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1.INTRODUÇÃO

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus
princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as
diretrizes relativas à gestão integrada, ao gerenciamento de
resíduos

sólidos,

incluídos

os

perigosos,

às

responsabilidades dos geradores e do poder público, e aos
instrumentos econômicos aplicáveis.

Em seu artigo 25, a referida política estabelece que “o
poder público, o setor empresarial e a coletividade são
responsáveis pela efetividade das ações voltadas para
assegurar a observância da Política Nacional dos
Resíduos

Sólidos

e

das

diretrizes,

e

demais

determinações estabelecidas nesta Lei e em seu
regulamento”. Sendo assim, o presente documento
apresenta o Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos do Poder Judiciário de Roraima, cujo objetivo é
identificar os tipos de resíduos gerados pelas diferentes
atividades do Tribunal, definir os critérios de segregação,
coleta e armazenagem. O transporte e a destinação final
dos resíduos recicláveis será realizada pela Associação
dos Catadores, mediante assinatura de Termo de
Parceria e os demais resíduos pela Prefeitura Municipal
de Boa Vista.
A Prefeitura Municipal de Boa Vista através da Lei nº 2.004,
de 12 de julho de 2019, estabeleceu as diretrizes municipais
para implementação do Plano Municipal de Resíduos
Sólidos de Boa Vista por meio da Elaboração e Implantação
do Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos
Urbanos.

1.INTRODUÇÃO

Nesse sentido, considerando que o Plano de Logística
Sustentável do TJRR está vinculado ao planejamento
estratégico

do

Poder

Judiciário,

faz-se

mister

a

elaboração de um plano institucional de gerenciamento
de

resíduos,

constituindo-se

essa

ação

em

desdobramento do citado planejamento estratégico.
Este Plano foi elaborado pela Comissão de Elaboração do
Plano de Gestão de Resíduos do Poder Judiciário de
Roraima para auxiliar Gestores, Magistrados, Servidores,
na importantíssima - e desafiadora - função de gerir os
resíduos sólidos em sua unidade jurisdicional ou
administrativa.
É um dos objetivos estratégicos deste Tribunal de Justiça
estabelecer um método eficiente e racional para o
manejo e a destinação dos resíduos gerados pelo Poder
Judiciário. A escolha se concretiza com a elaboração de
um documento normativo e explicativo, escrito com
simplicidade e objetividade.
Este é o Manual de Gestão de Resíduos do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima. Vale destacar que a
melhora dos procedimentos de gestão de resíduos
depende do engajamento coletivo, da atuação ativa e
proativa do corpo funcional deste Tribunal no alcance
dos

objetivos,

na

sugestão

de

identificação de novas oportunidades.

melhorias

e

na

Este é o Manual de Gestão de Resíduos do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima. Vale destacar que a
melhora dos procedimentos de gestão de resíduos
depende do engajamento coletivo. Da atuação ativa e
proativa do corpo funcional deste Tribunal no alcance
dos

objetivos,

na

sugestão

de

identificação de novas oportunidades.

melhorias

e

na

2. SIGLAS E TERMOS

PGRS - Plano de Gestão de Resíduos
PLS - Plano de Logística Sustentável
TJRR - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
CNJ - Conselho Nacional de Justiça
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas
EPI - Equipamento de proteção individual
TI - Tecnologia da Informação

3. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Tribunal de Justiça do Estado de Roraima
Praça do Centro Cívico, nº 296,
Bairro Centro, Boa Vista/RR, CEP 69 301 380
Telefone: (95) 3198-2827
Correio eletrônico:
presidencia@tjrr.jus.br
Quantitativo de pessoal:
Magistrados 56
Servidores 993
Estagiários 236
Terceirizados 155
TOTAL: 1440
posição em 24/06/2020
3.1. Responsável pela Elaboração e Implantação do PGRS
Comissão
Erika Pereira Alexandrino Prado Horta
Presidente
Claudete Pereira da Silva
Membro
Fernando Nóbrega Medeiros
Membro
Paloma Lima de Souza Cruz
Membro

4.OBJETIVO

O Plano de Gerenciamento de Resíduos do Poder
Judiciário do Estado de Roraima tem como escopo:
a) Realização de diagnóstico sobre os resíduos gerados
nas dependências administradas pela instituição;
b) definição das unidades que executam atividades
geradoras ou de gerenciamento de resíduos;
c)

mapeamento

dos

processos

de

geração,

armazenamento, gerenciamento e descarte de resíduos.

5. O QUE É GESTÃO DE RESÍDUOS
A Gestão de resíduos é a administração, o monitoramento,
a fiscalização e a normatização do ciclo de descarte de
resíduos. O monitoramento compreende na análise dos
dados de gestão de resíduos do Poder Judiciário. É matéria
de interesse institucional deste Tribunal de Justiça,
efetivada por meio da Secretaria de Infraestrutura e
Logística.
A fiscalização é a verificação quanto ao cumprimento das
normas técnicas aplicáveis ao ciclo de descarte de
resíduos. É de responsabilidade de todos os magistrados,
servidores, estagiários, terceirizados e comunidade jurídica
em geral. A normatização é a edição de normas, planos,
orientações e projetos em matéria de sustentabilidade.
Nos termos da Lei nº 12.305/2010, Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a gestão de resíduos sólidos deve ser:
Integrada
Compartilhada
Efetivada com o uso da logística reversa
Efetivada com o uso da coleta seletiva
Concluída com a destinação e a disposição final
ambientalmente adequadas.
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é o
documento de caráter normativo que dispõe sobre o ciclo
de descarte de resíduos no âmbito da Administração
Pública. Explicita preceitos de observância obrigatória por
todos aqueles que participam, direta ou indiretamente, do
ciclo de descarte de resíduos do Poder Judiciário.

6. DA INFRAESTRUTURA PREDIAL
O Poder Judiciário do Estado de Roraima tem sob sua
administração na Comarca de Boa Vista, 6 (seis)
edificações, nos seguintes endereços:
1) Palácio da Justiça sob o endereço: Praça do Centro
Cívico, 296 - Centro - CEP 69 301-380, onde estão
localizados

os

Desembargadores,

Presidência,

Corregedoria e o Núcleo de Comunicação. Instaladas num
complexo predial de 04 pavimentos.
2) Fórum Cível sob o endereço: Praça do Centro Cívico, 666
- Centro CEP 69 301-380, onde estão localizadas as Varas
Cíveis, de Fazenda e Família, além de Auditório, sendo um
Edifício com 04 pavimentos.
3) Fórum Criminal sob o endereço: Av CB PM José Tabira
de Alencar Macedo, 602 - Caranã. Onde estão localizadas
as Varas Criminais e são distribuídas num complexo
predial de 04 pavimentos.
4) Varas da Infância e Juventude sob o endereço: Av. Ataíde
Teive, 4270 – Caimbé. Edificação com 02 pavimentos.
5) Sede Administrativa sob o endereço: Av. Cap. Ene
Garcez, N. 1696 - São Francisco. Onde estão instaladas as
unidades administrativas e a Escola do Poder Judiciário e
possui 05 pavimentos.
6) Conjunto dos Desembargadores sob o endereço: R.
Pres. Juscelino Kubitscheck, 837 - São Pedro, Boa Vista RR.

