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RESUMO 

 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são resíduos gerados nas mais diversas atividades de 

assistência á saúde humana ou animal, provenientes dos estabelecimentos que oferecem esses 

serviços: hospitais, pronto-socorros, clínicas médicas, clínicas veterinárias, farmácias, 

laboratórios de análises clínicas, assistência odontológica, clínicas radiológicas, casas 

funerárias, etc. O gerenciamento inadequado desses resíduos pode acarretar graves danos à 

saúde humana, principalmente, devido ás suas características de patogenicidade, além de 

possíveis impactos ao meio ambiente. O gerenciamento dos resíduos se constitui em um 

conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases 

científicas, técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar os resíduos, ou 

proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento e destinação segura. As etapas de 

gerenciamento compreendem: minimização, segregação, acondicionamento, coleta, 

transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, sendo que estas duas são as mais 

importantes dentro do gerenciamento. Existem inúmeras legislações que dispõem sobre 

regulamentos e técnicas de gerenciamentos, tratamento e disposição final, que sendo 

corretamente seguidas, proporcionam um aspecto seguro em relação aos RSS. 

 

Palavras-chave: Resíduos de Serviço de Saúde. Gerenciamento. Tratamento. Disposição final. 

Meio Ambiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Health care waste is generated in a variety of assistance activities in human or animal health 

from the establishments that offer these services: hospitals, emergency rooms, medical clinics, 

veterinary clinics, pharmacies, clinical laboratories, dental care, radiology clinics, funeral 

homes, etc. The inadequate management of this kind of waste can cause serious damage to 

human health, mainly due to its pathogenic characteristics, and possible impacts to the 

environment. The waste management is composed by   procedures, planned and implemented 

from a scientific, technical, regulatory and legal conformity, in order to minimize waste, or to 

provide a secure destination. The steps include: minimization, segregation, packaging, 

collection, transportation, recycling, treatment and final disposal, and these two are the most 

important in the management. There are many laws witch have regulations about 

management, treatment and final disposal techniques. If it is properly followed, it can offer a 

safe point for health care waste. 

 

Keywords: Health care waste. Management. Treatment. Final disposal. Environment. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) compreendem todos os resíduos gerados 

nos diferentes estabelecimentos que prestam assistência á saúde, tais como: hospitais, clínicas 

médicas e veterinárias, laboratório de análises clínicas, farmácias, clínicas odontológicas e 

unidades básicas de saúde. 

Esses resíduos são classificados de acordo com as normas vigentes como sendo 

um resíduo perigoso, merecendo cuidado especial em seu gerenciamento, a fim de minimizar 

possíveis riscos á saúde humana e ao meio ambiente. 

A maioria dos municípios vazam seus resíduos a céu aberto. Os resíduos dispostos 

dessa maneira podem poluir a água, o solo e o ar. A decomposição da matéria orgânica 

presente nos resíduos produz o chorume, que é um líquido de cor escura, com odor 

desagradável que pode ser comparado com o esgoto doméstico, só que mais concentrado. 

Esse líquido pode contaminar as águas subterrâneas e superficiais, afetando a vida dos seres 

que dela utilizam. A disposição inadequada dos resíduos interfere na qualidade de vida da 

população, promovendo o aumento de doenças, contribuindo para a diminuição da vida média 

dos indivíduos, que venham a ter contato direto ou indireto com os resíduos (FEAM, 2002, 

p.13-14). 

No que se refere aos RSS, só nos últimos anos iniciou-se uma discussão mais 

consistente sobre o problema. Alguns municípios começaram a implantar sistemas específicos 

de coleta dos resíduos, porém, no que se refere à disposição final a prática ainda é a 

disposição a céu aberto (MONTEIRO et. al, 2001, p.4). 

Para os RSS existem procedimentos mínimos que orientam o gerenciamento, com 

vistas a minimizar riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um referencial teórico sobre o 

gerenciamento dos RSS. 

