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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RECARGA BOTIJÃO NITROGENIO LÍQUIDO 

NORMAS E ORIENTAÇÕES 

- As SRS/GRS e Laboratórios Macrorregionais são responsáveis pelo gerenciamento do nível de nitrogênio líquido do container e por 
solicitar a sua recarga; 

- Esta solicitação deverá ser preenchida pela SRS/GRS ou Laboratório Macrorregional e enviada através do Fax: (31) 3314-4676 ou e-mail 
sgab@funed.mg.gov.br; 

- As solicitações deverão ser realizadas com no mínimo 48 horas de antecedência; 

- Se a solicitação for enviada com menos de 48 horas de antecedência, o SGAB não poderá atender ao pedido na data solicitada; 

- Deverá ser informada a data e horário estimado da vinda do portador; 

- Os horários de recarga são de 08hrs às 11hrs e de 13hrs às 15hrs; 

- As solicitações devidamente preenchidas serão avaliadas pelo SGAB e caso haja algum problema que não possibilite a recarga o 
solicitante será comunicado; 

- O botijão de nitrogênio deve ser transportado em veículos bem ventilados (caminhonete ou caminhão) devidamente identificado com 
sinalizador de carga perigosa*** em posição segura e bem fixado. A FUNED não irá liberar o transporte de botijões recarregados em 
veículos fechados, pois este pode oferecer sérios riscos a segurança. 

*** Não será responsabilidade da FUNED a fiscalização do sinalizador de carga perigosa. 

- Não serão recarregados botijões nos finais de semana e feriados. 

- Este formulário NÃO deve ser utilizado para outros fins. 

DADOS DO SOLICITANTE 

Unidade solicitante (não abreviar):         

Nome do responsável pela solicitação:       

E-mail:       

Data da Solicitação:       Telefone para contato:       

RECARGAS SOLICITADAS 

Patrimônio do Botijão Volume Nitrogênio 
Possui 

amostras 
biológicas?  

Quantas? Data recarga na Funed 
Horário Estimado de 
Chegada na Funed 

         

SIM    
 
NÃO    

                

JUSTIFICATIVA 

      

PARA USO DA FUNED 

Data de entrega/envio:  Responsável pela entrega: 

Responsável pelo recebimento (nome legível e assinatura): 

O responsável pelo transporte já foi treinado pelo Laboratório de Dengue e Febre Amarela? 

         SIM               NÃO           

 

 

  


