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Resíduos químicos líquidos

• Utilização obrigatória das 
etiquetas padronizadas
disponíveis no site do ICB;

• Preenchimento a lápis com o 
nome e/ou fórmula e/ou número 
do CAS das substâncias químicas;

• Utilização máxima de 70% do 
volume do recipiente;

• As etiquetas deverão ser cobertas 
por fita adesiva transparente.

Resíduos químicos sólidos

• Os resíduos químicos sólidos
deverão ser acondicionados em
sacos plásticos resistentes (se
houver compatibilidade) e depois
colocados em caixas de papelão.

• Para os frascos vazios de reagentes
(vidro ou plástico) será necessário
realizar a tríplice lavagem, lavagem
com aproximadamente 20 mL de
água por 3 vezes (o resíduo das
lavagens deverá ser devidamente
armazenado nos frascos de coleta).
Os frascos deverão estar sem as
tampas e batoques, entregues
separadamente. Somente os frascos
de vidro deverão ser enviados para
o depósito em frente ao D.A. da
Biologia (Obs.: sem rótulo), exceto
os de álcool etílico e éter etílico, os
quais podem ser descartados no lixo
comum. Os frascos de plásticos
deverão ser entregues no mesmo
local dos resíduos químicos.

Qualquer dúvida, entrem em contato.

Verifique a compatibilidade dos
resíduos com o material das
embalagens utilizadas para
acondicioná-los.

Não será aceito
o descarte de produto químico que 

não respeite as normas aqui 
previstas.

Arthur (32) 99108-9348
Silvioney (32) 99163-1654

Local e período de recebimento:
Salinha de baixo do Anfiteatro 

do anexo
(em frente a cantina do anexo)

19 a 22 de novembro de 2019
Todos os dias

das 9:00h às 10:00h
das 15:00h às 16:00h

Dia da coleta pela empresa contratada
28/11/2019

Para descarte de produtos
radioativos, entre em
contato com a Coordenação
de Sustentabilidade.

• Para descarte de frascos de
substâncias químicas vencidas
sem identificação, favor entrar em
contato com a Coordenação de
Sustentabilidade e agendar uma
visita (2102-6377).





Página para download das etiquetas
http://www.ufjf.br/icb/administracao/comissao-icb-sustentavel/etiquetas-residuos-quimicos/

Caso de dúvidas na categorização de seu produto químico, está disponível na página acima a Classificação 
de Resíduos elaborada pela Coordenação de Sustentabilidade da UFJF.

http://www.ufjf.br/icb/administracao/comissao-icb-sustentavel/etiquetas-residuos-quimicos/