A metodologia adotada para a realização desse trabalho inclui a realização de 

estudos sobre: os impactos ambientais e os riscos a saúde humana causados pelo 

gerenciamento inadequado desses resíduos; estudos sobre as etapas do gerenciamento; com 

foco nas técnicas de tratamento e disposição final; além de levantar as principais leis e normas 

vigentes no que se refere aos resíduos. Para a realização desses estudos, foram necessários 

levantamentos de dados, que foram obtidos através de livros, jornais, revistas, publicações, 

legislações, sites e visitas a órgãos responsáveis pelo assunto. 
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Este trabalho está subdividido em cinco itens. No primeiro item são abordadas as 

características e classificações, os riscos à saúde humana e ao meio ambiente e um breve 

comentário sobre a gestão de resíduos sólidos no Estado de Goiás e no Município de Goiânia. 

O gerenciamento dos RSS é detalhado no segundo item com orientações que devem ser 

seguidas para o manejo dos resíduos e a descrição das etapas de gerenciamento. No terceiro 

item são abordadas as técnicas de tratamento dos RSS e no item seguinte são apresentadas as 

técnicas mais utilizadas para a disposição final dos resíduos. Por último item são apresentados 

os aspectos legais referentes ao gerenciamento dos RSS nas esferas de poder federal, estadual 

e municipal. 

O fornecimento de informação à sociedade, para que ela possa cobrar ações do 

Poder Público e dos órgãos responsáveis da área de saúde e de meio ambiente, justifica este 

trabalho. Dessa forma espera-se que este estudo sirva como subsídio técnico para estudantes, 

gestores públicos ambientais e profissionais da área de saúde e meio ambiente e torne-se um 

instrumento para amenizar os problemas apresentados. 
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1. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são resultantes de atividades que 

prestam assistência a saúde seja ela humana ou animal. São provenientes das atividades 

exercidas em estabelecimentos prestadores de serviços de saúde abrangendo resíduos 

provenientes das mais diversas fontes potencialmente geradoras, a exemplo hospitais, clínicas 

médicas, clínicas veterinárias, clínicas odontológicas, farmácias, ambulatórios, postos de 

saúde, laboratório de análises clínicas, laboratório de análise de alimento, laboratórios de 

pesquisas, consultórios médicos e odontológicos, empresas de biotecnologia, casas de repouso 

e casa funerárias (SCHENEIDER et al.,  2004, p. 23-24). 

Ainda de acordo com Scheneider (2004, p. 24) os RSS apresentam-se como 

componentes representativos dos resíduos sólidos urbanos, não pela quantidade gerada, mas 

pelo potencial de risco que representam à saúde pública e ao meio ambiente. O não 

atendimento de critérios mínimos para o gerenciamento dos RSS pode levar a situação de 

risco, podendo causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. 

 

1.1. Características dos RSS 

 

De acordo com a Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a 

NBR 10.004:2004, os RSS são classificados como perigosos, possuindo algumas 

características como: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade. 

Os riscos e dificuldades no manuseio dos RSS devem-se ao caráter infectante de 

alguns de seus componentes. Além de apresentarem uma grande heterogeneidade, a presença 

freqüente de objetos perfurantes e cortantes e, ainda, quantidades menores de substâncias 

tóxicas, inflamáveis e radioativas de baixa intensidade, características que os conferem o 

caráter de periculosidade. 

Dentre os resíduos gerados nos estabelecimentos de serviços de saúde, os 

infectantes são os que apresentam riscos á saúde humana e ambiental. Tais resíduos podem 

apresentar tanto contaminação biológica (microorganismos patogênicos), como por 

substâncias (drogas carcinogênicas, teratogênicas e materiais radioativos). O principal 

problema sanitário relacionado com os RSS de saúde é o conteúdo de microorganismos 

patogênicos que poderão conter vírus, bactérias, fungos etc., estes, favorecidos pela ação 

seletiva de antibióticos e quimioterápicos, apresentam um comportamento peculiar de 
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multirresistência ao meio ambiente hospitalar, podendo contaminar artigos hospitalares e 

provocar infecções difíceis de serem tratadas (SCHENEIDER, 2004, p. 30). 

Há muita polêmica em torno dos reais riscos imputados pelos RSS. Alguns 

autores afirmam que o RSS é menos contaminado que o doméstico e que bactérias presentes 

em ambos são semelhantes. Apesar de não existirem evidências conclusivas do papel do RSS 

na transmissão de doenças microbianas, estudiosos do assunto não negam que em alguns 

casos, pode existir o risco de transmissão de enfermidades relacionado a uma possível relação 

entre uma pequena parcela de RSS classificados como infectante e doença microbiana. Isto se 

deve a possibilidade desta parcela dos resíduos abrigar organismos patogênicos, tornando-a 

potencialmente perigosa no contato direto (D’ ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 236-237). 