7. DOS TIPOS DE RESÍDUOS GERADOS

A partir da descrição dos tipos de resíduos gerados,
podem ser identificadas as seguintes atividades geradoras:
Varrição, higienização e desinfecção de ambientes de
escritório, sanitários e de circulação comum;
Coleta de resíduos orgânicos ou com vestígios
orgânicos;
Coleta de resíduos sólidos recicláveis;
Manutenção do sistema de refrigeração central;
Manutenção do sistema elétrico de média e baixa
tensão;
Manutenção da frota de veículos oficiais;
Manutenção do sistema hidráulico;
Manutenção de equipamentos de TI;
Produção Gráfica e Visual.
7.1 Dos Tipos de Resíduos gerados
O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, em razão das
suas atividades administrativas e operacionais, gera os
seguintes tipos de resíduos:
Resíduos Sólidos Recicláveis
Resíduos Orgânicos e de Varrição
Resíduos da Construção Civil
Resíduos Perigosos – Classe I
Resíduos Não Perigosos – Classe II

7.2 UNIDADES ADMINISTRATIVAS GERADORAS DE
RESÍDUOS
Secretaria de Infraestrutura e Logística - limpeza e
conservação

predial,

serviço

de

copeiragem,

jardinagem e recepção, todos abrangendo a coleta de
resíduos orgânicos e de resíduos recicláveis, resíduos
de

manutenção

de

sistemas

hidráulicos,

de

refrigeração, de elevadores e de combate a incêndio,
resíduos de serviços de manutenção predial – pintura,
emboço, substituição de forros rebaixados de teto etc,
resíduos de instalações elétricas em geral, resíduos da
construção civil em decorrência de obras, serviços de
engenharia,

reformas,

modernização,

resíduos

oriundos da manutenção da frota oficial de veículos.
Núcleo de Comunicação e Relações Institucionais resíduos oriundos da execução de atividades de
impressão e produção visual.
Secretaria de

Gestão Administrativa - resíduos

oriundos de toners e cartuchos recolhidos como
contrapartida à entrega de material novo requisitado.
Secretaria de Tecnologia da Informação - resíduos de
TI, exceto toners e cartuchos.
Todas as unidades e secretarias - lixo orgânico, lixo
reciclável e papel.

8. PROCESSOS PRÉVIOS DE CONTROLE
8.1 Dos Resíduos Sólidos Recicláveis
Caberá à Secretaria de Infraestrutura e Logística dispor
dos insumos necessários à execução da coleta seletiva,
compreendendo:
1) Sacos de lixo com cores específicas para acondicionamento e
identificação do tipo de resíduo, a saber: papéis, plásticos, metais,
pilhas e baterias de eletrônicos;
2) Cesto de Coleta Seletiva para segregação dos resíduos recicláveis
na fonte (setores/salas);
3) Containers e/ou lixeiras coletoras com cores e/ou identificação
específica e em consonância com as normas do CONAMA, para
segregação dos resíduos recicláveis na fonte (áreas de circulação);
4) Containers e/ou lixeiras coletoras com cores e/ou identificação
específica e em consonância com as normas do CONAMA, para
acondicionamento dos resíduos coletados nas fontes de forma
segregada, onde permanecerão até a coleta para fins de
processamento e retorno ao ciclo produtivo.
5) Container Coletores de resíduos sólidos;

Além dos insumos acima especificados, a Secretaria de
Infraestrutura e Logística deverá dispor de equipe de
pessoal terceirizado treinado para a execução da coleta
seletiva, promovendo regularmente o retreinamento da
equipe, bem como de Termo de Parceria (documento
formal) com definição de objetivos e responsabilidades, a
ser celebrado com cooperativas ou associação de
catadores regularmente instituídas, nos termos do Decreto
nº 5940/2006.

8. PROCESSOS PRÉVIOS DE CONTROLE
Para fins de garantia da qualidade do serviço prestado, a
empresa

contratada

para

limpeza

predial

deverá

disponibilizar pessoal apto e capacitado a executar o
trabalho de coleta seletiva e reciclagem.
A coleta dos resíduos recicláveis será realizada pela
Associação dos Catadores de Lixo por meio de assinatura
de Termo de Parceria.

9. CICLO DE DESCARTE DE RESÍDUOS
O ciclo integral de descarte de resíduos no Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima está organizado em 5 (cinco)
etapas básicas:
a) Produção;
B) Segregação;
C) Coleta Seletiva;
D) Armazenamento; e
E) Destinação Final. (coleta realizada pela Associação dos
Catadores):

A - Produção
A produção é a geração de resíduos no âmbito das
unidades jurisdicionais e administrativas do Tribunal de
Justiça do Estado de Roraima. Todos os magistrados,
servidores,

estagiários

e

terceirizados,

assim

como

qualquer profissional ou pessoa que atue neste Poder
Judiciário é um agente produtor de resíduos.
Abaixo segue uma estimativa da produção de resíduos
pela força de trabalho total (magistrados, servidores,
terceirizados, estagiários, conciliadores, jurisdicionados) do
Tribunal de Justiça de Roraima:
1 pessoa = 757 gramas de resíduos por dia (A geração
média estimada por habitante por dia foi identificada em:
Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2017. Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais - Abrelpe).

