encaminhados: 

A estocagem para as lâmpadas deve ser em área separada (princípio da 

segregação dos resíduos) e demarcada. Os contêineres e/ou tambores devem ficar em 

área coberta, seca e bem ventilada, e os recipientes devem ser colocados sobre base 

de concreto ou outro material (paletes) que impeçam o vazamento de substâncias 

para o solo e águas subterrâneas.  
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Cada recipiente deve ser identificado quanto a seu conteúdo, sendo que essa 

identificação deve ser efetuada de forma a resistir à manipulação dos mesmos, bem 

como as condições da área de armazenamento em relação a eventuais intempéries. 

O local de armazenamento deve obedecer às condições estabelecidas pelos 

órgãos ambientais, assim como estar devidamente sinalizado para impedir o acesso de 

pessoas estranhas.  

As legislações são relacionadas a dois aspectos: 

1° O armazenamento, transporte, e destino final: Como as lâmpadas contendo 

mercúrio são consideradas resíduos perigosos Classe I (NBR 10.004/04), atribui-se a 

responsabilidade do seu descarte quem as gera. Isto significa que as empresas e 

organizações em geral possuem responsabilidade sobre a forma de armazenamento, 

transporte, e especialmente sobre a forma de destinação final das lâmpadas. Para cada 

etapa deste gerenciamento ambiental existe uma série de normas técnicas e 

legislações, que configuram procedimentos específicos que devem ser adotados. 

Portanto, as lâmpadas devem ser armazenadas de forma a evitar sua quebra, 

transportadas em veículos especiais e licenciados pelos órgãos competentes e quem as 

recebem, também deve possuir licenciamento ambiental e outros critérios técnicos 

atendidos. 

2° A responsabilidade dos fabricantes e importadores, e demais participantes da 

cadeia de distribuição: através de políticas e legislações, institui-se a responsabilidade 

pelo descarte das lâmpadas fluorescentes, a toda cadeia de sua distribuição. Isto 

significa que desde os fabricantes/importadores, distribuidores e lojistas, e também os 

consumidores, possuem a responsabilidade de criar uma sistemática de retorno das 

lâmpadas inservíveis às empresas especializadas no seu tratamento. Este sistema é 

chamado de logística reversa, e tem o objetivo de criar uma rede de postos de coletas, 

armazenamento, e transporte, garantindo a destinação final adequada das lâmpadas. 

Para a coleta pode contatar a empresa ProActiva, empresa que possui contrato 

com a UFSC. 
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5.12.4.  Manuseio 

 Em nenhuma hipótese as lâmpadas devem ser quebradas para serem 

armazenadas, pelo risco de contaminação ambiental e à saúde humana; 

 Sugere-se aproveitar as embalagens originais para seu acondicionamento. Caso 

não seja possível, deverão ser utilizados papelão, papel ou jornal e fitas 

colantes resistentes para envolvê-las, protegendo-as contra choques; 

 As lâmpadas quebradas ou danificadas devem ser armazenadas separadamente 

das demais, em recipientes fechados (recipiente portátil, hermeticamente 

fechado, feito com chapa metálica ou material plástico - tipo bombona) 

revestido internamente com saco plástico para evitar sua contaminação e 

devidamente identificado. O manuseio de lâmpadas quebradas (casquilhos) 

deve ser realizado com uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s; 

 As embalagens com as lâmpadas intactas queimadas devem ser acondicionadas 

em qualquer recipiente portátil no qual o resíduo possa ser transportado, 

armazenado ou, de outra forma, manuseado, evitando vazamentos no caso de 

quebra das lâmpadas, ou então em caixas apropriadas para transporte 

(contêineres) fornecidas pelas empresas de reciclagem. 

 

5.12.4.1. Risco no Manuseio 

As lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares contêm mercúrio, 

substância tóxica nociva ao ser humano. Se rompidas liberam vapor de mercúrio que 

será aspirado por quem às manuseia.  Por isso é fundamental a adoção de 

procedimentos adequados para o seu manuseio, armazenamento e transporte, 

protegendo os trabalhadores das emissões fugitivas deste metal em estado de vapor. 