 

1.2. Classificações dos RSS 

 

Os RSS são classificados segundo a NBR 12.808:1993 da ABNT em três classes: 

 

• CLASSE A Infectantes: referem-se aos resíduos perigosos gerados nas 

diferentes etapas de atendimento á saúde que contêm agentes patogênicos. São classificados 

em seis tipos: biológicos, sangue e hemoderivados, cirúrgicos, anatomopatológicos e exudato, 

animais contaminados e assistência médica a pacientes. 

• CLASSE B Especial: são aqueles gerados durante as atividades auxiliares dos 

estabelecimentos de saúde. Podem ser de três tipos: rejeito radioativo, resíduos farmacêuticos 

e resíduos químicos perigos. 

• CLASSE C Comum: referem-se aos resíduos gerados pelas atividades 

administrativas auxiliares e gerais, que não se enquadram nas categorias acima e possuem 

semelhanças com os resíduos domésticos. 

 
Atualmente a classificação mais utilizada é a da Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) da Agencia Nacional de Vigilância sanitária (ANVISA) n° 306 de 07 de dezembro de 

2004, que classifica os RSS da seguinte forma: 

 

• GRUPO A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por 

suas características podem representar risco de infecção. 

• GRUPO B: resíduos com substâncias químicas que podem apresentar riscos à 

saúde pública e ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxidade. 
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• GRUPO C: quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenha radionucleotídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados 

nas normas CNEN e para as quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Enquadram-se 

neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com radionucleotídeos, provenientes de 

laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, de acordo com a 

Resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) NE-6.05. 

• GRUPO D: resíduo que não apresenta risco biológico, químico ou radiológico 

á saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparado aos resíduos domicíliares. 

• GRUPO E: materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como agulhas, 

escalpes, âmpolas de vidros, pontas diamantada, lâminas de bisturis, tubos capilares, 

micropipetas, lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório 

(pipetas, tubos de coleta sanguínea, placas de petri) e outros similares. 

 

1.3. Riscos à saúde humana 

 

Considerada uma componente do saneamento ambiental, a gestão dos resíduos 

sólidos não tem merecido a atenção necessária por parte do poder público. Com isso, 

compromete-se cada vez mais a já combalida saúde da população, bem como se degradam os 

recursos naturais. A interdependência dos conceitos de meio ambiente, saúde e saneamento é 

hoje bastante evidente o que reforça a necessidade de integração das ações desses setores em 

prol da melhoria da qualidade de vida da população (MONTEIRO et al.,  2004, p. 1). 

A assistência médica e todos os serviços de saúde são de extrema importância 

para a sociedade, à saúde é um direito fundamentalmente do ser humano. A defesa da saúde 

depende principalmente da qualidade do meio ambiente (LEME, 1984, p. 1-2). 

O não atendimento a critérios mínimos para o gerenciamento dos RSS pode levar 

a situações de riscos, decorrentes do manejo inadequado, podendo causar danos à saúde da 

população fixa ou flutuante do estabelecimento prestador de serviços de saúde como também 

podem causar impactos à saúde pública e ao meio ambiente, principalmente aqueles que 

direta ou indiretamente manuseiam esses resíduos, sendo os trabalhadores da área de saúde, os 

pacientes, os funcionários da coleta pública e a população vizinha desses locais que correm 

riscos num primeiro momento (SCHENEIDER et al.,2004, p. 26). 

Em geral, os municípios só têm a atribuição de coletar os resíduos domiciliares e 

os de RSS. Em função da inexistência de uma responsabilidade legal explícita em relação ao 
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gerenciamento dos RSS e o desconhecimento quanto aos riscos potenciais, principalmente em 

relação aos resíduos infectantes e especiais, na maioria dos municípios, esses resíduos não 

passam por nenhum tipo de tratamento especial, são coletados e dispostos com os resíduos 

comuns (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 237). 

