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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Esta norma estabelece as exigências para que os usuários dos usuários dos laboratórios 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano – IFBaiano Campus Bom Jesus 

da Lapa possam atuar dentro das diretrizes do Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Químicos e determina as regras de funcionamento do mesmo.  

Art. 2º Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos (PGRQ) do IFBaiano Campus Bom 

Jesus da Lapa é um programa institucional implementado para gerenciar os resíduos químicos 

gerados nos laboratórios do IFBaiano Campus Bom Jesus da Lapa.  

Art. 3º Esta norma aplica-se aos usuários dos laboratórios do IFBaiano Campus Bom Jesus da 

Lapa.  

Art. 4º A responsabilidade pela revisão desta norma é dos técnicos de laboratórios do IFBaiano 

Campus Bom Jesus da Lapa. 

 

CAPITULO II 

DOS USUÁRIOS 

 

Art. 6º São os usuários do PGRQ: os professores, equipe técnica, estudantes, pesquisadores 

visitantes e estagiários que desenvolvem atividades nos laboratórios do IFBaiano Campus Bom 

Jesus da Lapa. 

 

CAPITULO III 

DEFINIÇÕES 

 

 Art. 5º Para efeitos desta norma são adotadas as definições:   

§ 1º. Resíduos Químicos: São aqueles resultantes de atividades laboratoriais de ensino, pesquisa 

e extensão. De acordo com a Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, resíduo 

químico é todo material ou substância com característica de periculosidade, quando não forem 

submetidos a processo de reutilização ou reciclagem, que podem apresentar riscos à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade. Todos os resíduos gerados que por ventura estiverem 

dentro da listagem abaixo serão considerados Resíduos Químicos e deverão ser acondicionados, 

rotulados e encaminhados para ser descartado adequadamente.      

I. Resíduos saneantes, desinfetantes, desinfetantes; resíduos contendo metais pesados; 

reagentes para laboratório; inclusive os recipientes contaminados por estes;  

II. Ácidos, bases, óxidos, sais e soluções utilizadas para análises nos laboratórios devem 

ser neutralizadas e enviadas para o descarte;  

III. Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da 

ABNT (Tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos)               



Os resíduos biológicos em geral e os resíduos biológicos patogênicos, assim como os rejeitos 

radioativos e matérias contaminados com isótopos radioativos, não estão no escopo deste 

programa, pois estão sujeitos à legislação e normalização técnica específica.  

 

§ 2º. Periculosidade de um resíduo é a característica do resíduo que, em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, apresentarem:  

I. Riscos à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando 

seus índices;  

II. Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada.          

 

§ 3º. Toxicidade é a propriedade potencial que o agente tóxico possui de provocar, em maior ou 

menor grau, um efeito adverso em consequência da sua interação com o organismo.   

§ 4º. Agente tóxico é qualquer substância ou mistura cuja inalação, ingestão ou absorção 

cutânea tenha sido cientificamente comprovada como tendo efeito adverso (tóxico, 

carcinogênico, mutagênico, teratogênico ou ecotoxicológico).    

§ 5º. Toxicidade aguda é a propriedade potencial que o agente tóxico possui de provocar um 

efeito adverso grave, ou mesmo morte, em consequência de sua interação como o organismo, 

após exposição a uma única dose elevada ou a repetidas doses em curto espaço de tempo.  

§ 6º. Agente teratogênico é qualquer substância ou mistura, organismo, agente físico ou estado 

de deficiência que, estando presente durante a vida embrionária ou fetal, produz uma alteração 

na estrutura ou função do indivíduo dele resultante.      

§ 7º. Agente mutagênico é qualquer substância ou mistura, organismo, agente físico ou 

biológico cuja inalação, ingestão ou absorção cutânea possa elevar as taxas espontâneas de 

danos ao material genético e ainda provocar ou aumentar a frequência de defeitos genéticos.  

