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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

A geração de resíduos oriundos das diversas atividades desenvolvidas dentro das 

universidades, constitui-se atualmente um grande desafio a ser enfrentado. O descarte 

inadequado dos resíduos tem produzido passivos ambientais capazes de colocar em risco e 

comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações (Brasil, 

2006). 

O processo de construção da gestão de resíduos em universidades é complexo, exige o 

esforço sistêmico e integrado de toda a comunidade acadêmica. As mudanças de conduta da 

comunidade acadêmica, em relação aos resíduos por ela gerados, estão associadas a uma cadeia 

complexa de variáveis que se inter-relacionam e que dependem das características específicas 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão (De Conto, 2010). 

Assim, este documento foi elaborado para orientar e estabelecer medidas a serem 

tomadas para o gerenciamento de resíduos sólidos provenientes das unidades geradoras da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 

Além disso, a atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos visa dar 

embasamento para o atendimento dos Decreto nº 13.653, de 26 de setembro de 2018 e Decreto 

13.720, de dezembro de 2018, referentes à obrigatoriedade de coleta, transporte, tratamento e 

destinação dos resíduos sólidos e disposição final dos rejeitos provenientes dos grandes 

geradores. 

O documento apresenta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos, 

observando suas características, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final, de forma 

a atender as legislações vigentes e, assim, garantir a proteção da saúde pública e a qualidade do 

meio ambiente.  

Os procedimentos e manuseio e o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde 

deverão ser apresentados, separadamente, no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço 

de Saúde (PGRSS). 

 

  



 

2 
 

2. CONCEITOS BÁSICOS DO GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

2.1. Definição de Resíduos Sólidos 

 

A Política Nacional dos Recursos Sólidos nº 12.305/2010 classifica resíduos sólidos 

como material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, 

nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos 

d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível. 

 

2.2. O que é PGRS? 

 

O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Sólidos (PGRS) é um documento com valor 

jurídico que comprova a capacidade de uma empresa de gerir todos os resíduos que 

eventualmente venha a gerar. Trata-se de um documento integrante do processo de 

licenciamento ambiental, que tem como objetivo minimizar a produção de resíduos e 

proporcionar um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.  

De acordo com o Art. 21. da Política Nacional dos Recursos Sólidos nº 12.305/2010, 

um plano de gerenciamento de resíduos sólidos deve conter, minimamente, a descrição do 

empreendimento ou atividade; diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, 

contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais 

a eles relacionados; identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 

geradores; ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento 

incorreto ou acidentes; metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de 

resíduos sólidos e à reutilização e reciclagem; medidas saneadoras dos passivos ambientais 

relacionados aos resíduos sólidos. 

O PGRS também deve apontar e descrever as ações relativas ao seu manejo, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, bem como a proteção à 
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saúde pública e ao meio ambiente. A Figura 1 apresenta o fluxograma das fases do 

gerenciamento dos resíduos de sólidos. 

 

 

Figura 1. Fluxograma das fases do GRS. 

 

Conforme a Política Nacional dos Recursos Sólidos nº 12.305/2010, estão sujeitos à 

elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: os geradores de resíduos dos 

serviços públicos de saneamento básico; resíduos industriais gerados nos processos produtivos 

e instalações industriais; resíduos de serviços de saúde; e resíduos de mineração gerados na 

atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios; os estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos e não perigosos, mesmo que não sejam 

equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal; as empresas de construção 

civil; os responsáveis pelos terminais e outras instalações; e os responsáveis por atividades 

agrossilvopastoris. 

 

2.3. Classificação dos Resíduos 

 

Os resíduos sólidos são classificados de diversas formas, as quais se baseiam em 

determinadas características ou propriedades. Os resíduos podem ser classificados quanto à 

natureza física, à composição química, aos riscos potenciais ao meio ambiente e à origem. 

 

Segregação Acondicionamento Identificação

Coleta e Transporte 
Interno

Armazemaneto 
temporário ou interno

Coleta e Transporte 
Interno

Armazenamento Externo Coleta e Transporte 
Externo Tratamento

Disposição final
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2.3.1. Quanto à natureza física 

 

Os resíduos, quanto à natureza física, podem ser classificados em: 

 Resíduos secos: são os materiais recicláveis, como papéis, papelão, tetrapak, plásticos, 

vidros, metais (aço e alumínio), madeira, entre outros; 

 Resíduos úmidos: são os resíduos orgânicos e rejeitos, como resto de comida, cascas de 

alimentos, podas de plantas, resíduos de banheiro (fraldas, absorventes e cotonetes), entre 

outros. 

 

2.3.2. Quanto à composição química 

 

Os resíduos, quanto à composição química, podem ser classificados em: 

 Resíduo Orgânico: são os resíduos que possuem origem animal ou vegetal, tais como 

restos de alimentos, legumes, frutas, verduras, sementes, plantas, folhas, flores, restos de 

carnes e ossos, madeiras, papéis, etc. 

 Resíduo Inorgânico: são os resíduos que não possuem origem biológica, tais como 

plásticos, vidros borrachas, tecidos, metais (alumínio, ferro e etc.), isopor, lâmpadas, velas, 

parafina, cerâmicas, porcelana, espumas, entre outros.  

 

2.3.3. Quanto aos riscos potenciais de contaminação do meio ambiente (NBR 

10.004/2004) 

 

De acordo com a norma NBR 10.004/2004 da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), estes resíduos são classificados em:  

 Classe I – Perigosos 

 Classe II – Não Perigosos 

 Classe IIA – Não Inertes 

 Classe IIB – Inertes 

 

2.3.3.1. Resíduos classe I - Perigosos 

 

São os resíduos que apresentam riscos ao meio ambiente ou riscos à saúde pública, 

apresentando uma ou mais das seguintes características: inflamibilidade; corrosividade; 

reatividade; toxicidade; ou patogenicidade. 
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2.3.3.1.1. Inflamabilidade 

 

Um resíduo sólido é caracterizado como inflamável (código de identificação D001) se 

uma amostra representativa dele, obtida conforme a ABNT NBR 10.007/2004, apresentar 

qualquer uma das seguintes propriedades: 

 Ser líquida e ter ponto de fulgor inferior a 60°C, determinado conforme ABNT NBR 

14.598/2012 ou equivalente, excetuando-se as soluções aquosas com menos de 24% de 

álcool em volume; 

 Não ser líquida e ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão de 25°C e 0,1 MPa 

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

espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e persistentemente, dificultando a 

extinção do fogo; 

 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; 

 Ser um gás comprimido inflamável, conforme a Legislação Federal sobre transporte de 

produtos perigosos (Portaria nº 204/1997 do Ministério dos Transportes). 

 

2.3.3.1.2. Corrosivo 

 

Um resíduo é caracterizado como corrosivo (código de identificação D002) se uma 

amostra representativa dele, obtida segundo a ABNT NBR 10.007/2004, apresentar uma das 

seguintes propriedades: 

 Ser aquosa 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 apresente pH inferior a 

2 ou superior ou igual a 12,5; 

 Ser líquida ou, quando misturada em peso equivalente de água, produzir um líquido e 

corroer o aço (COPANT 1020) a uma razão maior que 6,35 mm ao ano, a uma temperatura 

de 55°C, de acordo com USEPA SW 846 ou equivalente. 

 

2.3.3.1.3. Reatividade 

 

Um resíduo é caracterizado como reativo (código de identificação D003) se uma 

amostra representativa dele, obtida segundo a ABNT NBR 10.007/2004, apresentar uma das 

seguintes propriedades: 
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 Ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar; 

 Reagir violentamente com a água; 

 Formar misturas potencialmente explosivas com a água; 

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

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

 Possuir em sua constituição os íons CN ou S2- em concentrações que ultrapassem os limites 

de 250 mg de HCN liberável por quilograma de resíduo ou 500 mg de H2S liberável por 

quilograma de resíduo, de acordo com ensaio estabelecido no USEPA - SW 846; 

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

catalítica ou temperatura em ambientes confinados; 

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

25°C e 0,1 MPa (1 atm); 

 Ser explosivo, definido como uma substância fabricada para produzir um resultado prático, 

através de explosão ou efeito pirotécnico, esteja ou não esta substância contida em 

dispositivo preparado para este fim. 

 

2.3.3.1.4. Toxicidade 

 

Um resíduo é caracterizado como tóxico se uma amostra representativa dele, obtida 

segundo a ABNT NBR 10.007/2004, apresentar uma das seguintes propriedades: 

 Quando o extrato obtido desta amostra, segundo a ABNT NBR 10.005/2004, contiver 

qualquer um dos contaminantes em concentrações superiores aos valores constantes no 

anexo F da NBR 10.004/2004. Neste caso, o resíduo deve ser caracterizado como tóxico 

com base no ensaio de lixiviação, com código de identificação constante no anexo F da 

NBR 10.004/2004; 

 Possuir uma ou mais substâncias constantes no anexo C da NBR 10.004/2004 e apresentar 

toxicidade. Para avaliação dessa toxicidade, devem ser considerados os seguintes fatores: 

 Natureza da toxicidade apresentada pelo resíduo; 

 Concentração do constituinte no resíduo; 

 Potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua degradação, tem para 

migrar do resíduo para o ambiente, sob condições impróprias de manuseio; 

 Persistência do constituinte ou qualquer produto tóxico de sua degradação; 
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 Potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua degradação, tem para 

degradar-se em constituintes não perigosos, considerando a velocidade em que 

ocorre a degradação; 

 Extensão em que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua degradação, é 

capaz de bioacumulação nos ecossistemas; 

 Efeito nocivo pela presença de agente teratogênico, mutagênico, carcinogênico ou 

ecotóxico, associados a substâncias isoladamente ou decorrente do sinergismo entre 

as substâncias constituintes do resíduo; 

 Ser constituída por restos de embalagens contaminadas com substâncias constantes nos 

anexos D ou E da NBR 10.004/2004; 

 Resultar de derramamentos ou de produtos fora de especificação ou do prazo de validade 

que contenham quaisquer substâncias constantes nos anexos D ou E da NBR 10.004/2004; 

 Ser comprovadamente letal ao homem; 

 Possuir substância em concentração comprovadamente letal ao homem ou estudos do 

resíduo que demonstrem uma DL50 oral para ratos menor que 50 mg/kg ou CL50 inalação 

para ratos menor que 2 mg/L ou uma DL50 dérmica para coelhos menor que 200 mg/kg. 

 

2.3.3.1.5. Patogenicidade 

 

Um resíduo é caracterizado como patogênico (código de identificação D004) se uma 

amostra representativa dele, obtida segundo a ABNT NBR 10.007, contiver ou se houver 

suspeita de conter, microorganismos patogênicos, proteínas virais, ácido desoxiribonucléico 

(ADN) ou ácido ribonucléico (ARN) recombinantes, organismos geneticamente modificados, 

plasmídios, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em homens, 

animais ou vegetais. 

Os resíduos de serviços de saúde deverão ser classificados conforme ABNT NBR 

12.808. 

Os resíduos gerados nas estações de tratamento de esgotos domésticos e os resíduos 

sólidos domiciliares, excetuando-se os originados na assistência à saúde da pessoa ou animal, 

não serão classificados segundo os critérios de patogenicidade. 

 

2.3.3.2.  Resíduos classe II – Não perigosos 

 

São basicamente os resíduos com as características do lixo doméstico. 
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2.3.3.2.1. Resíduos classe II A – Não inertes 

 

Aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de 

resíduos classe II B - Inertes. Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais 

como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

 

2.3.3.2.2. Resíduos classe II B – Inertes 

 

São os resíduos que não se degradam ou não se decompõem quando dispostos no solo, 

como restos de construção, os entulhos de demolição, pedras e areias retirados de escavações. 

 

2.3.4. Quanto à origem  

 

A Política Nacional de Recursos Sólidos nº 12.305/2010 classifica os resíduos, quanto 

à origem, como: 

 

2.3.4.1. Resíduos domiciliares  

 

Os originários de atividades domésticas em residências urbanas, como restos de comida, 

cascas de alimentos, produtos deteriorados, verduras, jornais e revistas, garrafas, embalagens 

em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis, entre outros. 

 

2.3.4.2. Resíduos de limpeza urbana 

 

São os resíduos presentes nos logradouros públicos, em geral resultantes da natureza, 

tais como folhas, galhos, poeira, terra e areia, e também aqueles descartados irregular e 

indevidamente pela população, como entulho, bens considerados inservíveis, papéis, restos de 

embalagens e alimentos. 

