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1. Especificações dos laboratórios 
O Curso de graduação em Engenharia Hídrica da UFPel possui diversos 

laboratórios de ensino e pesquisa. Porém, apenas alguns deles geram resíduos 

internamente. Estes laboratórios geradores de resíduos são denominados: (a) 

Laboratório de Hidroquímica, (b) Limnologia e (c) Metais e Compostos 

Orgânicos, os quais funcionam de forma integrada. Esses têm como principal 

objetivo auxiliar o curso de Engenharia Hídrica nos ramos do ensino (aulas 

práticas de disciplinas vinculadas à graduação e pós-graduação), pesquisa e 

extensão (projetos desenvolvidos por professores da unidade).  

Abaixo segue o resumo das atividades de cada laboratório inserido neste 

regimento interno. 

● Laboratório de Hidroquímica: 

o Análise de parâmetros físico-químicos e microbiológicos de águas 

superficiais e subterrâneas; 

o Caracterização físico-química de efluentes líquidos incluindo águas 

residuais, chorume e outros; 

o Caracterização da qualidade de rios e lagos como forma a auxiliar na 

remediação de ambientes impactados. 
 

● Laboratório de Limnologia: 

o Avaliação de impactos e recuperação de lagoas, rios e estuários; 

o Estudo da ecologia de ecossistemas aquáticos; 

o Monitoramento Limnológico de corpos hídricos sob influência de 

atividades antrópicas; 

o Biomonitoramento de Corpos Hídricos; 

o Estudo das interações nos ecossistemas do ponto de vista biológico, 

físico e químico. 
 

● Laboratório de Metais e Compostos Orgânicos: 

o Desenvolvimento de metodologias analíticas para determinação de 

metais em amostras de sedimentos, organismos e águas superficiais e 

subterrâneas. 



 

o Estabelecimento de técnicas de preparo de amostras para diferentes 

metodologias analíticas para determinação de metais e compostos orgânicos. 

o Aprimoramento de técnicas, otimização, desenvolvimento e validação de 

metodologias analíticas. 

o Determinação dos teores de metais e compostos orgânicos em diferentes 

matrizes ambientais como forma a avaliar e remediar impactos ambientais. 

Outras informações:  

● Localização: Salas 126 e 127, Campus Porto. 

● Atendimento: Segunda à sexta, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00. 

● Professora responsável: Dra. Idel Cristiana Bigliardi Milani (SIAPE 

1713568) 

● Técnico do laboratório: Roberto Martins da Silva Décio Júnior (SIAPE 

1974973) 

 

2. Coordenação dos laboratórios 
O coordenador dos laboratórios tem como principal responsabilidade 

garantir segurança e devida orientação das atividades dos laboratórios, incluindo 

aspectos como horários de acesso, número máximo de usuários, indumentária 

permitida e procedimentos sugeridos como boas práticas e preservação do 

patrimônio.  

 

3. Orientações para segurança, postura e higiene no laboratório 
De acordo com o artigo 20 da Resolução COCEPE n° 37 de 20 de 

dezembro de 2016, as seguintes orientações devem estar disponibilizadas em 

local de fácil acesso nos laboratórios. Além disso, servem de base para uma 

instrução que deve ser realizada sempre antes de liberar o espaço para qualquer 

indivíduo novo ao laboratório e/ou atividades novas implementadas nos 

laboratórios. 

 



 

3.1. Regras de acesso do uso do laboratório 
● O responsável pelas chaves dos laboratórios é o próprio Coordenador.  

● Os usuários dos laboratórios sãos alunos que realizam pesquisas em 

nível de iniciação científica e alunos da graduação, os quais desenvolvem aulas 

práticas das diferentes componentes curriculares vinculadas ao projeto 

pedagógico do curso de graduação em Engenharia Hídrica (estes 

supervisionados por algum professor autorizado pelo Coordenador do 

Laboratório). 

● Para os alunos que desenvolvem atividades de iniciação científica, o uso 

dos laboratórios deve ocorrer apenas com a supervisão de algum profissional da 

área laboratorial (autorizado pelo Coordenador dos laboratórios). Além disso, o 

aluno não deve ter acesso às chaves dos laboratórios.  

