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1 OBJETIVO
Estabelecer as bases normativas para a coleta e embarque de resíduos químicos da Universidade
Federal de Minas Gerais – UFMG destinados ao transporte rodoviário, tratamento e disposição final
externa, de forma a atender às exigências do Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos
Perigosos (RTPP), estabelecido pelo DECRETO Nº 96.044, de 18 de maio de 1988 do Ministério dos
Transportes e complementado pela RESOLUÇÃO ANTT Nº 420, de 12 de fevereiro de 2004, que
aprova as instruções complementares ao regulamento, e pela RESOLUÇÃO ANTT Nº 3.665, de 04 de
maio de 2011 que atualiza o citado Regulamento.

2 RESULTADOS ESPERADOS











Observância à legislação e normas regulamentadoras sobre o assunto.
Conhecimento sobre a natureza, periculosidade e quantidade dos resíduos embarcados.
Adequação do acondicionamento, rotulagem e segregação dos resíduos químicos.
Indução de melhorias na infraestrutura de armazenamento dos resíduos químicos.
Eliminação do embarque de resíduos químicos de periculosidade desconhecida.
Aumento da segurança química institucional e de terceiros.
Redução de riscos de acidentes durante a coleta, embarque e transporte dos resíduos.
Melhor condição de atendimento a emergências ambientais no transporte.
Incentivo à parceria responsável com o Transportador e Destinatário Final dos Resíduos.
Melhoria contínua no exercício da responsabilidade social e ambiental da Universidade.

3 APLICAÇÃO E RESPONSABILIDADES
O presente Procedimento deverá ser aplicado a todas as Unidades Geradoras da Universidade que
encaminham seus resíduos químicos para disposição final externa.
As operações de coleta e embarque de resíduos químicos da UFMG para fins de transporte,
tratamento e disposição final externa integram o escopo do Programa de Gerenciamento de
Resíduos Químicos (PGRQ) da Universidade e estão sob a responsabilidade direta do Departamento
de Gestão Ambiental (DGA), ligado à Pró-Reitoria de Administração (PRA), e sob a
corresponsabilidade das Unidades Geradoras por meio dos seus Responsáveis Legais, Gerentes de
Resíduos e Geradores de Resíduos.
Os procedimentos relativos à emissão e entrega de documentos obrigatórios, acompanhamento e
apoio nas operações de coleta e embarque e verificação da conformidade do Transportador, além da
verificação do acondicionamento, rotulagem e segregação das embalagens internas e a rotulagem
das embalagens externa; registro das informações da pesagem; emissão do Recibo de Coleta e as
eventuais ações de atendimento às emergências, adotando todas as precauções relativas à
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integridade física do pessoal envolvido na coleta dos resíduos químicos são de responsabilidade do
DGA e dos Gerentes de Resíduos das Unidades Geradoras.
Além disso, a disponibilização de instalações, equipamentos, embalagens e condições seguras para o
acondicionamento, pesagem, armazenamento e transporte interno de resíduos de modo a minimizar
riscos de acidentes com produtos inflamáveis, reativos, corrosivos e tóxicos e a disponibilização em
meio eletrônico das etiquetas-padrão da rotulagem de resíduos e a ampla divulgação e garantia da
identificação dos resíduos são de responsabilidade do REPRESENTANTE LEGAL da Unidade Geradora.
Os procedimentos relativos ao porte de documentos obrigatórios, adequação dos veículos,
condutores e auxiliares, porte de equipamentos de segurança e a correta sinalização dos veículos,
além do recolhimento e acondicionamento dos resíduos químicos em embalagens externas, segundo
as classes de risco e de compatibilidade química, o fechamento das embalagens externas com lacres
apropriados; a pesagem dos resíduos; o transporte dos resíduos químicos dos Entrepostos Setoriais
até os veículos; a elevação, empilhamento, estivagem e amarração da carga nos veículos, transporte
rodoviário e descarregamento dos resíduos químicos na unidade de tratamento e disposição final
dos resíduos, assim como eventuais ações de atendimento às emergências são de responsabilidade
do TRANSPORTADOR.

4 RECURSOS NECESSÁRIOS
Recursos Humanos: Gerentes de Resíduos ou seus representantes, responsáveis indicados pelo
DGA/PRA e responsável técnico, coletores, condutores e auxiliares do Transportador.
Recursos Materiais: computador, impressora colorida, cartuchos de tinta, papel A4, etiquetas
adesivas, rótulos de risco, envelope, pastas para documentos, pranchetas, canetas ou lapiseiras,
máquinas fotográficas, embalagens internas e externas, balanças eletrônicas, carrinhos e paleteiras
para transporte dos resíduos, dispositivos para elevação da carga nos veículos, veículos licenciados
para o transporte de resíduos perigosos.