 

5.12.4.2. Como proceder em caso de acidentes: 

No caso de acidentes com as lâmpadas fluorescentes: 

 Nunca tire os pinos de contato elétrico das lâmpadas fluorescentes, pois o 

vapor de mercúrio pode ser liberado; 
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 Abra todas as portas e janelas do ambiente, aumentando a ventilação e 

ausente-se do local por no mínimo 15 minutos; 

 Após 15 minutos, colete os cacos de vidro/ou o material quebrado e coloque-os 

em saco plástico. Evite o contato do material recolhido com a pele; 

 Com a ajuda de um papel umedecido, colete os pequenos resíduos que ainda 

restarem; 

 Coloque todo o material dentro de um segundo saco plástico evitando a 

contínua evaporação do mercúrio liberado. Em seguida, acondicione em uma 

caixa ou envolva em jornal a fim de evitar acidentes com o material perfuro 

cortante; 

 

5.13. ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA 

 Caracterização Qualitativa – Compreende a triagem dos resíduos de cada local 

separados em plástico, papel, metal, vidro, orgânico e rejeito; 

 Caracterização Quantitativa – Compreende a pesagem dos resíduos de cada 

local. 

 

Para a realização da pesagem foi combinado com os funcionários da limpeza a 

qualificação dos resíduos, através da utilização de barbantes coloridos ao retirar os 

sacos das lixeiras. De forma que: 

 A cor amarela para os resíduos provenientes de lixeiras tanto externa quanto 
interna; 

 A cor vermelha para as lixeiras de papel toalha usado para secar as mãos; 

 A cor azul para as lixeiras de papel higiênico dos banheiros. 
 

As pesagens foram feitas separadas por prédios, sendo 3 (três) vezes em cada local 

com o intuito de obter um valor mais confiável e expressivo. Os resultados obtidos 

foram resumidos nos seguintes gráficos: 
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Gráfico 1 – Volume dos resíduos em litros 

 

 

Gráfico 2 – Peso dos resíduos em quilos 
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Gráfico 3 – Volume dos resíduos em Litros 

 

 
Gráfico 4 – Peso dos resíduos em quilos 

¹ Fazem parte dos resíduos passíveis de compostagem os resíduos orgânicos e os papéis toalha 

utilizados apenas para a secagem das mãos. 

 

Observação: Foram quantificados apenas os resíduos presentes nas lixeiras. Resíduos 

orgânicos da lanchonete e resíduos eletrônicos não estão inseridos na quantificação. 
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6. EMPRESAS RELACIONADAS COM RESÍDUOS QUE ATUAM NA UFSC 

 

6.1. PROACTIVA Serviços Ambientais 

A PROACTIVA é uma empresa especializada na logística interna e externa dos 

resíduos desde sua geração até sua adequada destinação final. 

Na UFSC atua na coleta e destinação final de resíduos laboratoriais químicos, 

resíduos de serviço de saúde, lâmpadas, pilhas e baterias. 

 

Coleta Externa 

Resíduos Hospital Universitário 

 

Resíduos infectantes: o recolhimento é realizado pela empresa Proactiva Meio 

Ambiente Brasil de segunda a sexta, no período da manhã.  O veículo utilizado para a 

coleta possui sistema de basculamento hidráulico e compressor.  

 

Resíduos químicos: são armazenados em galões e coletados pela mesma empresa, 

representando o mesmo custo. A coleta é realizada apenas na primeira quinta-feira do 

mês, através de um caminhão baú.  

 

O funcionário responsável pelo recolhimento dos resíduos hospitalares utiliza 

luvas, máscara e botas para a sua proteção individual. Após a coleta, os resíduos são 

armazenados temporariamente na sede da empresa em Florianópolis, localizada a 

aproximadamente 50Km do hospital, e o custo para o transporte, tratamento e 

disposição final de resíduo infectante é de 2.000 reais por tonelada. 

 

Alguns resíduos infectantes necessitam de tratamento interno, o qual é 

realizado por meio da autoclavagem.  
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O procedimento consiste em manter o material contaminado em contato com vapor 

de água, a uma temperatura elevada, durante período de tempo suficiente para 

destruir potenciais agentes patogênicos ou reduzi-los a um nível que não constitua 

risco. O processo de autoclavagem inclui ciclos de compressão e de descompressão de 

forma a facilitar o contato entre o vapor e os resíduos. (AGÊNCIA NACIONAL DE 

VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2006). 