 

2.3.4.3. Resíduos sólidos urbanos  

 

Os englobados nos itens “2.3.4.1” e “2.3.4.2”. 
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2.3.4.4. Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 

 

São os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, cujas características 

dependem da atividade ali desenvolvida, excetuados os referidos nas alíneas "2.3.4.2", 

"2.3.4.5", "2.3.4.7", "2.3.4.8" e "2.3.4.10". 

 

2.3.4.5. Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

 

Os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea "2.3.4.3". 

 

2.3.4.6. Resíduos industriais 

 

Os gerados nos processos produtivos e instalações industriais. 

 

2.3.4.7. Resíduos de serviços de saúde 

 

Os gerados nas atividades relacionadas à saúde, conforme definido em regulamento ou 

em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária do Brasil (SNVS). 

Os resíduos de serviço de saúde podem ser subdivididos em cinco diferentes grupos: 

Resíduos Infectantes (grupo A); Resíduos Químicos (grupo B); Rejeitos Radioativos (grupo C); 

Resíduos Comuns (grupo D); e Perfurocortante (grupo E). A seguir são apresentados os cinco 

grupos e seus respectivos representantes. 

 

2.3.4.7.1. Grupo A 

 

Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de 

maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. Devido a estas 

características, os resíduos do grupo A não podem ser reciclados, reutilizados ou 

reaproveitados, inclusive para alimentação animal. 

O grupo A é composto por cinco subgrupos específicos de resíduos. A seguir, são 

apresentados os subgrupos do grupo A, com seus respectivos representantes: 
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Grupo A1: Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos 

biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou 

atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura 

de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética; resíduos resultantes da atenção 

à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por 

agentes classe de risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de 

disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante 

ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; bolsas transfusionais contendo sangue 

ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de 

validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; sobras de amostras de laboratório 

contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de 

assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

 

Grupo A2: Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais 

submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas 

forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de 

relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo 

anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica. 

 

Grupo A3: Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais 

vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 cm ou idade gestacional 

menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição 

pelo paciente ou pelos familiares. 

 

Grupo A4: Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; filtros de 

ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico hospitalar 

e de pesquisa, entre outros similares; sobras de amostras de laboratório e seus recipientes 

contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam 

suspeitos de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e 

risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne 

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com 

suspeita de contaminação com príons; resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, 

lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; 

recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue 
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ou líquidos corpóreos na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos 

provenientes de procedimentos; cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de 

confirmação diagnóstica; carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes 

de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, 

bem como suas forrações; e bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-

transfusão. 

 

Grupo A5: Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarifi cantes e 

demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou 

certeza de contaminação com príons. 

 

2.3.4.7.2. Grupo B 

 

O grupo B incluem resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco 

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

corrosividade, reatividade e toxicidade, tais como: produtos hormonais e produtos 

antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; 

imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, 

drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos 

farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações; 

resíduos de saneantes, desinfetantes, resíduos contendo metais; pesados; reagentes para 

laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; efluentes de processadores de 

imagem (reveladores e fixadores); efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em 

análises clínicas; e demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 

10.004/2010 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

 

2.3.4.7.3. Grupo C 

 

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos 

em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

Enquadram-se neste grupo quaisquer materiais resultantes de laboratórios de pesquisa e ensino 

na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e serviços de medicina nuclear e radioterapia 

que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de eliminação. 
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2.3.4.7.4. Grupo D 

 

Resíduos do grupo D são aqueles que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, 

como: papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, 

resto alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo 

de soro e outros similares não classificados como A1; sobras de alimentos e do preparo de 

alimentos; resto alimentar de refeitório; resíduos provenientes das áreas administrativas; 

resíduos de varrição, flores, podas e jardins; e resíduos de gesso provenientes de assistência à 

saúde. 

 

2.3.4.7.5. Grupo E 

 

São exemplos de resíduos do grupo E: materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais 

como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 

pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e 

lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 

coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

 

2.3.4.8.  Resíduos da construção civil  

 

Os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

 

2.3.4.9.  Resíduos agrossilvopastoris  

 

Os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a 

insumos utilizados nessas atividades, como restos de embalagens impregnados com pesticidas 

e fertilizantes químicos. 

 

2.3.4.10.  Resíduos de serviços de transportes  

 

Os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários 

e passagens de fronteira. 
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2.3.4.11.  Resíduos de mineração 

 

Os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Minimizar a produção e proporcionar aos resíduos gerados na Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul um encaminhamento seguro e eficiente, em concordância com as legislações 

vigentes, garantindo a integridade física das pessoas direta e indiretamente envolvidas no 

processo, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente.  

 

3.2. Objetivo Específico 

 

 Esclarecer dúvidas sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos da UFMS; 

 Definir medidas de segurança de saúde pública e do trabalhador; 

 Prevenir acidentes ocupacionais; 

 Estabelecer procedimentos adequados para o manejo de cada grupo de resíduo; 

 Impedir a contaminação dos resíduos comuns por resíduos infectantes e químicos; 

 Reduzir o volume de resíduos gerados; 

 Reduzir o volume e a massa de resíduos contaminados; 

 Estimular a mudança de comportamento e atitude da comunidade acadêmica. 
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4. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O 
ESTABELECIMENTO 

 

 

4.1. Identificação 
 

Razão Social: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Nome Fantasia: UFMS 

CNPJ: 15.461.510/0001-33 

 

4.2. Localização 

 

Endereço: Rua Cidade Universitária, S/N, 79070-900, Campo Grande – MS. 

Telefone: (067) 3345-7010 - E-mail: reitoria@ufms.br 

 

 
Figura 2. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 

4.3. Atividades 

 

Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul são realizadas atividades relacionadas 

N 

S 

O L 
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ao ensino superior, à pesquisa e à extensão, sendo que os locais que mais geram resíduos sólidos 

são as salas de aulas/professores/reunião, laboratórios, biblioteca, teatro Glauce Rocha, 

cantinas, estádio, ginásio e restaurante. 

 

4.4. Área do empreendimento e Unidades 

 

Área total do terreno: 

 Setor 1 – 49,01 ha  

 Setor 2 – 31,92 ha 

 Setor 3 e 4 - 85,73 ha 

 

A UFMS Campus Campo Grande é composta pelas seguintes unidades: REITORIA; SECOM; 

SEAVI; SEDFOR; GAB; PROJUR; OUV; PROGRAD; PROPP; PROAES; PROECE; 

PROADI; PROPLAN; PROGEP; AGETIC; AGINOVA; HUMAP; FACOM; FADIR; 

FAENG; FAMED; FAODO; FAMEZ; FAALC; FAED; FACH; FACFAN; INBIO; INISA; 

INMA; INQUI; INFI; ESAN; Biblioteca; Restaurante Universitário; Teatro Glauce Rocha; 

Estádio Morenão; e Ginásio Moreninho. 

 

4.5. Organograma 

 

 

Figura 3. Organograma da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
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4.6. Representante Legal da UFMS 

 

 Nome: Marcelo Augusto Santos Turine 
 Cargo: Reitor 

 

 Nome: Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo 
 Cargo: Vice-Reitora 
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5. EQUIPE DE TRABALHO 
 

 

Tabela 1. Equipe de Trabalho da UFMS 

 

FAENG 

Gestor da Unidade Responsável Titular Responsável Titular Laboratório 
Nathália Mitsuko 
Oyama 

David Alex Arancibia 
Suárez 

Não possui Laboratório de Transportes – LATRAN 

Bruno Alonso 
Caputo 

Daniel Anijar de 
Matos 

Não possui 
Laboratório de Mecânica dos Solos – 
LAMECS 

Enilda Maria da Silva 
Garcia de Freitas 

Ana Paula da Silva 
Milani 

Não possui 
Laboratório de Materiais da Construção 
Civil – LMCC 

Camila Bolognes 
Couto Pahl 

Teodorico Alves 
Sobrinho, 

Paulo Tarso Sanches 
de Oliveira 

Laboratório de Hidrologia, Erosão e 
Sedimentos – HeroS 

Antônia Margarida 
Pinheiro Lima 

Marize Terezinha 
Lopes Pereira Peres 

Kennedy Francis 
Roche 

Laboratório de Pesticidas Naturais – 
LAPEN 

Nathália Sandim 
Matos 

Keila Roberta Ferreira 
de Oliveira 

Carlos Nobuyoshi Ide 
Laboratório de Qualidade Ambiental – 
LAQUA 

Nathália Sandim 
Matos 

Paula Loureiro Paulo Marc Árpád Boncz Laboratório de Efluentes – LabE 

Maria Helena da 
Silva Andrade 

Maria Helena da Silva 
Andrade 

Adriana Takahashi Laboratório de Geoecologia – GEOECO 

Ary Tavares Rezende 
Filho 

Ary Tavares Rezende 
Filho 

Não possui 
Laboratório de Análise Ambiental 
Interação Água-Solo - Lab.H2O-SOLO 

Cristiano Quevedo 
Andrea 

Cristiano Quevedo 
Andrea 

Luciana Cambraia 
Leite 

Laboratório de Eletrônica (Digital e 
Analógica) e Circuitos Elétricos (CC e 
CA) - LABLEC 

Valmir Machado 
Pereira 

Valmir Machado 
Pereira 

Paulo Irineu 
Koltermann 

Laboratório de Máquinas Elétricas 
Girante e Transformadores -- LABMAQ 

Nicolau Pereira Filho Nicolau Pereira Filho 
Luciana Cambraia 
Leite 

Laboratório de Materiais e Comandos 
Elétricos -  LABMEC 

Valmir Machado 
Pereira 

Valmir Machado 
Pereira 

Não possui 
Lógicos Programáveis e Automação 
Industrial – LABLAI 

Edson Antonio 
Batista 

Edson Antonio Batista Não possui 
Laboratório de Eficiência Energética em 
Sistemas Motrizes - LAMOTRIZ 

Edson Antonio 
Batista 

Edson Antonio Batista Não possui 
Laboratório de Sistemas Embarcados - 
LABSEM 

Jéferson Meneguin 
Ortega 

Jéferson Meneguin 
Ortega 

Não possui 
Laboratório de Modelagem e Simulação 
de Sistemas Elétricos - LAMOSSE 

Andrea Naguissa 
Yuba 

Andrea Naguissa 
Yuba 

Karina Trevisan 
Latosinski 

Canteiro Experimental 

Paulo Eduardo 
Barbosa de Abreu 

Cynthia de Souza 
Santos 

Rubens Milton 
Silvestrini de Araujo 

Laboratório de Pesquisa e Documentação 
em Arquitetura e Urbanismo - AU.doc 

Paulo Eduardo 
Barbosa de Abreu 

José Alberto Ventura 
Couto 

Simone Fortes de 
Oliveira Lima 

Laboratório Experimental de Arquitetura 
e Urbanismo - LEX 

Paulo Eduardo 
Barbosa de Abreu 

Gilfranco Medeiros 
Alves 

Não possui 
Laboratório de Arquitetura e Urbanismo 
Digital - LABDIG 

Paulo Eduardo 
Barbosa de Abreu 

Maria Lucia 
Torrecilha 

Cynthia de Souza 
Santos 

Laboratório de Estudos Urbanos -LEU 

Paulo Eduardo 
Barbosa de Abreu 

Eliane Guaraldo 
Gutemberg dos Santos 
Weingartner 

Laboratório da Paisagem LabPa 

Paulo Eduardo 
Barbosa de Abreu 

Marcio José Sorgato 
Gutemberg dos Santos 
Weingartner 

Laboratório de Conforto Ambiental- 
LABCON 



 

19 
 

Gilfranco Medeiros 
Alves 

Gilfranco Medeiros 
Alves 

Mayara Dias de Souza 
Laboratório de Maquetes e Prototipagem 
MaP 

Marc Árpád Boncz Marc Árpád Boncz Paula Loureiro Paulo 
Laboratório de Desenvolvimento de 
Protótipos e Análise de Ciclo de Vida - 
LABPRO 

Kennedy Francis 
Roche 

Kennedy Francis 
Roche 

Não possui Laboratório de Limnologia - LABLIM 

José Marcato Júnior José Marcato Júnior 
Daniel Anijar de 
Matos 

Laboratório de Geomática 

Andrés Batista 
Cheung 

Andrés Batista 
Cheung 

Não possui 
Laboratório de Estruturas e Modelos 
Experimentais - LEME 

Josivaldo Godoy da 
Silva 

Josivaldo Godoy da 
Silva 

Não possui 
Laboratório de Metrologia Industrial e 
Científica - LABMETRO 

Danilo Mattos 
Josivaldo Godoy da 
Silva 

Não possui Laboratório de Eficiência Energética 

Ana Paula Correia de 
Araújo 

Icléia Albuquerque de 
Vargas 

Não possui 
Laboratório de Estudos Rurais e 
Regionais – LER² 

Saulo Gomes 
Moreira 

João Batista Sarmento 
dos Santos Neto 

Não possui 
Laboratório de Simulação em Engenharia 
de Produção - PRODSIM 

José Luiz Moreira 
Junior 

Edson Antonio Batista Não possui 
Laboratório de Informática – Engenharia 
Elétrica 