5 DEFINIÇÕES
Classe e subclasses de risco: classificação estabelecida em 1957 pela Organização das Nações Unidas
(ONU) baseada nos tipos de risco dos produtos oferecidos para transporte. São elas:
Classe 1 - Explosivos
Subclasse 1.1 - Substâncias com risco de explosão em massa.
Subclasse 1.2 - Substâncias com risco de projeção, mas em risco de explosão em massa.
Subclasse 1.3 - Substâncias com risco de fogo e com pequeno risco de explosão ou projeção,
ou ambos, mas sem risco de explosão em massa.
Subclasse 1.4 - Substâncias que não apresentam risco significativo.
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Subclasse 1.5 - Substâncias muito insensíveis, com risco de explosão em massa.
Subclasse 1.6 - Artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão em massa.
Classe 2 - Gases
Subclasse 2.1 - Gases inflamáveis.
Subclasse 2.2 - Gases não inflamáveis, não tóxicos.
Subclasse 2.3 - Gases tóxicos.
Classe 3 - Líquidos Inflamáveis
Classe 4 - Sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas à combustão espontânea ou que, em
contato com a água, emitem gases inflamáveis
Subclasse 4.1 - Sólidos inflamáveis, substâncias auto-reagentes e explosivos sólidos
insensibilizados.
Subclasse 4.2 - Substâncias sujeitas à combustão espontânea.
Subclasse 4.3 - Substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis.
Classe 5 - Substâncias Oxidantes e Peróxidos Orgânicos
Subclasse 5.1 - Substâncias oxidantes.
Subclasse 5.2 - Peróxidos orgânicos.
Classe 6 - Substâncias Tóxicas e Substâncias Infectantes
Subclasse 6.1 - Substâncias tóxicas.
Subclasse 6.2 - Substâncias infectantes.
Classe 7 - Materiais Radioativos
Classe 8 - Corrosivo
Classe 9 - Substâncias Perigosas Diversas
Documento Fiscal dos Resíduos: documento de porte obrigatório no transporte rodoviário de
produtos perigosos, contendo as informações relativas aos resíduos transportados, tais como n°
ONU, nome apropriado para embarque, classe ou subclasse do produto, grupo de embalagem e
quantidade total de cada tipo de resíduo perigoso.
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): equipamentos adequados aos tipos de resíduos
transportados e em bom estado de conservação e funcionamento, incluindo máscaras panorâmicas,
luvas, botas, capacetes e roupas protetoras para uso dos condutores e auxiliares, quando necessário
em situações de emergência.
Equipamentos para Situações de Emergência: equipamentos adequados aos tipos de resíduos
transportados e em bom estado de conservação e funcionamento, incluindo extintores de incêndio e
equipamentos para sinalização e isolamento da área, tais como placas de “Perigo! Afaste-se!”, cones
amarelos e pretos, cones refletivos, fita zebrada, kit de ferramentas, lanterna, lona plástica,
batoques, calços de madeira, manta, martelo, pá ou enxada anti-faísca, tirante.
Expedidor-Gerador: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
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Gerador: responsável pela fonte geradora do resíduo químico.
Gerente de Resíduos: responsável pela Gerência de Resíduos criada em cada Unidade Geradora ou
representante da Unidade Geradora da Instituição para coordenar a temática dos resíduos.
Inventário de Resíduos Químicos das Unidades Geradoras: instrumento de gestão do Programa de
Gerenciamento de Resíduos Químicos da UFMG e que tem por finalidades rastrear os resíduos por
meio da identificação do seu gerador, laboratório, departamento e unidade geradora; diagnosticar,
acompanhar e intervir no processo de geração de resíduos químicos; e atuar como fonte de
alimentação de dados para a rotulagem de risco e para o preparo dos Documentos Fiscais dos
Resíduos para fins de transporte, tratamento e disposição final externa.
Representante Legal: responsável máximo legal em cada Unidade Geradora ou Empresa
Transportadora. Ex: Diretor do Instituto de Ciências Biológicas; Chefe do Departamento de Química.
Resíduo não identificado: resíduo de composição química desconhecida.
Resíduo químico perigoso: resíduo que pode apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente,
em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade ou toxicidade.
Rotulagem de risco dos resíduos: instrumento de gestão do Programa de Gerenciamento de
Resíduos Químicos da UFMG e que tem por finalidade identificar a natureza, quantidade,
procedência e do perigo associado ao resíduo por meio da fixação de uma etiqueta e dos rótulos de
risco principal e subsidiário. No caso de embalagens externas contendo vários tipos de resíduos os
rótulos de risco subsidiários devem ser suprimidos.
Rótulo de risco: losango que apresenta símbolos e expressões referentes à classe de risco do
produto perigoso, possuindo na parte superior o símbolo de risco, que exprime graficamente o risco
e, na parte inferior, texto e número da classe de risco do produto perigoso. Os rótulos devem ser
colocados em embalagens externas e em veículos que transportam produtos e resíduos perigosos e
suas dimensões são 10x10cm e 25x25cm nas embalagens e veículos, respectivamente, segundo
disposto na Resolução ANTT N° 420/04 e na ABNT NBR 7500.
Segregação na fonte: separação do resíduo no local e momento da geração, de acordo com as suas
características físicas, químicas e biológicas, estado físico e riscos envolvidos.
Unidades Geradoras: Centro de Microscopia (CM), Colégio Técnico (COLTEC), Escola de Belas Artes
(EBA), Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO), Escola de Engenharia
(EE), Escola de Veterinária (EV), Faculdade de Educação (FAE), Faculdade de Farmácia (FF), Faculdade
de Odontologia (FO), Imprensa Universitária (IU), Instituto de Ciências Biológicas (ICB),
Departamento de Física (DF/ICEx) e Departamento de Química (DQ/ICEx) do Instituto de Ciências
Exatas (ICEx) e Instituto de Geociências (IGC).
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6 PROCEDIMENTOS