 

Após o tratamento interno os resíduos infectantes não representam risco de 

contaminação biológica, e juntamente com os resíduos que não necessitam de 

tratamento, são encaminhados ao Aterro Sanitário do Bairro de Tijuquinhas no 

Município de Biguaçú, assim como os comuns. 

 

Os resíduos químicos são enviados para o aterro industrial da empresa 

Momento Engenharia, localizado em Blumenau - SC. Este aterro industrial localiza-se a 

160 km de distância para do armazenamento temporário deste grupo de resíduos, 

realizado pela Proactiva. A distância em relação ao hospital é de 200 km. 

 

Anexo a este documento estão os certificados e licenças ambientais da 

empresa prestadora do serviço. (ANEXO A, B, C, D, E e F) 

  



59 
 

Resíduos HU 

GRUPO RESÍDUO DISPOSIÇÃO 
FINAL 

MÉDIA 
MENSAL 

EMPRESA 

A Resíduo Biológico Vala séptica 2.900 Kg/mês Proactiva 

B Produtos químicos Aterro 
industrial 

12 galões Proactiva 

C Comum Aterro 
sanitário 

20.000 Kg/mês Comcap 

D Orgânico Compostagem 10.600 Kg/mês UFSC 
Tabela 1 – Tabela descritiva dos resíduos coletados no Hospital Universitário 

Site: http://www.proactiva.com.br/index.html 

 

6.2. ECOEFICIÊNCIA Soluções Ambientais 

A ECOEFICIÊNCIA, estuda, seleciona e prioriza soluções ambientais aplicando o 

conhecimento e experiência em gestão integrada de resíduos, que tem como base a 

realização de ações e operações em todas as etapas, desde a coleta, transporte, 

armazenamento temporário e destino final adequado. 

Na UFSC atua na coleta e destinação final dos resíduos de construção civil e de 

varrição e poda. Os resíduos são acondicionados em um conteiner de 32m³ e fica 

localizado próximo a Prefeitura Universitária. Por mês são recolhidos cerca de 250m³ 

de resíduos e destinados ao aterro de inertes situado em Biguaçu. 

Site: http://www.sejaecoeficiente.com.br/ 

A Licença Ambiental da empresa ECOEFICIÊNCIA encontra-se anexada. (Anexo G) 

O contrato da UFSC com essa empresa foi expirado logo após o diagnóstico realizado 

por não atender corretamente todas as licenças ambientais. 

  

http://www.proactiva.com.br/index.html
http://www.sejaecoeficiente.com.br/
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6.3. Companhia de Melhoramentos da Capital (COMCAP) 

A Companhia Melhoramentos da Capital - Comcap é a empresa de economia 

mista responsável pela coleta de resíduos sólidos e pela limpeza pública da Capital, 

contratada pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, sua acionista majoritária. 

A Comcap tem 40 anos de existência, um quadro de 1,5 mil empregados e a 

missão de prestar serviços públicos de saneamento ambiental com eficiência, 

qualidade e responsabilidade social. 

Todos os serviços de coleta de resíduos sólidos na Capital são executados 

diretamente pela Comcap. Apenas a operação de aterro sanitário é terceirizada. 

Empresa privada contratada pela prefeitura é responsável pelo transporte e manejo do 

lixo do Centro de Transferência de Resíduos Sólidos (CTReS) no Itacorubi até o aterro 

sanitário localizado em Biguaçu, distante 40 quilômetros. 

Na UFSC a empresa recolhe atualmente todos os resíduos recicláveis, rejeito e 

resíduos misturados nas lixeiras da instituição. Os resíduos coletados tem como 

destino final o aterro sanitário em Biguaçu. 

 

6.4. JANEIRO Captação e Transporte 

A empresa JANEIRO CAPTAÇÃO E TRANSPORTES atua na região da grande 

Florianópolis e adjacências, e veio viabilizar a solução através da coleta gratuita e 

encaminhamento do rejeito a um destino ecologicamente adequado.  Coletamos o 

óleo vegetal, a borra e a gordura saturada usada dos estabelecimentos, e destinadas a 

indústrias de transformação onde após passarem por processamentos são utilizados 

como componentes das matérias primas para a fabricação de produtos de higiene e 

limpeza (sabão e derivados), ração animal,adubo orgânico entre outros. 