Mais de 80% dos municípios brasileiros vazam seus resíduos a céu aberto, a 

maioria com presença de catadores, entre eles crianças, que disputam os resíduos por esses 

apresentarem um percentual atrativo de materiais recicláveis (MONTEIRO et al., 2004 p. 3-

4). 

Ainda segundo o autor, a disposição de RSS sem prévio tratamento em 

vazadouros a céu aberto oferece uma série de riscos á saúde humana. Essa situação propicia a 

proliferação de vetores e a disseminação de doenças. 

Por conter substâncias de alto teor energético e por oferecer disponibilidade 

simultânea de água, alimento e abrigo, o lixo é preferido por inúmeros organismos vivos ao 

ponto de algumas espécies o utilizarem como nicho ecológico (LIMA, 1995, p. 29). 

Segundo o autor, os seres que habitam o lixo podem ser classificados em: 

 

• Macro vetores: ratos, baratas, moscas e até mesmo animais de grande 

porte, como cães, aves, suínos e eqüinos. 

• Micro vetores: vermes, bactérias, fungos e vírus, sendo estes últimos os 

de maior importância epidemiológica por serem patogênicos, ou seja, nocivos á saúde 

humana. 

 
Estes vetores em contato com o homem são responsáveis pelo surgimento de 

doenças respiratórias, epidérmicas, intestinais e outras enfermidades lesivas e até letais, como 

a cólera, o tifo, a leptospirose, a pólio, etc. 

Os primeiros estudos em 1978 feitos com o objetivo de caracterizar 

qualitativamente os RSS identificaram uma série de microrganismos presentes na massa dos 

resíduos sólidos tais como: Coliformes, Salmonella thipy, Pseudomonas, Streptococcus. Os 

microrganismos presentes nos resíduos infecciosos podem atingir o homem por três vias de 

transmissão: inalação, ingestão e injeção, que pode ser por picada de inseto ou mordedura de 

vetores (SCHENEIDER et al., 2004, p. 31). 

Os RSS particularmente oferecem maiores riscos à saúde por serem classificados 

como resíduo perigoso, especialmente pela característica de reatividade, toxidade e 

patogenicidade. 
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Os RSS não gerenciados de forma correta podem causar danos à saúde humana, 

aumentar o risco de infecções hospitalares, o risco de contaminação e doenças infecciosas, 

como a AIDS, a Hepatite B, etc., ou até mesmo acidentes radiológicos, como foi o caso do 

Césio 137 em 1987 em Goiânia, ou a contaminação por resíduos químicos, como 

medicamentos vencidos, substâncias quimioterápicas (SCHENEIDER et al. ,2004). 

O potencial de riscos aumenta quando os mesmos são manuseados de forma 

inadequada, ou não são apropriadamente acondicionados ou descartados (FEAM, 2008, p. 

12). 

De acordo com a FEAM (2008, p. 12-15) os principais riscos associados aos RSS 

(ocupacionais) são: risco biológico, risco físico, risco químico e risco de acidentes. Segue a 

descrição de cada um deles:  

O risco biológico caracteriza-se pela probabilidade de ocorrência de um evento 

adverso, em virtude da presença de um agente biológico. Os pré-requisitos para o 

desenvolvimento de uma doença infecciosa são: a presença de um agente infeccioso, o 

número suficiente do agente, o hospedeiro suscetível e a porta de entrada do hospedeiro que 

deve estar presente ou ser criada. Existem registros de muitos acidentes envolvendo resíduos 

perfurocortantes, com sangue e outros fluidos orgânicos, envolvendo profissionais médico, e 

pessoal de limpeza e coleta dos resíduos. Para diminuir os riscos biológicos algumas 

orientações devem ser seguidas, tais como: não reencapar, quebrar ou retirar manualmente 

agulhas e seringas; colocar os recipientes coletores de materiais perfurocortantes próximo ao 

local do procedimento; descartar os resíduos em recipiente adequado; fornecer equipamento 

de proteção individual (EPI) para pessoal da limpeza e coleta de resíduos de acordo com o 

Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes (PPRA) e seguir as orientações do Plano de 

Gerenciamento dos resíduos de Saúde (PGRSS). 