● No caso das aulas práticas, as chaves são emprestadas para o professor 

ministrante, sendo este também o responsável pela orientação e segurança dos 

alunos envolvidos na atividade de ensino. 

● No caso de atividades que envolvam periculosidade, devem estar 

presentes pelo menos duas pessoas tecnicamente habilitadas no laboratório, por 

questões de segurança.  

3.2. Vestuário: 
● Utilizar sempre calçados fechados (evitar chinelos ou sandálias) e calças 

compridas, a fim de proteger de algum possível acidente envolvendo 

derramamento de substâncias corrosivas ou irritantes.  

● Evitar utilizar acessórios tais como brincos e pulseiras, a fim de evitar que 

estes caiam e interfiram no experimento. 

● Para quem tem cabelo comprido, mantê-lo preso, para evitar que seja 

danificado por alguma substância utilizada no experimento.  

3.3. Postura 
● Um laboratório é um lugar sério. Trabalhe com atenção, método e calma.  

● Faça apenas experiências indicadas por um profissional responsável pelo 

laboratório.  

● Proibido consumo de alimentos e bebidas no laboratório.  

● Não fume no laboratório.  



 

● Sempre consulte um profissional da área para saber quais Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI’s) são necessários para realizar uma prática e se 

algum acidente acontecer, por menor que seja, comunique-o.  

● Realizar a assepsia do local de trabalho antes e depois do uso.  

● Ao entrar no laboratório, abrir as janelas para não inalar possíveis gases 

gerados durante o período que foi mantido fechado. 

● Seguir o Plano de Gerenciamento de Resíduos do laboratório para 

descarte dos resíduos.   

3.4. EPI’s: 
Os equipamentos de proteção individual (EPI’s) são todos os dispositivos 

de uso individual destinados a proteger a saúde e a integridade física do 

trabalhador. Os EPI’s são utilizados de acordo com as normas regulamentadoras 

(NR’s) para a Segurança e Saúde no Trabalho (SST) sendo a NR-06 a 

regulamentadora do uso de EPI. O EPI, de fabricação nacional ou importado, 

segundo a só poderá ser utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação 

- CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e 

saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.  

Nos laboratórios de Hidroquímica, Limnologia e de Metais e Compostos 

Orgânicos, serão necessários os seguintes tipos de proteção individual: 

● Protetores respiratórios: Evitam a inalação de substâncias que podem 

causar algum dano à saúde do operador. Utilizam-se máscaras com filtro 

químico para GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS CLASSE 1, que 

atendem às necessidades de acordo com as substâncias usadas no laboratório. 

 

● Protetores oculares: Protegem os olhos e parte do rosto de gases, 

respingos ou projeções de líquidos, que podem trazer dano aos olhos. Utilizam-

se óculos com visor de policarbonato, com proteção lateral. 

 

● Luvas: Protegem as mãos de acidentes e o material manipulado de 

possível contaminação oriunda das mãos. Utilizam-se luvas nitrílicas, de 

preferência sem talco (pois este pode interferir nas determinações analíticas de 

alguns parâmetros).  



 

● Jalecos: Protegem o tronco e os braços, além de amenizar a 

contaminação da área de trabalho oriunda das roupas. Devem ser na cor branca 

(para tornar visível qualquer alteração, como manchas ou buracos), de mangas 

longas, de algodão ou Oxford (preferencialmente algodão).  

3.5. EPC’s (também regulamentado pela NR-06):  
 
● Capela de exaustão: este equipamento é utilizado para manusear gases 

nocivos à saúde em ambientes fechados. Sua função é eliminar estes gases 

utilizando exaustores, garantindo a segurança do operador. Quando o sistema 

de exaustão estiver sob manutenção, deve ser utilizado um equipamento de 

proteção respiratória de forma provisória.  
Além da capela, o laboratório conta com tubulação de exaustão que faz 

sua função apenas no anexo do laboratório.  