 

7. RISCOS 
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De maneira geral, as medidas de segurança para os riscos envolvem: 

 Conhecimento da Legislação Brasileira  

 O conhecimento dos riscos pelo manipulador; 

 A formação e informação das pessoas envolvidas, principalmente no que se 

refere à maneira como essa contaminação pode ocorrer, o que implica no 

conhecimento amplo com o qual se trabalha; 

 O respeito das Regras Gerais de Segurança e ainda a realização das medidas de 

proteção individual; 

 Uso do avental, luvas descartáveis (e/ou lavagem das mãos antes e após a 

manipulação), máscara e óculos de proteção (para evitar aerossóis ou 

projeções nos olhos) e demais Equipamentos de Proteção Individual 

necessários; 

 No caso de riscos químicos ou biológicos, a utilização de desinfetante 

apropriado para inativação de um agente específico. 

7.1. RISCOS FÍSICOS 

A principal fonte de riscos físicos deve-se a materiais perfurantes e cortantes, 

como no caso de agulhas, pregos, vidros, lâmpadas.  

Como proceder em caso de acidentes com cortes e arranhões leves e superficiais: 

 Lavar as mãos com água e sabão; 

 Fazer a limpeza do local com soro fisiológico ou água corrente. Não tente tirar 

farpas, vidros ou partículas de metal do ferimento; 

 Fazer um curativo cobrindo o ferimento com gaze ou pano limpo; 

 Procurar um Posto Médico. 
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7.2. RISCOS QUÍMICOS 

Consideram-se agentes de risco químico as substâncias, compostas ou produtos 

que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, 

fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de 

exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por 

ingestão. 

 

7.3. RISCOS BIOLÓGICOS 

Os agentes biológicos presentes nos resíduos sólidos podem ser responsáveis 

pela transmissão direta e indireta de doenças, os principais agentes, que causam 

transmissão direta, são bactérias, vírus, fungos, parasitas.  

A transmissão indireta se dá pelos vetores que encontram, nos resíduos, 

condições adequadas de sobrevivência e proliferação. Entre estes estão as baratas, 

moscas, ratos e mosquitos. 

 

Como proceder em caso de contaminação: 

 

 No caso de exposição percutânea, lavar com água e sabão; 

 No caso de exposição em mucosas, irrigar com água ou soro fisiológico; 

 Aconselha-se a coletar sangue para a realização de testes; 

 Prevenir transmissão secundária. 

 

 

 

8. PROBLEMÁTICAS DA GESTÃO ATUAL
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9. SOLUÇÕES 

9.1. LOGÍSTICA/MAPEAMENTO 

A COMCAP atua na coleta dos resíduos no campus com duas rotas. Uma das 

rotas vem do Pantanal e a outra do Córrego Grande. Os caminhões coletam os 

resíduos em cerca de 30 pontos, podendo sofrer alterações. A coleta dentro da UFSC é 

feita de domingo à sexta no período noturno. Nos bairros próximos a coleta é feita de 

modo alternada, um dia sim outro não. 

Para evitar a localização de pontos com difícil acesso para o caminhão o 

gerente de coleta Paulo Pinho apresentou algumas sugestões. Gostaria que os locais 

de acondicionamento temporário fossem próximos a entradas de estacionamento ou 

ruas principais, podendo cada departamento ter seus próprios pontos. O único ponto 

que foi comentado que seria bom ficar um pouco mais afastado de região com muito 

movimento é o Restaurante Universitário pelo fato de seus resíduos possuírem mau 

cheiro em virtude de sacos plásticos com resto de comida. 

A prefeitura do campus atua na varrição do campus e recolhe os resíduos que 

não foram coletados pela COMCAP. Esses resíduos são levados a uma caçamba que é 

recolhida 3 vezes por semana. 

 

9.2. SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

A sensibilização é feita através da educação ambiental. 
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De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a educação ambiental 

deverá acompanhar o desenvolvimento da agenda de comunicação específica do 

Plano, e o processo participativo de sua construção tendo a mídia local como parceira. 

Será importante a realização de campanhas de divulgação da temática dos resíduos 

sólidos, de forma criativa e inclusiva tais como: 

 Promoção de concursos de redação com a temática: resíduos sólidos; 

 Promoção de concurso de fotos de flagrantes sobre o tema, com exposição de 

todos os trabalhos inscritos; 

 Programas de entrevistas no rádio com crianças, empresários, coletores de 

resíduos, aposentados, médicos, comerciários, etc. 