Os riscos físicos são ruídos, vibrações, radiação não ionizante, iluminação 

deficiente ou excessiva, umidade, temperaturas extremas durante o tratamento dos resíduos, 

radiação ionizante, rejeitos radioativos mal acondicionados ou armazenados. O correto 

atendimento às normas de gerenciamento dos RSS minimiza a exposição aos riscos físicos e 

para minimizar a exposição radiológica devem ser seguidas as orientações contidas no Plano 

de Gerenciamento de Rejeitos Radioativos (PGRR) aprovado pela CNEN. 

O risco químico deve-se a exposição dos profissionais a agentes químicos como 

poeiras, névoas, vapores, gases, mercúrio e vários outros produtos químicos. Os principais 

causadores desses riscos são produtos quimioterápicos, amalgamadores, desinfetantes 

químicos e os gases medicinais. A exposição, o mau acondicionamento, a submissão a 
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tratamento inadequado, oferece danos à saúde dos trabalhadores e à comunidade. A utilização 

de EPI adequados para manuseio de produtos químicos, o acondicionamento e 

armazenamento correto, junto com as boas práticas garantem a manutenção da saúde, a 

segurança das pessoas e evita impactos ambientais. 

Os riscos de acidentes se devem a exposição direta a agentes mecânicos ou outro 

que possam vir a provocar acidente, tais como bisturis, tesouras, materiais perfurocortantes, 

encontrados em meio a lençóis e roupas do centro cirúrgico. Outros riscos estão relacionados 

a abrigo de resíduos com espaço físico inadequado, contêineres sem condições de uso, perigo 

de incêndio ou explosão de equipamentos de tratamento de resíduos. Para minimizar esses 

riscos é necessária a utilização de EPI adequado, segregar e acondicionar corretamente os 

resíduos, realizar a manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas e de 

equipamentos, e implantar o PPRA. 

 

1.4. Riscos, Impactos e Passivos Ambientais 

 

Os resíduos sólidos apresentam caráter antropogênico, pois são únicos e 

exclusivamente gerados pelo homem em suas atividades diárias em sociedade 

(SCHENEIDER et al., 2004, p. 20). 

O aumento da quantidade de resíduos reflete a velocidade com que tiramos 

recursos da natureza sem repor, consumido parte dela e transformando a outra parte em sobras 

com características prejudiciais, superando a capacidade de absorção e reposição da natureza 

(STRAUCH, 2008, p. 30). 

A geração de resíduos e seu posterior abandono no meio ambiente podem originar 

sérios problemas ambientais. Na medida em que os RSS tratados inadequadamente são 

dispostos de qualquer maneira em depósitos a céu aberto ou em cursos d’água, possibilitam a 

contaminação de mananciais de água potável, superficiais ou subterrâneas, a disseminação de 

vetores, a degradação do solo e a poluição do ar (SCHENEIDER et al., 2004, p. 19). 

O problema da disposição final assume uma magnitude alarmante, considerando 

apenas os resíduos sólidos urbanos e públicos, o que se percebe é uma ação generalizada das 

administrações públicas locais ao longo dos anos em apenas afastar das zonas urbanas o lixo 

coletado, depositando-o em locais inadequados, como encostas florestadas, manguezais, rios, 

baías e vales. Com relação aos resíduos de serviços de saúde, só nos últimos anos iniciou-se 

uma discussão mais consistente do problema. Algumas prefeituras implantaram sistemas 

específicos de coleta, porém a forma adequada de destinação final ainda não é consensual 
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entre os técnicos do setor, e a prática, na maioria dos municípios é a disposição final em 

lixões (MONTEIRO et al., 2001,p. 3-4). 

A incineração de resíduos sólidos resulta na emissão de certas quantidades de 

poluentes no ar, mesmo com a utilização de sistemas de controle e abatimento das emissões. 

Alguns desses poluentes são particularmente perigosos, devido aos possíveis efeitos à saúde 

humana. É o caso do grupo de substâncias químicas conhecidos como furanos e dioxinas, 

reconhecidos como carcinogênicos, ou seja, tem potencial de causar câncer. Desta forma, a 

população que vive nas imediações de incineradores ou de outras fontes de emissão está 

exposta ao risco de contrair doenças respiratórias ou até mesmo câncer, devido à presença de 

poluentes (SANCHES, 2008, p. 315). 