O DGA/UFMG e os Gerentes de Resíduos deverão consultar para as devidas providências o
“Cronograma das Atividades Pré-Coleta e Pós-Coleta” apresentado no APÊNDICE A deste
Procedimento, onde estão resumidos os responsáveis, as ações e os prazos para cumprimento dos
procedimentos que antecedem e sucedem os períodos de coleta e embarque de resíduos químicos
da UFMG. Além disso, deverão consultar e aplicar durante todos os dias de coleta, a “Lista de
Verificação das Coletas e Embarques de Resíduos Químicos” apresentada no APÊNDICE B.
6.1 Procedimentos Pré - Coleta
6.1.1 O DGA/UFMG deverá agendar com o Transportador as datas de coleta e embarque de resíduos
químicos na Instituição, até o final da primeira quinzena de fevereiro de cada ano.
6.1.2 O DGA/UFMG deverá preparar e encaminhar aos Gerentes de Resíduos, por via eletrônica, o
“Cronograma Anual das Coletas e Embarques de Resíduos Químicos”, previamente aprovado junto
ao Transportador, para conhecimento e programação de suas atividades nas Unidades Geradoras,
até o final da primeira quinzena de fevereiro de cada ano (APÊNDICE C).
6.1.3 OS GERENTES DE RESÍDUOS deverão elaborar e enviar ao DGA e aos Geradores, por via
eletrônica, o “Cronograma Anual de Recebimento de Resíduos Químicos no Entreposto”, tomando
como base o Cronograma Anual das Coletas e Embarques de Resíduos Químicos e fixando no
cronograma as datas e horários para recebimento de resíduos no Entreposto Setorial, até o final da
segunda quinzena de fevereiro de cada ano.
6.1.4 O DGA/UFMG deverá encaminhar solicitação aos Gerentes de Resíduos, por via eletrônica, de
encaminhamento do “Inventário de Resíduos Químicos das Unidades Geradoras” estabelecido no
Procedimento POP UFMG/PRA/DGA-PGRQ/IN 02/2013 ou em suas atualizações visando sua
conferência, levantamento dos quantitativos de resíduos químicos inventariados e elaboração dos
Documentos Fiscais e das Etiquetas Externas das Unidades Geradoras, até o final da segunda
quinzena do mês anterior a cada coleta.
6.1.5 OS GERENTES DE RESÍDUOS deverão enviar o “Inventário de Resíduos Químicos das Unidades
Geradoras” para o DGA/UFMG, por via eletrônica, até o final da segunda quinzena do mês anterior a
cada coleta.
6.1.6 OS GERENTES DE RESÍDUOS deverão, após o envio do “Inventário de Resíduos Químicos das
Unidades Geradoras”, paralisar o recebimento de resíduos nos Entrepostos Setoriais até a finalização
da coleta e embarque de resíduos daquele período.
6.1.7 O DGA/UFMG deverá realizar a revisão do “Inventário de Resíduos Químicos das Unidades
Geradoras” durante o mês que antecede cada coleta.
6.1.8 O DGA/UFMG deverá encaminhar correspondência ao Transportador, por via eletrônica, no
prazo de até duas semanas antes da coleta, informando sobre os quantitativos de resíduos químicos
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inventariados em cada Unidade Geradora, anexando os Formulários “Verificação da Documentação
do Transportador” e o de “Verificação dos Elementos de Segurança dos Veículos do Transportador”
previstos nos Procedimentos POP UFMG/PRA/DGA-PGRQ/DT 02/2013 e POP UFMG/PRA/DGAPGRQ/SE 02/2013 ou suas atualizações e solicitando: (1) o encaminhamento, no prazo de até uma
semana antes da coleta, dos formulários preenchidos e assinados e de cópias simples dos
documentos obrigatórios listados no Formulário “Verificação da Documentação do Transportador” e
dos certificados de aferição dos tacógrafos e balanças eletrônicas; (2) o porte, durante a coleta, de
equipamentos para o manejo dos resíduos, tais como embalagens externas na forma de tambores de
200L, tipo amontoável, providos de lacres em bom estado de conservação, descontaminados e em
quantidade suficiente para conter as embalagens de resíduos químicos da UFMG; material de
acolchoamento para as embalagens de vidro; rótulos de risco para as embalagens externas; duas
balanças eletrônicas calibradas e equipamentos para transporte e elevação da carga nos veículos; e
(3) a presença de um Responsável Técnico (RT), durante a coleta, com formação profissional
compatível com a responsabilidade a ser assumida e devidamente registrado e em situação regular
junto ao Conselho de Classe para acompanhar e orientar os empregados do Transportador quanto
aos procedimentos e cuidados a serem tomados durante as operações de carga, transporte,
descarga, transbordo, limpeza e descontaminação dos veículos.
6.1.9 O DGA/UFMG deverá receber do Transportador, por via eletrônica, os formulários preenchidos
e assinados de “Verificação da Documentação do Transportador” e “Verificação dos Elementos de
Segurança dos Veículos do Transportador” e as cópias simples dos documentos obrigatórios para o
transporte e dos certificados de aferição dos tacógrafos e balanças eletrônicas, no prazo de até uma
semana antes da coleta.
6.1.10 O DGA/UFMG deverá elaborar e imprimir os Documentos Fiscais e as Etiquetas Externas1 das
Unidades, conforme Procedimentos POP UFMG/PRA/DGA-PGRQ/DT 02/2013 e POP
UFMG/PRA/DGA-PGRQ/RD 02/2013 ou suas atualizações, no prazo de até uma semana antes da
coleta.
6.1.11 O DGA/UFMG deverá encaminhar para os Gerentes de Resíduos os Documentos Fiscais dos
Resíduos com as Declarações do Expedidor (duas vias) para as devidas assinaturas por parte dos
Representantes Legais e Gerentes de Resíduos de cada Unidade Geradora, no prazo de até uma
semana antes da coleta.2
6.1.12 O DGA/UFMG deverá encaminhar ao Transportador e aos Gerentes de Resíduos, por via
eletrônica, o “Cronograma Imediato da Coleta e Embarque dos Resíduos Químicos”, que informa
sobre os horários confirmados para a coleta de resíduos em cada Unidade, no prazo de até uma
semana antes da coleta.
6.1.13 OS GERENTES DE RESÍDUOS deverão providenciar as assinaturas e encaminhar para o
DGA/UFMG as duas vias dos Documentos Fiscais dos Resíduos com as Declarações do Expedidor
1

