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Norma Cetesb E15.010 (2011)  
Sistemas de tratamento térmico sem combustão de resíduos de serviços de saúde 
contaminados biologicamente: procedimento. 
 
Norma Cetesb E15.011 (2007) 
Sistema de Incineração de Resíduos de Serviços de Saúde - Procedimento. 
 
Norma Cetesb L1.022 (2007) 
Utilização de produtos biotecnológicos para tratamento de efluentes líquidos, resíduos 
sólidos e recuperação de locais contaminados: Procedimento.  
 
Norma Cetesb P4.262 (2007) 
Gerenciamento de resíduos químicos provenientes de estabelecimentos de serviço de 
saúde - procedimento. 
 
Norma Cetesb P4.231 (2006)    
Vinhaça - Critérios e Procedimentos para Aplicação no Solo Agrícola.  
  
Norma Cetesb P4.262 (2004) 
Dispõe sobre procedimentos para utilização de resíduos em fornos de produção 
clinquer (processo E/341/2003) – dezembro de 2003. 
 
Norma Cetesb P4.263 (2003) 
Dispõe sobre procedimentos para utilização de resíduos em fornos de produção 
clinquer (processo E/341/2003) – dezembro de 2003. 
 
Norma Cetesb E15.011 (1997) 
Sistema de Incineração de Resíduos de Serviços de Saúde - Procedimento. 
 
Norma Cetesb L10.101 (1988) 
Resíduos sólidos industriais – tratamento no solo: Procedimento. 
 
Norma Cetesb O1.012 (1985) 
Projeto e operação de aterros industriais para resíduos perigosos: Procedimento. 
 
Norma Cetesb L5.510 (1982) 
Lixiviação de resíduos industriais: Método de Ensaio. 
 
Norma Cetesb P4.241 (Sem Data) 
Norma para apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos urbanos. 
 
 
Decisão Cetesb nº. 88, de 16 de março de 2012 
Dispõe sobre a prorrogação do prazo fixado para que as pessoas físicas e/ou jurídicas 

que possuam estoques de agrotóxicos obsoletos, em especial os considerados POP´s, 
declarem a situação de seu armazenamento e acondicionamento, com vistas à 
elaboração de projeto para a eliminação desses resíduos no Estado de São Paulo, e dá 

outras providências. 
 

Decisão Cetesb nº. 388/2010/P, de 21 de dezembro de 2010 
Aprova premissas e diretrizes para a aplicação de resíduos e efluentes em solo 
agrícola no Estado de São Paulo. 

 
Decisão Cetesb nº. 273, de 13 de setembro de 2010 

Dispõe sobre a Homologação da Norma Técnica de Efluentes e Lodos Fluidos de 
Indústrias Cítricas - Critérios e Procedimentos para aplicação no solo agrícola. 
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Decisão Cetesb nº. 145/2010/P, de 11 de maio de 2010 

Dispõe sobre a aprovação do Procedimento de gerenciamento de resíduos de aparas 
de couro e de pó de rebaixadeira oriundos do curtimento ao cromo. 
 

Decisão Cetesb nº. 263/2009/P, de 20 de outubro de 2009 
Dispõe sobre a aprovação do Roteiro para Execução de Investigação Detalhada e 

Elaboração de Plano de Intervenção em Postos e Sistemas Retalhistas de 
Combustíveis. 
 

Decisão Cetesb nº. 120, de 26 de maio de 2009 
Dispõe sobre recomendações para o licenciamento de empresas produtoras de 

matérias primas para a produção de micronutrientes, empresas fabricantes de 
micronutrientes e de empresas produtoras de fertilizantes ou misturadoras que 
utilizam micronutrientes. 

 
Decisão Cetesb nº. 27/2008/E, de 4 de março de 2008 

Dispõe sobre a aprovação do Procedimento para Utilização de Resíduos Perigosos da 
Indústria Têxtil em Caldeiras, no Estado de São Paulo. 
  

Decisão Cetesb nº. 224/2007/E, de 4 de dezembro de 2007 
Dispõe sobre a homologação da revisão da Norma Técnica P.4.262 - Gerenciamento 

de Resíduos Químicos provenientes de Estabelecimentos de Serviços de Saúde - 
Procedimento - agosto/2007 - e dá outras providências. 
 

Decisão Cetesb nº. 135/2007/P, de 8 de agosto de 2007 
Dispõe sobre a homologação da Norma Técnica E15.010 - Sistema de Tratamento 

Térmico Sem Combustão de Resíduos dos Grupos A e E - Procedimento - junho/2007 
- e dá outras providências. 
 

Decisão Cetesb nº. 152-2007-C-E, de 8 de agosto de 2007 
Dispõe sobre procedimentos para gerenciamento de areia de fundição. 
 
Decisão Cetesb nº. 3-E, de 11 de fevereiro de 2004 
Homologa a Norma Técnica P4.262 - Gerenciamento de Resíduos Químicos 
Provenientes de Estabelecimentos de Serviços de Saúde - Procedimento 
(dezembro/2003). 
 
Decisão Cetesb nº. 26, de 10 de dezembro de 2003 
Homologa a Norma Técnica P4.263 - Procedimento para Utilização de Resíduos em 
Fornos de Produção de Clínquer (Processo E/341/2003). 


