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ASSUNTO: INFORMES DA CRQB SOBRE AS SUAS AÇÕES NO CAMPUS DIADEMA 

 

1- Reforma do Abrigo de Resíduos (Redondo) – Unidade Jose de Filipe 

No inicio de 2011 A CRQB entrou com um pedido junto à Diretoria 

solicitando a reforma URGENTE do Abrigo de Resíduos da Unidade José de Filipe 

de maneira que ele apresentasse um mínimo de segurança e que pudesse abrigar 

um numero maior de resíduos (Informativo 01/2011). Foi nos orientado a 

encaminhar uma carta à equipe de manutenção que foi enviada em 2 de março de 

2011 (ANEXO 1). Posteriormente fomos informados que esta reforma deveria ser 

licitada juntamente às outras reformas da Unidade. Foi aberto em 5 de abril de 

2011 um  processo (Proc. n. 20085/2011-86)  para reforma do Abrigo de Resíduos 

(Redondo) para ser aprovado, juntamente com outros processos de reforma do 

campus Diadema. De acordo com o sistema de trâmite, este processo retornou 

para o campus Diadema em 8/8/2011 e esta com o Eng. Civil responsável pelas 

obras do campus Diadema, Sr. Edson Maneschi Junior.  A profa Dra. Maria de 

Lourdes Moraes, coordenadora da CRQB, procurou o Sr. Edson que a comunicou 

que já havia esboçado o projeto para a reforma do abrigo e que o mesmo havia 

sido enviado ao Setor de Engenharia da UNIFESP que deveria aprovar o projeto. 

Porém neste ínterim, houve mudanças no setor de Engenharia e todos os projetos 

ficaram em “standby”. O material a ser utilizado na reforma do Abrigo será licitado 

com o material solicitado para as demais obras que ocorrerão na Unidade. Diante 

disto, a CRQB enviou uma carta em 17 de março de 2011 à Diretoria 

Administrativa do campus (ANEXO 2) solicitando a contratação de uma empresa 

especializada para a retirada dos resíduos do Redondo o mais rápido possível, 



independente da reforma, de modo a que tenhamos espaço para estocar os 

resíduos dos laboratórios didáticos.  Devido à demora nos procedimentos, tanto de 

licitação da empresa para a retirada imediata dos resíduos quanto da reforma do 

abrigo, e em virtude das condições do local e da demanda dos laboratórios 

didáticos,  a CRQB em reunião ordinária decidiu não receber resíduos oriundos 

dos laboratórios de pesquisa enquanto a situação do redondo não fosse resolvida. 

Foi encaminhado em 5 de abril de 2011 um informativo (Anexo 3) à comunidade 

do campus Diadema informando a decisão tomada. Foi encaminhada também à 

diretoria do campus Diadema em 5 de maio de 2011 uma carta explicando os 

motivos desta decisão. (Anexo 4). Para que a reforma do Redondo ocorra, o 

projeto final deverá ser aprovado na Comissão de Licitação do campus. Em 17 de 

fevereiro de 2012 a CRBQ encaminhou uma carta à Comissão de Licitação - 

campus Diadema (Anexo 5) solicitando a participação da CRQB na aprovação do 

projeto de Reforma do Abrigo da Unidade Jose de Filipe, de forma a garantir que o 

projeto esteja dentro das normas ambientais. Estamos aguardando resposta desta 

comissão. 

 

2)-Coleta dos Resíduos Biológicos da Unidade José de Filipe. 

Convênio com a Prefeitura de Diadema  

Em 11 de maio de 2011 a CRQB encaminhou uma carta (Anexo 5) à 

Vigilância Sanitária de Diadema solicitando autorização para a coleta de resíduos 

biológicos na Unidade José de Filipe. A Profa. Dra. Aline Cavalari e a técnica 

administrativa Claudia Abe foram até o Departamento de Limpeza Publica (DLP) 

na Prefeitura de Diadema e até à Vigilância Sanitária  solicitar informações sobre 

os documentos necessários para que o DLP pudesse recolher os resíduos 

biológicos na Unidade Jose de Filipe. A documentação exigida para firmar o 

cadastro com a Vigilância Sanitária para que o departamento de Limpeza Pública 

pudesse coletar os resíduos biológicos da Unidade Jose de Filipe foi preparada e 

encaminhada no final de 2011. A documentação  foi analisada e  em 02 de março 

de 2012 a Vigilância nos encaminhou uma resposta (Anexo 7) solicitando 

correções no  Plano de Gerenciamento dos Resíduos Químicos e Biológicos de 



forma a atender as solicitações do PGRSS (PLANO DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE). O PGRSS é um plano para gerenciar os 

resíduos provenientes dos serviços de saúde, seguindo, rigorosamente as 

legislações ANVISA RDC 306 e CONAMA 358.  A CRQB está realizando as 

adequações necessárias. 