9.3. TREINAMENTO PARA FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA 

Deve ser realizado treinamento operacional com todos os envolvidos 

diretamente no manejo dos resíduos e apresentando de forma bem clara as 

atribuições e responsabilidades de cada um no processo. Esse treinamento deverá ser 

de forma contínua de modo que os funcionários tenham sempre um 

acompanhamento dos seus trabalhos. 

Para contratação dos terceirizados, essa exigência deve ser adicionada ao 

termo de referência. 

 

9.4. EQUIPAMENTOS 

O equipamento melhor adequado para o acondicionamento e manuseio de 

certo resíduo vai depender de fatores espaciais e das características do tipo de resíduo 

gerado. Dentre os fatores especiais a serem considerados deve-se destacar as 

condições climáticas do local onde este resíduo será armazenado, no caso de áreas 

externas é necessário um reforço contra desgastes pela chuva e vento. Outro fator 

importante é o posicionamento dos equipamentos estrategicamente em locais de 

maior circulação de pessoas, adequando-os para não haver compra de equipamentos 
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em excesso, nem equipamentos com menor capacidade volumétrica que os resíduos 

gerados. 

As características dos resíduos devem ser analisadas tanto quantitativa quanto 

qualitativamente. 
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10. MAPEAMENTO DOS RESÍDUOS 
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11.  RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se obter como resultados: 

 O estabelecimento de forma participativa e qualificada do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos da Instituição Federal de Ensino Superior, para 

que auxilie a administração universitária na solução dos problemas 

encontrados, permitindo a superação das limitações atuais e a consolidação de 

um sistema de limpeza urbana mediante a implantação de um Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (GIRSU); 

 A consolidação de um Sistema de Governança Institucional para Resíduos 

Sólidos, que agregue efetividade e eficiência à gestão de resíduos sólidos, 

sendo capaz de dar continuidade ao processo de governança; 

 A formalização de um Programa de Educação Ambiental Continuado para 

Resíduos Sólidos, que supra a evidente carência de ações e reflexões na 

temática e, portanto, impulsione avanços científicos e civilizatórios. 

 

Assim como o cumprimento dos objetivos gerais e específicos, sua avaliação 

por parte do grupo de trabalho e verificação das expectativas de continuidade do 

processo de governança dos resíduos sólidos. 

E a aplicação do acompanhamento por indicadores, que quantifiquem 

parâmetros capazes de avaliar, da forma mais correta possível, a eficiência e eficácia 

de todo o processo do gerenciamento de resíduos. Esses resultados tanto podem 

demonstrar que o desempenho do processo está adequado, quanto podem apontar 

quadros de não conformidades que mereçam ser sanados. 
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12.  PLANO DE AÇÕES 2013/2014 

Relatório de acompanhamento e atualização. 

Dentre as ações identificadas pelo diagnóstico, segue um descritivo do 

planejamento e do estágio de execução: 

1. Armazenamento e coleta de pilhas e baterias 

 Definir um único ponto para armazenamento. Será o hall de entrada do prédio 

de salas de aula do centro por ser um local de boa visibilidade e fácil acesso; 

 Divulgar para alunos, funcionários e visitantes a existência deste PEV (Ponto de 

Entrega Voluntária). Isso poderá ser feito através do site; 

 Escolha de um funcionário para fiscalização do contentor. (Sugestão: Seu 

Arilton); 

 Confirmação com a ABINEE a possibilidade de coleta do material. 

 Contato: cynthia.souza@gmclog.com.br ou 0800 779 4500. 

 

2. Destinação de lâmpadas fluorescentes 

 Acondicionar as lâmpadas fluorescentes queimadas em caixas de papelão, 

preferencialmente nas embalagens originais; 

 Armazenar em local fechado evitando a quebra, uma vez que a quebra estará 

liberando vapor de mercúrio. Atualmente o depósito temporário para essas 

lâmpadas se encontra em uma sala na Prefeitura Universitária; 

 Responsável pela troca e armazenamento das lâmpadas: Definir um funcionário 

da Prefeitura Universitária. 

