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NBR 07500 

Simbolos de visão e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais  

 

NBR 08419 

Fixa condições mínimas exigíveis para a apresentação de projetos de aterros sanitários de 

resíduos sólidos urbanos.  

 

NBR 08843 

Aeroportos - Gerenciamento de resíduos sólidos  

 

NBR 08849 

Fixa as condições mínimas exigíveis para a apresentação de projetos de aterros controlados de 

resíduos sólidos urbanos.  

 

NBR 09190 

Classifica sacos plásticos para acondicionamento de lixo quanto à finalidade, espécie de lixo e 

dimensões.  

 

NBR 09191 

Fixa as especificações de sacos plásticos destinados exclusivamente ao acondicionamento de lixo 

para coleta  

 

NBR 09195 

plásticos para acondicionamento de lixo - determinação da resistência à queda livre  

 

NBR 10004 

Classifica resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública, 

para que estes resíduos possam Ter manuseio e destinação adequados. Os resíduos radioativos 

não são objetos desta norma, pois são de competência exclusiva da comissão nacional de energia 

nuclear.  

 

NBR 10005 

Prescreve procedimentos para lixiviação de resíduos tendo em vista a sua classificação.  

 

NBR 10006 

Fixa condições exigíveis para diferenciar os resíduos da classe II e III. Aplica-se somente para 

resíduos no estado físico sólido.  

NBR 10007 

Fixa as condições exigíveis para a amostragem, preservação e estocagem de amostras de resíduos 

sólidos.  

 

NBR 10157  

Aterros de Resíduos Perigosos - Critérios para projeto, construção e operação.  

 

NBR 10703 

Degradação do solo - Terminologia  

 

NBR 11174 

Fixa condições exigíveis para obtenção das condições mínimas necessárias ao armazenamento de 

resíduos classe II - não inertes e III - inertes, de forma a proteger a saúde pública e o meio 

ambiente.  

 

NBR 11175 
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Fixa as condições exigíveis de desempenho do equipamento para incineração de resíduos sólidos 

perigosos, exceto aqueles que assim classificados por patogenicidade ou inflamabilidade.  

 

NBR 11682 

Estabilidade de Taludes - Procedimento  

 

NBR 12235  

Fixa as condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos de forma a 

proteger a saúde pública e o meio ambiente.  

 

NBR 12807 

de serviço de saúde Terminologia.  

 

NBR 12808 

Resíduos de serviço de saúde Classificação.  

 

NBR 12809 

Manuseio de resíduos de serviços de saúde - Procedimento.  

 

NBR 12810 

Coleta de resíduos de serviços de saúde - Procedimento.  

 

NBR 12980  

Trata de coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos  

 

NBR 13055 

Sacos plaásticos para acondicionamento de lixo - Determinação da capacidade volumétrica  

 

NBR 13221 

Fixa as diretrizes para o transporte de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a 

proteger a saúde pública.  

 

NBR 13332 

Coletor compactador de resíduos sólidos e seus principais componentes  

NBR 13333 
estacionária de 0,8 metros cúbicos, 1,2 metros cúbicos e 1,6 metros cúbicos para coleta de resíduos 
sólidos por coletores-compactadores de carregamento traseiro - terminologia 
 
NBR 13334 
Caçamba estacionária de 0,8 metros cúbicos, 1,2 metros cúbicos e 1,6 metros cúbicos para coleta 
de resíduos sólidos por coletores-compactadores de carregamento traseiro - dimensões 

NBR 13342 
Caçamba estacionária de 0,8 metros cúbicos, 1,2 metros cúbicos e 1,6 metros cúbicos para coleta 
de resíduos sólidos por coletores-compactadores de carregamento traseiro - Dimensões - 
Padronização  
 
NBR 13463 
de resíduos - Classificação  
 
NBR 13464 
de Vias e Logradouros Públicos - Classificação  
 
NBR 13591 
Compostagem  
 
NBR 13853  
Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de 
ensaio. NBR 13895  



Construção de poços de monitoramento e amostragem - procedimento  
 
NBR 13896 

Fixa condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não 
perigosos, de forma a proteger adequadamente as coleções hídricas superficiais e subterrâneas 
próximas, bem como os operadores destas instalações e populações vizinhas.  
 
NBR 14652 
Coletor-transportador rodoviário de serviços de saúde - requisitos de construção e inspeção - 
Resíduos do grupo A  
 
NBR 14728  
Caçamba estácionária de aplicação múltipla operada por poliguindaste - Requiusitos de construção. 
 

 

 