A disposição inadequada de resíduos provoca a degradação do solo, em 

conseqüência à perda da área, já que dificilmente se poderá utilizar o terreno para outro fim 

(SCHENEIDER et al.,  2004,p. 108). 

As águas da chuva percolando através da massa dos resíduos transportam um 

líquido de cor escura denominado chorume (LIMA ,1995,p. 35). 

Quando o chorume altamente concentrado entra no subsolo e na água subterrânea, 

ocorre uma multiplicidade de processos físicos, químicos e biológicos em função da 

composição do chorume, esses processos influenciam a composição das substâncias contidas 

na água subterrânea (SCHIANETS, 1999, p. 21). 

A poluição das águas superficiais ou subterrâneas pelo lixo é propiciada por 

fenômenos como a lixiviação, o percolamento, o arrastamento, a solução etc. A primeira 

conseqüência da poluição bioquímica é a redução do nível de oxigênio presente na água e de 

acordo com a intensidade do processo pode ocasionar completa extinção da fauna e flora 

aquática (LIMA, 1995, p. 34-35). 

Na maioria das grandes metrópoles existem inúmeros passivos ambientais na 

forma de aterros sanitários ou lixões. A percolação de substâncias nocivas no subsolo ou no 

aqüífero não está mais em equilíbrio com a capacidade de auto-purificação e regulação desses 

meios ambientais. Essas substâncias nocivas presentes nesses ambientes tornam, por exemplo, 

um antigo aterro sanitário em um passivo ambiental (SCHIANETZ, 1999, p. 15). 

A presença de RSS sem prévio tratamento nesses aterros ou lixões, devido ao seu 

alto grau de periculosidade pode acarretar degradação e impactos ambientais, acaba por 

representando assim, um grave passivo ambiental. 
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1.5. Gestão de RSS no Estado de Goiás e no Município de Goiânia 

 

Tradicionalmente no Brasil o município tem a competência sobre a gestão de 

resíduos sólidos produzidos em seus territórios, com a exceção dos resíduos industriais, mais 

incluindo os provenientes dos serviços de saúde (MONTEIRO et al., 2004,p. 2). 

O município tem peculiar interesse na organização dos serviços de limpeza 

pública (capinação, varrição, etc.), coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos. 

Contudo, se houver a necessidade da utilização de técnicas avançadas para certos tipos de 

tratamento de resíduos, ou investimentos de largas somas para implantar usinas de tratamento, 

decorre que a União e Estados, além de estabelecer normas, precisam intervir, auxiliando 

financeiramente (MACHADO, 2003, p. 235). 

No município de Goiânia, a coleta e disposição final de todos os resíduos urbanos, 

incluindo os RSS são controladas pela Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG). 

A capital possui um aterro sanitário que inclusive encontra-se em fase de ampliação. Os RSS 

possuem sistema de coleta especial e são transportados em veículos adequados conforme as 

exigências legais. 

Os RSS recebiam tratamento em autoclaves, equipamento que realiza esterilização 

a vapor úmido, porém, após a prefeitura romper o convênio com a empresa terceirizada que 

era responsável pelo gerenciamento dos resíduos, a Qualix, os autoclaves foram desativados e 

por problemas de licitação estão sem funcionar. 

Atualmente, em Goiânia os RSS não estão sendo tratados. Estão sendo 

depositados em células, dentro das antigas valas sépticas, passam por um processo de calagem 

e posteriormente são recobertos por terra. O processo de calagem encontra-se descrito na 

página 37 deste trabalho. Todo esse processo está sendo monitorado pela Agencia Municipal 

de Meio Ambiente (AMMA). A Figura 01 apresenta a disposição dos RSS nas valas sépticas, 

no aterro sanitário de Goiânia. A Figura 02 apresenta uma visão mais ampla das valas 

sépticas. 
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                     Fonte: Agência Municipal do Meio Ambiente (2009). 
 

Figura 01: Valas Sépticas. 

 
                               Fonte: Fonseca (2009). 
 

Figura 02: Valas Sépticas no Aterro Sanitário de Goiânia (24 de Junho de 2009). 

 

No Estado de Goiás são nove os municípios goianos que possuem aterro sanitário. 