Alisson André 
Ribeiro 

Marcelino de Andrade 
Goncalves 

Vicentina Socorro da 
Anunciação 

Laboratório de Planejamento e Gestão do 
Território - LAPA 

Roberto Macedo 
Gamarra 

Antonio Conceição 
Paranhos Filho 

Não possui 
Laboratório de Geoprocessamento para 
Aplicações Ambientais - LABGIS 

Arthur Santos Silva Arthur Santos Silva Não possui 
LADE-OI - Laboratório de Análise e 
Desenvolvimento de Edificações / 
Organismo de Inspeção 

Fábio Veríssimo 
Gonçalves 

Fábio Veríssimo 
Gonçalves 

Johannes Gérson 
Janzen 

Laboratório de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Hardware e Software 
para o Saneamento Ambiental - RESAN 

Ganem Jean 
Tebcharani 

Paulo Henrique Silva 
de Lima 

Não possui 
Laboratório de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Dinâmica dos 
Fluidos – SCF 

Carolina Lino 
Martins 

João Batista Sarmento 
dos 

Não possui 
Sistemas de Informação e Métodos de 
Apoio à Decisão – SIMAD 

Alexandre Meira de 
Vasconcelos 

Alexandre Meira de 
Vasconcelos 

Não possui 
Laboratório de Metodologias Ativas para 
o Ensino de Engenharia - LabMAE 

Giancarlo Lastoria Giancarlo Lastoria Sandra Garcia Gabas 
Laboratório de Águas Subterrâneas e 
Áreas Contaminadas - LASAC 

Giancarlo Lastoria Giancarlo Lastoria Sandra Garcia Gabas Laboratório de Geologia - LabGeo 

Giancarlo Lastoria Giancarlo Lastoria Sandra Garcia Gabas 
Área Experimental de Geotecnia e 
Hidrogeologia 

Isabel Kaufmann de 
Almeida 

Isabel Kaufmann de 
Almeida 

Não possui 
ModelHy - Laboratório de Modelagem e 
Ecotecnologias 

Ganem Jean 
Tebcharani 

Ganem Jean 
Tebcharani 

Não possui 
Laboratório de Informática de Aplicações 
de Engenharia Civil 

Edna Maria 
Facincani 

Edna Maria Facincani Não possui Laboratório de Sismologia 

Dennis Hanson 
Paula de Melo 
Rodrigues 

Não possui 
Laboratório de Pesquisa em 
Empreendedorismo, Gestão, Inovação e 
Competitividade - LAPEGIC 

FACFAN 
Gestor da Unidade Responsável Titular Responsável Titular Laboratório 

Maria Lígia 
Rodrigues Macedo 

Aline Regina 
Hellmann Carollo 

Adriano Cesar de 
Moraes Baroni 

LAC 
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driano Cesar de 
Moraes Baroni 

Diego Bento de 
Carvalho 

LQF 

Edgar Julian Paredes 
Gameiro 

Renata Trentin 
Pergamo 

BIOMOL 

Teófilo Fernando 
Mazon Cardoso 

Michele Sorgatto LTF 

Bruna Paola Murino 
Rafacho 

Maruska Dias Soares NUTRIÇÃO 

Maria Tereza Ferreira 
Duenhas Monreal 

Teófilo Fernando 
Mazon Cardoso 

COFA 

Monica Cristina 
Toffoli Kadri 

Iluska Senna Bonfá 
Moslaves 

BIOFISIOFARMAC 

Antonio Carlos 
Duenhas Monreal 

Antonio Carlos 
Duenhas Monreal 

BIOCAPRI 

Mariana Ferreira 
Oliveira Prates 

Raquel Pires Campos ALIMENTOS/DTA 

Mariana Ferreira 
Oliveira Prtaters 

Raquel Pires Campos UNITAL 

Carlos Alexandre 
Carollo 

Nadla Cassemiro LAPNEM 

FAMED 

Gestor da Unidade Responsável Titular Responsável Titular Laboratório 

Wilson Ayach 

Valter Aragão do 
Nascimento 

Valter Aragão do 
Nascimento 

Laboratório de Metabolismo Mineral e 
Biomateriais - LMMB 

Valter Aragão do 
Nascimento 

Valter Aragão do 
Nascimento 

Laboratório de Espectroscopia e 
Bioinformática - LEB 

Maria Ligia Maria Ligia 
Laboratório de Purificação de Proteínas e 
suas Funções Biológicas - LPPFB 

Maria Ligia Maria Ligia Insetário 
Maria Ligia Maria Ligia Bioinformática 

Iandara Schettert Silva Iandara Schettert Silva 
Laboratório de Modelos Experimentais de 
Doenças - LMED 

Rondon Tosta 
Ramalho 

Rondon Tosta 
Ramalho 

Laboratório de Carcinogênese 
Experimental - LCE 

Rondon Tosta 
Ramalho 

Rondon Tosta 
Ramalho 

Laboratório de Carcinogênese 
Experimental - Patologia 

James Venturine James Venturine 
Laboratório de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias- LABDIP I 

James Venturine James Venturine 
Laboratório de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias- LABDIP II 

Durval Batista 
Palhares 

Durval Batista 
Palhares 

Laboratório de Nutrição e Pediatria - 
LANUPE 

Durval Batista 
Palhares 

Durval Batista 
Palhares 

Laboratório de Diagnóstico Molecular em 
Pediatria 

Rodrigo Juliano 
Oliveira 

Rodrigo Juliano 
Oliveira 

Centro de Estudos e Células Tronco, 
Terapia Celular e Genética Toxicológica - 
CETROGEN - FAMED (Sala 101 e 102 - 
térreo) 

Rodrigo Juliano 
Oliveira 

Rodrigo Juliano 
Oliveira 

Centro de Estudos e Células Tronco, 
Terapia Celular e Genética Toxicológica - 
CETROGEN - (Hosp. Universitário) 

Rodrigo Juliano 
Oliveira 

Rodrigo Juliano 
Oliveira 

Centro de Estudos e Células Tronco, 
Terapia Celular e Genética Toxicológica - 
CETROGEN - BIOCAPRI (FAMEZ) 

Josivaldo Godoy da 
Silva 

Josivaldo Godoy da 
Silva 

Laboratório de Engenharia Biomédica e 
Tecnologia Assistiva - ENGEBIO 

Alexandra Maria Alexandra Maria 
Laboratório de Estudos Epidemiológicos - 
LEE 

Rivaldo Venâncio Rivaldo Venâncio Laboratório de Pesquisa Clínica 
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INQUI 
Gestor da Unidade Responsável Titular Responsável Titular Laboratório 
Lincoln Carlos Silva 
de Oliveira 

Rafael Lopes Silva Joaquin Corsino Química 

INBIO 

Gestor da Unidade Responsável Titular Responsável Titular Laboratório 

Albert Schiaveto de 
Souza 

Aline Etelvina Casaril 
Arrua 

Natália Oliveira Alves 

Anatomia de Animais Domésticos 
Anatomia Humana 
Biofisiofarmacologia 
Biologia / EAD 
Biologia Geral 
Bioquímica 
Biotério 
Botânica 
Coleção Zoológica 
Ecologia 
Herbário 
Histologia 
Imunologia 
LAPRA 
LEBIO 
Manutenção 
Micoteca 
Microbiologia 
Parasitologia Humana 
Parasitologia Veterinária 
Patologia 
Zoologia 

INISA 

Gestor da Unidade Responsável Titular Responsável Titular Laboratório 

Luciana Contrera 
Adriana de Oliveira 
Bueno Espindola 

Aline Ortega Soloaga 

Laboratório de Estudo do Músculo 
Estriado (LEME) 
Laboratório Respira 
Sala de vacina 
Consultório de ginecologia/obstetrícia 
Laboratório de Habilidades em 
Enfermagem (LHE) 
Laboratório de Técnicas de Urgência 
(LTU) 

FAMEZ 

Gestor da Unidade Responsável Titular Responsável Titular Laboratório 

Fabrício de Oliveira 
Frazílio 

Mayara de Souza 
Rodrigues 

Ricardo de Pádua 
Leite 

Laboratório de Anatomia Patológica 
Laboratório de Avaliação de Alimentos I 
Laboratório de Avaliação de Alimentos II 
Laboratório de Biologia Molecular 
Laboratório de Doenças Parasitárias 
Laboratório de Doenças Bacterianas e 
Micóticas 
Laboratório de Virologia Veterinária 
Laboratório Multiuso de Reprodução 
Laboratório de Nutrição Animal 
Laboratório de Nutrição Aplicada 
Laboratório de Patologia Clínica 
Laboratório de Parasitologia de Peixes 
Laboratório Qualicarne 
Laboratório de Reprodução Animal 
Setor de Anestesiologia e Terapia 
Intensiva Veterinária 
Setor de Diagnóstico por Imagem 
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Setor de Obstetrícia 
Setor de Piscicultura 
Setor de Técnica Cirúrgica 
Setor de Farmácia 
Centro Cirúrgico de Pequenos Animais 
Clínica Médica de Pequenos Animais 
Centro Cirúrgico de Grandes Animais 
Clínica Médica de Grandes Animais 
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6. DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

 

As diretrizes estabelecidas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul deverão 

funcionar como um guia para que ações que tangem a gestão dos resíduos sejam realizadas em 

suas unidades. Seguem abaixo as diretrizes estabelecidas: 

 Divulgar à comunidade universitária o Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos; 

 Sensibilizar a comunidade universitária sobre a importância do gerenciamento dos resíduos 

sólidos; 

 Divulgar informações sobre segurança no manuseio dos resíduos de serviço de saúde e, 

também, sobre os riscos envolvidos em cada atividade; 

 Divulgar e orientar os usuários quanto aos procedimentos recomendados para identificação 

e manuseio seguro dos resíduos perigosos; 

 Tomar as medidas necessárias para adequação à Resolução CONAMA nº 358/2005 e a 

RDC nº 306/2004 da ANVISA; 

 Responsabilizar o representante de cada unidade da Universidade pelo cumprimento das 

medidas instituídas no plano; 

 Caberá à divisão responsável pela execução do PGRS fiscalizar as unidades geradoras e 

notificá-las, caso não estejam atendendo o plano. O responsável deverá contar com a 

colaboração de uma equipe, que poderá ser composta por dois membros de cada setor (um 

titular e um suplente); 

 Caberá à equipe de trabalho fiscalizar as empresas prestadoras de serviço e notificá-las, 

caso seja necessário; 

 A divisão responsável pela execução do PGRS fica responsável por agendar reuniões 

periódicas para tratar de assuntos relacionados à política de resíduos adotada pela mesma. 

Periodicidade sugerida: semestral; 

 Atualizar periodicamente o PGRS. Periodicidade sugerida: anualmente. 
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7. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 
 

 

7.1.  Resíduos gerados na UFMS 

 

São gerados na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Campo Grande, 

os seguintes tipos de resíduos: 

 Resíduos orgânicos de copas, lanchonetes e refeitório (restaurante universitário); 

 Rejeitos, como papel higiênico, lenços de papel, absorvente higiênico, fraldas 

descartáveis, cotonete, entre outros; 

 Resíduos de varrição e poda; 

 Resíduos recicláveis, tais como latas metálicas, copos plástico, garrafas plásticas e de 

vidro, papel de escritório e papelão; 

 Resíduos de óleo de cozinha; 

 Lâmpadas fluorescentes queimadas; 

 Pilhas e baterias; 

 Móveis em desuso, como mesa, cadeira, escrivaninha, carteira, entre outros; 

 Resíduo eletroeletrônico, como computadores e suas peças (monitores, mouses, 

teclados impressoras, estabilizadores, no-breaks, placas, HD, drives, scanners, fontes, 

fios, cabos, caixas de som, fones e coolers, entre outros), telefones, celulares e suas 

peças, vídeo cassete, aparelhos de DVD, máquinas fotográficas, eletrodomésticos 

(geladeira, ar condicionado, micro-ondas e fogão), aparelhos de som, televisores, 

impressoras, bebedouros, autoclave, estufa, entre outros; 

 Resíduos de serviço de saúde (Grupo A, B, D e E); 

 Resíduos químicos de laboratórios; 

 Resíduos de construção civil (obras e laboratório de engenharia). 