§ 8º. Agente carcinogênico é qualquer substância ou mistura, agente físico ou biológico cuja 

inalação, ingestão e absorção cutânea possa desenvolver câncer ou aumentar sua frequência. O 

câncer é o resultado de processo anormal, não controlado da diferenciação e proliferação 

celular, podendo ser iniciado por alteração mutacional.       

§ 9º. Agente ecotóxico é qualquer é qualquer substância ou mistura que apresente ou possa 

apresentar riscos ao meio ambiente.  

§ 10º. Dose Letal (DL50, oral, rato) é a dose letal para 50% da população de ratos testada, 

quando administrada por via oral.    

§ 11º. Concentração letal (CL50, inalado, ratos) é a concentração de uma substância que, 

quando administrada por via respiratória, acarreta a morte de 50% da população de ratos 

exposta.  

§ 12º. Dose Letal (DL50 dérmica, coelhos) é a dose letal para 50% da população de coelhos 

testada, quando administradas em contato com a pele.  

§ 13º. O modelo adotado pelo PGRQ fundamenta-se no princípio da atuação responsável com 

uma abordagem preventiva de gerenciamento. A abordagem preventiva do gerenciamento de 

resíduos é orientada para minimizar o volume e o impacto produzido pelos resíduos por meio de 

modificações no processo gerador de resíduos e que permitem, em alguns casos, eliminar 

completamente a geração de materiais nocivos à saúde e ao meio ambiente.   



§14º. Ativo de Resíduos Químicos: deve ser entendido como todo o resíduo gerado na rotina do 

laboratório, é esta categoria de resíduo o objeto do PGRQ do IFBaiano Campus Bom Jesus da 

Lapa.   

§ 15º. Estoque de produtos químicos: compreende a listagem de todos os produtos químicos em 

uso nos laboratórios ou armazenados no almoxarifado para utilização futura. Essa listagem será 

realizada no Sistema de Gerenciamento de Laboratórios. A manutenção do inventário do 

estoque de produtos químicos atualizado é uma ferramenta importante para o gerenciamento do 

laboratório e contribui significativamente com o PGRQ uma vez que auxilia no planejamento de 

compras evitando o excesso do estoque e o desperdício.  

§ 16º.  Armazenamento de resíduo químico é a contenção temporária de resíduo químico em 

área ou local pré-estabelecido, autorizado, sinalizado e que atenda às condições básicas de 

higiene e segurança. O PGRQ define dois tipos de áreas para armazenamento de resíduos 

químicos, conforme descrição a seguir:    

I. Área satélite para armazenamento de Resíduos Químicos nos laboratórios: é um local 

preestabelecido no interior do laboratório, destinado ao armazenamento temporário 

e seguro dos recipientes coletores de Resíduos Químicos até que os mesmos sejam 

preenchidos até, no máximo, 75% de sua capacidade volumétrica. A área satélite 

deve ser sinalizada e os recipientes coletores de resíduos protegidos por bandejas 

para vazamento. A capacidade de armazenamento da área satélite será definida de 

acordo com a disponibilidade de espaço no laboratório. O tempo de armazenamento 

de resíduos em uma área satélite difere de um laboratório para outro em função do 

espaço disponível e da taxa de geração de resíduos do laboratório.    

II. Depósito de armazenamento temporário de resíduos químicos: É um local pré-

estabelecido, autorizado, sinalizado e que atenda às condições de higiene e 

segurança destinado ao armazenamento temporário e seguro de resíduos. O tempo 

de armazenamento de resíduos no deposito é estabelecido em função do espaço 

disponível, número de laboratórios usuários e taxa de geração de resíduos de 

diversos laboratórios.       

§ 17º.   Acondicionamento de resíduo químico é o ato de transferir o resíduo químico para u 

recipiente adequado, isto é, recipiente compatível com a natureza química do resíduo, 

confeccionado com material durável, resistente à ruptura, resistente a vazamento, dotado de 

tampa e compatível quanto à forma, volume e peso, com a quantidade de resíduo produzida e o 

equipamento de transporte utilizado.     

