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ORIENTAÇÕES QUANTO AO DESCARTE DE LIXO COMUM E ESPECIAL 

 

DESCARTE DE LIXO COMUM – CONTÊINERES AZUIS 

Paraíso Comércio e Serviços EIRELLI – Contrato 09/2019 

 

Este contêiner se destina ao depósito de lixo do tipo comum (como restos de comida, e 

outros materiais decorrentes de atividades cotidianas), que deve ser realizado em sacos 

pretos comuns, íntegros. A coleta deste material é realizada diariamente, exclusivamente 

a partir dos contêineres de cor AZUL. 

 

DESCARTE DE LIXO BIOLÓGICO – 

Transcidade Serviços Ambientais EIRELLI – Contrato 04/2015 (4º. Termo Aditivo) 

 

Este contêiner se destina ao depósito de material BIOLÓGICO, como restos de animais, 

cadáveres, tecidos, excretas, sangue, os quais devem ser descartados em EMBALAGENS 

APROPRIADAS. 

 

Para as atividades (aulas práticas ou cursos, utilizando peças, cadáveres e demais 

materiais de origem biológica: 

1) Passar no ISPA na manhã do dia anterior, para entrega de embalagem 

apropriada para material biológico como SACO BRANCO (para cadáver até 

porte médio a grande – no máximo 30kg, ou em pedaços, tecidos, excretas, 

vacunteiner com resíduo de material biológico, material de procedimentos) ou 

DESCARTEX (material perfurocortante). 

 

2) Dias autorizados para descarte (FAZER CONTATO 24 HORAS ANTES) – 

TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS. Descartes fora dos dias autorizados deverão 

ser destinados aos freezers que estiverem disponíveis. Não será autorizado 

descarte de material nos fins de semana. 

 

http://www.ispaufra.com/
mailto:ispa.ufra@gmail.com


     UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

         INSTITUTO DA SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL 

 

                 Instituto da Saúde e Produção Animal – ISPA 

                              Av. Presidente Tancredo Neves, nº2501, Bairro Montese, Belém – PA 

Fone: (91)3205-4661   www.ispaufra.com   ispaufra@gmail.com 
 

3) Casos excepcionais – mortalidade de animais do plantel do Instituto: 

COMUNICAR IMEDIATAMENTE O ISPA. A coleta precisa ser agendada 

com antecedência mínima de 6 horas. Portanto, caso não seja possível o 

agendamento prévio, entrar em contato com o ISPA para verificar o melhor 

procedimento a ser adotado. 

 

4) SOBRE MATERIAL QUÍMICO - Antes do descarte do material, é 

necessário o preenchimento do formulário específico, e notificação ao ISPA 

para acionar a empresa de coleta. O material deverá estar acondicionado em 

caixas de papelão, e não nos sacos brancos.  

 

5) SENHORES ORIENTADORES: ORIENTEM OS DISCENTES A 

DESCARTAR ADEQUADAMENTE O MATERIAL. As ações de nossos 

orientados refletem nossa organização e metodologia de trabalho, e é nossa 

responsabilidade dar a eles o direcionamento adequado de forma a propiciar 

um ambiente de boa convivência na Universidade. 

 

Agradecemos,  

 

Belém – PA, 08 de outubro de 2019. 

Direção do ISPA.  
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