 

● Lava-olhos: é um dispositivo que é utilizado em caso de acidentes 

envolvendo os olhos do operador. A água contida no reservatório do lava-olhos 

deve ser água potável, em nenhuma hipótese deve ser utilizada água destilada 

por ela não ser segura do ponto de vista microbiológico.  

3.6. Medidas de segurança frente a possíveis acidentes - 
Orientações gerais: 

Os riscos e perigos do laboratório são apresentados no Mapa de Risco 

(APÊNDICE 01), que fica fixado em um local visível no laboratório. Este foi 

construído a partir das normas regulamentadoras NR-05 (CIPA - Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes) e a NR-09 (PPRA - Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais).  

Diante de um acidente, deve-se tomar cuidado com a segurança do 

socorrista, evitando que este entre em contato com o produto intoxicante, e 

remover a vítima para local arejado.  Já em casos específicos: 

● Contato com a pele: lavar com bastante água e em seguida lavar com 

solução neutralizante. Caso o problema não seja solucionado, procurar 

assistência médica.  



 

● Contato com os olhos: lavar com bastante água e aplicar uma solução 

neutralizante. Caso o problema não seja solucionado, procurar assistência 

médica.  

● Intoxicação por gases: abrir todas as janelas e portas do laboratório, ligar 

o exaustor e procurar assistência médica.  

● Ingestão de substâncias: não provocar vômito ou ingerir qualquer líquido. 

Procurar assistência médica.  

● O risco de incêndio nos laboratórios em questão consiste em 

equipamentos elétricos, especialmente os que funcionam em altas temperaturas 

(com a estufa de secagem e o destilador). Para evitar o risco de incêndio, é 

importante manter estes equipamentos desligados da tomada quando não 

estiverem sendo utilizados. Além disso, o laboratório possui um extintor de 

incêndio com carga de pó ABC.  

 

4. Plano de gerenciamento de resíduos Perigosos 
Nos laboratórios de Hidroquímica, Limnologia e de Metais e Compostos 

Orgânicos, o gerenciamento dos resíduos perigosos segue as orientações 

contidas no Termo de Referência proposto pelo Núcleo de Planejamento 

Ambiental da UFPel, elaboradas a partir das resoluções nº 283 de Julho de 2001 

do CONAMA e nº 306 de Dezembro de 2004 da ANVISA, adaptadas às 

especificidades da Instituição. 

4.1. Objetivos 
Realizar o gerenciamento de resíduos perigosos a partir da minimização 

da geração e do destino final ambientalmente adequado dos resíduos, visando 

minimizar os riscos e danos associados às atividades desenvolvidas e promover 

a saúde, o bem-estar da comunidade universitária e a qualidade do ambiente, 

em cumprimento à legislação vigente. 

4.2. Classificação dos Resíduos Gerados 
Os resíduos gerados nos laboratórios em questão podem ser 

classificados de acordo com o Apêndice 1 da RDC nº 306 de 07 de dezembro 

de 2004 da ANVISA da seguinte forma: 



 

1. Grupo A (Biológicos): Culturas e estoques de microrganismos oriundos 

da determinação de Coliformes através do Kit Colipaper (subgrupo A1). 

2. Grupo B (Químicos): ácidos, bases, metais pesados e reagentes para 

laboratório em seus recipientes, etc. E estes por sua vez são separados da 

seguinte forma: 

● Resíduos Gerais: Estes resíduos não oferecem riscos para o meio 

ambiente. Por isso, podem ser descartados na pia após o tratamento do pH 

(próximo de 7,0). 

● Resíduos Inorgânicos: Estes resíduos podem oferecer riscos ao meio 

ambiente se desprezados diretamente na pia. De acordo com pH eles são 

divididos em: Resíduos Ácidos inorgânicos e Resíduos Básicos Inorgânicos. 

● Resíduos Orgânicos: Estes resíduos podem oferecer riscos ao meio 

ambiente se desprezados diretamente na pia. O laboratório não produz estes 

resíduos suficientemente para separá-los em ácidos ou básicos, dessa forma 

o recipiente é o mesmo.  

● Resíduos de Prata: Estes resíduos podem oferecer riscos ao meio 

ambiente se desprezados diretamente na pia. Estes resíduos são separados 

para possível recuperação da prata.  

