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INSTRUÇÕES:  DESCARTE DE RESÍDUOS INFECTANTES E QUÍMICOS 
 

• Descarte dos Ratos e Camundongos sacrificados: a geladeira para o descarte 

encontra-se no 6° andar, próximo ao elevador do Bloco F, sendo a porta 

identificada ao lado do Lab. Multiusuário. 

 

• Sacos Brancos de Risco Infectante: os resíduos infectantes devem ser 

descartados nos contentores azuis que se encontram dentro dos biotérios do 5° e 

6° andar (caso necessário entrar em contato com Bruno ou Ana Cláudia para 

informações ou mesmo o descarte). 

 

• Caixas Coletoras de Perfurocortantes Amarela (Perfurocortantes 

contaminadas com resíduos biológicos) e Caixas Coletoras de 

Perfurocortantes Laranja (perfurocortantes contaminadas com resíduos 

biológicos e químicos ou frascos pequenos contendo medicamentos): 

solicitar ao Bruno ou Ana Cláudia para retirada das caixas dos laboratórios. 

 

• Frascos (vidro e plástico) vazios contaminados com reagentes Químicos ou 

com resíduos químicos perigosos devem ser armazenados em caixas de 

papelão em local seguro dentro dos laboratórios geradores e solicitar ao Bruno e 

Ana Cláudia para o descarte dos mesmos. 

 

• Frascos e embalagens de Plástico com resíduos NÃO perigosos devem ser 

tratados com tripla lavagem e descartados em lixo comum. 

 

• Vidrarias de laboratório e vidros quebrados devem ser armazenados em 

caixas de papelão em local seguro dentro dos laboratórios geradores e solicitar 

ao Bruno e Ana Cláudia para o descarte dos mesmos. 

 

OBS: Quando em dúvida sobre a periculosidade do reagente, sempre consultar a lista 

FISPQ de cada produto.  

 

O armazenamento temporário dos resíduos químicos deve ser realizado em 

bombonas de 5, 10 e 20 litros e armazenados nos laboratórios geradores até a data da 

coleta pela gestão de resíduos da UFSC, sendo os resíduos agrupados de acordo com o 

Código do IBAMA e atentando-se da incompatibilidade química do resíduo a ser 

http://www.lidoc.ccb.ufsc.br/


 

 

descartado com o PEAD (Polietileno de Alta densidade) e da incompatibilidade 

química entre os resíduos descartados (vide anexos 1 a 3).  

 

Solicitar ao Bruno e Ana Cláudia para agendar o descarte via Solicitação Digital. 

 

Qualquer dúvida entrar em contato pelos Ramais 4586 (Bruno) ou 4694 (Ana 

Cláudia). 
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