As etiquetas externas deverão ser impressas em papel adesivo.
A primeira via do Documento Fiscal dos Resíduos deverá ser embarcada no veículo do Transportador e a segunda via, com
o carimbo de Recebemos devidamente assinado pelo Transportador, deverá ser arquivada no DGA/UFMG.
2
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assinadas ou, em caráter excepcional, avisar, por via eletrônica ao DGA/UFMG que os Documentos
Fiscais dos Resíduos com as suas respectivas Declarações do Expedidor já se encontram devidamente
assinados na Gerência de Resíduos, no prazo de até 2 (dois) dias antes da coleta.
6.1.14 OS GERENTES DE RESÍDUOS deverão encaminhar ao Chefe de Serviços Gerais, por via
eletrônica, correspondência solicitando providências para garantir o acesso desobstruído e a
demarcação de área para manobra dos veículos do Transportador e para disponibilizar, se
necessário, pessoal e material de limpeza em caso de vazamento e derramamento de resíduos
químicos nos dias de coleta e embarque, em até 2 (dois) dias antes da coleta.
6.1.15 O DGA/UFMG deverá encaminhar à Divisão de Transportes (DITRA/UFMG), por via eletrônica,
correspondência solicitando providências para fornecimento de veículo com condutor para
transporte do pessoal do DGA nos dias de coleta e embarque, em até 2 (dois) dias antes da coleta.
6.1.16 O DGA/UFMG deverá montar a Pasta do Expedidor-Gerador, na proporção de uma pasta por
veículo por viagem, contendo o Envelope para Transporte com a Ficha de Emergência e o
Documento Fiscal dos Resíduos com a Declaração do Expedidor, já assinados, relativos a cada
Unidade Geradora que tiver seus resíduos embarcados no período, em até 2 (dois) dias antes da
coleta.
6.1.17 O DGA/UFMG deverá montar a Pasta da Coleta e Embarque (uma pasta por equipe de coleta)
contendo o presente Procedimento, o Cronograma Imediato de Coleta, o Formulário de Contatos, os
Formulários “Verificação da Documentação do Transportador” e “Verificação dos Elementos de
Segurança dos Veículos do Transportador” preenchidos e assinados, as Etiquetas Externas das
Unidades Geradoras que serão atendidas por cada equipe, o Formulário “Pesagem dos Resíduos
Químicos” (uma cópia por Unidade Geradora), o “Recibo da Coleta” (uma cópia por Unidade
Geradora) e a “Lista de Verificação das Coletas e Embarques de Resíduos Químicos” (uma cópia por
equipe de coleta por período), em até 2 (dois) dias antes da coleta.
6.1.18 O DGA/UFMG deverá reservar duas máquinas fotográficas (uma para cada equipe) para
realizar o “Registro Fotográfico” de todo o processo de coleta e embarque, em até 2 (dois) dias antes
da coleta.
6.2 Procedimentos do Início da Coleta
6.2.1 O DGA/UFMG deverá telefonar para cada Gerente de Resíduos, confirmando o início imediato
da coleta e solicitando o seu pronto comparecimento no local com as chaves do Entreposto Setorial.
6.2.2 O DGA/UFMG deverá receber o Transportador, levando as Pastas da Coleta e Embarque e as
Pastas do Expedidor-Gerador, pranchetas, canetas, lapiseiras e máquinas fotográficas.
6.2.3 O DGA/UFMG deverá verificar a existência, em cada veículo, da Pasta do Transportador
contendo os originais da Carteira Nacional de Habilitação do motorista e do CRLV, CIPP e CIV do
veículo, além de cópias autenticadas do certificado do curso MOPP e da Autorização e Licença
Ambientais para o Transporte e Tratamento dos Resíduos Químicos.
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6.2.4 O DGA/UFMG deverá conferir a documentação do Transportador, conforme dados do
Formulário “Verificação da Documentação do Transportador” preenchido e assinado pelo
Transportador.
6.2.5 O DGA/UFMG deverá conferir a sinalização de risco e sua colocação nos veículos, conforme
dados do Formulário “Verificação dos Elementos de Segurança dos Veículos do Transportador”
preenchido e assinado pelo Transportador.
6.2.6 O DGA/UFMG deverá conferir o porte de equipamentos para situações de emergência nos
veículos, conforme dados do Formulário “Verificação dos Elementos de Segurança dos Veículos do
Transportador” preenchido e assinado pelo Transportador.
6.2.7 O DGA/UFMG deverá conferir o porte de equipamentos de proteção individual (EPIs) para o
condutor e auxiliar, conforme dados do Formulário “Verificação dos Elementos de Segurança dos
Veículos do Transportador” preenchido e assinado pelo Transportador.
6.2.8 O DGA/UFMG deverá verificar se os veículos estão limpos e descontaminados.
6.2.9 O DGA/UFMG deverá realizar o “Registro Fotográfico” de todo o processo, cobrindo o pessoal
envolvido na coleta, os veículos com suas placas, equipamentos e sinalização de risco.
6.3 Procedimentos Durante a Coleta
6.3.1 OS GERENTES DE RESÍDUOS deverão acompanhar e prestar todo o apoio necessário às
operações de coleta e embarque, incluindo ações de emergência em caso de acidentes com
vazamento e derramamento de resíduos químicos.
6.3.2 OS GERENTES DE RESÍDUOS que não encaminharam previamente as duas vias assinadas do
Documento Fiscal dos Resíduos com a Declaração do Expedidor deverão entrega-las ao DGA/UFMG
no início da operação de coleta para compor a documentação obrigatória para o transporte terrestre
dos resíduos químicos da Unidade Geradora. O NÃO atendimento desta responsabilidade legal
implicará na retenção dos resíduos no Entreposto Setorial até a devida regularização da situação,
após o que os resíduos químicos poderão ser embarcados na próxima coleta e embarque de resíduos
perigosos da UFMG.
6.3.3 O DGA/UFMG deverá colocar a primeira via assinada dos Documentos Fiscais dos Resíduos com
a Declaração do Expedidor das Unidades que terão os resíduos embarcados no período, dentro da
Pasta do Expedidor-Gerador para posterior entrega ao Transportador, e recolher a assinatura do
Transportador, no carimbo de Recebemos, na segunda via assinada dos documentos, arquivando
esta via na Pasta da Coleta e Embarque dos resíduos da UFMG.
6.3.4 O DGA/UFMG deverá acompanhar e solicitar do Transportador a verificação prévia do
fechamento das embalagens internas de resíduos químicos antes de efetuar o seu recolhimento para
acondicionamento em embalagens externas.
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6.3.5 O DGA/UFMG deverá acompanhar e lembrar ao Transportador sobre a dispensa de
recolhimento de resíduos desconhecidos, explosivos, radioativos ou infectantes, além de embalagens
inadequadas, em estado de conservação precário, com rotulagem fora do padrão UFMG ou
contendo resíduos acima de 75% de sua capacidade.
6.3.6 O DGA/UFMG deverá acompanhar e solicitar do Transportador o recolhimento cuidadoso dos
resíduos dos boxes do Entreposto e o seu acondicionamento em embalagens externas, observando a
segregação dos resíduos por classes de risco e de compatibilidade química, o uso de material de
acolchoamento nas embalagens internas de vidro e tomando as devidas precauções para evitar
acidentes com esbarros, queda e quebra das embalagens contendo resíduos químicos perigosos.
6.3.7 O DGA/UFMG deverá acompanhar e solicitar do Transportador o preenchimento das
embalagens externas com material de acolchoamento ou com resíduos não classificados como
perigosos da classe de risco 9 da mesma Unidade Geradora ou ainda com resíduos da mesma classe
de risco de outras Unidades, no caso das embalagens externas não estiverem com sua capacidade
interna totalmente ocupada.
6.3.8 Após a embalagem dos resíduos, o DGA/UFMG ou os GERENTES DE RESÍDUOS deverão
proceder à rotulagem das embalagens externas por meio da fixação em sua superfície do rótulo de
risco principal fornecido pelo Transportador e das etiquetas externas preparadas pelo Departamento
de Gestão Ambiental.
6.3.9 No Procedimento de rotulagem, as embalagens externas que receberem ou resíduos de duas
ou mais classes de risco compatíveis ou resíduos de duas ou mais Unidades Geradoras deverão
receber, do mesmo modo, as etiquetas-padrão e os rótulos de risco correspondentes a estas
diferentes classes de risco e a estas distintas Unidades Geradoras.
6.3.10 No Procedimento de rotulagem, as embalagens externas que contiverem diversos tipos de
resíduos perigosos com o mesmo risco principal, mas com riscos subsidiários diferentes, estão
dispensadas do uso de rótulos de riscos subsidiários3. Ex: embalagens externas contendo resíduos
líquidos inflamáveis e resíduos líquidos inflamáveis e tóxicos e ainda, resíduos líquidos inflamáveis e
corrosivos deverão receber apenas o rótulo de risco principal referente à classe de líquidos
inflamáveis, sem nenhum tipo de rótulo de risco subsidiário.
6.3.11 Após a rotulagem dos resíduos, o DGA/UFMG deverá acompanhar e solicitar do Transportador
a conferição do fechamento das embalagens externas por meio do lacre que deve estar bem ajustado
para evitar acidentes com os resíduos durante o transporte.
6.3.12 Após o fechamento das embalagens externas, os GERENTES DE RESÍDUOS ou o DGA/UFMG
deverão acompanhar a pesagem dos resíduos feita pelo Transportador em balanças eletrônicas
devidamente aferidas e taradas, realizar a anotação e o somatório das massas no Formulário
“Pesagem dos Resíduos Químicos” (APÊNDICE D) e efetuar o registro da quantidade total de resíduos
no Formulário “Recibo da Coleta” (APÊNDICE E).
3