9. CICLO DE DESCARTE DE RESÍDUOS
Dia Produtivo = 16 horas
Geração Estimada = 47,3 gramas por hora/pessoa
Força de Trabalho Total do TJRR = 56 (Magistrados) + 155
(terceirizados) + 993 (servidores) e 236 (estagiários) = 1440
Período de Trabalho = 6 horas
Estimativa de resíduos por servidor/mês = 5.676 gramas
Estimativa total de resíduos por dia = 409,52 kg
Então, por dia, são produzidas em torno de 8,1 toneladas
de resíduos nas unidades jurisdicionais e administrativas.
Estes cálculos nos indicam claramente que a produção de
resíduos deve ser reduzida ou racionalizada por cada
agente produtor.
Dentre as práticas de redução/racionalização de resíduos,
há as seguintes orientações:
a) priorizar o consumo de produtos trazidos de casa em
recipientes/embalagens

retornáveis

(preferencialmente

vidro, cerâmica e inox);
b) utilização de copos e canecas retornáveis em quaisquer
oportunidades;
c) reutilização de sacolas plásticas (preferencialmente não
usar, mas jamais descartá-las vazias);
d) reutilizar, reciclar e reaproveitar os resíduos;
e) dê preferência a objetos com maior vida útil,
dispensando pratos e talheres descartáveis;

9. CICLO DE DESCARTE DE RESÍDUOS
f) vida longa aos materiais! Cuide e conserve os materiais
de expediente e equipamentos. E lembre-se que ainda
que não seja útil para você, outros servidores podem estar
precisando;
g) realize a destinação correta (minimamente, orgânicos
separados dos recicláveis). Essa separação já poupa os
aterros sanitários de receberem materiais que poderiam
ser reciclados e/ou reutilizados;
h) imprima só o necessário! Pode ser clichê, mas a
realidade mostra que a quantidade de impressões nos
equipamentos do TJRR é relevante. Além do custo
associado às impressões, elas produzem resíduos de
papéis, cartuchos, toners.
Na etapa de produção de resíduos, está vedado:
a) produzir ou utilizar resíduos perigosos nas unidades do
TJRR sem autorização prévia das unidades e/ou órgãos
competentes;
b) preparar alimentos cozidos, assados ou fritos nas
dependências das copas das unidades do TJRR;
c) consumir cigarros ou assemelhados nas estruturas
internas das unidades do TJRR;
d) armazenar resíduos produzidos externamente nas
dependências das unidades do TJRR.

9. CICLO DE DESCARTE DE RESÍDUOS
B - Segregação
A segregação é a etapa de separação dos resíduos,
descartando-os conforme a sua natureza. Todos os
magistrados, servidores, estagiários e terceirizados, assim
como qualquer profissional ou pessoa que atue neste
Tribunal têm o dever de segregar corretamente os
resíduos que produz.
Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em lixeiras
resistentes à ruptura e ao vazamento (ABNT NBR nº
9.191/200819), com cantos arredondados e resistentes ao
tombamento. Nos espaços de uso comum e áreas
externas, a segregação dos resíduos deverá ser feita no
conjunto 5 (cinco) lixeiras (Vidros, Metal, Plástico, Papel e
Materiais não recicláveis) de 65 litros, para coleta seletiva.

9. CICLO DE DESCARTE DE RESÍDUOS
Nas áreas internas (corredores), a segregação dos
resíduos devem ser feitos com a utilização das ilhas de
lixeiras, devendo ser formadas também por 5 (cinco)
lixeiras (Papel, Vidros, Plásticos, Metais e Materiais não
recicláveis) de 40 litros.

Nas áreas internas (salas e gabinetes), a segregação dos
resíduos deve ser feito com a utilização Cesto de Coleta
Seletiva de 20 a 30 litros, com 4 divisões: Papel, Metal,
Plástico e Não Reciclável.

9. CICLO DE DESCARTE DE RESÍDUOS
É importante destacar que o Tribunal de Justiça oferece,
também, serviços de saúde aos servidores e magistrados,
fazendo-se necessária, além dos cestos coletores, a
distribuição de lixeiras, de 16 litros, para a coleta de
materiais biológicos ou hospitalares.

Nas áreas externas de destinação final a segregação dos
resíduos deve ser feito com a utilização de contêineres
de coletores de resíduos sólidos, devendo ser formados
também por 2 (dois) contêineres de 1.100 litros
(materiais

secos/recicláveis

recicláveis/orgânicos).

e

materiais

não

9. CICLO DE DESCARTE DE RESÍDUOS
C) Coleta Seletiva
A coleta seletiva é a atividade de retirada dos resíduos
corretamente

segregados

nas

lixeiras

de

coleta

seletiva/ilhas de lixeira com o transporte e a destinação
aos setores de armazenamento temporário (dentro de
contêineres). Este serviço é feito por agentes terceirizados,
que são os responsáveis pelo ciclo intermediário de
descarte dos resíduos. Os agentes terceirizados deverão
ter a atribuição contratual de realizar a coleta seletiva nas
áreas internas e externas. A coleta seletiva deve ser
efetivada com o manuseio seguro dos resíduos. Alguns
equipamentos de proteção individual e/ou coletiva estão
previstos no Anexo I da Norma Regulamentadora nº 6 (NR
nº 6) do Manual de Segurança e Medicina do Trabalho.
Trabalhar diretamente com resíduos é, sem dúvidas, uma
das atividades que mais oferecem riscos à saúde do
colaborador. Por este motivo, entre outras medidas de
segurança, a utilização de EPI para Gari, Lixeiro ou Coletor
de Lixo é fundamental.
Os equipamentos de proteção servem como uma barreira,
que protegem a saúde e a integridade física do usuário
contra os riscos do ambiente. Sem eles, o trabalhador se
expõe diretamente, aumentando as chances de doenças
e/ou acidentes ocupacionais.
No entanto, como saber quais EPIs utilizar para atenuar os
riscos de um trabalho tão pesado como este? E quais são,
de fato, os riscos da profissão?

9. CICLO DE DESCARTE DE RESÍDUOS
Riscos do Trabalho com o Lixo
O trabalho de Gari, Lixeiro ou Coletor de Lixo envolve
variados riscos ambientais. Isso porque além de haver
materiais cortantes, por exemplo, o lixo orgânico também
possui resíduos em decomposição, que podem gerar
microrganismos danosos à nossa saúde.
Sendo assim, podemos identificar no mínimo 03 tipos de
riscos diferentes nessas profissões:
Riscos Físicos;
Riscos Químicos; e
Riscos Biológicos.
Os Riscos Físicos são provenientes de objetos cortantes ou
perfurantes, como vidros, lâminas, pedaços de ferro
(muitas vezes enferrujados), etc. Como não há como
prever se o material foi jogado fora de uma maneira
segura, é imprescindível assegurar que o profissional
responsável pela coleta esteja bem protegido.
Quanto aos Riscos Químicos, estes são oriundos de gases
tóxicos que podem exalar de um determinado resíduo em
decomposição. Seja lixo orgânico ou mesmo lixos
eletrônicos mal descartados. Como as pilhas, baterias,
lâmpadas, podendo se tornar contaminantes, que são
absorvidos
respiratória.

