Coleta de Resíduos
Aos geradores de Resíduos Químicos:
Os resíduos químicos gerados em cada laboratório devem seguir o
seguinte fluxo:
- Na unidade geradora: colocação em frasco para descarte com Etiqueta
Padrão de Resíduos Químicos para identificação do resíduo (etiqueta
padrão da CODERE);
- O trânsito de resíduos entre as Unidades da UNIFESP será feito por
empresa especializada por Manifesto de Transporte;
- Os resíduos serão encaminhados para armazenamento no depósito de
resíduos do campus (Unidade Central);
- Coleta pela empresa contratada para destinação final do resíduo.
Assim, cada laboratório (ou cada sala) deve ter um(a) funcionário(a) da
UNIFESP (técnico ou docente) para ser responsável pela uniformidade dos
procedimentos corretos de descarte.
O preenchimento correto da Etiqueta Padrão de Resíduos Químicos é
essencial para que o Professor- Pesquisador ou Técnico possa solicitar o
transporte dos resíduos para depósito da UNIFESP Edifício Central, Rua
Silva Jardim, 136 - Vila Mathias (Campus Baixada Santista). Por motivos de
ordem legal, a CODERE não pode aceitar o documento abaixo sem
preenchimento completo.

Etiqueta Padrão de Resíduos Químicos:

Esta deve ser preenchida de modo legível, sendo fixada com firmeza em
superfície visível de cada embalagem de Resíduos Químicos. O rótulo
original de um produto infelizmente NÃO substitui a Etiqueta Padrão: para
descartar corretamente um frasco que já tem rótulo, remova este rótulo e
fixe com firmeza a Etiqueta Padrão, devidamente preenchida.

Aos geradores de Resíduos Biológicos:

Os resíduos biológicos gerados em cada laboratório devem seguir o
seguinte fluxo:
- Na unidade geradora: colocação em saco plástico branco próprio para
resíduos biológicos, lembrando que as carcaças devem ser embrulhadas
em jornal;
- O saco com carcaças deve ser armazenado em freezer para
armazenamento de resíduos;
- O saco com resíduos biológicos, que não carcaças, deve ser colocado em
lixeiras brancas;
- O trânsito de resíduos entre as Unidades da UNIFESP será feito por
empresa especializada por Manifesto de Transporte (*hoje a Terracom
busca na Ana Costa e na Silva Jardim);
- Os resíduos serão encaminhados para armazenamento no depósito de
resíduos do campus (Unidade Central);
- Coleta pela empresa contratada para destinação final do resíduo.

Solicitação de coleta, caso haja necessidade: envie um e-mail à CODERE:
codere.bs@unifesp.br
Telefone: (13) 3878-3745