Resolução ANTT N° 420/04, itens 5.2.2.1.2 e 5.1.4.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) / PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PRA) / DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL (DGA)

11

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
POP UFMG/PRA/DGA-PGRQ/CE 02/2013
(POP UFMG/PRA/DGA-PGRQ/CE 01/2013 - Rev.01)

Aprovação Original: 18/02/13
Nº da Revisão: 01
Data da Revisão: 28/10/13
Página 12 de 23

Coleta e Embarque de Resíduos Químicos
para Fins de Transporte Rodoviário, Tratamento e Disposição Final Externa

6.3.13 O DGA/UFMG deverá preencher, assinar e recolher a assinatura do Transportador nas duas
vias do Recibo da Coleta, arquivando a via da UFMG na Pasta da Coleta e Embarque e entregando a
outra via ao Transportador.
6.3.14 O DGA/UFMG e os GERENTES DE RESÍDUOS deverão acompanhar o transporte dos resíduos
por meio de paleteiras ou carrinhos dos entrepostos setoriais até os veículos de carga e a elevação,
empilhamento, distribuição e amarração das embalagens, enfatizando sobre os cuidados para evitar
acidentes com queda e derramamento de resíduos, prevenindo riscos químicos e ergonômicos, e a
necessidade de se ter uma boa distribuição dos pesos das embalagens no veículo (estivagem da
carga).
6.3.15 O DGA/UFMG deverá entregar ao Transportador a Pasta do Expedidor-Gerador contendo o
Envelope para Transporte com a Ficha de Emergência e a primeira via assinada do Documento Fiscal
dos Resíduos com a Declaração do Expedidor relativo a cada Unidade Geradora com resíduos
embarcados para serem levados a bordo junto ao condutor do veículo durante as operações de
carga, transporte, descarga e transbordo. O Envelope para Transporte e a Ficha de Emergência,
entretanto, deverão ser mantidos a bordo também durante as operações de limpeza e
descontaminação do veículo.
6.3.16 O DGA/UFMG deverá cobrar do Transportador a disponibilização de pessoal devidamente
treinado e com o porte de EPIs adequados aos resíduos químicos manuseados.
6.3.17 Caso necessário, os GERENTES DE RESÍDUOS deverão orientar o pessoal de Serviços Gerais
sobre os procedimentos de limpeza em caso de acidente com vazamento ou derramamento de
resíduos químicos.
6.3.18 As UNIDADES GERADORAS deverão estar cientes de que NÃO poderão ser embarcados nos
veículos do Transportador resíduos desacompanhados da documentação obrigatória (Documento
Fiscal com Declaração do Expedidor assinada), resíduos desconhecidos, explosivos, radioativos ou
infectantes, resíduos com rotulagem fora do padrão UFMG ou que estejam acondicionados em
embalagens inadequadas, em estado de conservação precário e envasados em volume superior a
75% da capacidade da embalagem.
6.3.19 O DGA/UFMG deverá realizar o “Registro Fotográfico” dos Entrepostos com seus resíduos,
sinalização de risco, embalagens internas com suas rotulagens; o manejo dos resíduos, incluindo sua
retirada dos entrepostos, a embalagem externa dos resíduos, a rotulagem das embalagens externas,
a pesagem dos resíduos e o seu transporte interno até os veículos; a elevação, empilhamento,
distribuição e amarração das embalagens nos veículos.
6.4 Procedimentos Pós - Coleta
6.4.5 O DGA/UFMG deverá reencaminhar para os Gerentes de Resíduos, por via eletrônica, o
Inventário de Resíduos Químicos atualizado para novo preenchimento anual, no prazo de até uma
semana após a última coleta e embarque de resíduos químicos do ano.
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6.4.6 OS GERENTES DE RESÍDUOS deverão encaminhar para os Geradores, por via eletrônica, o
Inventário de Resíduos Químicos enviado pelo DGA, no prazo de até uma semana após a última
coleta e embarque de resíduos químicos do ano.
6.4.3 O DGA/UFMG deverá elaborar o “Relatório Gerencial da Coleta e Embarque de Resíduos
Químicos da UFMG para Fins de Transporte, Tratamento e Disposição Final Externa”, norteado pelo
uso de Indicadores de Desempenho, no prazo de até duas semanas após cada coleta de resíduos
químicos do ano.
6.4.4 O DGA/UFMG deverá elaborar o “Relatório da Evolução Histórica dos Indicadores de
Desempenho das Coletas e Embarques de Resíduos Químicos da UFMG para Fins de Transporte,
Tratamento e Disposição Final Externa”, no prazo de até três semanas após a última coleta do
ano.
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APÊNDICES
Apêndice A - Cronograma das Atividades Pré-Coleta e Pós-Coleta