pelo

trabalhador

pela

via

cutânea

ou

9. CICLO DE DESCARTE DE RESÍDUOS
Os Riscos Biológicos têm relação com fungos, vírus e
bactérias que podem ser encontrados no lixo comum, mas
principalmente no lixo hospitalar ou laboratorial. Sem os
EPIs adequados, os trabalhadores estarão em contato
direto com seringas, luvas, materiais contaminados e,
consequentemente, podem acabar com sua saúde
afetada.
Para evitar cada um desses riscos é que existem as
medidas de segurança que deverão ser adotadas. Entre
elas, está a utilização do EPI para Gari e demais profissões
que envolvam este tipo de resíduo.
EPI para Gari, Lixeiro ou Coletor de Lixo
Os principais EPIs para Gari, Lixeiro ou Coletor de Lixo são
as Luvas de Proteção e as Botinas de Segurança. No
entanto, dependendo da ocasião, também pode ser
necessária

a

Máscara

Respiratória,

Vestimenta

de

Segurança e o Protetor Auricular.
Vamos dar uma olhada em cada um destes EPIs.
• Luvas de Proteção: a Luva de Proteção utilizada pelos
profissionais de resíduos sólidos deve oferecer resistência
contra cortes e perfurações. Um ótimo exemplo disso é a
Luva de Malha com revestimento Nitrílico — um EPI
resistente e confortável, que não prejudica o manuseio de
materiais.

9. CICLO DE DESCARTE DE RESÍDUOS

• Botinas de Segurança: as botinas são importantes para
promover uma barreira entre o colaborador e o
contaminante. Além disso, possuindo uma biqueira
adequada, protege também de quedas de objetos,
perfurações, etc.
• Respirador: o respirador serve para proteger o
trabalhador de respingos, micropartículas ou a inalação de
gases tóxicos. Deve ser utilizado nos casos de um contato
mais prolongado com os resíduos, ou mesmo no
manuseio do lixo tóxico. Pode ser desde um respirador
sem manutenção até um respirador facial, depende do
nível de exposição.
• Vestimenta de Segurança: é o EPI que protege o corpo
inteiro, também conhecido como Macacão de Segurança.
Muito utilizado pelos profissionais de grandes lixões, que
caminham sobre montanhas de resíduos. Muitas vezes
esses locais são tóxicos, havendo a necessidade de uma
proteção mais abrangente do corpo.
• Protetor Auricular: equipamento muito importante para
os trabalhadores que atuam à beira de grandes estradas,
por exemplo. O protetor auricular é fundamental pois os
danos de audição causados pelo trabalho podem vir à
longo prazo. Ou seja, se não forem tomadas as medidas
protetivas hoje, amanhã poderão vir, silenciosamente, os
problemas.

9. CICLO DE DESCARTE DE RESÍDUOS
Para a coleta realizada do Tribunal de Justiça, é
vislumbrada apenas a utilização das luvas de proteção,
botinas de segurança e, em alguns casos, os respiradores
ou máscaras, uma vez que não se trata de serviço
específico de profissionais dos grandes lixões.
Para o manuseio de frascos e embalagens de produtos
perigosos, é obrigatória a utilização de equipamentos de
proteção

individual

(EPI),

conforme

especificações

descritas nas fichas de informação de segurança de
produtos químicos (FISPQ – NBR nº 14.725/2009 21)
elaboradas pelo fabricante ou importador. O produto
acondicionado em frasco ou embalagem deve ser
identificado por rótulo. A coleta dos resíduos é realizada
diariamente nas áreas internas e externas dos prédios do
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, conforme
disposto abaixo:

Área Interna

Área Externa

Retirar o lixo, fazendo a coleta
seletiva, acondicionando-o em
sacos plásticos e removendoo para o local indicado pela
Administração (contêineres)

Retirar o lixo, recolhendo
todo e qualquer objeto,
detritos e folhagens das
áreas
pavimentadas,
fazendo a coleta seletiva
acondicionando-o em sacos
plásticos
apropriados,
removendo-os para local
indicado pela Administração
(contêineres)
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D) Armazenamento dos Resíduos
O armazenamento consiste na contenção temporária dos
resíduos

em

áreas

especialmente

designadas

nas

unidades do Poder Judiciário, depositados em contêineres
ou lixeiras de grande porte.
O

armazenamento

dos

resíduos

deve

observar

a

segregação realizada na origem, assim, deverão ser
dispostos dois tipos de contêineres em cada uma das
edificações do Poder Judiciário do Estado de Roraima, um
para lixo seco/reciclável e outro para orgânico/rejeito.
Conforme estabelece a NBR 11.174, o armazenamento
dos resíduos sólidos não perigosos deverá ser realizado
em local adequado, de forma que não alterem a sua
classificação ou provoquem qualquer tipo de dano ao
meio ambiente. O local também deverá ser sinalizado e o
acondicionamento deve ser realizado, preferencialmente,
em tambores ou contêineres.
A

definição

dos

locais

de

armazenamento

nas

dependências do TJRR deverá observar se o prédio possui
espaço físico para inserção dos contêineres coletores.
Assim, cada caso deverá ser tratado individualmente, a fim
de que se possa implementar a melhor solução para
criação do espaço temporário de armazenamento dos
resíduos.
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Esta etapa é realizada pelos agentes terceirizados,
responsáveis pelo recolhimento dos resíduos nas áreas
internas (salas, unidades de trabalho, copas e banheiros,
corredores e halls no interior dos edifícios, garagens,
auditório) e externas (áreas de uso comum, áreas de
passagem entre os edifícios, guaritas e estacionamentos
internos).
As orientações de armazenamento são as seguintes:
a)

dentro

das

unidades

do

Poder

Judiciário,

o

armazenamento de resíduos deve ser sempre temporário,
pelo tempo estritamente necessário ao recolhimento;
b) é proibida a acumulação de resíduos (de qualquer
natureza) nas unidades do Poder Judiciário;
c) é proibido o acúmulo indevido de resíduos perigosos
nas unidades do Poder Judiciário;
d) os resíduos sólidos devem ser acondicionados em sacos
plásticos resistentes à ruptura e ao vazamento (ABNT NBR
nº 9.191/2008), em recipientes com cantos arredondados
e resistentes ao tombamento;
e) os contêineres e lixeiras de uso externo devem ficar
dentro do terreno das unidades do Poder Judiciário (e não
em calçadas).
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E) Transporte e Destinação dos Resíduos
Após armazenados em local adequado, o transporte e a
destinação final dos resíduos sólidos não perigosos
poderão

ser

realizados

pelas

associações

e/ou

cooperativas de reciclagem: Com relação aos resíduos
sólidos perigosos e aos resíduos de logística reversa
obrigatória