 

3 – Contratação de empresa para retirada dos resíduos químicos do 

Redondo-Unidade Jose de Filipe 

A CRQB encaminhou em 29 de agosto de 2011 uma nova solicitação à 

Diretoria Administrativa do campus Diadema para que fosse realizada a licitação 

de uma empresa para a retirada dos resíduos do Abrigo (Redondo) (Anexo 8). 

Foram solicitados 3 orçamentos que foram feitos e encaminhados ao engenheiro 

ambiental do campus, na época: Wilson Domingues, que se responsabilizou pela 

montagem do processo e encaminhamentos necessários. Contudo no final do ano, 

o engenheiro foi exonerado do cargo que ocupava, tendo formatado todas as 

informações no computador que usava. Com isso, a CRQB teve de reiniciar o 

processo. Em  janeiro de 2012 a Engenheira Fernanda Mattos foi contratada como 

engenheira Ambiental do Campus Diadema, com quem temos discutido os 

encaminhamentos necessários para o andamento do processo de coleta e 

destinação adequada dos resíduos. Torna-se necessário ressaltar que para que 

as reformas aconteçam é necessário que se faça a destinação adequada do 

material coletado e armazenado no abrigo  até o momento. A  retirada destes 

resíduos só poderá ser realizada por uma empresa competente. Entretanto esta 

contratação depende licitação. Para agilizar este processo, estamos buscando 

utilizar uma ata já existente, realizada pela da Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro. Foram realizados e anexados os 3 orçamentos necessários e para 

finalizar este processo o Sr. Andre Ramos esta preparando o Termo de Referencia 

e dará os devidos encaminhamentos finais. 

Vale ressaltar que para isto a empresa contratada devera solicitar junto à 

CETESB a licença ambiental – CADRI para a UNIFESP, antes de fazer o 



recolhimento e também a autorização de transporte de resíduos no estado do Rio 

de Janeiro a fim de sermos amparados pelas leis dos dois estados.  

A contratação será para até 10.000 Kg, ou seja, quando for recolhido os 

resíduos do Redondo serão também incluídos os resíduos da pesquisa e teremos 

um local para armazenar os resíduos tanto da graduação quanto da pesquisa. Até 

lá continuaremos a estocar somente os resíduos da graduação. 

 

 

4-  Coleta e Destinação dos Resíduos Químicos e Biológicos da 

Unifesp-campus Diadema, unidade Jose de Alencar (Uniforja).  

Os resíduos gerados nesta Unidade serão armazenados em containers que 

serão destinados para este fim. Serão 2 containers, um para resíduos químicos e 

outro para resíduos biológicos. Os containers estão sendo ainda licitados e a 

previsão de chegada é provável para junho/2012. Estamos aguardando a chegada 

dos containers para verificarmos se deverá ser feitas adaptações neles para 

atender à legislação. 

 

5-  Página da CRQB no site da Unifesp-campus Diadema.  

A CRQB tem uma pagina no site da Unifesp onde estão disponibilizados os 

formulários para cadastramento dos laboratórios de pesquisa e deverão ser 

disponibilizados brevemente as etiquetas e normas e procedimentos para 

acondicionamento e armazenagem dos resíduos.  O regimento da CRQB foi 

aprovado pela Congregação e se encontra no site. Informações sobre  concursos 

abertos( para o logo da CRQB e Oportunidade para bolsa PIBIC) se encontram  

na pagina. 

 

Aos pesquisadores que estiverem encaminhando projetos à Agências de 

Fomento, se necessitarem assinatura da Comissão de Resíduos, favor 

encaminhar documentação para o escaninho da Profa. Dra. Maria de Lourdes 

Moraes, coordenadora da CRQB. 

 



 

 

Atenciosamente, 

 

CRQB - Comissão de Resíduos Químicos e Biológicos  

UNIFESP- Campus Diadema 

Cordenador: Profa Maria de Lourdes L. Moraes 

Vice-Coordenador: Prof. João Henrique Lago 

Representantes do Departamento de Ciências Biológicas 

Profa. Suzete Cerutti 

Profa Aline Cavalari 

Suplente: Profa Cristina Nordi  

Representantes do Departamento de Ciências Exatas e da Terra 

Profa. Cristiane Reis 

Profa Izilda Bagatin 

Suplente: Prof. Luciano Caseli 

 

Representante do Setor Administrativo: a escolher 

Representante dos Laboratórios Didáticos: Bernadete Faria 

Bacharel em Biologia: Rosangela Teixeira 

Bacharel em Química: Claudia Abe 

Técnico em Segurança: ainda não contratado 

Suplentes dos Técnicos administrativos: Paloma Mendes Conceição 

 