Através de um levantamento feito no ano passado até o presente momento, realizado pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás (SEMARH), dentre os 

232 municípios, 146, quase 62,93%, utilizam lixões para armazenar seus resíduos. (O 
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POPULAR – ON LINE, 2009). Apesar de possuir Aterro Sanitário, a Figura 03 representa um 

lixão clandestino na cidade de Goiânia. 

 

 

 
                                                  Fonte: Cabral (2009). 

 

Figura 03: lixão na cidade de Goiânia. 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizada em 2000, revela que a maioria dos 

municípios Goianos somente realiza a coleta dos RSS, e a grande maioria não submete esses 

resíduos a tratamento prévio e destinação final adequada. Essas informações são confirmadas 

pelos cartogramas. A figura 04 representa um cartograma que se refere aos municípios que 

somente efetuam coleta dos RSS. A Figura 05 é um cartograma que demonstra os municípios 

que realizam tratamento dos RSS. Os dois cartogramas foram obtidos através do banco de 

dados do IBGE. 

Vale ressaltar que, a cidade de Goiânia possuía no ano de 2000, equipamento de 

tratamento para RSS, o que com já foi mencionado não ocorre atualmente. Encontra-se em 

anexo, dois quadros que revelam detalhes dos municípios, que somente coletam os RSS e 

aqueles que realizam tratamento. 
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Figura 04: Cartograma dos municípios que efetuam coleta de RSS 

 

Legenda 

Variável = Número de municípios que coletam RSS (Unidades) 

Destinação dos RSS = Total de municípios que coletam RSs 

Ano = 2000 

Nível Territorial = Município 
(Unidade da Federação = Goiás) 

 
Cor 

 
De 

 
Até 

 
 Freqüência 

 
% 

    1 1 174 71,9 

 //////  
Ausência de dados, 

(-) ou valor desidentificado 
68 28,1 

 
 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Pesquisa Nacional 
de Saneamento Básico (2000) 
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Figura 05:Cartograma dos municípios que possuem técnicas de tratamento dos RSS 

 

 

 

 

 

Legenda 

Variável = Número de municípios que coletam resíduos sólidos de serviços 
de saúde sépticos (Unidades) 

Existência e tipo de tratamento do lixo séptico = Total de municípios que 
coletam lixo séptico de unidades de saúde 

Ano = 2000 

Nível Territorial = Município 
(Unidade da Federação = Goiás) 

 
Cor 

 
De 

 
Até 

 
 Freqüência 

 
% 

    1 1 25 10,3 

 //////  
Ausência de dados, 

(-) ou valor desidentificado 
217 89,7 

 
 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Pesquisa Nacional 
de Saneamento Básico (2000) 
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No município de Campo Limpo de Goiás os resíduos urbanos, inclusive os 

provenientes de estabelecimentos de saúde, são despejados em lixões a céu aberto, com 

presença de catadores de material reciclável. A mesma situação ocorre na divisa territorial dos 

municípios de Goianira e Brasabrantes, onde as prefeituras das cidades dizem desconhecer a 

presença do lixão. 

No município de Ceres, todos os resíduos sólidos urbanos são depositados em um 

local a céu aberto, próximo ao Rio das Almas, manancial de água que abastece a cidade e 

demais municípios vizinhos, caracterizando um grave problema ambiental e de saúde publica. 

A Figura 06 mostra a situação do local. 

 

 
                              Fonte: Monteiro (2009). 
 
                               Figura 06: lixão da Cidade de Ceres – GO (junho de 2009). 
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2. GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

O gerenciamento dos resíduos constituem-se em um conjunto de procedimentos 

de gestão planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e 

legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos ou proporcionar aos resíduos 

gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos 

trabalhadores, a preservação da saúde pública e do meio ambiente. O gerenciamento deve 

abranger o planejamento de recursos físicos, recursos materiais e a capacitação de recursos 

humanos envolvidos (FUNASA, 2004, p. 274). 

Considerando-se que toda atividade humana resulta na geração de resíduos, o 

gerenciamento destes aparece como um dos assuntos mais relevantes para atingir o 

Desenvolvimento Sustentável. O gerenciamento dos resíduos deve estar assentado sobre 

condições ambientais adequadas e que sejam considerados todos os aspectos desde  a fonte 

geradora ate a disposição segura (SCHENEIDER et al.,  2004, p. 45). 