● Resíduo Especial: Estes resíduos oferecem riscos caracterizados como 

tóxicos, nocivos ou cancerígenos. Sendo assim não devem ser estocados por 

muito tempo no laboratório. 

3. Grupo D (Comuns): papel, plásticos, metais, papel de uso sanitário, 

restos alimentares, resíduos de varrição, etc. 

4. Grupo E (Perfurocortantes e Escarificantes): utensílios de vidro 

quebrados no laboratório. 

 

As fontes geradoras de produtos perigosos nos laboratórios, assim como 

os materiais residuais são descritos na Tabela 1: 

 

 



 

Tabela 1: Detalhamento dos produtos perigosos associados aos 

laboratórios. 

Grupo Fonte 
Estado 

Físico 
Periculosidade 

Geração 

Estimada 

(L/mês) 

A1 

Determinação 

de Coliformes 

em amostras de 

água 

Sólido Infectante        0,5* 

B 

Aulas práticas e 

Determinações 

de parâmetros 

físico-químicos 

de amostras de 

água 

Líquido, com 

composição 

química 

diversa 

(APÊNDICE 

01) 

Pode ser 

inflamável e/ou 

corrosivo e/ou  

reativo e/ou 

tóxico e/ou não 

perigoso 

10,0 

D 

Atividade 

administrativa e 

serviço de 

higienização 

Sólido Não perigoso 30 

E 
Manuseio de 

vidrarias 
Sólido Perfurocortante 0,5* 

*L/semestre 

 

4.3. Manejo 
Os resíduos da análise microbiológica são congelados e conservados por 

volta de 1 ano, de forma a servir como contra-prova de algum resultado analítico. 



 

Após esse tempo, o meio de cultura é autoclavado para inativação das células 

dos microorganismos presentes e a embalagem plástica é descartada em lixo 

orgânico comum (Figuras 1 e 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Kit Microbiológico 

 

Figura 02: Kit Microbiológico conservado por congelamento. 

Os meios de cultura já autoclavados são colocados em sacos brancos 

leitosos com a identificação do Símbolo Internacional para Substâncias 

Infectantes (Figura 03).  

 

Figura 03: Símbolo Internacional para Substâncias Infectantes  



 

Quando esses sacos tiverem ocupados em 2/3 da sua capacidade, devem 

ser bem fechados e encaminhados para uma bombona de resíduos biológicos, 

a qual deve estar identificada com o rótulo de resíduos biológicos (Apêndice 1). 

A bombona utilizada está localizada na Faculdade de Enfermagem, no mesmo 

campus. 

Os resíduos químicos (tipo B), são produzidos nas bancadas e mesas de 

trabalho, e a partir do momento em que são gerados são transferidos para 

frascos PETs devidamente identificados (conforme Figura 04), os quais devem 

estar cheios até 80% da sua capacidade. Os critérios de separação deste tipo 

de resíduo estão descritos no APÊNDICE 02, porém aqui, chama-se atenção 

para os principais tipos de resíduos do tipo B, que são produzidos em maior 

volume por serem oriundos de atividades rotineiras dos laboratórios: 

• Determinação Espectrofotométrica de Fosfato: a utilização de ácido 

sulfúrico no procedimento torna o resíduo nocivo e tóxico.  

• Determinação Titulométrica de Cloreto: a utilização de Cromato de 

Amônio torna o resíduo nocivo, por ser uma substância altamente 

cancerígena. 

• Calibração de turbidímetros: O padrão usado nesta calibração é feita com 

diluições de soluções concentradas da substância Formazina, que é 

potencialmente cancerígena, por conter traços da substância Hidrazina, 

utilizada na sua produção. 

Chama-se atenção também para a incompatibilidade entre as substâncias 

geradas, a qual deve ser levada em consideração no momento da separação 

(ver APÊNDICE 03). A responsabilidade pela segregação e acondicionamento 

dos resíduos é de quem o gerou. 



 

 

Figura 04: Rótulo para resíduo químico perigoso.  

