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RESÍDUOS SÓLIDOS – CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 10004
A classificação de resíduos sólidos envolve a identificação do processo ou atividade
que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação destes
constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio
ambiente é conhecido.
A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação da sua origem
são partes integrantes dos laudos de classificação, onde a descrição de matériasprimas, de insumos e do processo no qual o resíduo foi gerado devem ser
explicitados.
A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do
resíduo deve ser estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o
processo que lhe deu origem.
Referências normativas:
Portaria nº 204/1997 do Ministério dos Transportes
ABNT NBR 10005:2004 – Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos
sólidos
ABNT NBR 10006:2004 – Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de
resíduos sólidos
ABNT NBR 10007:2004 – Amostragem de resíduos sólidos
ABNT NBR 12808:1993 – Resíduos de serviço de saúde – Classificação
ABNT NBR 14598:2000 – Produtos de petróleo.
Definições:
Resíduos sólidos: resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços
e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de
tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de
poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o
seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso
soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.
Periculosidade: característica apresentada por um resíduo que, em função de suas
propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, pode apresentar:
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a) risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou
acentuando seus índices;
b) riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma
inadequada.
Toxicidade: propriedade potencial que o agente tóxico possui de provocar, em maior
ou menor grau, um efeito adverso em conseqüência de sua interação com o
organismo seja por inalação, ingestão ou absorção cutânea tendo efeito adverso
(tóxico, carcinogênico, mutagênico, teratogênico ou ecotoxicológico).
Classificação dos Resíduos:
a) resíduos classe I - Perigosos;
b) resíduos classe II – Não perigosos;
– resíduos classe II A – Não inertes.
– resíduos classe II B – Inertes.
Classificação dos Resíduos:
Resíduos classe I - Perigosos
Inflamabilidade:
a) ser líquida e ter ponto de fulgor inferior a 60°C, determinado conforme ABNT NBR
14598 ou equivalente, excetuando-se as soluções aquosas com menos de 24% de
álcool em volume;
b) não ser líquida e ser capaz de, sob condições de temperatura e pressão de 25°C e
0,1 MPa (1 atm), produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por alterações
químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e persistentemente,
dificultando a extinção do fogo;
Classificação dos Resíduos:
Resíduos classe I - Perigosos
Inflamabilidade:
c) ser um oxidante definido como substância que pode liberar oxigênio e, como
resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro material;
d) ser um gás comprimido inflamável, conforme a Legislação Federal sobre transporte
de produtos perigosos (Portaria nº 204/1997 do Ministério dos Transportes).
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Classificação dos Resíduos:
Resíduos classe I - Perigosos
Corrosividade:
a) ser aquosa e apresentar pH inferior ou igual a 2, ou, superior ou igual a 12,5, ou
sua mistura com água, na proporção de 1:1 em peso, produzir uma solução que
apresente pH inferior a 2 ou superior ou
igual a 12,5;
b) ser líquida ou, quando misturada em peso equivalente de água, produzir um líquido
e corroer o aço (COPANT 1020) a uma razão maior que 6,35 mm ao ano, a uma
temperatura de 55°C, de acordo com USEPA SW 846 ou equivalente.
Classificação dos Resíduos:
Resíduos classe I - Perigosos
Reatividade:
a) ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar;
b) reagir violentamente com a água;
c) formar misturas potencialmente explosivas com a água;
d) gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para provocar
danos à saúde pública ou ao meio ambiente, quando misturados com a água;
e) possuir em sua constituição os íons CN- ou S2- em concentrações que ultrapassem
os limites de 250 mg de HCN liberável por qulilograma de resíduo ou 500 mg de H 2S
liberável por quilograma de resíduo, de acordo com ensaio estabelecido no USEPA SW 846;
Classificação dos Resíduos:
Resíduos classe I - Perigosos
Reatividade:
f) ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sob a ação de forte estímulo,
ação catalítica ou temperatura em ambientes confinados;
g) ser capaz de produzir, prontamente, reação
explosiva a 25°C e 0,1 MPa (1 atm);