§ 18º.  Coletor de resíduo químico é o recipiente ou contêiner portátil no qual o resíduo possa 

ser transportado, armazenado, tratado ou, de outra forma, manuseado de modo eficaz e seguro. 

Os tipos de recipiente coletores autorizados para acondicionamento de resíduos químicos são: 

bombonas e vasilhas de 5 L.    

§ 19º. Disposição final de resíduo químico: é o termo técnico usado para designar a forma e o 

local escolhido para receber definitivamente qualquer resíduo descartado.  

 

CAPITULO IV 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS  

 

Art. 6º Classificação de resíduos  



Para os efeitos dessa Norma os resíduos químicos são classificados em:  

I. Resíduo classe I – Perigosos (conforme ABNT-NBR-10004:2004); 

II. Resíduo classe IIA – Não inertes (conforme ABNT-NBR-10004:2004); 

III. Resíduo classe IIB – Inertes (conforme ABNT-NBR-10004:2004)  

§ 1º. Resíduo classe I – Perigosos: São aqueles que apresentam periculosidade, conforme 

definido no Art. 5º item § 2º., ou uma das características descritas abaixo.  

I. Inflamabilidade: Um resíduo é caracterizado como inflamável se apresentar qualquer 

uma das seguintes propriedades:  

a. Ser líquido e ter ponto de fulgor inferior a 60ºC, excetuando-se as soluções aquosas com 

menos de 24% de álcool em volume;  

b. Não ser líquido e ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão a 25ºC e 0,1 

Mpa (1 atm), produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por alterações 

químicas espontâneas e, quando inflamadas, queimar vigorosamente e persistentemente, 

dificultando a extinção do fogo; 

c. Ser um oxidante definido como substância que pode liberar oxigênio e, como resultado, 

estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro material.  

 

II. Corrosividade: Um resíduo é caracterizado como corrosivo se apresentar uma das 

seguintes características:  

a. Ser aquoso e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou, superior ou igual a 12,5, ou sua 

mistura com água, na proporção de 1:1 em peso, produzir uma solução que apresenta 

pH inferior a 2, ou, superior ou igual a 12,5; 

b. Apresentam uma severa taxa de corrosão ao aço (6,35 mm/ano a 55ºC) 

c. São capazes de provocar danos aos tecidos humanos. Todos os ácidos orgânicos 

comuns, ácidos minerais e soluções aquosas de bases tais como hidróxidos de sódio e 

de potássio são considerados corrosivos.        

 

III. Reatividade: Um resíduo é caracterizado como reativo se apresentar umas das seguintes 

características:  

a. Ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar; 

b. Reagir violentamente a água; 

c. Formar misturas potencialmente explosivas com a água; 

d. Gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para provocar danos à 

saúde pública ou ao meio ambiente, quando misturamos com a água;  

e. Possuir em sua constituição os íons cianeto (CN-) ou sulfetos (S2-) em concentrações 

que ultrapassem os limites de 250 mg de ácido cianídrico (HCN) liberável por 

quilograma de resíduo ou 500 mg de ácido sulfídrico (H2S) liberável por quilograma de 

resíduo; 

f. Ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sob a ação de forte estímulo, ação 

catalítica ou temperatura em ambientes confinados;   

g. Ser capaz de produzir, prontamente, reação ou decomposição detonante ou explosiva a 

25ºC e 0,1 Mpa (1 atm). 

 

IV. Toxicidade: Um resíduo é caracterizado como tóxico se apresentar uma das seguintes 

características:  



a. Quando um resíduo contiver em sua fase líquida livre ou no extrato de sua lixiviação 

qualquer um dos contaminantes em concentrações superiores aos valores constantes da 

Tabela 3 desta norma.  

b. Ser constituído por restos de embalagens contaminadas com substâncias constantes nas 

Tabelas 1 e 2 do Anexo A desta Norma; 

c. Ser comprovadamente letal ao homem; 

d. Possuir substância em concentração comprovadamente letal ao homem ou estudos dos 

resíduos que demonstrem uma DL50 oral para ratos menor que 50mg/Kg ou CL50 

inalação para ratos menor que 2 mg/L ou uma DL50 dérmica para coelhos menor que 

200 mg/Kg.  