(pilhas

e

baterias;

pneus;

lâmpadas

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, bem
como produtos eletroeletrônicos e seus componentes),
esses precisam ter destinação específica e não podem ser
descartados na coleta do município. Para esses tipos de
resíduos (perigosos e de logística reversa), cabe a inclusão
de

disposição

contratadas

contratual

realizem

a

para

que

destinação

as

empresas

adequada,

em

atendimento ao disposto na legislação e nas normas
técnicas vigentes.
O desfazimento de bens deverá observar o Decreto
Federal nº 9.373/2018, recentemente publicado, que
dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a
destinação e a disposição final ambientalmente adequadas
de bens móveis no âmbito da Administração Pública
Federal Direta, Autárquica e Fundacional.
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A destinação final deve atender a hierarquia no manejo
dos resíduos sólidos definida pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos - PNRS, de forma que o resíduo
eventualmente gerado tenha como destino a reciclagem,
evitando a disposição final em aterros, ou até mesmo em
lixões por ventura ainda existentes no estado.
Nesta etapa, é fundamental diferenciar resíduos de
rejeitos. Os resíduos referem-se a materiais, substâncias,
objetos ou bens descartados que ainda podem ser
aproveitados e que, por isso, possuem diferentes opções
para destinação final. Os rejeitos, por sua vez, são resíduos
sólidos que não apresentam outra possibilidade de
destino final a não ser a disposição final ambientalmente
adequada.

Neste

sentido,

os

rejeitos

devem

ser

distribuídos de forma ordenada em aterros, observando
normas operacionais específicas de modo a evitar danos
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar
impactos

ambientais

adversos.

Como

formas

de

disposição final, podemos classificar:
Aterro sanitário: depósito no qual são descartados resíduos
sólidos, localizados fora de áreas de influência direta em
manancial de abastecimento público, distante 200 metros de
rios, nascentes e demais corpos hídricos, a 1.500 metros de
núcleos populacionais e 300 metros de residências isoladas.
Precisam de sistema de impermeabilização, cobertura diária dos
resíduos, projeção de vida útil superior a 15 anos, sistema de
monitoramento de águas subterrâneas do tamanho do
empreendimento e tratamento de chorume.
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Aterro Controlado: local onde os resíduos são dispostos com
algum tipo de controle, mas ainda assim em desacordo às
normas ambientais brasileiras. Geralmente, têm o mínimo de
gestão ambiental, como isolamento, acesso restrito, cobertura
dos resíduos com terra e controle de entrada de resíduos, mas
não atendem às recomendações da Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
Lixão: vazadouro ou descarga de resíduos a céu aberto; é uma
forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, que se
caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o solo, sem
medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública.

Na Comarca de Boa Vista, a destinação final de resíduos
recicláveis deverá ser realizada com viés social, sendo
destinado a cooperativas/associações de catadores de
resíduos, por meio de Termo de Parceria. Já os resíduos
orgânicos serão coletados pela Prefeitura Municipal de
Boa Vista que fará o descarte correto.

10. RESÍDUOS EM ESPÉCIE

A NBR nº 10.004/200425, da ABNT, define os resíduos
perigosos e os não perigosos:
a) Resíduos Perigosos: aqueles que, em razão de suas
características

de

inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade,
teratogenicidade

e

mutagenicidade,

apresentam

significativo risco à saúde pública ou à qualidade
ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma
técnica;
b) Resíduos não Perigosos: aqueles não enquadrados na
alínea "a". Esta classificação é importante porque influencia
nos procedimentos, modo de manipulação e destinação
final dos resíduos. Para auxiliar na separação de cada
resíduo, este ponto apresentará os principais tipos
gerados na Comarca e Boa Vista (perigosos e não
perigosos), com exemplos e descrição de procedimentos
relacionados (quando cabíveis). Salienta-se, ainda, que
para realizar a coleta seletiva de modo adequado, é
primordial que a separação dos resíduos seja previamente
realizada na fonte geradora, isto é, nos prédios do Poder
Judiciário

de

Roraima

na

Comarca

de

Boa

Vista.

Magistrados, servidores, estagiários e todos os que
frequentam as instalações do TJRR precisam colaborar e
realizar o descarte corretamente.
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Resíduo Orgânico
Os resíduos orgânicos são constituídos por restos de
animais, de alimentos, de frutas, comidas em geral e
resíduos de poda e jardim. Em ecossistemas equilibrados,
degradam-se

de

forma

espontânea

e

reciclam

os

nutrientes naturalmente. A disposição inadequada aliada
ao significativo volume produzido pode se tornar um grave
transtorno ambiental. Uma alternativa para amenizar os
impactos gerados é a compostagem, que representa um
processo gerador de condições adequadas e necessárias
para

que

organismos

decompositores

degradem

e

estabilizem os resíduos orgânicos em condições seguras
para o meio e para a saúde. Os produtos da compostagem
são fertilizantes orgânicos e condicionadores de solo.
Os

procedimentos

adequados

para

o

método

de

compostagem podem ser verificados no Manual de
Orientação – Compostagem Doméstica, Comunitária e
Institucional de Resíduos Orgânicos desenvolvido pelo
Ministério do Meio Ambiente. ATENÇÃO: Chicletes são
depositados no lixo orgânico!
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Resíduo Reciclável
Os resíduos recicláveis, no âmbito do TJRR, representam,
majoritariamente,
materiais

resíduos

descartados

administrativas,

passíveis

administrativos,
oriundos
de

retorno

de
ao

ou

seja,

atividades
seu

ciclo

produtivo, não classificados como perigosos, conforme
critérios da ABNT 10.004:2004 e não enquadrados como
bens reversíveis vinculados a contrato de concessão. De
forma simplificada e para facilitar a reciclagem, os resíduos
podem ser classificados de acordo com a sua composição.
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ISOPOR: são recicláveis e recomenda-se que sejam
colocados no recipiente de plásticos. O processo de
reciclagem,

entretanto,

nem

sempre

é

viável

economicamente e não está disponível em todos os
municípios. Assim, a reutilização para outras finalidades
mostra-se como uma ótima alternativa. Portanto, verificar
junto a Associação de Catadores, que será a instituição
parceira que realizará a coleta dos materiais recicláveis, a
aceitação do material.
CÁPSULAS DE CAFÉ: Existe um grave problema ambiental
gerado pelo descarte inadequado das cápsulas de café,
uma vez que é considerável a quantidade disposta em
aterros sanitários sem os devidos cuidados . As cápsulas
são recicláveis pois utilizam em sua composição, dentre
outros materiais, plástico, alumínio, papel; o processo de
reciclagem, entretanto, é oneroso. Para colaborar com a
transformação

desses

resíduos

em

matéria-prima,

recomenda-se que a destinação das cápsulas seja
realizada da seguinte maneira:
a) A entrega destas cápsulas deverá ser feita em pontos de
coleta das empresas fabricantes;
b) Nos locais em que não houver pontos de coleta, sugerese que as cápsulas sejam colocadas na lixeira de
recicláveis, pois muitos artesãos utilizam em artesanatos.
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Abaixo, segue tabela com o tempo de decomposição de
alguns materiais:

É de suma importância a reciclagem do lixo. Muitos dos
produtos que demoram anos para serem decompostos
pela natureza podem ser reaproveitados se tornando itens
com utilidade. O fato de poder evitar que esses itens
sejam descartados é uma grande ajuda para o meio
ambiente. Além de contribuir para evitar o acúmulo de lixo,
a reciclagem assume importante papel para reduzir a
extração de matérias-primas da natureza.
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.Atualmente, ainda não temos tecnologia e expertise para
reciclar todos os tipos de embalagem, no entanto, muitos
estudos têm sido realizados nesse sentido. Num futuro
próximo poderemos chegar a um ponto em que tudo o
que usamos possa ser devidamente transformado para
não degradar o meio ambiente.
Lixo Tóxico ou Perigoso
Nesta

categoria

enquadram-se

os

resíduos

cujas

propriedades podem apresentar riscos à saúde pública
(como incidência de doenças ou, em casos extremos, a
mortalidade) e/ou riscos ao meio ambiente devido a
características

de

inflamabilidade,

corrosividade,

reatividade, toxicidade e/ou patogenicidade, conforme
disposto na ABNT NBR 10.004/2004. Por apresentarem
riscos,

esses

resíduos

requerem

manipulação,

armazenamento, transporte e tratamento diferenciado.
Algumas peculiaridades são abordadas na sequência.
Nunca devem ir para o lixo comum: lâmpadas, cartuchos e
toners, pilhas e baterias, tintas e óleos e suas embalagens,
pneus, eletrônicos antigos e/ou quebrados, resíduos de
saúde. abaixo seguem algumas soluções para o descarte
desses itens:
a) Lâmpadas - nos procedimentos de AQUISIÇÃO de
lâmpadas, é imprescindível que seja previsto que a
empresa fornecedora realize o devido recolhimento das
lâmpadas

que

encaminhamento

estão
para

adequada (logística reversa);

sendo
destinação

substituídas

e

ambientalmente
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b) Cartuchos e tonners - logística reversa;
c) Pilhas e baterias - coleta através dos Ecopontos já
instalados nos prédios do TJRR e entrega na Secretaria
Municipal do Meio Ambiente que é responsável pelo envio
para ABINEE (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica), tendo em vista que são objetos de logística
reversa;
d) Tintas - Estes resíduos são gerados em pequenas
quantidades no TJRR. Apesar disso, é preciso ter
prudência. Por isso seguem algumas orientações: não
desperdice! Utilize as tintas até o final e evite sobras;
Tampe bem a lata para o produto não ressecar ou
estragar; Se sobrar, utilize o restante das tintas em outras
pinturas; As latas vazias podem ser encaminhadas para
cooperativas

de

catadores

de

materiais

recicláveis,

sucateiros legalizados ou pontos de entrega voluntária;
e) Óleos e suas embalagens - os óleos poderão ser doados
para a Empresa sabão Glória que faz a coleta, por meio de
Termo de Parceria;
f) Pneus - logística reversa;
g) Eletrônicos antigos e/ou quebrados - Todas as
operadoras de telefonia no Brasil possuem programas de
coleta e reciclagem de celulares, smartphones, baterias e
acessórios usados. Neste caso, devolver as operadoras. No
caso de outro tipo de eletrônico realizar leilões e/ou
doações;

10. RESÍDUOS EM ESPÉCIE
h) Resíduos de saúde - o TJRR não possui atendimento
ambulatorial, portanto não produz esse tipo de resíduo;
i) Resíduos de Construção Civil - nas licitações para obras
do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima deve-se
estabelecer especificações para que a empresa contratada
realize o devido gerenciamento dos resíduos gerados.

11. CREDENCIAMENTO DE COOPERATIVAS DE
CATADORES DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS: A MELHOR
OPÇÃO
A atividade desempenhada pelo Poder Judiciário do Estado
de Roraima, que representa uma das mais respeitadas
instituições no Estado de Roraima, implica em grande
exemplo na gestão de resíduos administrativos recicláveis.
Na gestão destes resíduos, é imprescindível conjugar a
destinação ambientalmente adequada com a promoção
social de entidades e organizações que reciclam estes
materiais. Em relação aos resíduos passíveis de reciclagem
e reutilização, a Lei nº 12.305/2010, que dispõe sobre a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê a inclusão e a
participação de cooperativas e associações de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis no ciclo de descarte
dos órgãos da Administração Pública.
A Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça
estimula

a

destinação

de

materiais

recicláveis

às

associações e cooperativas de catadores, por meio da
chamada coleta seletiva solidária, impondo que “a
adequada gestão dos resíduos gerados deverá promover a
coleta seletiva, com estímulo a sua redução, ao reuso e à
reciclagem de materiais, e à inclusão socioeconômica dos
catadores de resíduos, em consonância com a Política
Nacional de Resíduos Sólidos e as limitações de cada
município” (art. 6º, § 1º). A Lei nº 2.004, de 12 de julho de
2019, dispõe sobre a implementação do Plano Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos no município de Boa
Vista por meio de sistema de gestão sustentável de
resíduos sólidos urbanos.
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OPÇÃO

A obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos
sólidos recicláveis gerados pelos órgãos e entidades da
administração pública estadual direta e indireta do
Município de Boa Vista, e a sua destinação às associações
e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, se
fez presente na Lei. Para tais associações e cooperativas,
os resíduos sólidos recicláveis possuem valor econômico e
social (porque geram trabalho e renda). Adicionalmente,
obtém-se diversos benefícios ambientais:
a) maior vida útil dos aterros sanitários;
b) economia de recursos públicos para destinação de
resíduos;
c) preservação de recursos naturais uma vez que os
materiais reciclados servirão de matéria prima para outras
atividades.
Em consonância com tais diretrizes, o Tribunal de Justiça
deverá publicar Edital de Credenciamento, objetivando
realizar o credenciamento de associações/cooperativas de
catadores de materiais recicláveis para gerir, receber, triar
e

comercializar

os

resíduos

sólidos

recicláveis

provenientes das unidades administrativas e jurisdicionais
sediadas

em

Boa

Vista.