Para os resíduos do tipo B, que representam algum risco ambiental, os 

respectivos frascos são armazenados dentro de caixas (Figura 05), em local 

protegido. No momento em que se tem um volume considerável de resíduos 

armazenados, estes são levados para o ponto de coleta mais próximo, que será 

no curso de Engenharia de Materiais, onde está uma bombona devidamente 

identificada (Anexo 2). É necessário que estejam armazenados em um recipiente 

plástico reforçado e devidamente vedado. 

No caso de quebra de termômetros recolher o mercúrio metálico e manter 

submerso em água em frasco fechado. Vidros contaminados com mercúrio 

podem ser tratados com sulfeto de cálcio obtendo-se o sulfeto de mercúrio 

(lembrar de armazená-lo em frasco distinto ao empregado para o mercúrio 

metálico ou para o precipitado como hidróxido).  

    



 

 

Figura 05: Caixa armazenadora de bombonas com resíduos do tipo B. 

 Contudo, nos casos de resíduos químicos que não oferecem riscos ao 

meio ambiente, o destino final é a rede de esgoto, após tratamento do pH. A 

regulação do pH é feita através da adição de solução de Hidróxido de Sódio e 

Ácido Clorídrico pelo técnico responsável do laboratório. Os EPIs utilizados são 

luvas nitrílicas e óculos de proteção, e nos casos necessários, proteção 

respiratória. 

Os resíduos sólidos do tipo D são condicionados nas lixeiras (Figura 06), 

e separados em Lixo Orgânico e Lixo Inorgânico. A coleta é feita diariamente por 

empresa terceirizada, sendo levado para o ponto de coleta da Universidade. 

  

 

 

 

 

 

Figura 06: Lixeiras. 

Os resíduos do tipo E são armazenados em local protegido e isolado, até 

que se tenha uma quantidade considerável para que seja descartado em ponto 

de coleta mais próximo no Campus, que será também no curso de Engenharia 

de Materiais. É importante salientar que vidrarias trincadas também devem ser 

descartadas (por oferecer risco ao manipulador e à metodologia analítica), e o 



 

manuseio deste tipo de resíduo deve ser feita apenas pelo técnico responsável. 

O recipiente para esse tipo de resíduo (Figura 07) não deve ser reaproveitado 

em hipótese alguma.  

 

Figura 07: Recipiente para os resíduos Perfurocortantes e Escarificantes 

 

 

As etapas de coleta e transporte externo dos resíduos perigosos é 

realizada por empresa especializada contratada para a realização destes 

serviços, sendo estabelecida a terça-feira como o dia regular de coleta semanal 

nos campi Pelotas, no período da manhã. A coleta de bombonas para 

armazenamento dos resíduos é realizada por dois funcionários devidamente 

uniformizados e identificados. Este serviço é sistematicamente acompanhado 

pelo Núcleo de Planejamento Ambiental da UFPel através de um servidor técnico 

designado. O transporte externo dos resíduos é realizado em veículos 

identificados com simbologia específica e licenciados para o transporte 

rodoviário de produtos e/ou resíduos perigosos, acompanhados do Manifesto de 

Transporte de Resíduos (MTR).  O profissional responsável pelo transporte 

recebe capacitação para a atividade através do Curso de Transporte de 

Resíduos Perigosos (cargas perigosas). Já o auxiliar operacional recebe 

treinamento para o manejo de resíduos classe I. 

Assim como as etapas de coleta e transporte, o tratamento dos resíduos 

dos grupos A, B e E é realizado por uma empresa especializada em gestão total 

de resíduos, que os recebe devidamente embalados e acondicionados. Todos 



 

os resíduos dos grupos A e E, de risco biológico e perfurocortantes, são 

encaminhados para um sistema de tratamento de resíduos de serviços de saúde 

que consiste em uma unidade de esterilização por autoclavagem e uma unidade 

de tratamento térmico por incineração, sistema licenciado pelo órgão ambiental 

competente do Estado. Na etapa de disposição final para os Resíduos Classe I 

A e E, as cinzas e escórias provenientes do processo de tratamento térmico são 

encaminhados para a disposição em Aterro de Resíduos Perigosos, 

devidamente licenciado.  

