
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS  

COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS  

COM RISCO QUÍMICO

COM RISCO QUÍMICO

Nº da solicitação:___________________________________

Nº da solicitação:___________________________________

Data de início de uso: ____/_____/____

Data de início de uso: ____/_____/____

Laboratório: _______________________________________

Laboratório: _______________________________________

Centro / Departamento: ______________________________

Centro / Departamento: ______________________________

Responsável / Ramal: _______________________________

Responsável / Ramal: _______________________________

Volume do recipiente:

Volume do recipiente:

% preenchimento :

% preenchimento :

5L      10L      20L

5L      10L      20L

RISCO ASSOCIADO 

RISCO ASSOCIADO 

(ABNT NBR 16725:2014)

(ABNT NBR 16725:2014)

Descrição do Resíduo: (detalhar os componentes e concentração aproximada, quando aplicável)

Descrição do Resíduo: (detalhar os componentes e concentração aproximada, quando aplicável)

ESTADO FÍSICO

ESTADO FÍSICO

 RESÍDUO PERIGOSO CLASSE I (ABNT NBR 10004:2004)      VERSÃO 3.2       Dúvidas, consulte: http://gestaoderesiduos.ufsc.br/

 RESÍDUO PERIGOSO CLASSE I (ABNT NBR 10004:2004)      VERSÃO 3.2       Dúvidas, consulte: http://gestaoderesiduos.ufsc.br/

[  ]            Descrição    

[  ]            Descrição    

Corrosivo

Corrosivo

Explosivo

Explosivo

Tóxico

Tóxico

Oxidante

Oxidante

Inflamável

Inflamável

Carcinogênico/

Carcinogênico/

Mutagênico

Mutagênico

Data da coleta: _____/______/_____

Data da coleta: _____/______/_____

sólido               líquido

sólido               líquido

halogenado

halogenado

não halogenado

não halogenado

óxidos

óxidos

oxidantes

oxidantes

redutores

redutores

ácidos

ácidos

bases

bases

sais

sais

metais 

metais 

CARACTERÍSTICA QUÍMICA

CARACTERÍSTICA QUÍMICA

MATERIAIS CONTAMINADOS

MATERIAIS CONTAMINADOS

CÓDIGO IBAMA: 

CÓDIGO IBAMA: 

(*)

(*)

(IBAMA - Instrução Normativa n° 13/2012 )

(IBAMA - Instrução Normativa n° 13/2012 )

Consulte: http://www.ibama.gov.br/

Consulte: http://www.ibama.gov.br/

___________

___________

perfurocortantes

perfurocortantes

luvas/papel/ponteira

luvas/papel/ponteira

outros:_______________

outros:_______________

frasco vazio de reagente:

frasco vazio de reagente:

plástico

plástico

vidro

vidro

vidrarias de laboratório

vidrarias de laboratório

CAMPUS BLUMENAU

CAMPUS BLUMENAU
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