 

V. Patogenicidade: Um resíduo é caracterizado como patogênico se contiver ou se houver 

suspeita de conter:   

a. Microrganismos patogênicos;  

b. Proteínas virais;  

c. Ácidos desoxirribonucleicos (ADN) ou ácidos ribonucleicos (ARN) recombinantes;  

d. Organismos geneticamente modificado, plasmídeos, cloroplastos e mitocôndrias; 

e. Toxinas capazes de produzir doenças em seres humanos, animais e vegetais.   

 

§ 2º. Resíduo classe II A – Não inertes  

São os resíduos que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I (perigosos) ou de 

resíduos classe II B (inertes), nos termos desta norma. Os resíduos classe II A (não-inertes) 

podem ter propriedades, tais como:  

I. Biodegrabilidade;  

II. Combustibilidade; 

III. Solubilidade em água.  

 § 3º. Resíduo classe II N – Inertes  

Quaisquer resíduos que, em sua fase líquida livre ou, quando submetidos a um contato, 

dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme 

ABNT/ NBR – 10006:2004, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, estabelecidos pela Portaria 

518/2004 do Ministério da Saúde, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, 

conforme tabelas desta norma.             

CAPITULO V 

DO GERENCIAMENTO  

 

Art. 7º Será elaborado um inventário com os resíduos existentes (composição e quantidade) 

para cada laboratório. Para posteriormente realizar uma lista contendo uma estimativa da 

geração de resíduos (quantidade / mês ou ano).  Assim como, a minimização que é a 

substituição de substâncias perigosas por outras, sendo realizada a neutralização do resíduo 

sempre que possível. Ações neste sentido deverão ser adotadas em todas as atividades (ensino, 

pesquisa e extensão) que envolveram substâncias químicas.        



Art. 8º Os técnicos de laboratório deixam os recipientes específicos para descarte em cada 

laboratório, e cabe aos usuários descartar seus resíduos no recipiente corretamente. Para que 

posteriormente seja realizado o tratamento, recuperação, descarte e/ou envio para Empresa 

especializada pela equipe técnica.         

 

CAPITULO VI 

DO TRATAMENTO 

 

Art. 9º O tratamento, recuperação e descarte dos resíduos químicos é realizada pela equipe 

técnica responsável pelos laboratórios.  

Art. 10º Quando não for possível e/ou não existe interesse na recuperação do resíduo procede-

se à sua eliminação adequada. Dependendo das características do resíduo a eliminação será 

efetuada de diferentes formas: Eliminação direta (Produtos químicos de baixa toxicidade e 

biodegradáveis, que serão neutralizados e/ou diluídos para descarte na pia em agua corrente), 

Redução de toxicidade (Resíduos considerados perigosos podem ser transformado em resíduos 

com menor grau de perigo através de reações químicas de desativação), Redução de volume 

(Um resíduo perigoso pode ser reduzido em volume, por exemplo, através de evaporação da 

água ou separação de fases no caso de solventes orgânicos), e através do armazenamento para  

posterior envio para empresa especializada.         

A disposição final dos resíduos químicos gerados pelo laboratório do IFBaiano Campus Bom 

Jesus da Lapa deverá obedecer, no que couberem, os procedimentos definidos pelo PGRQ. 

Para manuseio de resíduos químicos é obrigatório a utilização de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) apropriada.   

 

  CAPITULO VII 

CONDIÇÕES GERAIS PARA CLASSIFICAR OS RESÍDUOS QUÍMICOS  

 

Art. 11º Para a classificação de resíduos químicos é necessário conhecer o processo de geração 

do resíduo, isto é, o tipo de amostras, os produtos químicos e o método de análise, o 

procedimento analítico empregado e as quantidades dos produtos químicos utilizados e que 

deram origem ao resíduo químico.  

