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1. ETAPA INICIAL: IDENTIFICAÇÃO 
Inicio do Preenchimento 00/00/0000  

1.1. Tipo de coleta:  (   ) Orgânica   (   ) Grupo B: tóxico/Corrosivo  (   ) Infectante 

1.2. Acondicionamento:  (   ) Saco Comum (   ) Saco Branco-Leitoso 

1.3. Princípio da ação:  (   ) Preenchimento Total 

(   ) Preenchimento de até 2/3 do volume da embalagem 
(   ) Embalagens rígidas 

1.4. Abrigo de Resíduos:  (   ) Abrigo interno conforme ABNT NBR – 12809 

(   ) Abrigo externo 

1.5. Remoção da coleta: ____/____/____ Quintas e Sábados 
 

____/____/____ Coleta especial (data e hora marcada) 
 

2. ETAPA FINAL: EXPEDIÇÃO DO LIXO E DOCUMENTAÇÃO FINAL 
2.1. Lista de materiais e componentes do produto 

1. Cabos (   ) 5. Resíduos de solda (   ) 

2. Componentes Eletrônicos (   ) 6. Embalagens (   ) 

3. Velcros e Borrachas (    ) 7. Lixo orgânico (   ) 

4. Rótulos, Etiquetas e papeis em geral  (   ) 8. Materiais em final de vida útil (   ) 

 

2.2. Conteúdo máximo diário: Conforme EGRS Especial III (até 20 kg por dia) 

 

2.3. Utilização de EPI’s: Manipular todos os resíduos com o equipamento de proteção que se encontra 
na sala antes do abrigo interno e externo.  

 

2.4. Modelos de sacos e embalagem disponíveis no abrigo e como devem ser acondicionados: 

 

  (   )                           (   )                     (   )                    (   )    

 

 

 

            

Observação: 

 

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

4.1. Responsável pela remoção 

(setor de produção ou limpeza) 

 

________________________________ 
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Preencha os campos conforme descrito abaixo; 
 
Inicie colocando a data do preenchimento, recomenda-se o preenchimento ao fim do dia 
que antecede a coleta ou no dia da coleta, deixando campos de data de coleta e 
observações para ser preenchidos após a coleta. 
 
1.1 Selecione ao laguna correspondente ao lixo descartado, sendo que: 

“Orgânica”, resíduos de origem natural que podem se degradar, sem afetar o meio 
ambiente.; 
“Grupo B tóxico/Corrosivo” resíduos de geralmente de origem sintética que pode 
afetar o ambiente pela sua toxicidade, ou ação corrosiva, baterias, produtos 
químicos, materiais ou produtos que contenha metais pesados, componentes 
eletrônicos, etc. 
“Infectante” são resíduos geralmente produzidos por hospitais, clínicas e 
laboratórios e podem trazer riscos a saúde por ter patógenos ou substancias 
infectantes, nesse quadro encontramos seringas, algodões, gazes, esparadrapos, 
utensílios que tiveram contatos diretos com sangue, suor, saliva, urina ou fezes, ou 
qualquer material coletado de seres vivos de origem animal. 

1.2 Selecione saco comum para resíduos orgânicos ou selecione Saco Branco-Leitoso; 
1.3 A forma de armazenagem no ato da coleta  

“Preenchimento Total” se a embalagem estiver tortamente cheia, porém deva dar 
condições de ser amarrado a embalagem ou lacrado de alguma maneira 
Qualquer volume inferior a 2/3 da embalagem deve ser marcado com essa opção 
“Preenchimento de até 2/3 do volume da embalagem”; 

“Embalagens rígidas” são as caixas de coletas de produtos infecto contagiantes e 
deve estar fechada com alguma fita adesiva, que lacre seu acesso. 

1.4 Selecionar qual o abrigo de resíduo utilizado para o armazenamento da última coleta;] 
1.5 Escrever a data da coleta na linha superior deste item se a coleta for programada ou na 

linha de baixo se for uma coleta em caráter especial, fora da data padrão de coleta; 
2.1 Selecione a quantidade de itens aproximada em cada embalagem de descarte 
2.4 selecione o tipo de embalagem utilizada, sendo que a opção b1 e 3 são para itens 
Infectante e a 2 para resíduos Grupo B: tóxico/Corrosivo e a4 opção é lixo orgânico e 

deve ser despachado em lixo comum. 

 
Observações só serão preenchidas caso haja algo a se destacar na coleta. 
 
4.1 Assinatura e nome legível do responsável pela coleta do resíduo, dentro da empresa. 