  



 

25 
 

7.2.  Identificação dos locais de geração e seus respectivos resíduos 

 

Tabela 2. Identificação dos locais de geração e seus respectivos resíduos 

Geradores  Tipo de resíduo 

REITORIA 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

SECOM 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

SEAVI 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

SEDFOR 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

GAB 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

PROJUR 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

OUV 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

PROGRAD 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

PROPP 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

PROAES 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

PROECE 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

PROADI 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias, resíduos 
eletroeletrônicos e resíduos de construção civil. 

PROPLAN 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

PROGEP 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

AGETIC 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

AGINOVA 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônico. 

FACOM 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

FADIR 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 
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FAENG 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias, resíduos químicos de 
laboratório, resíduos eletroeletrônicos e resíduos de construção civil. 

FAMED 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias, resíduos 
eletroeletrônicos e resíduos de serviço de saúde do grupo A, B, D e E. 

FAODO 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias, resíduos 
eletroeletrônicos e resíduos de serviço de saúde do grupo A, B, D e E. 

FAMEZ 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias, resíduos 
eletroeletrônicos e resíduos de serviço de saúde do grupo A, B, D e E. 

FAALC 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

FAED 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

FACH 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

FACFAN 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias, resíduos 
eletroeletrônicos e resíduos de serviço de saúde do grupo A, B, D e E. 

INBIO 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias, resíduos 
eletroeletrônicos e resíduos de serviço de saúde do grupo A, B, D e E. 

INISA 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias, resíduos 
eletroeletrônicos e resíduos de serviço de saúde do grupo A, B, D e E. 

INMA 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

INQUI 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias, resíduos químicos de 
laboratório e resíduos eletroeletrônicos. 

INFI 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias, resíduos químicos de 
laboratório e resíduos eletroeletrônicos. 

ESAN 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

Biblioteca 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

Restaurante 
Universitário 

Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), óleo de cozinha, resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e 
resíduos eletroeletrônicos. 

Teatro Glauce 
Rocha 

Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

Morenão 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 

Moreninho 
Resíduos orgânicos, rejeitos, resíduos recicláveis (papel, recipiente de vidro, latas metálicas 
e copo plástico), resíduos de lâmpada, resíduos de pilhas e baterias e resíduos 
eletroeletrônicos. 
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7.3. Quantificação dos Resíduos Gerados 

 

Tabela 3. Quantificação dos resíduos de serviço de saúde do grupo A e E no período de 2015 

a 2019 

Mês/ano 
Grupo A Grupo E Peso Total Média diária 

(Kg) (Kg) (Kg) (Kg/dia) 

jan/16 3127,33 828,90 3956,23 131,87 

fev/16 2074,78 1001,92 3076,70 102,56 

mar/16 2526,08 745,80 3271,88 109,06 

abr/16 1927,08 750,54 2677,62 89,25 

mai/16 2123,15 1040,57 3163,72 105,46 

jun/16 2864,46 764,67 3629,13 120,97 

jul/16 2766,33 946,58 3712,91 123,76 

ago/16 2697,84 880,61 3578,45 119,28 

set/16 2137,49 842,67 2980,16 99,34 

out/16 - - 2.438,40 81,28 

nov/16 - - 2.856,80 95,23 

dez/16 2197,10 101,40 2298,50 76,62 

jan/17 1677,30 654,30 2331,60 77,72 

fev/17 2488,30 229,60 2717,90 90,60 

mar/17 3303,20 1005,60 4308,80 143,63 

abr/17 - - 2.045,80 68,19 

mai/17 - - 2.045,80 68,19 

jun/17 2881,60 1090,30 3971,90 132,40 

jul/17 - - 4.725,90 157,53 

ago/17 - - 2.480,40 82,68 

set/17 - - 2.427,40 80,91 

out/17 4532,60 877,70 5410,30 180,34 

nov/17 3341,90 0,00 3341,90 111,40 

dez/17 2200,20 375,30 2575,50 85,85 

jan/18 675,70 94,00 769,70 25,66 

fev/18 - - 1.494,60 49,82 

mar/18 - - 1.287,50 42,92 

abr/18 - - 2.064,90 68,83 

mai/18 2140,50 - 2140,50 71,35 

jun/18 2529,20 - 2529,20 84,31 

jul/18 1385,20 - 1385,20 46,17 

ago/18 1786,19 - 1786,19 59,54 

set/18 1609,60 - 1609,60 53,65 

out/18 2011,86 - 2011,86 67,06 

nov/18 2334,84 - 2334,84 77,83 

dez/18 1501,36 - 1501,36 50,05 

jan/19 1333,14 - 1333,14 44,44 
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fev/19 1803,65 - 1803,65 60,12 

mar/19 2047,55 - 2047,55 68,25 

abr/19 1705,90 - 1705,90 56,86 

mai/19 1716,30 - 1716,30 57,21 

 

Tabela 4. Quantificação dos resíduos químicos no período de 2016 a 2018 

Mês/ano 
Total Média Mensal 

(Kg) (Kg/dia) 

set/16 3.338,00 - 

fev/17 8954,66 52,06 

jul/17 3495,00 24,44 

nov/17 1753,40 14,14 

abr/18 3579,97 22,10 

ago/18 2012,20 18,98 

nov/18 1542,30 14,83 

 

Tabela 5. Quantificação dos resíduos recicláveis no período de 2013 a 2016 

Mês Resíduo 
Quantidade (Kg) 

2013 2014 2015 2016 

Janeiro Papel, papelão, plástico, metal e vidro * 1.200 837 870 

Fevereiro Papel, papelão, plástico, metal e vidro * 2.000 860 880 

Março Papel, papelão, plástico, metal e vidro * 2.900 881 * 

Abril Papel, papelão, plástico, metal e vidro * 2.800 862 * 

Maio Papel, papelão, plástico, metal e vidro * 2.000 875 * 

Junho Papel, papelão, plástico, metal e vidro * 1.800 862 * 

Julho Papel, papelão, plástico, metal e vidro * 1.000 855 * 

Agosto Papel, papelão, plástico, metal e vidro * 801 833 * 

Setembro Papel, papelão, plástico, metal e vidro * 876 861 * 

Outubro Papel, papelão, plástico, metal e vidro 1.500 855 925 * 

Novembro Papel, papelão, plástico, metal e vidro 1.200 878 865 * 

Dezembro Papel, papelão, plástico, metal e vidro 1.300 864 760 * 

Total anual 4.000 17.974 10.276 1.750 

Média anual 1.333 1.498 856 875 

* Não quantificado. 
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7.4. Diagnóstico atual 

 

7.4.1. Segregação 

 

Na UFMS a segregação é realizada, na maior parte das vezes, no momento e local de 

origem dos resíduos, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, do seu 

estado físico e dos riscos envolvidos. No entanto, foi constatado uma grande dificuldade, por 

parte da comunidade acadêmica, em segregar os resíduos corretamente, conforme o tipo, no 

momento da geração (Figura 4). 

 

  

 
Figura 4. Segregação dos resíduos 

 

7.4.2. Acondicionamento e armazenamento 

 

O acondicionamento e armazenamento temporário dos resíduos estão sendo realizados 

da seguinte forma: 

 

 Resíduos orgânicos de copas, lanchonetes e refeitório: Acondicionados em lixeiras 

simples com ou sem tampa e em sacos pretos. No restaurante universitário, cada tipo de 

resíduo orgânico é acondicionado em uma bombona individual; 
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 Resíduos de óleo de cozinha: O resíduo de óleo de cozinha gerado no restaurante 

universitário é acondicionado em galões de 25 a 50L; 

 

 Resíduos de varrição e poda: Acondicionados em locais próximos da geração, dentro 

de sacos marrons, na maior parte das vezes, sendo estes encaminhados, de acordo com 

funcionários da PLANSUL, para uma HORTA, localizada próxima a UFMS, e para um 

local de descarga, no setor 4 da UFMS (Figura 5); 
 

  

 
Figura 5. Local de geração e local de descarga, respectivamente 

 

  Rejeitos de banheiros: Acondicionados em lixeiras simples com ou sem tampa e em 

sacos pretos (Figura 6); 

 

    
Figura 6. Lixeiras nos banheiros 
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 Papel de escritório: A maioria dos setores não possui um recipiente adequado para o 

acondicionamento desse tipo de resíduo. A Figura 7 apresenta alguns locais que 

possuem acondicionamento de papéis; 

 

   
Figura 7. Acondicionamento de papéis de escritório 

 

 Copos plásticos descartáveis: A maioria dos setores não possui um recipiente 

adequado para o acondicionamento desse tipo de resíduo. Geralmente, são misturados 

juntos com os resíduos comuns. A Figura 8 apresenta um dos poucos lugares que 

possuem coletora de copos; 

 

 
Figura 8. Coletor de copos do Teatro Glauce Rocha 

 

 Resíduos recicláveis: A maioria dos setores possui recipientes adequados para o 

acondicionamento, com lixeiras do tipo coleta seletiva (Figura 9). Entretanto, verificou-

se que muitas dessas lixeiras não estão sendo utilizadas sacolas da cor adequada, como 

apresentado na figura do setor 4.  
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Figura 9. Novas lixeiras da UFMS 

 

 Bens em desusos: Os bens em desuso estão dispostos em locais abertos, os quais são 

inadequados para este tipo de material (Figura 10); 

 

   

Setor 1 Setor 1 

Setor 2 Setor 2 

Setor 3 Setor 4 
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Figura 10. Armazenamento de bens patrimoniais em locais abertos 

 

 Infectantes: São acondicionados em sacos brancos leitosos, não respeitando os limites 

de enchimento, e em bombonas de 200L, corretamente identificados com o símbolo de 

infectante, na maior parte das vezes (Figura 11). Quantos aos resíduos perfurocortante 

contaminados, o acondicionamento está sendo realizado em embalagens Descarpack, 

porém nem sempre é respeitado o limite de enchimento. Nem todos os resíduos 

infectantes, que contenham risco de contaminação, são autoclavados.  

 

   
Figura 11. Acondicionamento de resíduos infectantes 

 

 Resíduos químicos de laboratórios: São acondicionados, na maior parte da UFMS, 

em recipientes inadequados sem a separação adequada quanto ao risco e sem a bacia de 

contenção de vazamentos; 

 

 Pilhas e baterias: Acondicionadas em garrafas PET, em geral (Figura 12); 
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Figura 12. Acondicionamento de pilhas e baterias 

 

 Lâmpadas fluorescentes queimadas: Acondicionados no piso dos depósitos, sendo a 

maior parte, fora de suas caixas de origem (Figura 13); 

 

    
Figura 13. Acondicionamento/armazenamento de lâmpadas fluorescentes queimadas 

 

 Resíduo eletroeletrônico: Os resíduos eletroeletrônicos como computadores e suas 

peças estão ficando armazenados diretamente no piso de locais fechados (Figura 14). 

Os demais eletroeletrônicos estão ficando dispostos em locais descobertos (Figura 15). 
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Figura 14. Armazenamento de computadores e suas peças 

 

 
Figura 15. Armazenamento de eletroeletrônicos em locais abertos 

 

 Resíduos de construção civil (obras e laboratório de engenharia): Os resíduos 

gerados em laboratórios de engenharias são, geralmente, acondicionados em caçambas 

de entulhos. No entanto, nem sempre são disponibilizadas caçambas para coleta.  

 

7.4.3. Identificação 

 

Quanto à identificação do tipo dos resíduos, poucas unidades da UFMS a realizam de 

forma correta, sendo que a maioria nem mesmo identifica os tipos de resíduos. 

 

7.4.4. Coleta, transporte interno e armazenamento temporário 

 

O transporte interno dos resíduos é realizado pelos próprios funcionários da 

Universidade e pela empresa contratada para o serviço de limpeza (PLANSUL), sem horário 

definido. Na maioria das vezes, o transporte é feito manualmente, sem meios adequados para o 

transporte. Além disso, grande parte das unidades da Universidade não apresenta um local 

adequado para armazenamento temporário. 
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7.4.5. Armazenamento externo 

 

Em relação ao armazenamento externo, os resíduos infectantes (grupo A e E), gerados 

no FACFAN, INBIO, INISA, FAODO e FAMEZ, estão sendo armazenados em bombonas, 

com volume de 200L, tampa roscável, devidamente identificadas. Entretanto, grande parte 

dessas bombonas, não está disposta em abrigos (Figura 16). Já os resíduos químicos, uma parte 

está sendo armazenada dentro dos próprios laboratórios e a outra, no abrigo construído próximo 

ao setor da química. Este abrigo consiste num local fechado, arejado, com acesso exclusivo 

pelos servidores responsáveis pelo gerenciamento do resíduo e capacidade de armazenamento 

de aproximadamente 3.000L de resíduos químicos, conforme demonstrado na Figura 17.  