 

3. Falta de lixeiras e uso de cinzeiros 

 Troca imediata de cinzeiros por lixeiras de corredores; 

 Adquirir lixeiras de 20 litros. Serão necessárias aproximadamente 45 lixeiras 

formando 15 kits seletivos (1 lixeira 20L - Recicláveis, 1 lixeira 20L - Orgânico, 1 

lixeira 20L - Rejeito); 

 

mailto:cynthia.souza@gmclog.com.br
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4. Lixeiras seletivas externas 

 As lixeiras atuais não são resistentes às intempéries a quais estão expostas, 

necessitando constante manutenção. Sugere-se a troca das lixeiras por outras 

mais resistentes; 

 Dimensionar melhor o volume das lixeiras de acordo com as características 

qualitativa dos resíduos, uma vez que as lixeiras de papel e plástico encontram-

se sempre cheias enquanto as demais vazias. 

5. Descarte de Percloreto de Ferro 

 Identificar os laboratórios que não possuem descarte correto; 

 Orientá-los como deverá ser o manejo desse tipo de resíduo; 

 Fiscalizar a fim de coibir a prática errônea de descarte. 

 

Manejo: Os funcionários do laboratório deverão armazenar o percloreto de ferro 

gerado em recipiente específico adequado, avisar a sua geração para a empresa 

terceirizada responsável pela e definir uma frequência para a mesma. 

6. Autorização no uso de contentores para transporte 

 Conversar com as pessoas responsáveis pelo contrato da Ondrebsp com o CTC 

para que seja adicionando uma cláusula e que seja repassada a todos os 

funcionários da limpeza; 

 Explicar aos funcionários que esse processo tem o intuito de ajudá-los no 

transporte dos resíduos causando menos esforço e menores risco de acidentes 

de trabalho. 

Obs.: O CTC, no ano de 2013, refez as calçadas do centro o que facilita o transporte 

dos contentores. 

7. PEV – ENS 

 O mesmo já está desativado e dispensa ações de melhoria. 
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8. Armazenamento em local inapropriado 

 Fiscalizar a fim de coibir a prática; 

 Cobrar do DGP (Departamento de Gestão do Patrimônio), por meio do 

processo de Recebimento dos Bens Móveis Permanentes, maior agilidade nas 

coletas de materiais tombados pela instituição quando requisitados pelos 

funcionários ou professores da universidade; 

 Multar os infratores. 

9. Armazenamento temporário inapropriado 

 Aquisição de um contêiner para armazenamento dos resíduos triados pelos 

funcionários da limpeza a fim de coibir o armazenamento em locais que 

causam risco à integridade dos prédios da instituição. 

10.Manejo de resíduos de construção civil 

 Já existe a portaria N° 850/GR/2010; 

 Aumentar a fiscalização e multar os infratores. 
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Anexo A – Licença Ambiental para a Operação de 

Aterro Sanitário 
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Anexo B – Termo Aditivo Contrato Proactiva 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2009 

Número do Contrato: 195/2008. Nº Processo: 23080038573200824. Contratante: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA -CATARINA. CNPJ Contratado: 50668722001916. 
Contratado : PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL -LTDA. Objeto: Prorrogação periodo 
13/10/09 a 12/10/10. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 13/10/2009 a 12/10/2010. 
Valor Total: R$304.920,00. Fonte: 112000000 - 2010NE900075. Data de Assinatura: 
13/10/2009. 

(SICON - 27/01/2010) 153163-15237-2009NE909668 

 

Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1575379/dou-secao-3-28-01-2010-pg-37 

 

  

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/1575379/dou-secao-3-28-01-2010-pg-37


79 
 

Anexo C – Licença Ambiental para a Operação de 

Armazenamento Temporário de Resíduos Industriais 
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Anexo D – Licença Ambiental para a Operação de Coleta e 

Transporte de Resíduos de Serviço de Saúde e Industriais 
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Anexo E – Termo Aditivo 1 - PROACTIVA 
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Anexo F – Termo Aditivo 2 - PROACTIVA 
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Anexo G – Licença Ambiental ECOEFICIÊNCIA 

 

  



88 
 

 

 

 



89 
 

Anexo H – Portaria Nº0320/GR/97 – Sistemas de 

Coleta de Resíduos Químicos na UFSC 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
GABINETE DO REITOR 

PORTARIAS 
 

 

 
 

Florianópolis, 16 de janeiro de 1997. PORTARIA Nº 0320/GR/97. 

