
11.° CONEX – Pôster / Produto/ Oficina – Resumo 

 

1 

ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

( X )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
 

BANCO DE INSUMOS QUÍMICOS DA UEPG 
 

 
CARUBELLI, Célia Regina

1
 

PERON, Ana Paula Peron
2
 

SWIECH, Jocelma de Fátima
3
 

 

 
RESUMO- Dentro do programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos da UEPG muitos reagentes 
com prazos de validade expirados são encaminhados como resíduos para serem descartados, 
tratados ou encaminhados para a disposição final. Entretanto, o prazo de validade impresso no rótulo 
é uma exigência legal que deve ser considerada no momento da compra, porém a real situação do 
produto químico antes do seu descarte como resíduo deve ser cuidadosamente avaliada. Assim 
sendo,foi criado o Banco de Insumos Químicos (BIQ), dentro do projeto de Gerenciamento de 
Resíduos Químicos da UEPG, o que mostrou ser uma excelente forma de otimizar a utilização desses 
recursos fazendo com que eles sejam redistribuídos entre os laboratórios que podem deles se utilizar, 
evitando-se assim o desperdício. Além disso, evita-se o gasto financeiro de destiná-los à disposição 
final. Os reagentes que são encaminhados como resíduos passam por uma análise que envolve 
desde a aparência do frasco e do rótulo até aspectos físicos e químicos do produto. Muitas vezes há 
a necessidade de se reenvasar o conteúdo devido às condições precárias do frasco original, outras 
vezes é necessária a substituição do rótulo original devido à sua fragilidade. Para esses casos foi 
desenvolvido um rótulo próprio do BIQ que é afixado juntamente com a codificação de segurança da 
NFPA (National Fire Protection Association – EUA), também conhecida como diagrama de Hommel. 
Após essa etapa, os insumos são armazenados segundo suas compatibilidades químicas ficando à 
disposição dos laboratórios da UEPG que deles necessitarem. Quando requisitados, esses insumos 
são transferidos aos departamentos mediante uma Guia de Transferência padronizada que deve ser 
assinada pelo professor requisitante. Atualmente no BIQ encontram-se armazenados à disposição 
dos solicitantes, 516 tipos diferentes de reagentes, solventes e indicadores químicos, o que traz uma 
economia considerável de recursos financeiros à Instituição. Somente nos anos de 2011 e 2012 
foram transferidos 201 frascos de reagentes do BIQ para os departamentos da UEPG assim 
distribuídos conforme solicitações dos mesmos: DEQUIM 62 frascos, DEBIOGEM 34 frascos, 
DEPFITO 23 frascos, DEFAR 18 frascos, DECLIN 16 frascos, DEZOO 14 frascos, DENSP 12 frascos, 
DEMED 11 frascos, DEFIS 6 frascos e DEODON 5 frascos. Além destes departamentos, diversos 
professores engajados em projetos de extensão e de pesquisa também solicitaram reagentes para 
serem utilizados em seus projetos, os quais foram atendidos mediante justificativa da necessidade 
dos mesmos. 
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