 

   

   

   
Figura 16. Armazenamento externo de resíduos de serviço de saúde no setor 1 e 2 
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Figura 17. Armazenamento externo de resíduos químicos 

 

Os resíduos infectantes e químicos gerados na Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FAMEZ) estão sendo armazenados, respectivamente, na parte externa e interna do 

abrigo de resíduos da própria unidade. A parte interna do abrigo consiste numa sala fechada, 

com aberturas teladas, pisos e paredes impermeabilizadas, lavatório e torneira e com canaletas 

para drenagem dos líquidos, com capacidade de armazenamento de 3.000L de resíduos 

químicos. As Figuras de 18 a 21 mostram a parte externa e interna do abrigo de resíduos 

localizado na FAMEZ. 

 

 

Figura 18. Exterior do abrigo de resíduos de 

serviço de saúde da FAMEZ 

 

Figura 19. Exterior do abrigo de resíduos de 

serviço de saúde da FAMEZ 
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Figura 20. Interior do abrigo de resíduos de serviço 

de saúde da FAMEZ 

 

Figura 21. Interior do abrigo de resíduos de serviço 

de saúde da FAMEZ (canaleta de contenção de 

líquidos) 

 

A UFMS, em cumprimento a Licença Ambiental e atendendo a Resolução RDC nº 306, 

de 7 de dezembro de 2004, iniciou a construção de abrigos de resíduos para cada setor da 

UFMS, campus Campo Grande. As Figuras 18 a 21 apresentam os abrigos em construção ou 

em fase final de construção. 

 

 
Figura 22. Novo abrigo de resíduos de serviço de saúde do setor 1 
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Figura 23. Abrigo de resíduos de serviço de saúde do setor 2, em construção 

 

 
Figura 24. Novo abrigo de resíduos químicos do setor 3 
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Figura 25. Novo abrigo de resíduos de serviço de saúde do setor 4 

  

O armazenamento externo dos resíduos comuns (orgânicos e não recicláveis - rejeitos) 

e dos resíduos recicláveis está sendo realizado em contêineres de polietileno, com volume de 

1.000L, tampa inclinável, quatro rodas e com identificação do tipo de resíduo (Figuras 26 e 27). 

Estes estão dispostos próximos as principais fontes geradoras de resíduos, nas avenidas 

principais da UFMS, para o livre acesso dos coletores. Atualmente, estão existem na 

Universidade cerca de 50 contêineres, divididos entre resíduos comuns e recicláveis. As Figura 

28 a 30 apresentam alguns dos principais conjuntos de contêineres disposto nos setores da 

Universidade.  

 

 
Figura 26. Contêiner de resíduo comum 

 

Figura 27. Contêiner de resíduo reciclável 
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Figura 28. Contêineres do setor 1 da UFMS 

 

   
Figura 29. Contêineres do setor 2 da UFMS 

 

   
Figura 30. Contêineres do setor 3 e setor 4da UFMS, respectivamente 

 

 As Figuras 31, 32, 33 e 34 apresentam, respectivamente, os locais de acondicionamento 

e armazenamento externo de resíduos no setor 1, setor 2, setor 3 e setor 4. 
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Figura 31. Locais de acondicionamento e armazenamento de resíduos no setor 1 

 

 

Figura 32. Locais de acondicionamento e armazenamento de resíduos no setor 2 
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Figura 33. Locais de acondicionamento e armazenamento de resíduos no setor 3 

 

 

Figura 34. Locais de acondicionamento e armazenamento de resíduos no setor 4 

 

7.4.6. Coleta e transporte externo 

 

Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a coleta e transporte de resíduos estão 

sendo realizados por empresas terceirizadas contratadas ou mesmo pela empresa responsável 
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pela coleta e transporte externos de resíduos comuns da Cidade. A empresa responsável pela 

coleta e transporte externo dos resíduos infectantes é a OXINAL OXIGÊNIO NACIONAL 

LTDA EPP, enquanto a dos resíduos químicos, ainda está em processo de contratação. Em 

relação a coleta e transporte dos resíduos comuns, a empresa que está recolhendo ainda é a 

SOLURB. Quanto a dos resíduos recicláveis, de acordo com funcionários da PLANSUL, está 

sendo realizada pela comunidade, não havendo hora nem dia definido para coleta. 

 

7.4.7. Disposição final 

 

Quanto à disposição final, os resíduos estão recebendo a seguinte destinação: 

 Os resíduos comuns, que não podem ser reciclados (rejeitos), são encaminhados para o 

aterro sanitário municipal. Como a segregação não está sendo eficiente, grandes 

quantidades de resíduos recicláveis acabam sendo descartadas junto com os resíduos 

comuns, contribuindo ainda mais com o volume deste tipo de resíduos; 

 Os resíduos orgânicos gerados no restaurante universitário, de acordo com a empresa 

Nutrir Refeições LTDA, são separados em galões e disponibilizados para comunidade, 

para ser reaproveitado na criação de animais; 

 Os resíduos de varrição e podas de árvores que podem ser utilizados para a 

compostagem, são encaminhados para uma horta localizada próxima à Universidade, o 

restante é disposto em valas localizadas no setor 4 da UFMS; 

 Os resíduos recicláveis, como papel, papelão, latas metálicas, vidros e plásticos, são 

depositados em lixeiras de lixo reciclável e em lixeiras seletivas, sendo recolhidos, em 

seguida, pela empresa terceirizada responsável pela limpeza, e acondicionados em 

contêineres de 1.000 L devidamente identificados. Os resíduos recicláveis, de acordo 

com funcionários da PLANSUL, estão sendo coletados pela comunidade, não havendo 

hora nem dia definido para coleta, a fim de serem reaproveitados e reciclados; 

 Os resíduos de óleo de cozinha gerados no restaurante universitários, de acordo com a 

empresa Nutrir Refeições LTDA, são recolhidos pela empresa LIFE OIL MS, para 

reaproveitamento; 

 Os resíduos infectantes são tratados por método de incineração. As cinzas e escórias de 

fundos, geradas a partir da incineração dos resíduos são encaminhadas para aterro para 

resíduos classe I (perigosos), de acordo com a empresa OXINAL; 
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 Os resíduos químicos (resíduos químicos de laboratórios, lâmpadas fluorescentes 

queimadas, pilhas e baterias) estão sendo armazenados nos laboratórios e abrigos, 

aguardando a contratação da empresa para coleta e destinação final; 

 Os móveis usados passam por um processo de triagem: os que ainda possuem utilidade, 

são restaurados e encaminhados para reuso; os que não possuem condições mínimas de 

uso, são encaminhados para doação e leilão; 

 Os eletrônicos também passam por um processo de triagem: os que ainda possuem 

utilidade, são restaurados e encaminhados para reuso; já os que não possuem condições 

mínimas de uso, são encaminhados para doação e leilão;  

 Os resíduos de construção civil gerados nas obras são recolhidos por empresas 

especializadas e destinados à locais ambientalmente adequados, conforme a resolução 

CONAMA 237 e de acordo com o processo de licitação. 

 

7.4.8. Saúde ocupacional e segurança do trabalhador 

 

O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento dos resíduos não recebe 

frequentemente capacitação e educação continuada para as atividades de manejo dos 

resíduos, incluindo sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e do ambiente. 

Quanto ao uso dos equipamentos de proteção individual pelos servidores da UFMS, a maioria 

dos locais utilizam adequadamente. Já em relação as empresas terceirazadas, muitos 

funcionários não utilizam os equipamentos de proteção individual adequadamente. 

  



 

46 
 

8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 
SÓLIDOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO 
GROSSO DO SUL 

 

 

Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, os procedimentos de manejo de 

resíduos deverão seguir a seguinte ordem: segregação; acondicionamento; identificação; 

transporte interno; armazenamento temporário; armazenamento externo; coleta e transporte 

externos; tratamento; e destinação final. 

 

8.1. Segregação 

 

Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, esta etapa deverá ser realizada no 

momento e no local de origem dos resíduos, sendo os mesmos, segregados em: resíduos 

orgânicos, varrição e poda, sanitários, recicláveis, óleos, infectantes, laboratoriais (químicos), 

pilhas e baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos e de construção civil. 

 

8.2. Acondicionamento 

 

Os resíduos gerados na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul deverão ser 

acondicionados em embalagens adequadas (sacos plásticos, vasilhames plásticos com tampa 

rosqueada e vedante para resíduos líquidos), de acordo com o tipo do resíduo, respeitando 

sempre os limites de enchimento. Os sacos deverão estar contidos em recipientes de material 

lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com ou sem tampa provida de sistema de 

abertura sem contato manual, com cantos arredondados e resistentes ao tombamento. Segue 

abaixo a recomendação de acondicionamento para os principais tipos de resíduos gerados na 

UFMS: 

 

 Resíduos orgânicos de copas e refeitório: Esses resíduos deverão ser acondicionados 

em lixeiras normais com tampa e em sacos pretos. Estas, deverão estar dispostas em 

todas as unidades geradoras desse tipo de resíduo, de forma a atender a comunidade 

acadêmica; 

 Resíduos de varrição e poda: Esses resíduos deverão ser acondicionados em sacolas 

marrons até o momento em que serão encaminhados a compostagem;  

 Resíduos de sanitários: Todos os resíduos originados dos sanitários (papel higiênico, 
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lenços de papel, absorvente higiênico, fraldas descartáveis, cotonete, entre outros) 

deverão ser acondicionados em lixeiras normais com tampa provida de sistema de 

abertura sem contato manual e em sacos pretos; 

 Papel de escritório: Os papeis gerados nos escritórios deverão ser acondicionados em 

recipientes ou caixas de dimensões adequadas e recolhidos em sacos verdes para 

posterior reutilização; 

 Copos plásticos descartáveis: Este tipo de resíduo deverá ser acondicionado em 

lixeiras do tipo porta-copo e recolhidos em sacos verdes; 

 Resíduos recicláveis: Estes resíduos sempre deverão ser acondicionados em lixeiras do 

tipo coleta seletiva com sacos verdes. Estas, deverão estar dispostas nos principais locais 

de concentração e circulação de pessoas, como no restaurante universitário, corredor 

central, refeitórios, teatro Glauce Rocha, Morenão, Moreninho, entre outros;  

 Resíduos de óleo de cozinha: Todos os setores geradores deste tipo de resíduo deverão 

acondicionar esse líquido em recipientes rígidos para, posteriormente, serem 

encaminhados para a reutilização; 

 Resíduos infectantes: Deverão ser acondicionados em sacos brancos leitosos, contendo 

o símbolo de infectante, os quais deverão estar embalados em recipientes rígidos, 

resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura 

sem contato manual e estar devidamente identificado. Quando se tratar de materiais 

perfurocortantes contaminados, deverão ser acondicionados em descarpack. Em ambos 

os casos, deverá ser respeitado o preenchimento de até 2/3 do volume; 

 Resíduos químicos de laboratórios: Todos os resíduos químicos deverão ser 

acondicionados em recipientes fisicamente resistentes e quimicamente compatíveis com 

o tipo do resíduo. Estes recipientes deverão ser devidamente rotulados, tampados e 

armazenados sobre bandejas/bacias de contenção para prevenir possíveis acidentes. É 

expressamente proibido descartar qualquer material em lixo comum ou na rede de 

esgoto. Nos laboratórios que são utilizados álcool, gasolina, diesel e biodiesel e 

solventes é recomendado a instalação de uma caixa separadora de água e óleo, uma vez 

que são lavadas nas pias, vidrarias com resíduos contendo estas substâncias; 

 Pilhas e baterias: Os resíduos de pilhas e baterias deverão ser acondicionados em 

recipientes fisicamente resistentes, devidamente rotulados e que não sejam condutores 

de eletricidade.  