ou decomposição detonante ou

h) ser explosivo, definido como uma substância fabricada para produzir um resultado
prático, através de explosão ou efeito pirotécnico, esteja ou não esta substância
contida em dispositivo preparado para este fim.
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Classificação dos Resíduos:
Resíduos classe I - Perigosos
Toxidade:
a) quando o extrato obtido desta amostra, segundo a ABNT NBR 10005, contiver
qualquer um dos contaminantes em concentrações superiores aos valores constantes
no anexo F. Neste caso, o resíduo deve ser caracterizado como tóxico com base no
ensaio de lixiviação, com código de identificação constante no anexo F;
b) possuir uma ou mais substâncias constantes no anexo C e apresentar toxicidade.
Para avaliação dessa toxicidade, devem ser considerados os seguintes fatores:
― natureza da toxicidade apresentada pelo resíduo.
Classificação dos Resíduos:
Resíduos classe I - Perigosos
Toxidade:
― concentração do constituinte no resíduo;
― potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua degradação, tem
para migrar do resíduo para o ambiente, sob condições impróprias de manuseio;
― persistência do constituinte ou qualquer produto tóxico de sua degradação;
― potencial que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua degradação, tem
para degradar-se em constituintes não perigosos, considerando a velocidade em que
ocorre a degradação;
Classificação dos Resíduos:
Resíduos classe I - Perigosos
Toxidade:
― extensão em que o constituinte, ou qualquer produto tóxico de sua degradação, é
capaz de bioacumulação nos ecossistemas;
― efeito nocivo pela presença de agente teratogênico, mutagênico, carcinogênico ou
ecotóxico, associados a substâncias isoladamente ou decorrente do sinergismo entre
as substâncias constituintes do resíduo;
c) ser constituída por restos de embalagens contaminadas com substâncias
constantes nos anexos D ou E;
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Classificação dos Resíduos:
Resíduos classe I - Perigosos
Toxidade:
d) resultar de derramamentos ou de produtos fora de especificação ou do prazo de
validade que contenham quaisquer substâncias constantes nos anexos D ou E;
e) ser comprovadamente letal ao homem;
f) possuir substância em concentração comprovadamente letal ao homem ou estudos
do resíduo que demonstrem uma DL50 oral para ratos menor que 50 mg/kg ou CL50
inalação para ratos menor que 2 mg/L ou uma DL50 dérmica para coelhos menor que
200 mg/kg.
Classificação dos Resíduos:
Resíduos classe I - Perigosos
Patogenicidade:
Um resíduo é caracterizado como patogênico se uma amostra representativa dele,
obtida segundo a ABNT NBR 10007, contiver ou se houver suspeita de conter,
microorganismos patogênicos, proteínas virais, ácido desoxirribonucléico (ADN) ou
ácido ribonucléico (ARN) recombinastes, organismos geneticamente modificados,
plasmídios, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em
homens, animais ou vegetais. Os resíduos de serviços de saúde deverão ser
classificados conforme ABNT NBR 12808.
Classificação dos Resíduos:
Resíduos classe II – Não Perigosos
Resíduos classe IIA – Não Inertes
Podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou
solubilidade em água.
Resíduos classe IIB – Inertes
Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a
ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada
ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem
nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões
de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.
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CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE ACORDO COM A FONTE GERADORA
 As principais fontes de resíduos sólidos são: domiciliar, comercial, público,
industrial, agropecuário, de atividades de mineração, entulhos, de serviços
de saúde, resíduos radioativos e estações de tratamento de efluentes (lodos),
entre outras fontes menos comuns;


resíduos domiciliares: 0,5 e 1 kg por hab/dia;



1º lugar: resíduos orgânicos cerca de 50%
considerados não recicláveis.



2º lugar: papéis e papelões, principalmente onde há atividade de escritórios,
seguidos por plásticos, metais, vidros e outros materiais diversos.



Resíduos comerciais possuem composição de acordo com o tipo de comércio
gerador.

a

60%,

incluindo-se

os

 O resíduo público é o gerado por serviços da própria prefeitura, tal
como poda de árvores, varrição de ruas e feiras livres.
 O resíduo industrial pode ser de diversos tipos, de acordo com a atividade da
indústria, sendo a fonte mais comum de resíduos perigosos.


A atividade agropecuária é uma das maiores geradoras de resíduos, mas
felizmente, ocorre a reutilização ou reciclagem quase total dos resíduos, não
causando danos consideráveis ao meio ambiente ou à saúde humana. O maior
problema da atividade agrária na atualidade é o uso de agrotóxicos, mesmo
com os programas de reciclagem de suas embalagens.

 A atividade de mineração, junto com o garimpo, é uma grande geradora
de resíduos, principalmente os resultantes do desmatamento.
 Os resíduos da construção civil, mais conhecidos como entulhos, são
materiais
normalmente inertes, mas que ocupam volume ao
serem
descartados e podem causar aspecto visual desagradável. Sua reciclagem é
simples, feita com sucesso por algumas prefeituras como Belo Horizonte e
Ribeirão Preto e também por alguns recicladores particulares.


Pneus e similares, resíduos dos serviços de saúde, de portos, aeroportos
e terminais rodoferroviários internacionais, resíduos provenientes de estações
de tratamento de efluentes (ETEs, óleos lubrificantes usados, pilhas e
baterias eletrônicas, entre outros tipos de resíduos, são abrangidos por
legislação específica.
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