Já os Resíduos Classe I B (risco químico) são coletados, transportados 

pela empresa contratada e armazenados temporariamente até serem 

encaminhados a uma Central de Resíduos Sólidos Industriais, devidamente 

aprovada e licenciada. 

 

4.4. Estratégias de Minimização 
Visando a minimização da geração de resíduos, são adotadas as 

seguintes medidas: 

● Redução do número de amostras ou parâmetros analíticos a serem 

avaliados, evitando desperdícios e geração exagerada de resíduos; 

● Na execução das atividades, sempre separar os resíduos perigosos 

gerados, a fim de minimizar o volume a ser armazenado; 

● Substituição (sempre que possível) de métodos e reagentes perigosos; 

● Compartilhamento de reagentes com outros laboratórios, evitando a 

expiração da sua validade nos almoxarifados. 

5. Capacitação 
Prevê-se a realização de treinamentos semestrais aos grupos de 

discentes que ingressarem aos laboratórios vinculados a este regimento. 

Estas capacitações serão realizadas em caráter teórico-prático e sob a 

responsabilidade compartilhada da Professora responsável e do Técnico do 

laboratório já citados neste documento. 

Caso algum aluno ingresse ao laboratório em período que não estiver 

prevista uma capacitação em período mínimo de 30 dias, este deverá receber 



 

treinamento e capacitação específica, momento no qual serão indicadas as 

regras mínimas de laboratório para sua segurança e dos colegas, indicando 

detalhes da gestão de resíduos. 

Adicionalmente, cursos de capacitação em biossegurança 

disponibilizados on-line serão empregados como requisitos de treinamento 

para o trabalho nos laboratórios do curso de graduação em Engenharia 

Hídrica. 
 

6. Dos procedimentos de higienização e controle de vetores 
 

Procedimentos de higienização são adotados pela empresa contratada 

pela UFPel, neste momento sendo realizados pela empresa SulClean. 

As demais medidas, preventivas e corretivas de controle de vetores, como 

roedores e insetos, são realizadas pela CPE tanto em caráter corretivo quanto 

sob demandas específicas e pontuais. Também cabe salientar que a 

Universidade Federal de Pelotas conta com serviços de desratização e 

desinsetização os quais são realizados via contratos específicos. 

 

7. Dos recursos 
Os recursos do Plano de Gerenciamento de Resíduos dos laboratórios 

vinculados ao curso de graduação em Engenharia Hídrica da UFPel em 

caráter humano, contanto com a participação dos discentes do curso 

vinculados aos laboratórios em caráter de ensino e pesquisa, dos docentes 

efetivos e em caráter temporário e também dos técnicos de área. 

Os recursos materiais associados a este Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Laboratórios são basicamente os relacionados aos EPIs como 

luvas, máscaras e óculos de proteção. Também dentro dos recursos materiais 

destacam-se sacos plásticos (brancos leitosos, sacos para autoclave), 

recipientes para perfurocortantes e demais recipientes para 

acondicionamento de produtos de higienização. 



 

8. Monitoramento e avaliação 
Monitoramento e avaliação de todas as etapas deste plano e do 

gerenciamento efetivo dos resíduos gerados devem ocorrer em caráter 

permanente como forma a avaliar necessidades de alterações e/ou 

adequações ao mesmo. 

Além disso, será estabelecido um cronograma de visitas técnicas a serem 

realizadas pelo NPA em suporte ao presente PGR, para monitoramento e 

quaisquer outras necessidades.  

9. Revisão 
Este regimento e Plano de Resíduos de Laboratórios deverá ser revisado 

anualmente contando com a participação de todos os membros, mas 

contando com a organização da professora e técnico responsável citados 

neste documento.    