PGRQ

COLETA E EMBARQUE DE RESÍDUOS QUIMICOS

PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS QUÍMICOS

Ações, Responsáveis e Prazos para Execução dos Procedimentos Previstos no POP UFMG/PRA/DGA-PGRQ/CE 02/2013

Item

Quem

N°: /201_
Data:
Coleta: Mês 201_
Página 1 de 5

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES PRÉ-COLETA E PÓS-COLETA

Procedimentos Pré-Coleta

Prazos
J

6.1.1

DGA Agendar com o Transportador as datas de coleta e embarques de
resíduos químicos na Instituição.

1ª quinzena
fevereiro

6.1.2

DGA Preparar o “Cronograma Anual das Coletas e Embarques de Resíduos
Químicos”.

1ª quinzena
fevereiro

6.1.2

DGA Encaminhar aos Gerentes de Resíduos (GRs), por via eletrônica, o
“Cronograma Anual das Coletas e Embarques de Resíduos Químicos”.

1ª quinzena
fevereiro

6.1.3

GRs Preparar o “Cronograma Anual de Recebimento de Resíduos
Químicos”, tomando como base o “Cronograma Anual das Coletas...”.

2ª quinzena
fevereiro

6.1.3

GRs Encaminhar aos Geradores e ao DGA, por via eletrônica, o
“Cronograma Anual de Recebimento de Resíduos Químicos”.

2ª quinzena
fevereiro

6.1.4

DGA Encaminhar solicitação aos GR, por via eletrônica, de encaminhamento
do “Inventário de Resíduos Químicos das Unidades Geradoras”.

Meses
F
M

(Coletas em Abril, Agosto e Dezembro)
A M
J
J
A
S
O N

Um mês
antes da coleta
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Item

Quem

Procedimentos Pré-Coleta

Prazos
J

6.1.5

GRs Encaminhar ao DGA, por via eletrônica, o “Inventário de Resíduos
Químicos das Unidades Geradoras”.

Um mês
antes da coleta

6.1.6

GRs Paralisar o recebimento de resíduos no Entreposto Setorial até a data
de finalização da coleta e embarque dos resíduos químicos do período.

Um mês
antes da coleta

6.1.7

DGA Revisar o “Inventário de Resíduos Químicos das Unidades Geradoras”.

No mês que
antecede a coleta

6.1.8

DGA Encaminhar correspondência ao Transportador, por via eletrônica,
solicitando o preenchimento e encaminhamento de formulários e de
cópias dos documentos obrigatórios e informando sobre o quantitativo
de resíduos químicos inventariados, entre outras providências.

Duas semanas
antes da coleta

6.1.9

DGA Receber do Transportador, por via eletrônica, os formulários
preenchidos e as cópias dos documentos solicitados em 6.1.8.

Uma semana
antes da coleta

6.1.10

DGA Elaborar e imprimir os Documentos Fiscais e as Etiquetas das
Embalagens Externas das Unidades.

Uma semana
antes da coleta

6.1.11

DGA Encaminhar para os GRs os Documentos Fiscais dos Resíduos com as
Declarações do Expedidor (duas vias) para as devidas assinaturas dos
Representantes Legais e Gerentes de Resíduos de cada UG.

Uma semana
antes da coleta

6.1.12

DGA Encaminhar ao Transportador e aos Gerentes de Resíduos, por via
eletrônica, o “Cronograma Imediato de Coleta e Embarque de RQs”.

Uma semana
antes da coleta

6.1.13

GRs Providenciar as assinaturas e encaminhar para o DGA as duas vias dos
Documentos Fiscais dos Resíduos com as Declarações do Expedidor
assinadas ou, em caráter excepcional avisar que os documentos já se
encontram assinados na Gerência de Resíduos.

Dois dias
antes da coleta

6.1.13

DGA Receber dos GRs os Documentos Fiscais dos Resíduos com as
Declarações do Expedidor (duas vias) devidamente assinados.

Dois dias
antes da coleta

Meses
F
M

(Coletas em Abril, Agosto e Dezembro)
A M
J
J
A
S
O N
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Item

Quem

Procedimentos Pré-Coleta

Prazos

6.1.14

GRs Encaminhar ao Chefe de Serviços Gerais, por via eletrônica,
correspondência solicitando providências para garantir o acesso do
Transportador ao Entreposto, entre outros.