Art. 12º Com base nos princípios do método de análise, isto é, nas reações químicas envolvidas 

e nas relações de consumo e formação de produtos químicos é possível estimar as concentrações 

de espécies químicas no resíduo químico. De um modo geral a periculosidade dos produtos 

químicos empregados em uma análise são transferidas para o resíduo químico resultante da 

análise. 

Art. 13º Com base nas informações sobre as características físicas e químicas dos produtos 

químicos utilizados é possível prever a periculosidade do resíduo químico. Estas informações 

estão disponíveis nas Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos 

disponibilizados aos usuários pelos fabricantes e revendedores de produtos químicos. Para 

reagentes importados o usuário deverá consultar Material Safety Data Sheet (MSDS), versão em 

inglês das FISPQ. 



Art. 14º Na impossibilidade de se conhecer a composição do resíduo químico, tornam-se 

necessárias as análises químicas do resíduo para determinar sua composição e periculosidade. 

 

  CAPITULO VIII 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS  

 

Art. 15º O acondicionamento de resíduo químico deve ser utilizado de modo a não alterar suas 

características ao longo do tempo.  

Art. 16º Antes de misturar quaisquer substâncias químicas ou resíduos químicos, deve-se 

consultar a listagem parcial de incompatibilidade química apresentada na web em 

https://www.unifal-mg.edu.br/riscosambientais/incompatibilidadequimica.   

Art. 17º Para acondicionamento de resíduos químicos e armazenamento temporário em Áreas 

Satélites são permitidos os coletores como bombonas ou vasilhas de 5 L, recipientes de vidro, 

caixas de papelão para descarte de vidro quebrado.  

Art.18º Por questões de segurança a quantidade de resíduos acondicionados em um 

determinado coletor limita-se a 75% da capacidade volumétrica total do coletor.  

Art. 19º Os coletores de resíduos químicos devem estar em boas condições de uso, sem defeitos 

estruturais aparentes e isentos de ferrugem.   

Art. 20º Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em coletores de resíduos químicos 

constituídos de material compatível com o líquido armazenado. Devem ser resistentes, rígidos e 

estanques, com tampa rosquéavel e vedante.     

Art. 21º Os coletores de resíduos devem estar sempre fechados, exceto por ocasião da 

manipulação dos resíduos, seja adição ou remoção.       

Art. 22º As operações de transferência, armazenamento, adição, retirada, abertura ou 

fechamento de coletor de resíduo químico com resíduos corrosivos, tóxicos ou sob qualquer 

outro modo nocivo ao ser humano e ao meio ambiente, devem ser executados por pessoal 

treinado e, portanto, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme especificações das 

Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos. (FISPQ).  

Art. 23º Os coletores de resíduos químicos devem ser abertos, manuseados de modo a não 

possibilitar vazamento do resíduo ou ainda, rompimento ou dano ao coletor.   

Art. 24º Cada coletor de resíduo químico deve ser armazenado em área específica de acordo 

com as características de compatibilidade química.  

Art. 25º Por questões de segurança, não será permitido o armazenamento de grandes 

quantidades de resíduos químicos nas áreas satélites e nem no depósito, o mesmo deve ser 

recolhido pela empresa especializada.     

Art. 26º Nas áreas satélites deve existir apenas um coletor de resíduo químico para cada tipo de 

resíduo: ao atingir a capacidade volumétrica do coletor de resíduo química (75% da capacidade 

total), o mesmo deve ser tratado no próprio laboratório ou no laboratório de química e 

posteriormente ser transferido para o depósito.   

Art. 27º Coletores de resíduos químicos NÃO PODEM ser armazenados próximos a fontes de 

calor.  

https://www.unifal-mg.edu.br/riscosambientais/incompatibilidadequimica


Art. 29º Embalagens origens de produtos químicos perigosos poderão ser reutilizadas para 

acondicionamento de resíduos químicos desde que sejam resíduos que contenham o mesmo 

produto químico original e que a embalagem seja descaracterizada como frasco reagente e 

receba um rótulo padrão de PGRQ, corretamente e completamente preenchido.  

