DOCUMENTAÇÃO DE FRETE - CHECK-LIST
PARA CARREGAMENTO DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
1. Remetente: ______________________________________________________
2. Transportadora: __________________________________________________
3. Destinatário: _____________________________________________________
4. Material: _________________________________________________________
5. Motorista:___________________________________6.Placa: ______________
ITEM
1
2
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4
5
6

7
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20
21
22
24
25
26

Gerador

S

01 par de luvas de segurança, compatível com o produto
transportado
01 capacete
01 peça facial compatível com o material transportado, conforme
grupo estabelecido na NBR 9735 vigente
01 óculos de segurança para produtos químicos, ampla visão
01 par de botas
02 para caminhão ou semirreboque
Calços
04 para Caminhão reboque ou
(15 cm x 20 cm x 15 cm)
bitrem
01 alicate universal
Jogo de ferramentas para 01 chave de fenda ou Philips
reparos de emergência
01 chave apropriada para a
desconexão do cabo da bateria
Extintor de cabine, conforme determinado na NBR 9735 vigente
Extintor para a carga, conforme determinado na NBR 9735
vigente
Faróis e lanternas em bom estado, de conservação e
funcionamento
Pneus em bom estado
01 triângulo
1 Celular ou outro meio de comunicação
Placas de simbolização (Risco e nº ONU, conforme ABNT 7500)
04 cones de borracha (laranja e branco) para Sinalização da via
01 caixa de primeiros socorros conforme ABNT 9735
CNH da categoria necessária
Certificado MOPP para transporte de produto perigoso
MTR
Envelope e Ficha de emergência
O carregamento está acondicionado em embalagens?
As embalagens utilizadas estão adequadas para o uso?
O carregamento está acondicionado de maneira não
mencionada?
O carregamento apresenta vazamentos ou irregularidades?
Classificação da fumaça do caminhão conforme escala
Nº
Ringelmann

N

Observação

Destinatário

S

N

Quantos?

Qual?
Qual?
Nº

OBS:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A) Aprovação do Gerador:

Data:

B) Aprovação do Destinatário:

Data:

DOCUMENTAÇÃO DE FRETE - CHECK-LIST
PARA CARREGAMENTO DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
C) Motorista:

Data:

Instruções de Preenchimento
1. Indicar a razão social da empresa cliente, constante no “Sistema de Gerenciamento”.
2. Indicar a razão social da empresa transportadora, constante no documento Cadastro de
Fornecedores - RS.AD.13.
3. Indicar a Razão Social da empresa destinatária do resíduo.
4. Indicar o tipo de resíduo, constante no “Sistema de Gerenciamento”.
5. Indicar o nome completo do motorista, se disponível ou deixar em branco para ser
preenchido pelo cliente quando do carregamento do resíduo pela transportadora.
6. Indicar a placa do veículo, se disponível ou deixar em branco para ser preenchido pelo
cliente quando do carregamento do resíduo pela transportadora.
A) Nome e assinatura do funcionário do gerador que acompanhou a vistoria, e data no formato
dd/mm/aa.
B) Nome e assinatura do funcionário do destinatário que realizou a vistoria, e data no formato
dd/mm/aa.
C) Nome e assinatura do motorista do veículo, que acompanhou a vistoria, e data no formato
dd/mm/aa.
OBSERVAÇÃO:
I. Check-list auto-explicativo;
II. Os itens da lista a serem verificados, deverão ser preenchidos por:
 Campo “GERADOR” : por um representante do Gerador do Resíduo;
 Campo “DESTINATÁRIO” : por um representante da empresa destinatária;
 Campo “Motorista”: pelo motorista responsável pelo veículo com a carga.
 Campo “OBS” : disponível ao GERADOR e/ou DESTINATÁRIO para informações
que se fizerem necessárias.

