
 
 

Não gerenciar corretamente os resíduos do laboratório físico-químico põe em risco a 

segurança dos seus colaboradores, a segurança patrimonial da sua empresa e o risco de infringir 
a legislação ambiental. Segregar, armazenar, embalar e encaminhar resíduos de laboratórios 

requer conhecimentos técnicos e de Legislação ambiental. 

 
Neste curso V. vai poder aprimorar seus conhecimentos, tirar suas dúvidas e poder 

gerenciar todas as etapas para  atender a Legislação brasileira e  Normas Internacionais  como a 

NBR.ISO 14.000. 

 
 

 
Capacitar os interessados quanto aos procedimentos para gerenciamento de resíduos 

químicos gerados em Laboratórios de Controle de Qualidade ou Pesquisa, abrangendo os aspectos 

de Legislação,  classificação, caracterização,  embalagem,  rotulagem, armazenagem e, 
tratamento quando for conveniente, transporte e destinação final. 

 

 

 
Profissionais que atuam nos Laboratórios de Pesquisa e Controle de Qualidade bem 

como equipes de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente. 
 
 

 

8 horas em 04 módulos 
 

 

 

 

Apresentação em datashow ou para convidados em  notebooks  individuais

IsoLab 

Curso  
Resíduos de Laboratórios - Como segregar,  
armazenar e destinar corretamente on line 

Objetivos: 

Dirigido a: 

Carga horária:  

Metodologia: 



 
 

 

✓ Considerações gerais sobre resíduos 
 

✓ Legislações pertinentes – aplicadas ao gerenciamento de resíduos 
 

✓ Inventário de resíduos 
 

✓ Caracterização e classificação de resíduos 
 

✓ Técnicas de minimização de resíduos 
 

✓ Manejo de resíduos 
 

✓ Segregação 
 

✓ Acondicionamento 
 

✓ Rotulagem 
 

✓ Armazenamento 
 

✓ Tratamento em laboratório 
 

✓ Aspectos de segurança 
 

✓ Soluções internas de tratamento: reciclagem, compactação, destruição etc. 
 

✓ Soluções externas (reuso ou reciclagem) 
 

✓ Transporte de Resíduos, cuidados com embalagem e rotulagem. 
 

✓ Tratamentos (co-processamento, incineração, estação de tratam. de efluentes) 
 

✓ Disposição final (aterro) 
 

✓ Documentos pertinentes. 

 

 

 
" Este programa poderá sofrer alteração em virtude de mudanças na tecnologia ou nas legislações. 

Valerá o programa fornecido no orçamento. " 

 

 

 

 

 

Clique aqui para solicitar um orçamento sem compromisso  

www.isolabcursos.com.br/orcamentos 

  Nosso compromisso é com o sucesso da sua equipe    

 

 

© IsoLab Treinamentos Ltda. Todos os direitos reservados 

Conteúdo Programático: 

IsoLab Treinamentos Ltda.          Fone: (11) 3721-3245 e-mail: isolab@isolab.com.br 
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