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COMUNICAÇÃO N∘ 24 / DQ / GESTÃO DE RESÍDUOS

Visando padronizar  os  procedimentos  de descarte  de resíduos  químicos,  a  equipe do Entreposto,
elaborou um Guia resumido com orientações sobre os procedimentos que devem ser seguidos para o
descarte  de  vários  �pos  de  resíduos  e  reagentes  químicos.  Esse  Guia  segue  em  anexo  a  este
comunicado, e as orientações devem ser seguidas por todos, visando dar maior segurança aos que
frequentam as dependências do Departamento de Química (DQ).  Consta desse Guia os telefones e
e-mails  de  contato  do  técnico  responsável  pelo  serviço  (Ricardo  Henrique)  e  dos  professores
coordenadores  (Dalva  Ester  e  Cleiton  Moreira).  Caso  alguém  tenha  alguma  dúvida  sobre  o
procedimento de descarte, a equipe do entreposto pode ser consultada.

Acrescentamos que o descarte de reagentes e resíduos em quaisquer outros locais que não constam
nas  orientações  do  Guia,  é  proibido  e  coloca  em  risco  a  segurança  da  comunidade.   Ainda,
aproveitamos para solicitar que a pessoa que inadver�damente descartou diversos resíduos no final
do corredor térreo do Anexo I, que re�re-os e faça o procedimento correto. Já houve um acidente
devido a esse procedimento inadequado.

Atenciosamente,

Dalva Ester da Costa Ferreira Luiz C. A. Barbosa Guilherme F. de Lima

Presidente da Comissão Chefe do DQ Subchefe do DQ

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ferreira de Lima, Subchefe de
departamento, em 07/11/2022, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Claudio de Almeida Barbosa, Chefe de
departamento, em 07/11/2022, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Dalva Ester da Costa Ferreira, Professora do
Magistério Superior, em 07/11/2022, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1882128 e o código CRC BC722959.

Referência: Processo nº 23072.203156/2022-16 SEI nº 1882128
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