 

 

O Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições e tendo em vista os termos do Ofício nº 027/CGA/96, 

 

 

R E S O L V E : 

 

 

INSTITUIR o Sistema de Coleta de Resíduos Químicos na 

Universidade Federal de Santa Catarina, conforme as normas 

constantes do anexo. 

 

Prof. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz 

Reitor 

 

 

Anexo à Portaria nº 0320/GR/97 

SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS QUÍMICOS 
 

01. Ácidos e bases: 

Soluções aquosas diluídas de ácidos e bases deverão ser colocadas em 

recipientes tipo béquer e neutralizadas no final de cada experiência . Este 

procedimento deverá ser efetuado pelos próprios alunos e tem dois propósitos: 

ilustrar o processo de eliminação de rejeitos e formar uma consciência de 

preservação do meio ambiente. Depois de neutralizado, o material poderá ser 

lançado na pia, visto que sais do tipo cloretos, sulfatos, carbonatos, fosfatos, 

etc., na forma diluída não são prejudiciais ao meio. 

 

2. Solventes orgânicos clorados e não-clorados: 

Tendo em vista que esta classe de rejeitos químicos não possibilita nenhum 

tipo de tratamento prévio dentro do laboratório, devem ser tomadas algumas 

precauções quanto ao processo de rotulagem e acondicionamento destes 

rejeitos, para que sua recuperação ou eliminação tenha sucesso (veja os itens 
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de a - j abaixo). 

Exemplos de solventes organo-clorados: clorofórmio, tetracloreto de carbono, 

diclorometano,dicloroetano,cloretodemetileno,etc. Solventes não-clorados: 

álcoois, acetonas, éteres, hexano, benzeno, tolueno, etc. 

 

Rotulagem e acondicionamento de solventes organo-clorados e não-

clorados: 
 

Esta etapa deve ser realizada dentro de cada laboratório de ensino e de 

pesquisa da instituição pelo técnico ou pelo(s) alunos(s) de graduação ou pós-

graduação. Para que o processo de tratamento de rejeitos tenha sucesso 

é fundamental que os seguintes itens sejam observados:  

 

a) Para o recolhimento dos rejeitos químicos devem ser utilizados recipientes 

de vidro ou de plástico resistentes, que estejam em perfeitas condições, 

principalmente com relação à vedação dos mesmos. Evitar frascos com 

vazamentos.  

b) O recolhimento dos rejeitos químicos não deve ultrapassar 2/3 da 

capacidade do recipiente. Frascos extremamente cheios criam riscos quando 

transportados. 

c) Antes do recolhimento dos rejeitos químicos ativos, deve-se ter o devido 

cuidado no sentido da desativação destes. Lembrar que frascos contendo 

rejeitos químicos ativos, sem nenhuma indicação no rótulo, expõem os 

funcionários do setor a sérios. 

d) Para o recolhimento de rejeitos químicos deve-se dar preferência à 

utilização de frascos de um litro, na cor âmbar, e procurar evitar misturas 

muito complexas. De preferência, acondicionar solventes que foram utilizados 

em cromatografia ou provenientes de rotaevaporadores, etc. em frascos 

separados, já que a proposta de trabalho prevê a recuperação dos solventes 

orgânicos através de destilação com colunas de fracionamento. 

e) Os frascos contendo rejeitos deverão ser rotulados e perfeitamente 

identificados com a utilização do rótulo padronizado - figura 1- à disposição 

no almoxarifado do Departamento de Química. 

 

f) Os rótulos deverão ser preenchidos com caneta esferográfica azul ou preta, 

nunca com caneta hidrocor ou pincel atômico. 

g) Os rótulos deverão conter todas as informações sobre os componentes das 

misturas existentes no frasco, tanto os solutos como os solventes, inclusive 

indicações de possíveis riscos na operação de tratamento. A indicação apenas 

do solvente principal pode criar problemas no tratamento adequado. 

h) Os rótulos deverão conter de forma clara: o laboratório, o responsável pelo 

mesmo e a data do recolhimento. Estas informações, eventualmente, podem 

vir a ser úteis em casos onde haja necessidade de informações adicionais. 

t) Os rótulos deverão ser fixados nos frascos com a aplicação de cola plástica, 

e nunca com uso de fita adesiva. A fita adesiva resseca com o tempo, levando 
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à perda do rótulo devido à estocagem. 

j) Nunca se devem misturar substâncias que possam reagir entre si. Exemplo, 

mistura de solventes orgânicos clorados com não-clorados, mistura de 

solventes orgânicos com ácidos, mistura de material orgânico com inorgânico, 

etc. 