 Lâmpadas fluorescentes queimadas: As lâmpadas fluorescentes queimadas deverão 

ser acondicionadas, preferencialmente, nas embalagens originais, na posição vertical e 
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protegidas contra choques mecânicos para evitar a quebra. Depois de embaladas 

individualmente, deverão ser acondicionadas em recipiente resistente para o transporte 

até a empresa de reciclagem; 

 Móveis usados: Os móveis deverão ser acondicionados em locais cobertos, que evitem 

o acúmulo de água parada; 

 Resíduo eletroeletrônico: Os resíduos eletrônicos, como computadores e suas peças 

(monitores, mouses, teclados impressoras, estabilizadores, no-breaks, placas, HD, 

drives, scanners, fontes, fios, cabos, caixas de som, fones e coolers, etc...), telefones, 

celulares e suas peças, vídeo cassete, aparelhos de DVD, máquinas fotográficas, 

eletrodomésticos, aparelhos de som, televisores, impressoras, etc, deverão ser 

acondicionados em caixas de papelão preparadas para esse fim, que deverão ficar em 

compartimento isolado, coberto, arejado e livre de umidade. As caixas de 

acondicionamento deverão ser revestidas com material isolante e impermeável, com 

identificação do resíduo que ali será depositado; 

 Resíduos de construção civil (obras e laboratório de engenharia): Os resíduos de 

construção civil, quando houver, deverão ser acondicionados em caçambas e destinados 

aos locais ambientalmente adequados, conforme preconizado na resolução CONAMA 

237. 

 

8.3.  Identificação  

 
A identificação consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos 

resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos 

mesmos. 

Na Universidade, deverão ser utilizados rótulos (símbolos e expressões) para identificar 

os recipientes de acondicionamento, salas e abrigos de resíduos (locais de armazenamento), 

todos atendendo aos parâmetros referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT, além de outras 

exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo de 

resíduos. No caso dos carros de transporte interno e externo, as empresas contratadas serão 

responsáveis pela rotulação do próprio veículo. A identificação deverá obedecer aos critérios 

descritos na Tabela 6.  
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Tabela 6. Símbolo de segurança e suas respectivas características 
Símbolo de 

segurança e nome 
Característica Identificação Onde usar 

 
 

RESÍDUO 
INFECTANTE 

Indica a possível 
presença de 

agentes 
biológicos 

Rótulo de fundo branco, 
desenho e contornos 
pretos, contendo o 

símbolo e a inscrição de  
RESÍDUO 

INFECTANTE 

Recipientes de 
acondicionamento (sacos 

plásticos, caixas de materiais 
perfurantes e cortantes, etc.), 

carro de coleta interna, 
contêineres e na porta do abrigo 

de resíduos dos grupos A e E 

 
 

RESÍDUO 
QUÍMICO  

Indica a 
periculosidade do 
resíduo químico 

Rótulos com desenho e 
contornos pretos, 

contendo o símbolo que 
caracteriza 

periculosidade do resíduo 
químico 

Identificar os recipientes de 
acondicionamento (sacos 

plásticos, caixas, etc.), carro de 
coleta interna, contêineres e 
abrigo de resíduos químicos. 
Usar rótulo de acordo com o 
risco, preconizado na NBR 
7500/2003 da ABNT, e a 
inscrição de RESÍDUO 

QUÍMICO 

 
 

RESÍDUO 
RADIOATIVO 

Indica a presença 
de radiação 
ionizante 

Rótulo amarelo com o 
símbolo internacional de 

presença de radiação 
ionizante- trifólio de cor 
preta em fundo amarelo e 

a inscrição 
REJEITO 

ADIOTATIVO 

Recipientes de 
acondicionamento (sacos 

plásticos, caixas, frascos, etc.), 
carro de coleta interna e os locais 

de armazenamento para 
decaimento 

 

 
 

RESÍDUO 
RECICLÁVEL 

 

 
 

RESÍDUO 
COMUM 

 

Indica o tipo de 
material 

reciclável 

Rótulos com fundo de 
cores específicas, de 
acordo com o tipo do 
material reciclável: 

Papel: azul 
Plástico: vermelho 

Vidro: verde 
Metal: amarelo 

Orgânico: marrom 
Madeira: preto 

Rejeito: cinza para o 
resíduo que não tem mais 

utilidade 

Recipientes de 
acondicionamento, contêineres, 

carro de coleta interna e os locais 
de armazenamento de recicláveis 

 
RESÍDUO 

PERFUROCORTANTE 

Indica a presença 
de materiais 
perfurantes, 
cortantes ou 

abrasivos, que 
podem abrir porta 

de entrada para 
agentes de risco 

Rótulo de fundo branco, 
desenho e contornos 
pretos, contendo o 
símbolo de resíduo 

infectante e a inscrição 
RESÍDUO 

PERFUROCORTANTE 

Recipientes de 
acondicionamento de materiais 

perfurantes, cortantes e 
abrasivos; carro de coleta 

interna; contêineres e na porta do 
abrigo de resíduos dos grupos E, 

se estes forem exclusivos 

Fonte: Cussiol (2008) 
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8.4. Coleta e transporte interno  

 

A coleta e o transporte interno dos resíduos deverão ser realizados pelos próprios 

funcionários da Universidade e pelos colaboradores da empresa contratada para o serviço de 

limpeza e coleta interna (atualmente executada pela PLANSUL), com roteiro previamente 

definido e em horários não coincidentes com o maior fluxo de pessoas ou de atividades. A 

seguir são apresentadas sugestões de planejamento da coleta para cada grupo de risco: 

 A coleta de Resíduos Infectantes (grupo A e E) deverá ser realizada diariamente das 

6:30 às 7:30 h, de forma a atender à demanda e evitar acúmulo de resíduos nos locais 

de produção; 

 A coleta de Resíduos Químicos (grupo B) deverá ser realizada diariamente das 6:30 às 

7:30 h, de forma a atender à demanda e evitar acúmulo de resíduos nos locais de 

produção; 

 A coleta de Resíduos Comuns e Recicláveis deverá ser realizada diariamente das 6:30 

às 7:30 h, de forma a atender à demanda e evitar acúmulo de resíduos nos locais de 

produção.  

 

Os recipientes utilizados para transporte interno dos resíduos deverão apresentar duas 

rodas maciças, capacidade de 120 a 240L, e serem constituídos de material rígido, lavável, 

impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas 

arredondados, e identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles contidos. 

Para os locais da Universidade que ainda não desponham do recipiente coletor, deverão ser 

solicitados novos equipamentos.  

A transferência dos resíduos das salas de armazenamento interno (quando houver) para 

os abrigos externos deverá ser realizada ao menos três vezes por semana (segunda, quarta e 

sexta-feira), das 7:30 às 09:00 da manhã. 

 

8.5. Armazenamento temporário  

 

O armazenamento temporário deverá ser realizado nas próprias unidades geradoras, 

visando agilizar a coleta dentro da unidade e, também, otimizar o deslocamento entre os pontos 

geradores e o ponto destinado à coleta externa. No local de armazenamento interno, os sacos 

não deverão ser dispostos diretamente sobre o piso. Sua conservação deverá ser realizada em 

recipientes próprios de acondicionamento. Além disso, no armazenamento interno não será 
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permitida de forma alguma a manutenção (manuseio, deslocamento, abertura, etc.) dos sacos 

contendo os resíduos ali guardados. Nas unidades da Universidade, situadas próximas do local 

de armazenamento externo, os resíduos gerados poderão ser encaminhados diretamente para o 

local de armazenamento externo. 

A sala utilizada para a guarda dos recipientes de transporte interno de resíduos deverá 

apresentar pisos e paredes lisas, impermeáveis e laváveis, sendo o piso resistente ao tráfego dos 

recipientes coletores. Deverá apresentar também ponto de iluminação artificial e área suficiente 

para armazenar, no mínimo, dois recipientes coletores, para o posterior traslado até a área de 

armazenamento externo. As unidades que apresentam um local exclusivo para armazenamento 

deverão ser identificadas como “SALA DE RESÍDUOS”. 

Os resíduos gerados com características de rápida putrefação, deverão ser conservados 

sob refrigeração e, quando não for possível, ser submetidos a outro método de conservação, 

caso a coleta se dê num período superior a 24 horas de armazenamento. 

 

8.6. Armazenamento externo 

 

O armazenamento externo consiste no local de armazenamento dos recipientes de 

resíduos até a realização da etapa de coleta externa. Este local deve estar situado em ambiente 

exclusivo, com acesso facilitado para os veículos coletores. No armazenamento externo não é 

permitida a manutenção dos sacos de resíduos fora dos recipientes ali estacionados. 

Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, os resíduos deverão ser armazenados 

em bombonas ou contêineres, devidamente identificados, dentro dos abrigos. As bombonas e 

contêineres contendo resíduos de serviço de saúde deverão estar dispostos nos abrigos de 

resíduos, ambos separados pelo risco.  

Os abrigos atendem a Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, e foram 

construídos em locais estrategicamente próximos às principais fontes geradoras e de fácil 

acesso as unidades coletoras. Estes abrigos são cobertos e possuem aberturas para ventilação, 

apresentando uma base revestida de material liso, de cor branca, impermeável, lavável e de fácil 

higienização, inclinada com caimento mínimo de 2% para o lado oposto a entrada, com 

canaletas de escoamento de águas, com a instalação de ralo sifonado ligado à rede de esgoto 

sanitário, os quais impedirão a lixiviação e percolação de substâncias para o solo e águas 

subterrâneas. O fechamento será constituído em alvenaria revestida de material liso, de cor 

branca, lavável e de fácil higienização, com aberturas para ventilação, de dimensão equivalente 

a, no mínimo, 1/20 (um vigésimo) da área do piso, com tela de proteção contra insetos. Os 
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abrigos possuem ainda, porta com abertura para fora, provida de tela de proteção contra 

roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos recipientes de coleta externa, 

pontos de iluminação e de água e tomada elétrica. Como também, identificação na porta com o 

símbolo de acordo com o tipo de resíduo a ser armazenado. Todos os resíduos armazenados no 

abrigo deverão ser devidamente rotulados, de modo a possibilitar uma rápida identificação dos 

resíduos, e separados, para evitar o conflito com suas características específicas. Estes deverão 

ser limpos sempre que necessário com água e sabão para evitar a presença de vetores. 

 

8.7. Coleta e transporte externo 

 

Constituem a etapa de remoção dos resíduos desde o abrigo (armazenamento externo) 

até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a 

preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da 

população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações dos órgãos de 

limpeza urbana. A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser 

realizados de acordo com as normas NBR 12.810/1993 e NBR 14.652/2013 da ABNT. 

Atualmente, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a coleta e transporte de 

resíduos comuns está sendo realizada pela empresa responsável pela coleta e transporte externos 

de resíduos comuns da Cidade (SOLURB), sendo que estes serviços poderão ser realizados por 

empresas especializadas terceirizadas a serem contratadas. Já os resíduos químicos e de saúde, 

são coletados e transportados para tratamento final pelas empresas XXXXX e OXINAL, 

respectivamente. Abaixo são apresentadas as recomendações dos horários de coletas para cada 

grupo de resíduos: 

 Resíduos Infectantes (grupo A e E): as coletas deverão ser realizadas três vezes por 

semana, sendo, preferencialmente, nas segundas quartas-feiras e sextas-feiras, das 

13:30 às 16:30; 

 Resíduos Químicos (grupo B): as coletas deverão ser realizadas conforme a 

demanda de cada setor sendo, preferencialmente, nas sextas-feiras, das 13:30 às 

16:30; 

 Resíduos Comuns - Orgânicos e não recicláveis: os resíduos comuns, orgânicos e 

não recicláveis deverão ser recolhidos ao menos três vezes por semana, 

preferencialmente no período noturno, pela empresa responsável pela coleta e 

transporte externos de resíduos comuns, e, em seguida, deverão ser conduzidos até 
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um aterro sanitário devidamente licenciado para este tipo de atividade, para 

tratamento e disposição final; 

 Resíduos Recicláveis: os resíduos recicláveis deverão ser recolhidos ao menos uma 

vez por semana, das 13:30 às 16:30, e ser destinados a uma associação/cooperativa 

de catadores de materiais recicláveis cadastrada na Prefeitura, visando atender o 

disposto no Decreto Federal nº 5.940/2006. 

 

As bombonas deverão ser substituídas por outras vazias, sem abertura, para evitar o 

contato do resíduo com o coletor. Os responsáveis pela coleta deverão utilizar Equipamento de 

Proteção Individual (EPI), como luvas de PVC, impermeáveis, resistentes; botas de PVC, 

impermeáveis com cano e solado antiderrapante; máscaras respiratórias; óculos de proteção, 

incolor, de plástico resistente com proteção lateral; avental de PVC impermeável e outros 

equipamentos de proteção conforme necessidades específicas. 