Dois dias
antes da coleta

6.1.15

DGA Encaminhar à Divisão de Transportes, por via eletrônica,
correspondência solicitando providências para fornecimento de veículo
com condutor para transporte do DGA nos dias de coleta e embarque.

Dois dias
antes da coleta

6.1.16

DGA Montar as Pastas do Expedidor-Gerador (uma por veículo por viagem).

Dois dias
antes da coleta

6.1.17

DGA Montar as Pastas da Coleta e Embarque (uma por equipe de coleta).

Dois dias
antes da coleta

6.1.18

DGA Reservar duas máquinas fotográficas (uma para cada equipe) para
realizar o “Registro Fotográfico” de todo o processo de coleta.

Dois dias
antes da coleta

Item

Quem

Procedimentos Pós-Coleta

J

Meses
F
M

(Coletas em Abril, Agosto e Dezembro)
A M
J
J
A
S
O N

D

J

Meses
F
M

(Coletas em Abril, Agosto e Dezembro)
A M
J
J
A
S
O N

D

Prazos

6.4.5

DGA Reencaminhar para os Gerentes de Resíduos, por via eletrônica, o
Inventário de Resíduos Químicos para novo preenchimento anual.

Uma semana após
última coleta ano

6.4.6

GRs Encaminhar para os Geradores, por via eletrônica, o Inventário de
Resíduos Químicos enviado pelo DGA.

Uma semana após
última coleta ano

6.4.7

DGA Elaborar o “Relatório Gerencial da Coleta e Embarque de Resíduos
Químicos da UFMG para Fins de Transporte, Tratamento e Disposição
Final Externa”.

Duas semanas após
cada coleta

6.4.8

DGA Elaborar o “Relatório da Evolução Histórica dos Indicadores de
Três semanas após
Desempenho das Coletas e Embarques de Resíduos Químicos da UFMG última coleta ano
para Fins de Transporte, Tratamento e Disposição Final Externa”.
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Apêndice B - Lista de Verificação das Coletas e Embarques de Resíduos Químicos

PGRQ
PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS QUÍMICOS

Equipe de Coleta:
Data da Coleta:

COLETA E EMBARQUE DE RESÍDUOS QUIMICOS

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS COLETAS E EMBARQUES DE RQs
Conformidade da Coleta e Embarque de Resíduos Químicos com o
Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos

Início da Coleta:

N°: /201_
Data:
Coleta: Mês 201_
Página 1 de 2

Unidades Geradoras:
Término da Coleta:

QUESITOS DO TRANSPORTADOR (TR):

Sim Não

1 O TR disponibilizou veículo com sinalização correta, legível e afixada de forma adequada?
2 O TR disponibilizou veículo limpo e descontaminado?
3 O TR disponibilizou veículo munido com os documentos obrigatórios para o transporte,
4

5

6
7

conforme dados do Formulário “Verificação da Documentação do Transportador”?
O TR disponibilizou veículo com características técnicas e operacionais adequadas,
comprovado pelo porte do Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos
Perigosos (CIPP) e do Certificado de Inspeção Veicular (CIV)?
O TR disponibilizou veículo munido com os conjuntos de EPIs e de equipamentos para
situações de emergência, além do tacógrafo, conforme dados do Formulário “Verificação
dos Elementos de Segurança dos Veículos do Transportador”?
O TR disponibilizou condutor munido com os documentos obrigatórios para o transporte,
conforme dados do Formulário “Verificação da Documentação do Transportador”?
O TR preencheu as embalagens externas com resíduos compatíveis quimicamente?

8 O TR embarcou resíduos químicos bem estivados e amarrados por meios adequados?

QUESITOS DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL (DGA):

Sim Não

1 O DGA recebeu o Transportador com a Pasta da Coleta e Embarque e a Pasta do

Expedidor-Gerador previamente montadas?
2 O DGA aplicou esta “Lista de Verificação da Coleta e Embarque de Resíduos Químicos”
durante toda a operação de coleta?
3 O DGA orientou e acompanhou o pessoal envolvido nas operações de coleta?
4 O DGA verificou a conformidade da documentação, dos veículos, condutores e
equipamentos de segurança do Transportador?
5 O DGA garantiu o embarque de resíduos com a documentação obrigatória por parte do
Transportador e do Expedidor-Gerador?
6 O DGA garantiu o embarque de resíduos com deslocamento rodoviário permitido pela
ANTT, ou seja, impediu o embarque de resíduos desconhecidos, explosivos e radioativos?
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) / PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PRA) / DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL (DGA)
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QUESITOS DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL (DGA):

Sim Não

7 O DGA garantiu o embarque de resíduos acondicionados em embalagens adequadas, em
bom estado de conservação e preenchidas com até 75% de sua capacidade?
8 O DGA garantiu o embarque de resíduos embalados somente em embalagens internas/
externas, impedindo o uso de embalagens singelas que poderiam comprometer uma boa
estivagem e amarração da carga?
9 O DGA garantiu o embarque de embalagens internas de resíduos com a rotulagem
padrão UFMG?
10 O DGA garantiu o embarque de embalagens internas acondicionadas em embalagens
externas por compatibilidade química?
11 O DGA garantiu o embarque de resíduos em embalagens externas providas de lacres em
bom estado de conservação?
12 O DGA garantiu o embarque de resíduos em embalagens externas com tamanho padrão
(200L) para permitir uma boa estivagem da carga?
13 O DGA emitiu e fixou as etiquetas-padrão nas embalagens externas acompanhadas pelos
rótulos de risco fornecidos pelo Transportador?
14 O DGA acompanhou a pesagem dos resíduos em balanças aferidas e taradas, fez as
anotações das massas no Formulário “Pesagem dos Resíduos Químicos” e efetuou o
registro da quantidade total de resíduos no Formulário “Recibo da Coleta”?
15 O DGA emitiu e entregou o Recibo da Coleta assinado pelas partes ao Transportador?
16 O DGA emitiu e entregou ao Transportador a primeira via dos Documentos Fiscais dos
Resíduos relativos às Unidades Geradoras com resíduos embarcados?
17 O DGA emitiu e obteve a assinatura do Transportador na segunda via dos Documentos
Fiscais dos Resíduos das Unidades Geradoras com resíduos embarcados?
18 O DGA emitiu e entregou ao Transportador a Ficha de Emergência com o Envelope para
Transporte?
19 O DGA acompanhou e verificou se os resíduos químicos estavam bem estivados e
amarrados por meios adequados?
20 O DGA guardou na Pasta da Coleta e Embarque o formulário preenchido da “Pesagem
dos Resíduos Químicos”, o “Recibo da Coleta” e a segunda via dos Documentos Fiscais
dos Resíduos das Unidades Geradoras com resíduos embarcados?
21 O DGA realizou o Registro Fotográfico das operações de coleta e embarque?