 

CAPITULO IX 

CONDIÇÕES GERAIS PARA SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS  

 

Art. 30º A segregação dos resíduos químicos deverá ser prevista na origem, isto é, no 

laboratório gerador, no momento da geração, para garantir a possibilidade de tratamento, 

reutilização, recuperação e reciclagem dos mesmos.   

Art. 31º É obrigatório a separação dos resíduos não perigosos daqueles considerados perigosos 

ou que necessitam de tratamento específico.  

Art. 32º Se os resíduos não perigosos puderem ser descartados na rede de esgoto, consultar a 

equipe técnica, a fim de realizar estes procedimentos de forma segura e correta.  

Art. 32º Para os resíduos perigosos verificar a possibilidade de reutilização, recuperação e 

reciclagem.  Caso não, verificar a possibilidade de submetê-lo a algum tratamento prévio a fim 

de reduzir o seu volume e/ou a sua periculosidade.   

Art. 34º Não misture resíduos químicos, pois resíduos incompatíveis podem gerar gazes 

tóxicos, calor excessivo, explosão ou reações violentas.  

Art. 35º Os usuários dos laboratórios deverão descartar os resíduos nos recipientes corretamente 

identificados. Deve-se lembrar que os resíduos serão manipulados por outras pessoas, e 

portanto, deverão ser descartados corretamente em seus recipientes. Caso o usuário descarte o 

resíduo no recipiente errado, informar imediatamente a equipe técnica, para as devidas 

providências.       

 

CAPITULO X 

CONDIÇÕES GERAIS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS  

 

Art. 36º Solventes clorados e não clorados, tanto os resíduos de solventes clorados como os não 

clorados devem ser armazenados em frascos ideais, como em bombonas ou outros frascos 

plásticos.  

Art. 37º Metais pesados em solução ou no estado sólido, tanto os resíduos de metais pesados 

em solução quanto no estado sólido, devem ser tratados antes de serem descartados. Deve-se 

trata-los com soda cáustica (NAOH + NA2CO3) em excesso. Descartar a mistura nas vasilhas ou 

bombonas.  

Art. 38º Ácidos e Bases, para neutralizar como NaOH ou H2SO4, respectivamente, utilizar papel 

indicador ou gotas de fenolftaleína, para garantir que o pH da solução resultante se situe entre 6 

e 8. Após a neutralização, descartar lentamente na pia sob agua corrente. Para soluções 

extremamente ácidas, como mistura sulfonítrica, por exemplo, utilizar cal na neutralização.  



Parágrafo único: Resíduos de ácidos devem ser descartados em frascos de vidro. Resíduos de 

base devem ser descartados em frascos de polietileno (plásticos).        

  

Art. 39º Aminas, seus resíduos podem ser armazenados em bombonas.  

Para descarte é necessário: oxidação por KMnO4 em meio ácido.   

I. 0,2 mol de KMnO4 para 0,01 mol de amina, em H2SO4 em 2,0 mol.L-1 

II. Temperatura ambiente por 8 horas, NaHSO4, para destruir o excesso de MnO4 

III. Neutralizar com NaOH, diluir e descartar na pia sob água corrente.    

 

Art. 40º Cianetos, o descarte deve ser feito em capela com boa exaustão. O procedimento 

relatado a seguir é adequado para cianetos solúveis e insolúveis, não é recomendado para 

complexos com alta estabilidade.  

Para o descarte é necessário basificar o meio com NaOH não muito concentrado (pH entre 10 e 

11), sob agitação adicionar hipoclorito de sódio ou cálcio (50% em excesso em relação ao CN- 

em mol. L-1), manter sob agitação, na capela por cerca de 12 horas, abaixar o pH com HCl até 

cerca de 8 e descartar lentamente na pia, sob água corrente.          

Art. 41º Os fenóis têm caráter relativamente ácido, porém, menos ácido que os ácidos 

carboxílicos. Os fenóis podem ser facilmente diferenciados dos álcoois por meio de alguns 

testes em laboratório. São tóxicos e têm ação cáustica sobre a pele. A menos que exista na 

molécula algum grupo susceptível de produzir cor, os fenóis são incolores. Se oxidam 

facilmente, como as aminas, e muitos fenóis apresentam com devido à presença de produtos de 

oxidação corados.  