 

Metais pesados, cátions, ânions, etc. em meio aquoso: 

O tratamento dos rejeitos inorgânicos compreende as seguintes etapas: 
1) Todo os resíduos das experiências devem ser lançados em frascos plásticos 

de rejeitos, que devem permanecer em locais visíveis sobre as bancadas. 

2) 0 material contido nos frascos de rejeitos deve ser lançado em bombonas de 

plástico de 50 litros no final de cada experiência, à disposição no 

almoxarifado. 

3) Quando o volume de rejeitos atingir 50% do volume total da bombona 

sobre a mistura, adicionar excesso de soda cáustica e cal virgem: Deixar 

decantar o precipitado. 

4) Por sifonagem, separar o precipitado do sobrenadante em novas bombonas. 

Testar se ainda ocorre precipitação com o sobrenadante. 

5) Repetir a etapa 4 até não mais formar nenhum precipitado. O sobrenadante 

final pode ser lançado na pia. 

6) Todos os resíduos devem ser misturados e armazenados em caixa plástica 

adequada. 

7) As etapas 3 a 6 serão realizadas por técnicos do almoxarifado. 

 

Observações: 
a) Os recipientes para armazenamento e tratamento dos resíduos serão 

fornecidos pelo 

almoxarifado do Departamento. 

b) O recolhimento dos rejeitos químicos é de responsabilidade de cada 

laboratório, 

devendo o usuário procurar entregar os rejeitos químicos no almoxarifado do 

Departamento, devidamente acondicionados e rotulados. 

c) Evite usar sulfocrômica na lavagem de vidrarias pois os resíduos são 

tóxicos de 

difícil destruição. A sulfocrômica pode ser substituída por solução alcoólica 

de 

potássio 5%, ou seja, 5 g de KOH em 100 ml de etanol. Neste caso, não se 

deve 

deixar vidrarias de molho por muito tempo (10min.), que, em seguida, devem 

ser 

lavadas com água em abundância e, antes de passar água destilada, devem ser 

enxaguadas com ácido ( HC1 0,01 M ), para neutralizar as paredes do vidro. 

 

Cuidados: 
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- Ao reutilizar frascos de reagentes para estocagens de resíduos químicos 

verifique a sua procedência, visto que muitos produtos químicos formam 

misturas explosivas, por exemplo, ácido nítrico e etanol. Recomenda-se 

sempre passar água nos frascos antes de reutilizá-los. 
 

DEPARTAMENTO DE - UFSC 

 

SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS QUÍMICOS 

LABORATÓRIO ...................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

RESPONSÁVEL........................................................................ 

DATA ........................................... 

OBSERVAÇÕES ...................................................................... 

............ ....................................................................................... 

....................................................................................................  

 
 

Prof. Rodolfo Joaquim Pinto da Luz 
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Anexo I – Resolução – Destinação Final dos Resíduos 

Sólidos Recicláveis do Campus Universitário 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

GABINETE DO REITOR 

RESOLUÇÕES 
 

Em vigor 
 

   
Resolução nº 043/CC/200006 de junho de 2000 

Orgão Emissor : CC  

Ementa : 

Aprovar os Termos de Convênio a ser celebrado entre a Universidade 

Federal de Santa Catarina/UFSC e a Sociedade Promocional do Menor 

Trabalhador/PROMENOR, objetivando a destinação de todos 

os resíduos sólidos recicláveis do Campus Universitário da UFSC à 

Oficina Educativa da PROMENOR. 

Texto da resolução: 

RESOLUÇÃO Nº043/CC, de 06 de junho de 2000 
 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CURADORES, da Universidade 

Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 

deliberou este Conselho, em sessão realizada nesta data, conforme parecer nº 

046/CC/2000, constante do Processo nº 002436/2000-02, RESOLVE: 

 

 

 

 

Aprovar os Termos de Convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal 

de Santa Catarina/UFSC e a Sociedade Promocional do Menor 

Trabalhador/PROMENOR, objetivando a destinação de todos 

os resíduos sólidos recicláveis do Campus Universitário da UFSC à Oficina 

Educativa da PROMENOR. 

 

 

Prof. Márcio Campos 