As bombonas deverão ser carregadas do local de armazenamento externo até o veículo 

transportador, sendo que quando necessário, deverão receber auxílio de um carrinho de mão, 

para serem levantadas e colocadas no baú. O veículo transportador de resíduos deverá acomodar 

os resíduos em seu interior de forma separada e segura, para evitar contaminação ou acidentes. 

 

8.8. Tratamento 

 

De acordo com a Resolução RDC nº 306/2004, a fase de tratamento consiste na 

aplicação de um método, técnica ou processo, como autoclavagem, micro-ondas, incineração, 

que modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o 

risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de danos ao meio ambiente. 

A incineração é um processo de decomposição térmica, onde há redução de peso, do 

volume e das características de periculosidade dos resíduos, com a consequente eliminação da 

matéria orgânica e características de patogenicidade (capacidade de transmissão de doenças) 

através da combustão controlada (Genaro, 2008). Do processo de incineração, resultarão 

resíduos classificados como cinzas e escórias de fundos e resíduos resultantes do tratamento de 

efluentes gasosos. Os poluentes gasosos gerados devem ser processados em equipamento de 

controle de poluição (ECP) antes de serem liberados para a atmosfera, atendendo aos limites de 

emissão estabelecidos pelo órgão de meio ambiente (Rodrigues et al., 2013). 

Na UFMS, a empresa responsável pela coleta, transporte e tratamento dos resíduos de 

serviço de saúde e de químicos da Universidade deverá encaminhar os mesmos para a usina de 
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tratamento. De acordo com as empresas, os resíduos infectantes (grupo A e E) e químicos 

(grupo B) serão tratados por método térmico de incineração. A empresa deverá obedecer ao 

estabelecido na Resolução CONAMA nº. 316/2002.  

 

8.9. Disposição final 

 

Esta etapa consiste na disposição de resíduos no solo, previamente preparado para 

recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento 

ambiental de acordo com a Resolução CONAMA nº 237/97. 

Na UFMS, os resíduos deverão receber a seguinte destinação final: 

 Os resíduos comuns que não podem ser reciclados (rejeitos), deverão ser encaminhados 

para o aterro sanitário municipal; 

 Os resíduos de varrição e podas de árvores e orgânicos deverão ser encaminhados para 

compostagem. O produto (composto) poderá ser utilizado como adubo; 

 Os resíduos do tipo reciclável, como papel, papelão, latas metálicas, vidros e plásticos, 

deverão ser destinados a uma associação/cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis cadastrada na Prefeitura, visando atender ao disposto no Decreto Federal no 

5.940/2006; 

 Os resíduos de óleo de cozinha deverão ser enviados para empresa que realize o 

reaproveitamento desse resíduo; 

 A empresa responsável pela coleta, transporte e tratamento dos resíduos de serviço de 

saúde da Universidade deverá dar destinação adequada aos resíduos. De acordo com a 

empresa OXINAL, as cinzas e escórias de fundos, geradas a partir da incineração dos 

resíduos de serviço de saúde e de químicos da UFMS, são encaminhadas para o aterro 

de resíduos classe I (perigosos), devidamente licenciado, para disposição final de RSS; 

 Os bens móveis deverão passar por um processo de triagem: os móveis que ainda 

possuírem utilidade deverão ser restaurados e encaminhados para reuso; e os móveis 

que não tiverem conserto ou utilidade, deverão ser doados, leiloados ou mesmo 

desmontados, para que se possa ser realizada a reciclagem dos materiais. Por fim, o 

destino final deverá ser um local devidamente licenciado e apropriado para este tipo de 

resíduo; 

 Os eletroeletrônicos deverão passar por um processo de triagem: os eletroeletrônicos 

que ainda possuírem utilidade deverão ser restaurados e encaminhados para reuso; e os 

eletroeletrônicos que não tiverem conserto ou utilidade deverão ser doados, leiloados 
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ou mesmo desmontados, para que se possa ser realizado a reciclagem dos materiais. Por 

fim, o destino final deverá ser um local devidamente licenciado e apropriado para este 

tipo de resíduo; 

 Os RCC gerados a partir de obras de construção civil deverão ser recolhidos pela 

empresa responsável pela geração e ter como destino final, um aterro devidamente 

licenciado e apropriado para este tipo de resíduo, conforme estabelecido pela Resolução 

CONAMA Nº 307/2002. Os resíduos de construção civil gerados em laboratórios 

deverão ser recolhidos por uma empresa especializada e ter a mesma destinação acima 

mencionada. 

 

8.10. Considerações finais do PGRS 

 

Ações de melhoria quanto ao gerenciamento dos resíduos desta Universidade estão se 

tornando realidade. Com a instalação de lixeiras do tipo comum e seletiva por todo o campus e 

a construção dos abrigos de resíduos em pontos estratégicos, haverá significativo avanço no 

quesito gestão de resíduos. 

Apesar das melhorias realizadas através da instalação de lixeiras do tipo comum e seletiva 

por todo o campus, verificou-se que a comunidade acadêmica ainda encontra dificuldade em 

segregar os resíduos corretamente no momento da geração, o que acaba contribuindo ainda mais 

para o volume dos resíduos que se tornam rejeitos. A falta do quantitativo de geração, tanto dos 

resíduos comuns quantos dos recicláveis, impossibilita mensurar a evolução da Instituição 

quanto à redução da geração de ambos os resíduos. Assim, recomenda-se que seja realizada a 

mensuração dos resíduos comuns e recicláveis. 

Ainda, para que a implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

continue sendo exitosa, é recomendado a instalação de lixeiras próprias para coleta de pilhas e 

baterias; a adequação e instalação de lixeiras apropriadas nos laboratórios e banheiros desta 

Universidade; a criação de sistemas de compostagem de resíduos orgânicos, para destinação 

dos resíduos de poda, de forma a reduzir o gasto com o transporte do resíduo até o aterro e o 

gasto com adubos orgânicos; a realização de campanhas para redução do uso e substituição do 

copo descartável, bem como, do papel sulfite; e a conscientização da redução na geração de 

resíduos e melhor segregação destes. A adoção de padrões de cores para as sacolas de 

armazenamento dos resíduos, conforme mencionado no item 8.2, também trará benefícios na 

logística do gerenciamento dos resíduos, facilitando tanto para os colaboradores internos quanto 

para os externos.  



 

56 
 

Por mais que o processo de construção da gestão de resíduos em universidades é 

complexo, exige o esforço sistêmico e integrado de toda a Universidade, é fundamental 

sensibilizar a comunidade acadêmica quanto ao descarte correto dos resíduos em seus 

respectivos recipientes, seja através de campanhas educativas ou por outros meios, para o bom 

andamento do processo da gestão dos resíduos dentro da Instituição. 

 Também é recomendado a remoção dos galões de resíduos de serviço de saúde situados 

a céu aberto; a construção de abrigos para o acondicionamento de bens materiais já em desuso, 

para evitar a depredação dos bens e a proliferação de vetores; e a destinação dos resíduos 

recicláveis a uma associação/cooperativa de catadores de materiais recicláveis cadastrada na 

Prefeitura, de acordo com o Decreto Federal nº 5.940/2006. 
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9. SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO 
TRABALHADOR 

 

 

De acordo com a RDC 306/2004, o pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento 

dos resíduos deverá ser capacitado e mantido sob educação continuada para as atividades de 

manejo dos resíduos, incluindo sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e do 

ambiente. Além disso, para segurança durante o manuseio dos resíduos, o funcionário deverá 

utilizar equipamentos de proteção individual, tais como uniforme, luvas, avental impermeável, 

máscara, botas e óculos de segurança específicos a cada atividade, devidamente higienizados e 

em estado de conservação. 

Todos os profissionais que trabalham no serviço, mesmo os que atuam temporariamente 

ou não estejam diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem 

conhecer o sistema adotado para o gerenciamento de RSS, a prática de segregação de resíduos, 

reconhecer os símbolos, expressões, padrões de cores adotados, conhecer a localização dos 

abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à completa integração ao PGRS (RDC 

306, 2004). 

 Tendo em vista a importância da saúde e segurança do trabalhador, a UFMS deverá 

fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) aos seus servidores, conforme a 

necessidade, e realizar, periodicamente, a capacitação dos mesmos, abordando todos os 

assuntos acima mencionados. A capacitação dos funcionários das empresas contratadas assim 

como o fornecimento de EPI’s é de responsabilidade única e exclusiva do próprio responsável 

pela empresa.  
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10. IDENTIFICAÇÃO DAS EMPRESAS QUE ATUAM 
NA UNIVERSIDADE 

 

 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESIDUOS 

INFECTANTES (GRUPO A e E) 

Razão Social: OXINAL OXIGÊNIO NACIONAL LTDA EPP 

Endereço: Rua Senador Ponce, nº 1.588, Jardim Paulista, CEP: 19050-220 – Campo 

Grande/MS. 

 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

QUÍMICOS (GRUPO B) 

 

 

 

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE LIMPEZA E COLETA INTERNA 

Razão Social: PLANSUL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME  

Endereço: Rua Santa Tereza, nº 329, Vila Rosa Pires – Campo Grande/MS 

 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 

COMUNS (ORGÂNICOS E NÃO RECICLÁVEIS) 

Razão Social: C.G. SOLURB SOLUCOES AMBIENTAIS SPE LTDA 

Endereço: Rua Barão de Ladário, nº 85, Vila Sobrinho, CEP: 79.010-040 – Campo Grande/MS 

 

RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

Não possui convênio com associação/cooperativa de catadores de materiais recicláveis 

cadastrada na Prefeitura 

 

RESÍDUOS DE ÓLEO 

Razão Social: LIFE OIL - NS COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA 

Endereço: Rua Abricó do Pará, 55, Carandá Bosque, CEP: 79032-423, Campo Grande/MS 
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13. ANEXOS 
 

 

 Anexo 01/04 – Contrato da empresa responsável pela coleta e destinação de resíduos 

infectantes (grupo A e E) - OXINAL OXIGÊNIO NACIONAL LTDA EPP 

 Anexo 02/04 – Contrato da empresa responsável pela coleta e destinação de resíduos 

químicos (grupo B) -  

 Anexo 03/04 – Contrato da empresa responsável pelo serviço de limpeza e coleta interna 

– PLANSUL 

 Anexo 04/04 – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela 

elaboração do PGRS 
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ANEXO 01/04 
CONTRATO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COLETA E 
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS INFECTANTES (GRUPO A e E) - 

OXINAL OXIGÊNIO NACIONAL LTDA EPP  



















































    

 

* CONSULTORIA EIRELI

GUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

05/2017-UFMS CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

E (UFMS) E A EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E

Pelo presente instrumento particular a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO

GROSSO DO SUL"— UFMS e a empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, devi-

damente qualificadas, no Contrato nº 05/2017 e no Processo nº 23104.002922/2016—64, por seus representantes

legais e observado o disposto na Lei nº 8.666/1993, resolvem celebrar o presente Termo de Apostilamento, sob as

Cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAQOES SIMPLIFICADAS

1.1
Contrato ora apostilado.

CLÁUSULA SEGUNDA — Do OBJETO
2.1 — O presente Termo de Apostilamento tem por objeto:

a) Repactuar os valores contratados e reconhecer os valores devidos de repactuação, desde o momen-

to em que ocorreu o aumento de custos (Janeiro/2018), no valor de R$ 61.098,11 (sessenta e um

mil, noventa e oito reais e onze centavos);

b)

- As contratantes adotam neste Termo de Apostilamento as mesmas designações simplificadas do

Acrescer à parcela mensal, a partir de maio/2018, o valor de R$ 5.797,98 (cinco mil, setencentos e

noventa e sete reais e noventa e oito centavos), alterando o valor mensal do Contrato ora apostilado

de R$ 648.045,01 (seiscentos e quarenta e oito mil, quarenta e cinco reais e um centavo) para R$

653.842,99 (seiscentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e

nove centavos);

c) O valor total a ser acrescido através deste Termo de Apostilamento, até o final de sua vigência, será

de R$ 124.875,89 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e

quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA — DO DETALHAMENTO

3.1 - Mediante este Termo de Apostilamento, os valores e serviços passam a vigorar da seguinte forma:

 

      
     

       

CAMPUS DE AQUIDAUANA

CAMPUS DE BONITO

CAMPUS DE CORUMBÁ

CAMPUS DE COXIM    
   
  
CAMPUS DE NAVIRAÍ

CAMPUS DE CAMPO GRANDE

CAMPUS DE CHAPADÃO Do SUL

CAMPUS DE NOVA ANDRADINA

R$ 45.866,27

R$ 5.557,94

R$ 394.805,34

R$ 16.918,07

R$ 37.180,42

R$ 12.499,48
  

 

R$ 13.442,96

R$ 21.548,02

 

   
 

   CAMPUS DE PARANAÍBA

Fone: (Oxx67) 3345—7052 / 7427 / 7937 E-mail: dict.proadi@ufms.br

79070-900 - CAMPO GRANDE — MATO GROSSO DO SUL

Jr

Divisão de Contratos — DICT/CGM/PROADI

R$ 14.133,19 
Av. Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

  

 

 

_—L

  

  
R$ 45. 9 ,

R$ 5.571,33

R$ 399.669,58

R$ 16.962,69   

     
    R$ 37.229,81

R$ 12.682,20

 

R$ l3.5l7,58

R$ 21.744,14
    

       

  
  

R$ 14.755,23     
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CAMPUS DE PONTA PORÃ R$ 17.974,61 R$ 18 071,83

CAMPUS DE TRÉS LAGOAS R$ 68.118,71 R$ 68.138,69

TOTAL: R$ 648.045,01 ª R$ 653.842,99 '

CLÁUSULA QUARTA —- DAS DEMAIS DISPOSIQOES
4.1 - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições'do Contrato ora apostilado até o térmi-

no da sua Vigência.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas (2) vias de igual
teor e forma, presentes as testemunhas que se seguem.