QUESITOS DA UNIDADE GERADORA (UG):

Sim Não

1 A UG se fez representar pelo gerente de resíduos?

Un. Conformes:
Un. Não Conformes:
2 A UG emitiu o Documento Fiscal Setorial dos Resíduos?
Un. Conformes:
Un. Não Conformes:
3 A UG assinou a Declaração do Expedidor?
Un. Conformes:
Un. Não Conformes:
4 A UG acondicionou os resíduos químicos em embalagens apropriadas?
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QUESITOS DA UNIDADE GERADORA (UG):

Sim Não

5 A UG acondicionou os resíduos químicos em embalagens em bom estado de

conservação, limpas e isentas de contaminação externa?
Un. Conformes:
Un. Não Conformes:
6 A UG preencheu as embalagens com no máximo 75% de sua capacidade?
7 A UG tampou adequadamente as embalagens?

Un. Conformes:
Un. Não Conformes:
8 A UG rotulou adequadamente as embalagens?
Un. Conformes:
Un. Não Conformes:
9 A UG segregou os resíduos químicos no Entreposto Setorial por classe de risco e
compatibilidade química?
Un. Conformes:
Un. Não Conformes:
10 A UG evitou o recebimento de resíduos desconhecido, explosivo, radioativo ou
infectante no Entreposto Setorial?
Un. Conformes:
Un. Não Conformes:

REGISTRO DE ACIDENTE OU INCIDENTE:

Obs:

Belo Horizonte,

______________________________________
Gerente de Resíduos (ou Substituto)

de

de 201_

________________________________
Responsável pelo DGA
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Apêndice C - Cronograma Anual das Coletas e Embarques de Resíduos Químicos

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS - PGRQ

CRONOGRAMA ANUAL DAS COLETAS E EMBARQUES DE RESÍDUOS QUÍMICOS (RQs)
CAMPUS PAMPULHA - 2013
Datas das Coletas e Datas Limite para Envio do Inventário de RQs

LEGENDA
Dias de Coleta de RQPs em TODAS as Unidades Geradoras do Campus
(ICB, EV, FF, DQ, EE, IGC, DF, FO, COLTEC, EBA, CM, FAE, EEFTO)
Dias de Coleta dos RQPs nas Maiores Unidades Geradoras do Campus
(ICB, EV, FF, DQ, EE)
Data Limite para o Gerente de Resíduos de cada Unidade Geradora enviar o Inventário de
Resíduos Químicos das Unidades Geradoras relativo à próxima coleta, conforme estabelecido
no PROCEDIMENTO POP UFMG/PRA/DGA-PGRQ/IN 02/2013 ou em suas atualizações, para
conferência e elaboração do Documento Fiscal dos Resíduos e das Etiquetas das Embalagens
Externas das Unidades Geradoras por parte do DGA.
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Apêndice D - Formulário “Pesagem dos Resíduos Químicos”

PGRQ
PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS QUÍMICOS

COLETA E EMBARQUE DE RESÍDUOS QUIMICOS

PESAGEM DOS RESÍDUOS
Registro das Massas de Resíduos por Unidade Geradora

Unidade Geradora (UG):
Início da Coleta:

N°: /201_
Data:
Coleta: Mês 201_

Término da Coleta:

Série

Total
(kg)

Massa (kg)

Embalagem Externa 200L
(Tara: kg)

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
Massa Total de Resíduo Químico (kg):

Belo Horizonte,

______________________________________
Gerente de Resíduos (ou Substituto)

de

de 201_

________________________________
Responsável pelo DGA
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Apêndice E - Recibo de Coleta

PGRQ
PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS QUÍMICOS

COLETA E EMBARQUE DE RESÍDUOS QUIMICOS

RECIBO DE COLETA
(Via do Transportador)

Empresa Transportadora:

CNPJ:

Cliente: Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha

CNPJ:

N°: /201_
Data:
Coleta: Mês 201_

Locais de Coleta:
Início da Coleta:

Término da Coleta:

Massa Total de Resíduo Químico (kg):

Pesado na UFMG na presença da Empresa

Pesado na UFMG na ausência da Empresa

Belo Horizonte,

de

_____________________________________
Responsável pelo DGA/UFMG

de 201_
____________________________________
Responsável pelo Transportador

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PGRQ
PROGRAMA DE
GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS QUÍMICOS

COLETA E EMBARQUE DE RESÍDUOS QUIMICOS

RECIBO DE COLETA
(Via da UFMG)

Empresa Transportadora:

CNPJ:

Cliente: Universidade Federal de Minas Gerais – Campus Pampulha

CNPJ:

N°: /201_
Data:
Coleta: Mês 201_

Locais de Coleta:
Início da Coleta:

Término da Coleta:

Massa Total de Resíduo Químico (kg):

Pesado na UFMG na presença da Empresa
Belo Horizonte,
_____________________________________
Responsável pelo DGA/UFMG

Pesado na UFMG na ausência da Empresa
de

de 201_
____________________________________
Responsável pelo Transportador
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