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Aos 13 dias do mês de junho de 2016, às 14h40, na sala de reuniões R 604 – Torre I do Bloco A, da 1 

Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo 2 

André, realizou-se a I reunião ordinária de 2016 da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe) 3 

previamente convocada e presidida por sua presidente, Mirela Inês de Sairre, representante da Pró-4 

Reitoria de Pesquisa (ProPes), com a presença dos seguintes membros: Danielle Gonzales, 5 

representante da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); Maria Aparecida da Silva Spinacé, 6 

representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Simone Rodrigues de Freitas, 7 

membro da Comissão de Ética Ambiental (CEA); Valéria Lima Fabrício, técnica da Área de 8 

Biotérios. Participantes: Fábio Antonio Scholl. Professora Mirela cumprimenta os presentes e abre 9 

a sessão. Informes: 1) Nova composição da CoGRe. Professora Mirela solicita a apresentação dos 10 

membros presentes e esses realizam uma breve exposição. Requer que seja publicada a designação 11 

do Fábio Antonio Scholl como membro responsável técnico representante da UFABC junto ao 12 

Conselho Regional de Química da IV Região. 2) Situação atual do abrigo de resíduos, estocagem e 13 

coleta. Professora Mirela relata que, no Campus de Santo André, haverá três abrigos. Diz que os 14 

resíduos do abrigo Santa Adélia foram retirados pela empresa contratada, depois, o abrigo foi 15 

fechado para realizações de obras, com a finalidade de adequá-lo para o armazenamento de resíduos 16 

químicos. Ressalta que as solicitações de coletas necessitam ser regularizadas, avisa que, no futuro, 17 

as solicitações ocorrerão por meio do Sistema Integrado de Gestão (SIG), mas até sua implantação 18 

outro meio deve ser fornecido. Explica que não foram definidas as utilizações que terão os outros 19 

dois abrigos de Santo André, com isso, sugere que em um deles seja criada a Central de Tratamento 20 

de Resíduos da UFABC. Ainda, relata que o Campus de São Bernardo terá um abrigo em 21 

localização adequada. Afirma que os resíduos devem ser armazenados de forma correta, com 22 

compatibilidade química, para isso, a Comissão terá a ajuda da Prefeitura Universitária e da Cássia. 23 

Danielle diz que o abrigo em São Bernardo do Campo será perto da parada dos ônibus, nesse local 24 

passam alguns gases, porém a Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) foi acionada e retirará 25 

essa passagem até o final do ano. Professora Mirela diz ser necessária a criação de um Plano de 26 

Gestão de Resíduos da UFABC, devendo esse tema ser tratado nas próximas reuniões. Valéria 27 

acrescenta que os resíduos químicos e biológicos devem ser analisados, ela, em São Bernardo, 28 

possui muitos resíduos biológicos. Ainda, diz que a coleta desses resíduos é realizada pela 29 

Prefeitura de São Bernardo do Campo e que, anualmente, tem problemas devido à demora no 30 

processo de licitação. 3) Site da CoGRe: Professora Mirela diz que o link da CoGRe será elaborado 31 

por seus membros e incluído pelo apoio administrativo no site da UFABC, em Conselhos - 32 

Comissões Assessoras do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ordem do dia: 1)Realização e 33 

Organização de workshop de resíduos na UFABC. Professora Mirela diz tratar-se de evento a ser 34 

realizado pela CoGRe, em conjunto com a ProPes, devendo, caso os membros concordem, nas 35 

próximas reuniões ser organizada a estrutura do evento. Acrescenta que o professor Dácio 36 

recomendou que a Comissão entrasse em contato com a professora Giulliana Mondelli, essa 37 

auxiliou o Plano de Logística Sustentável (PLS).  Além disso, diz que a professora Marcela, 38 

também, sugeriu que a comissão contata-se Mariângela Ferreira servidora da autarquia Saneamento 39 

Ambiental de Santo André (Semasa). Professora Marcia sugere que o evento seja na segunda 40 

semana do terceiro quadrimestre, pois seria a melhor época para os alunos e acrescenta que os 41 

horários devem levar em conta os turnos diurno e noturno de aulas. Professora Mirela, então, 42 

comunica que esse assunto permanecerá em debate nas próximas reuniões e solicita aos membros 43 

que tragam sugestões para o evento. Encaminha-se para votação. Aprovada a realização do 44 

workshop por unanimidade. Depois, pergunta aos demais sobre a possibilidade de incluir um item 45 
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no expediente e todos concordam. Expediente: 1- Reagentes vencidos. Fábio explica que a 46 

legislação prevê ser crime ambiental a manutenção e utilização de reagentes vencidos. Danielle 47 

afirma que cinquenta por cento do estoque de reagentes da UFABC está vencido. Professora Mirela 48 

diz que no momento que o reagente torna-se um resíduo o assunto pertence ao escopo da Comissão. 49 

Ainda, relata que pesquisou o assunto e verificou que alguns produtos tem sua data de validade 50 

prorrogada por meio de reteste, então uma primeira medida a ser tomada é, com o número de lote 51 

do reagente vencido, verificar junto ao fabricante se houve a prorrogação do seu vencimento. 52 

Também, diz que conversou com uma servidora do Instituto do Coração (Incor) e obteve a 53 

informação de que, no hospital, os reagentes vencidos são testados em laboratórios e, após os 54 

resultados, eles são revalidados, somente, não podendo ser utilizados em testes com humanos. 55 

Então, afirma que, após a verificação da ocorrência do reteste pelo fabricante, deve ser averiguada a 56 

possibilidade de a UFABC realizar a revalidação em seus laboratórios, como feito pelo Incor. 57 

Ressalva que ficou bem desconfortável em saber que o Fábio é o único responsável técnico 58 

representante da Universidade, pois, certamente, não consegue controlar todos os laboratórios. 59 

Valéria explica que a licitação é muito demorada, o que faz o produto, no ato de seu recebimento, 60 

estar com sua validade pela metade. Professora Marcia indaga sobre o funcionamento da vistoria e 61 

por quem ela é feita. Fábio esclarece que podem realizar a fiscalização o CRQ, a Agência Nacional 62 

de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Exército, podendo ser 63 

verificado todos os espaços da UFABC. Diz que a Universidade perdeu sua licença, após 64 

fiscalização do Exército. Também, afirma que precisa haver mais de um responsável técnico, pois 65 

não tem como uma pessoa responder por todos os laboratórios. Danielle relata dificuldades em 66 

obter legislações sobre revalidações, retestes ou descartes. E, diz que essa questão será levada à 67 

Reitoria, com o intuito de deixar o Fábio responsável somente pelos laboratórios didáticos. Os 68 

membros concordam que os docentes responsáveis pelos respectivos laboratórios de pesquisa 69 

seriam também responsáveis pelos resíduos gerados pelo laboratório, usando o princípio do 70 

poluidor pagador. Professora Mirela pede que Fábio e Danielle mantenham a Comissão informada 71 

sobre o progresso da questão nas outras instâncias, para que, após as conclusões, a CoGRe elabore 72 

alguma ação para auxiliar no tema. Nada mais havendo, a presidente da Comissão encerra a reunião 73 

às 16h45 da qual, para constar, eu, Michelle Sanches de Carvalho Sabença, assistente em 74 

administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela 75 

presidente.               76 
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