
Por um setor saúde que promova 
ambientes saudáveis para todos   

 

 
Depósito transitório de resíduos com mercúrio. 

 
Adaptado do Convênio Basileia, manejo ambientalmente racional de resíduos COPs 
(Contaminantes Orgânicos Persistentes) e da Gestão de Produtos Químicos de 
Mercúrio das Filipinas Ordem de Controle Nº. 38) Requisito de armazenamento de 
resíduos com mercúrio.    
 
A manipulação de produtos com mercúrio, coletados dos consumidores ou dos 
resíduos contaminados com mercúrio pelos derramamentos, obriga os trabalhadores a 
seguir procedimentos de manipulação de resíduos perigosos, com especial atenção às 
características e aos perigos associados com o mercúrio. A saber, o perigo associado 
à 
fase de vapor e seu grande potencial de dispersão de difícil detecção. 
Estes são lineamentos gerais para a manipulação, coleta, armazenamento transitório e 
transporte dos resíduos de mercúrio: 
 
- Cumprir com as regulamentações municipais, provinciais ou nacionais correspondes 
para o correto conteúdo, contenção, embalagem, rotulado/etiquetado, inspeção e o 
monitoramento durante seu depósito, para o manejo dos resíduos com mercúrio. 
 
- Contar com procedimentos escritos e responsabilidades, isto inclui resposta aos 
pequenos derramamentos. 
 
- Os lugares designados para o depósito dos tambores com o mercúrio coletado 
estarão, devidamente, assinalados/marcados afastados de zonas vulneráveis. 
 
- Serão colocados sobre laje de cimento em um local, especialmente, adequado ou em 
uma área tabicada de pouco uso, cercado com cadeado. 
 
- Protegidos da chuva, inundação, roubo e/ou abertura não autorizada. 
 
- Tambores de desenhos simples, tamanho e material padrão, com especificações 
material de selagem. 
 
- Os contêineres/tambores devem ser resistentes à corrosão e fortes para evitar 
rupturas durante o manejo, transporte e depósito. 
 
- Os tambores devem ser de aço inoxidável ou polietileno como os utilizados para os 
resíduos perigosos, cujo interior se cobre, previamente, com tela de poliuretano 
grosso.  
Produtos médico hospitalares com mercúrio quebrados e/ou obsoletos serão 
colocados nos tambores, junto com o mercúrio coletado de pequenos derramamentos. 
Os termômetros deverão ser jogados dentro da cobertura protetora nos tambores com 
fecho hermético. 
 
- Os tambores deverão ter protocolo de etiquetado “Mercúrio–Resíduo Perigoso”. 
 
- Protocolo de abertura e agregado de resíduos com mercúrio, equipamento de 
proteção, monitoramento, etc. 
 
- Haverá 1-2 pessoas treinadas encarregadas da abertura e agregado dos resíduos de 
mercúrio. 

 