O

procedimento

para

credenciamento de cooperativas e associações deverá ser
realizado e gerido pela administração do TJRR nos termos
do que for estabelecido no Edital.

12. IMPLANTAÇÃO DO PGRS
A implantação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos
deverá ser implantada a partir do momento em que a
Prefeitura Municipal de Boa Vista autorizar. Todos os
prédios do TJRR serão contemplados.
12.1 Ações de Sensibilização e Comunicação
Para a efetiva implantação do PGRS é fundamental que
sejam realizadas ações de sensibilização, conscientização e
educação sobre a temática. Nesse sentido, as iniciativas
foram divididas em dois tipos:
Ações

de

sensibilização:

Dirigidas

a

todos

os

integrantes do Poder Judiciário de Roraima, devem
contemplar a publicação de notícias e o envio de
emails a respeito da publicação do PGRS, dos seus
objetivos,

importância

e

da

estratégia

de

implementação nas unidades judiciárias deste TJRR,
inclusive com a divulgação do programa/projeto/etc
dos agentes socioambientais, a fim de mobilizar
servidores engajados na causa para aderirem ao
programa;
Ações de comunicação: Essas ações compreendem a
elaboração de cartazes para uso em elevadores e
murais,

cartazes/adesivos

para

identificação

das

lixeiras, cartilha explicativa (resumo do PGRS) para ser
disponibilizada ao público interno e externo, a
publicação desses materiais nos portais do TJRR e
redes sociais.
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12.2 Ações de Capacitação
Além das ações de sensibilização e comunicação referidas
no item anterior, também será necessária a realização de
ações de capacitação relativas ao PGRS, as quais foram
divididas em três diferentes partes:
Capacitação geral para o público interno;
Capacitação dirigida aos agentes socioambientais
Capacitação aos trabalhadores terceirizados.
12.2.1 Capacitação geral
A capacitação geral diz respeito à elaboração de curso
online autoinstrucional sobre o PGRS do TJRR, por meio da
EJURR, com o objetivo de capacitar todo o público interno:
magistrados,

servidores,

estagiários

é

e

e

trabalhadores

terceirizados.
A

proposta

manter

aprimorar

a

oferta

de

cursos/palestras que tratem da minimização da geração
dos resíduos, redução no consumo, consumo sustentável,
reciclagem,

compostagem,

entre

outros

temas

relacionados ao PGRS.
12.2.2 Capacitação dos agentes socioambientais
Os agentes socioambientais serão servidores de cada
prédio do TJRR que ficarão responsáveis pela multiplicação
de informações sobre sustentabilidade e responsabilidade
socioambiental, podendo auxiliar na promoção dessa
conscientização e no monitoramento das atividades
ligadas às áreas de gestão socioambiental em suas
unidades, com as seguintes atividades:
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participação em ações de treinamento permanentes,
multiplicação de informações sobre sustentabilidade e
responsabilidade
comportamento

socioambiental,
proativo,

zelo

estímulo
pelas

ao

práticas

socioambientais em cada unidade de trabalho, entre
outras atividades, além do fornecimento de subsídios
para o acompanhamento dos indicadores mínimos do
CNJ.
12.2.3 Capacitação dos trabalhadores terceirizados
Os trabalhadores terceirizados também deverão ser
capacitados na temática, pois desempenham papel de
suma importância na implantação do Plano, já que são
responsáveis pela etapa de coleta dos resíduos após o
descarte.
Com o fim da vida útil de determinado produto, o item
será segregado e descartado pelo seu consumidor,
obedecendo às normas e disposições contidas no
presente PGRS. Após, esses materiais serão coletados
pelas equipes da limpeza e esse procedimento também
deve atentar para as diretrizes contidas nesse documento.
A coleta deve obedecer às mesmas regras de segregação
do descarte inicial, caso contrário, os resíduos não terão a
sua destinação final da forma correta. Além disso, os
trabalhadores terceirizados também serão responsáveis
por realizarem o armazenamento desses materiais até que
os envolvidos na destinação final efetuem o transporte
desses materiais.
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É de suma importância que todas as partes envolvidas no
processo tenham conhecimento das disposições contidas
nesse PGRS, pois ele só será devidamente implementado
se todos atentarem para os métodos corretos de
segregação, descarte, coleta, armazenagem, transporte,
até a destinação final.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos está
intimamente ligado ao Plano de Logística Sustentável, na
medida em que o primeiro determina a destinação dos
resíduos sólidos, os quais fazem parte dos indicadores
mínimos

estabelecidos

pelo

CNJ

para

aferição

do

desempenho do PLS, enfatizando a importância de ambos
planos em todo o Poder Judiciário do Estado de Roraima.
Além disso, o PLS é uma ferramenta de planejamento, com
objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas,
prazos de execução, mecanismos de monitoramento e
avaliação de resultados.
Assim, a elaboração e a implantação do PGRS são
necessárias para o pleno atingimento dessa meta e o
consequente desempenho dos indicadores do PEI.
Tendo em vista a correlação entre os dois planos, a
Secretaria de Gestão Estratégica exercerá a gestão do
PGRS, assim como ocorre com o PLS.

14. REFERÊNCIAS
Lei n. 6.938, de 31/8/1981 • Estabelece a Política Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e
institui o Cadastro de Defesa Ambiental. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm;
Lei n. 8.666, de 21/6/1993 • Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm;
Lei n. 9.605, de 12/2/1998 • Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm;
Lei n. 9.966, de 28/4/2000 • Dispõe sobre a prevenção, o controle
e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e
outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição
nacional
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9966.htm;
Lei n. 10.650, de 16/4/2003 • Dispõe sobre o acesso público aos
dados e informações existentes nos órgãos e entidades
integrantes
do
Sisnama.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.650.htm;
Lei n. 11.445, de 5/1/2007 • Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico. (Esta lei conceitua também limpeza urbana,
manejo de resíduos sólidos, e dá outras providências). Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2007/lei/l11445.htm;
Lei n. 12.187, de 29/12/2009 • Esta lei institui a Política Nacional
sobre Mudança do Clima - PNMC e estabelece seus princípios,
objetivos,
diretrizes
e
instrumentos.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2009/lei/l12187.htm;
Lei federal n. 12.305, de 2/8/2010 • Institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos; altera a Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12305.htm;
Decreto n. 88.821, de 6 de outubro de 1983 • Aprova o
Regulamento para a execução do serviço de transporte rodoviário
de cargas ou produtos perigosos, e dá outras providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/D88821.htm;