 

10. Parecer Conclusivo 
Com a aplicação das medidas de prevenção, a minimização da geração, 

o controle, as ações e monitoramento previstos neste Plano, os laboratórios de 

graduação em Engenharia Hídrica da UFPel buscam cumprir o aparato 

normativo e legal vigente no âmbito do gerenciamento de resíduos e, através  de 

sua implementação, promover a saúde e o bem estar da comunidade 

universitária e usuária dos serviços e a qualidade do ambiente e das atividades 

acadêmicas.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 01: Mapa de risco 



 

  



 

APÊNDICE 02: Critérios de separação dos resíduos químicos 
gerados  
Neste apêndice são classificados os principais tipos de resíduos gerados 

nas atividades dos laboratórios de Hidroquímica, Limnologia e de Metais e 

Compostos Orgânicos. 

1. Determinação Espectrofotométrica de Fosfato: Resíduos ácidos 
inorgânicos 

2. Determinação Titulométrica de Cloreto: 

2.1. Solução de Nitrato de Prata: Resíduos de Prata  
2.2. Solução de Cloreto de Potássio: Resíduos Gerais  
2.3. Indicador de Cromato de Amônio: Resíduo Especial (Cromo)  

3. Calibração de turbidímetros: Resíduo Especial (Formzazina) 
4. Amostras de Água: Descarte diretamente na pia. 

5. Resíduos das determinações no Espectrofotômetro Hanna: 

5.1. Alumínio: Resíduos ácidos inorgânicos 

5.2. Amônia: Resíduo Especial (Mercúrio) 
5.3. Alcalinidade: Resíduos Ácidos Inorgânicos 

5.4. Bromo: Resíduos Gerais 

5.5. Cálcio: Resíduos Gerais 

5.6. Cianeto: Resíduos Ácidos Orgânicos 

5.7. Cloro livre: Resíduos Gerais 

5.8. Cloro total: Resíduos Gerais 

5.9. Cobre: Resíduos Gerais 

5.10. Demanda Quimica de oxigênio: Resíduo Especial (Mistura de 
ácido, Mercúrio e Cromo)  
5.11. Cromo HR e LR: Resíduos Ácidos Inorgânicos 

5.12. Dióxido de Cloro: Resíduos Ácidos inorgânicos 

5.13. Dureza do cálcio: Resíduos Gerais 

5.14. Dureza de magnésio: Resíduos Gerais 

5.15. Fósforo: Resíduos Ácidos Inorgânicos 

5.16. Ferro: Resíduos Ácidos Inorgânicos 

5.17. Fluoreto HR: Resíduos Gerais  
5.18. Fosfato: Resíduos Ácidos Inorgânicos 



 

5.19. Hidrazina: Resíduos Gerais 

5.20. Iodo: Resíduos Gerais 

5.21. Magnésio: Resíduos Gerais 

5.22. Manganês HR: Resíduos Gerais 

5.23. Manganês LR: Resíduo Especial (Cianeto) 
5.24. Molibdênio: Resíduos Básicos Inorgânicos 

5.25. Níquel: Resíduos Básicos Inorgânicos 

5.26. Nitrato: Resíduos Gerais 

5.27. Nitrito: Resíduos Gerais 

5.28. Oxigênio Dissolvido: Resíduo Especial (Contém substância 
cancerígena) 
5.29. Ozônio: Resíduos Ácidos Inorgânicos 

5.30. Potássio: Resíduos Orgânicos 

5.31. Prata: Resíduos Básicos Inorgânicos 

5.32. Sílica: Resíduos Ácidos Inorgânicos 

5.33. Sulfato: Resíduos Ácidos Inorgânicos  
5.34. Zinco: Resíduo Especial (Ciclo Hexano) 

  



 

APÊNDICE 03: Produtos Químicos incompatíveis entre si 
 

Substância  Incompatível com  
Ácido Acético Manganatos, Ácido Nítrico 

Ácido Sulfúrico 
Cloratos, Percloratos e 

Permanganatos   

Clorato de Potássio  
Ácidos, Sais de amônio e 

Substâncias combustíveis  

Permanganato de Potássio Ácido sulfúrico  

Peróxido de Hidrogênio  
Cobre, Ferro, Cromo, Álcoois e 

Cetonas  

 

  



 

ANEXOS 

ANEXO 01: Rótulo resíduos biológicos    



 

ANEXO 02: Rótulo para bombona de resíduo químico  
 