Como compostos fenólicos são altamente corrosivos, deve-se seguir algumas restrições para o 

seu armazenamento.  

I. O piso dos locais de manipulação de produtos corrosivos deve ser conservado o mais 

seco possível.          

II. O derrame ou escape de líquidos corrosivos não deve ser absorvido por meios de 

serragem, estopas, pedaços de pano ou outro material orgânico.  

III. Deve-se neutralizar com cal ou absorvê-lo com granulado absorvente. Em caso de 

contato físico, deve-se lavar abundantemente com água corrente e procurar 

imediatamente socorro médico.  

IV. O armazenamento de resíduos de compostos fenólicos pode ser feito em frascos de 

vidro.  

Art. 42º Pesticidas e outros de alta toxicidade: O descarte de soluções aquosas contendo 

resíduos de pesticidas e herbicidas em baixas concentrações (ordem de ppm ou ppb) devem ser 

descartadas após consulta a legislação ou normas técnicas. Algumas dessas normas técnicas ou 

legislações podem ser obtidas com o fabricante do pesticida ou herbicida. O mesmo cuidado 

deve ser tomado para o descarte de embalagens que contenham ou contiveram pesticidas ou 

herbicidas. O fabricante pode fornecer informações sobre o descarte mais adequado.  

Art. 43º Caso o resíduo químico seja tratado e verifique que a não periculosidade do mesmo, o 

resíduo pode ser descartado na rede de esgotos.  

Parágrafo único: Este procedimento deve ser efetuado apena pelo técnico de laboratório.    

 



CAPITULO XI 

PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE DE FRASCOS E EMBALAGENS VAZIAS 

 

Art. 44º São considerados frascos e embalagens de produtos químicos todos os tipos de 

recipientes utilizados para acondicionar e comercializar produtos químicos, como frascos, 

garrafas, latas, tambores e sacos, independentemente do material utilizado na sua confecção   

como, por exemplo, vidro, plásticos, papel.   

Art. 45º Para que a disposição final dos frascos e embalagens vazias possa ser gerenciada de 

forma adequada minimizando custos com tratamento, devem ser observados os seguintes 

procedimentos:   

§ 1º. Para a utilização dos frascos vazios deve ser realizada a tríplice lavagem.  

§ 2º. Por questões legais e de segurança, é proibido misturar frascos e embalagens de produtos 

químicos com outros materiais recicláveis ou que os mesmos sejam descartados em lixo 

comum. 

  

CAPITULO XII 

PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE DE VIDRARIAS QUEBRADAS 

 

Art. 46º Todas as vidrarias quebradas nos laboratórios, deverão ser descartadas em caixas de 

papelão.  

 

CAPITULO XIII 

CONDIÇÕES GERAIS PARA ROTULAGEM DE RECIPIENTES COLETORES DE 

RESÍDUOS QUÍMICOS 

 

Art. 47º Todos os recipientes coletores de resíduos químicos devem ser identificados com o 

rótulo padrão.  

Art. 48º O rótulo deve ser fixado ao recipiente coletor antes de acondicionar o resíduo químico 

para evitar erros. 

Art. 49º O preenchimento do rótulo deve ser realizado listando os componentes do resíduo em 

ordem decrescente de periculosidade independente de suas quantidades relativas.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

A disposição final dos resíduos químicos gerados pelos laboratórios do IFBaiano 

Campus Bom Jesus da Lapa deverá obedecer, no que couberem, os procedimentos definidos 

pelo PGRQ. 



Será realizado o tratamento, recuperação e descarte do resíduo pela equipe técnica e 

quando não for possível o mesmo será armazenado na área multiusuários/ depósito de resíduos, 

para posterior coleta.  

Para manuseio de resíduos químicos é obrigatório a utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) apropriada.      

  

 

 

 