Campo Grande — MS, (ªº; de_M—de _ ,

Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDE ' .

 

  
  

  

 

  

“X

Pela PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIAIRELI

TESTEMUNHAS:

 

Nome:

CPF:

 

PLANSUL - Plan. e Cons. Eire”
Pricilla Scottini Testoni
Auxiliar Administrativo
CPF: 003.754.939~13

Divisão de Contratos — DICT/CGM/PROADI

Fone: (Oxx67) 3345—7052 / 7427 / 7937 - Fax: (Oxx67) 3345-7051 — E—mail: dict.proadi©ufms.br
Av. Costa e Silva, s/nº — Cidade Universitária

79070-900 - CAMPO GRANDE — MATO GROSSO DO SUL



17/04/2019 SEI/UFMS - 1100791 - Termo Aditivo

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1394604&infra_sistema… 1/2

 

3º Termo Adi�vo ao Contrato nº 05/2017-UFMS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017-UFMS
CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) E A EMPRESA PLANSUL
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI.

 

 

Pelo presente instrumento particular a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) e a empresa PLANSUL
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, já devidamente qualificadas no Contrato nº 05/2017-UFMS, decorrente do processo nº
23104.002922/2016-64-UFMS, por seus representantes legais e observado o disposto na Lei nº 8.666/1993, resolvem ADITÁ-LO, como de fato aditam-no,
sob as Cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAÇÕES SIMPLIFICADAS

1.1 - As contratantes adotam neste Termo Aditivo as mesmas designações simplificadas do Contrato ora aditado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a sua vigência por mais doze (12) meses a contar de 30.03.2019 a 29.03.2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

3.1 - Permanecem inalteradas e em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado.

3.2 - Fica assegurado a Contratada o direito à repactuação dos valores contratados, referente ao Acordo Coletivo 2019.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam eletronicamente o presente instrumento.

 

Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS

 

 

AUGUSTO CÉSAR PORTELLA MALHEIROS

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

 

 

 

 

 Pela PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI.

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Beda Gualda, Usuário Externo, em 15/03/2019, às 15:29, conforme horário oficial de
Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 15/03/2019, às 16:57, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


17/04/2019 SEI/UFMS - 1100791 - Termo Aditivo

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1394604&infra_sistema… 2/2

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1100791 e o código CRC 228A55F2.

 

DIVISÃO DE CONTRATOS 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-7427 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.002922/2016-64 SEI nº 1100791

https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 02/04 
CONTRATO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COLETA E 

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS (GRUPO B) -  
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ANEXO 03/04 
CONTRATO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE 

LIMPEZA E COLETA INTERNA – PLANSUL 



















































    

 

* CONSULTORIA EIRELI

GUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO

05/2017-UFMS CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

E (UFMS) E A EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E

Pelo presente instrumento particular a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO

GROSSO DO SUL"— UFMS e a empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, devi-

damente qualificadas, no Contrato nº 05/2017 e no Processo nº 23104.002922/2016—64, por seus representantes

legais e observado o disposto na Lei nº 8.666/1993, resolvem celebrar o presente Termo de Apostilamento, sob as

Cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAQOES SIMPLIFICADAS

1.1
Contrato ora apostilado.

CLÁUSULA SEGUNDA — Do OBJETO
2.1 — O presente Termo de Apostilamento tem por objeto:

a) Repactuar os valores contratados e reconhecer os valores devidos de repactuação, desde o momen-

to em que ocorreu o aumento de custos (Janeiro/2018), no valor de R$ 61.098,11 (sessenta e um

mil, noventa e oito reais e onze centavos);

b)

- As contratantes adotam neste Termo de Apostilamento as mesmas designações simplificadas do

Acrescer à parcela mensal, a partir de maio/2018, o valor de R$ 5.797,98 (cinco mil, setencentos e

noventa e sete reais e noventa e oito centavos), alterando o valor mensal do Contrato ora apostilado

de R$ 648.045,01 (seiscentos e quarenta e oito mil, quarenta e cinco reais e um centavo) para R$

653.842,99 (seiscentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e

nove centavos);

c) O valor total a ser acrescido através deste Termo de Apostilamento, até o final de sua vigência, será

de R$ 124.875,89 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e

quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA — DO DETALHAMENTO

3.1 - Mediante este Termo de Apostilamento, os valores e serviços passam a vigorar da seguinte forma:

 

      
     

       

CAMPUS DE AQUIDAUANA

CAMPUS DE BONITO

CAMPUS DE CORUMBÁ

CAMPUS DE COXIM    
   
  
CAMPUS DE NAVIRAÍ

CAMPUS DE CAMPO GRANDE

CAMPUS DE CHAPADÃO Do SUL

CAMPUS DE NOVA ANDRADINA

R$ 45.866,27

R$ 5.557,94

R$ 394.805,34

R$ 16.918,07

R$ 37.180,42

R$ 12.499,48
  

 

R$ 13.442,96

R$ 21.548,02

 

   
 

   CAMPUS DE PARANAÍBA

Fone: (Oxx67) 3345—7052 / 7427 / 7937 E-mail: dict.proadi@ufms.br

79070-900 - CAMPO GRANDE — MATO GROSSO DO SUL

Jr

Divisão de Contratos — DICT/CGM/PROADI

R$ 14.133,19 
Av. Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

  

 

 

_—L

  

  
R$ 45. 9 ,

R$ 5.571,33

R$ 399.669,58

R$ 16.962,69   

     
    R$ 37.229,81

R$ 12.682,20

 

R$ l3.5l7,58

R$ 21.744,14
    

       

  
  

R$ 14.755,23     
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CAMPUS DE PONTA PORÃ R$ 17.974,61 R$ 18 071,83

CAMPUS DE TRÉS LAGOAS R$ 68.118,71 R$ 68.138,69

TOTAL: R$ 648.045,01 ª R$ 653.842,99 '

CLÁUSULA QUARTA —- DAS DEMAIS DISPOSIQOES
4.1 - Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições'do Contrato ora apostilado até o térmi-

no da sua Vigência.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em duas (2) vias de igual
teor e forma, presentes as testemunhas que se seguem.

Campo Grande — MS, (ªº; de_M—de _ ,

Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDE ' .

 

  
  

  

 

  

“X

Pela PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIAIRELI

TESTEMUNHAS:

 

Nome:

CPF:

 

PLANSUL - Plan. e Cons. Eire”
Pricilla Scottini Testoni
Auxiliar Administrativo
CPF: 003.754.939~13

Divisão de Contratos — DICT/CGM/PROADI

Fone: (Oxx67) 3345—7052 / 7427 / 7937 - Fax: (Oxx67) 3345-7051 — E—mail: dict.proadi©ufms.br
Av. Costa e Silva, s/nº — Cidade Universitária

79070-900 - CAMPO GRANDE — MATO GROSSO DO SUL



17/04/2019 SEI/UFMS - 1100791 - Termo Aditivo

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1394604&infra_sistema… 1/2

 

3º Termo Adi�vo ao Contrato nº 05/2017-UFMS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017-UFMS
CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) E A EMPRESA PLANSUL
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI.

 

 

Pelo presente instrumento particular a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL (UFMS) e a empresa PLANSUL
PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, já devidamente qualificadas no Contrato nº 05/2017-UFMS, decorrente do processo nº
23104.002922/2016-64-UFMS, por seus representantes legais e observado o disposto na Lei nº 8.666/1993, resolvem ADITÁ-LO, como de fato aditam-no,
sob as Cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DESIGNAÇÕES SIMPLIFICADAS

1.1 - As contratantes adotam neste Termo Aditivo as mesmas designações simplificadas do Contrato ora aditado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a sua vigência por mais doze (12) meses a contar de 30.03.2019 a 29.03.2020.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

3.1 - Permanecem inalteradas e em vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado.

3.2 - Fica assegurado a Contratada o direito à repactuação dos valores contratados, referente ao Acordo Coletivo 2019.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam eletronicamente o presente instrumento.

 

Pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS

 

 

AUGUSTO CÉSAR PORTELLA MALHEIROS

Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura

 

 

 

 

 Pela PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI.

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rafael Beda Gualda, Usuário Externo, em 15/03/2019, às 15:29, conforme horário oficial de
Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Augusto Cesar Portella Malheiros, Pró-Reitor(a), em 15/03/2019, às 16:57, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


17/04/2019 SEI/UFMS - 1100791 - Termo Aditivo

https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1394604&infra_sistema… 2/2

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1100791 e o código CRC 228A55F2.

 

DIVISÃO DE CONTRATOS 
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária 

Fone: (67)3345-7427 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.002922/2016-64 SEI nº 1100791

https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 04/04 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DO 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PGRS 
 



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS
1. Responsável Técnírn

WILLIAN RIBEIRO IDE

 

Título Profissional: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Empresa Contratada:

Página 1/1

CREA-MS ART DE OBRA/SERVIÇO

1320190042657

RNP: 1311303707

Registro: 16874

Registro:

 

 
2. Dados do Contrato

Contratante: UFMS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO D0 SUL

Rua: AVENIDA COSTA E SILVA, SIN Bairro: UNIVERSITÁRIO

Cidade: CAMPO GRANDE UF: MS

Contrato: Celebrado em: 01/01/2019

Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE

CPF/CNPJ: 15.461,510/0001-33

Número: SIN

País: Brasil

CEP: 79.070-900

Vinculado à ART:Valor: R$ 1,00
DIREITO PUBLICO

Ação Institucional:  
 

 
3. Dados Obra/Serviço

 
Logradouro Número Complemento Cidade Coordenada

AVENIDA COSTA E SILVA, S/N UNIVERSITÁRIO S/N UFMS CAMPO GRANDE MS BRA 79.070-900

Previsâo Término: 31/12/2019 Código:Data de Inicio: 01/01/2019

Proprietário: UFMS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO CPF/CNPJ: 15.461.510l0001-33Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
GROSSO DO SUL

Finalidade: ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, CAMPUS CAMPO GRANDE

 
 

4. Atividades Técnicas

I v . ' | '

-.“:*-u.:3 :) :::»; “: IIL

 

._ I - ':ªiç 1.15;

PGRS ~ Plano de Gerenciamento de Resíduos

Sólidos
Projeto 1,0000

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

UNIDADES

 
 

5. Observações
 

Este contrato contempla apenas a elaboração do PGRS, sendo que o H.U. não está contemplado.  
 

 
. Declarações

 

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às

atividades profissionais acima relacionadas.

 
 

9. Informações  
I_7.Entidade de Classe

8. Assinaturas
pagamento “ou conferencia no site do Crea.

 

   

www.confea.org.br.

 

De?aro serem verdadeiras as informações acima._ 'N

‘ ., .. «- — . ----- / /
data

contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

    

 

. 51-36 -WIL'ET)\N RIBEIRO IDE

OA x Hwy-J?
15,461.510/0001-33 - UFMS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

023.3

www.creams.org.br creams@creams.org.br
tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000 CREA-MS

Concelho Regmal de Engonmna » Agronomia do
Mato Grosso do sul  

  

Valor ART:R$ 85,96 Registrada em 15/05/2019 Valor Pago: R$ 85,96 Nosso Número: 140000000004892750

Marl-on (Pará/mu Je Soa/ZI?
Arquitvtw & Urbanista

 

. - CPO/ª '" 
ªntª": IIF Cur-m1 y;i{_(

 

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do

 