14. REFERÊNCIAS
Decreto n. 96.044, de 18 de maio de 1988 • Aprova o
regulamento para o transporte rodoviário de produtos
perigosos e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d96044.ht
m;
Decreto n. 875, de 19/7/1993 • Promulga o texto da convenção
(de Basiléia) sobre o controle de movimentos transfronteiriços
de resíduos perigosos e seu depósito. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0875.htm;
Decreto n. 2.657, de 3 de julho de 1998. • A Convenção nº 170
da OIT, relativa à Segurança na Utilização de Produtos Químicos
no Trabalho, assinada em Genebra, em 25 de junho de 1990,
apensa por cópia ao presente decreto, deverá ser cumprida tão
inteiramente
como
nela
se
contém.Disponível
em
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_p2r2_1/_arquivos/106_le
gislacao09122008091448.pdf;
Decreto n. 4.581, de 27/1/2003 • Promulga a emenda ao anexo
I e adoção dos anexos VIII e IX à Convenção de Basiléia sobre o
controle do movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e
seu
depósito.
Disponível
em:
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/98868/decreto4581-03;
Decreto n. 5.472, de 20/6/2005 • Promulga o texto da
Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos
Persistentes, adotada, naquela cidade, em 22 de maio de 2001.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/Decreto/D5472.htm;
Decreto n. 5.940, de 25/10/2006 • Institui a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da
administração pública federal direta e indireta, na fonte
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2006/Decreto/D5940.htm;
Decreto n. 6.514, de 22/7/2008 • Dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o
processo administrativo federal para apuração destas infrações,
e dá outras providências. (Regulamenta a Lei n. 9.605/1998).•
(Alterado pelo Decreto n. 7.640/2011). Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2008/decreto/d6514.htm;

14. REFERÊNCIAS
Decreto n. 6.686, de 10/12/2008 • Altera e acresce dispositivos
ao Decreto n. 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre
as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e
estabelece o processo administrativo federal para apuração
destas
infrações.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2008/decreto/d6686.htm;
Decreto n. 7.217, de 21/6/2010 • Regulamenta a Lei nº 11.445,
de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento básico e da outras providências. Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/decreto/D7217.htm;
Decreto n.7.404, de 23/12/2010 • Regulamenta a Lei n. 12.305,
de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política
Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/decreto/d7404.htm;
Decreto n.7.405, de 23/12/2010 • Institui o Programa PróCatador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social
e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e
Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de
Catadores de Lixo criado pelo decreto de 11 de setembro de
2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20072010/2010/Decreto/D7405.htm;
Decreto n.8.141, de 20/11/2013 • Dispõe sobre o Plano
Nacional de Saneamento Básico - PNSB, institui o Grupo de
Trabalho
Interinstitucional
de
Acompanhamento
da
Implementação do PNSB e dá outras providências. Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2013/Decreto/D8141.htm;
Lei Municipal n.2004, de 12/07/2019 • Dispõe sobre
Implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos no Município de Boa Vista por meio de sistema de
Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos.
RESOLUÇÃO ANTT 420/2004 • Documentos para o transporte
terrestre de produtos perigosos.
RESOLUÇÃO CONAMA 237/1997 • Dispõe sobre a revisão e
complementação dos procedimentos e critérios utilizados para
o licenciamento ambiental.

14. REFERÊNCIAS
RESOLUÇÃO CONAMA 275/01 • Estabelece o código de cores
para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na
identificação de coletores e transportadores,bem como nas
campanhas informativas para a coleta seletiva.
RESOLUÇÃO CONAMA 313/2002 • Dispõe sobre o Inventário
Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.
RESOLUÇÃO CONAMA 316/2002 • Dispõe sobre procedimentos
e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento
térmico de resíduos.
RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 • Dispõe sobre a classificação
dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem comoestabelece as condições e padrões
de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 • Dispõe sobre o tratamento e
a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá
outras providências.RESOLUÇÃO CONAMA 362/2005 • Dispõe
sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo
lubrificante usado ou contaminado.
RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008 • Estabelece os limites
máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias
comercializadas noterritório nacional e os critérios e padrões
para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá
outras providências.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SLU N. 89/2016 • Regulamenta
procedimentos no âmbito do Serviço de Limpeza Urbana do
Distrito Federal e dispõe sobre as normas a serem observadas
pelos grandes geradores de resíduos sólidos e prestadores de
serviços de transporte e coleta, bem como pelos responsáveis
pela realização de eventos em áreas, vias e logradouros
públicos.
NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 7500/2000 • Símbolos de risco e
manuseio para o transporte e armazenamento de material.
ABNT NBR 7500/2004 • Identificação para transporte terrestre,
manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.
ABNT NBR 7503/2004 • Ficha de emergência e envelope para o
transporte de produtos perigosos – características, dimensões e
preenchimento.
ABNT NBR 9191/2002 • Sacos plásticos para acondicionamento
de lixo – requisitos e métodos de ensaio.
ABNT NBR 9735/2004 • Conjunto de equipamentos para
emergências no transporte terrestre de produtos perigosos.
ABNT NBR 10004/2004 • Resíduos sólidos - classificação.

14. REFERÊNCIAS
ABNT NBR 10005/2004 • Procedimento para obtenção de
extrato lixiviado de resíduos sólidos.
ABNT NBR 10006/2004 • Procedimento para a obtenção de
extrato solubilizado de resíduos sólidos.
ABNT NBR 10007/2004 • Amostragem de resíduos sólidos.
ABNT NBR 10157/87 • aterros de resíduos perigosos – critérios
para projeto, construção e operação.
ABNT NBR 11174/1989 • Armazenamento de resíduos classe II –
não inertes e II– inertes.
ABNT NBR 12235/1992 • Armazenamento de resíduos sólidos
perigosos.
ABNT NBR 13221/2005 • Transporte de resíduos.
ABNT NBR 13853/1997 • Coletores para resíduos de serviços de
saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de
ensaio.
ABNT NBR 13896/97 • aterros de resíduos não perigosos –
critérios para projetos, implantação e operação;
ABNT NBR 14095/2003 • Área de estacionamento para veículos
rodoviários de transporte de produtos perigosos.
ABNT NBR 14725/2001 • Ficha de informações de segurança de
produtos Químico
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