O gerenciamento dos RSS é uma atividade complexa, pois envolve tanto o manejo 

interno dos resíduos pelo estabelecimento gerador, como o externo, pelo serviço de coleta 

pública municipal. Em geral, os serviços municipais de limpeza só têm a atribuição de coletar 

e dispor os resíduos comuns, e alguns municípios efetuam a coleta e a disposição final dos 

RSS, porém, são poucos os municípios brasileiros que possuem uma coleta diferenciada e um 

gerenciamento adequado para esses resíduos, mesmo existindo documentos normativos 

exigindo um gerenciamento correto dos RSS. Não e fácil combinar ações internas de 

gerenciamento dos resíduos dos estabelecimentos geradores com ações municipais de coleta e 

disposição final (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 237). 

A implantação de políticas de gerenciamento torna-se cada vez mais importante 

para o melhor aproveitamento das áreas destinadas a disposição de resíduos, bem como a 

busca de melhores tecnologias para a minimização, reutilização e reaproveitamento, 

reciclagem e tratamento dos resíduos, diante das novas realidades urbanas e industriais. Esse é 

um fator vital para o planejamento urbano (SCHENEIDER et al.,  2004, p. 45). 

Quanto ao gerenciamento interno dos resíduos, este é de responsabilidade de cada 

estabelecimento gerador, porém, esse tipo de gerenciamento ainda não é prática comum em 

hospitais, clínicas particulares, farmácias, laboratórios etc. Na maioria desses 

estabelecimentos ainda não se observam definições precisas, classificação, quantificação e 
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análise do potencial de contaminação dos resíduos gerados, o que acaba resultando em um 

gerenciamento inadequado (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 237). 

A responsabilidade do gerenciamento interno dos resíduos por parte do 

estabelecimento gerador remete-se ao princípio do “poluidor pagador”, que foi estabelecido 

pela Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981 que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente, e afirma que: “cada gerador é responsável pela manipulação e destino final de seus 

resíduos”. 

O gerenciamento dos resíduos encontra sérios problemas em todas as suas etapas, 

que podem ser atribuídos a vários fatores dentre eles: a escassez de conhecimentos 

específicos, carência de normas ou leis efetivas, negligência dos responsáveis, não exigência 

aos planos de gerenciamento pelos órgãos competentes, fiscalização inadequada ou ausente, 

carência de programas de prevenção a poluição, visando à minimização de resíduos 

(SCHENEIDER, et al.,  2004, p. 45). 

Risso citado por Scheneider (2004, p. 47) afirma que o gerenciamento é capaz de 

minimizar, ou até mesmo impedir os efeitos adversos dos RSS do ponto de vista sanitário, 

ambiental e ocupacional sempre que realizado de forma adequada. 

O gerenciamento dos RSS consiste no manejo desses resíduos divididos nas 

seguintes etapas: minimização, segregação, acondicionamento, coleta, transporte, 

armazenamento, tratamento e disposição final. 

De acordo com a RDC n°306 de 07 de dezembro de 2004 o manejo dos resíduos é 

entendido como ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento 

desde a geração à disposição final. 

Segundo Scheneider et al. (2004, p. 70) entende-se por manejo todas as fases que 

envolvem, de certa forma, a manipulação dos resíduos que possam oferecer riscos 

ocupacionais aos profissionais envolvidos. A Figura 07 demonstra o fluxograma do 

gerenciamento dos RSS. 
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Figura 07: fluxograma do gerenciamento dos RSS. 
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2.1 Minimização 

 

A geração de resíduos deve ser mantida a níveis mínimos praticáveis de volume, 

pois além de minimizar os riscos de exposição a agentes perigosos, há redução de custos para 

o gerenciamento (FEAM, 2008, p. 18). 

A minimização de resíduos reduz eficientemente a quantidade de material 

perigoso, que continuamente deixa o processo. Consiste simplesmente, em redução na fonte e 

reciclagem, antes de recorrer ao tratamento e disposição final. A redução na fonte é qualquer 

atividade que diminua ou elimine a geração de resíduos perigosos na origem, usualmente no 

processo, ou seja, ações que reduzam a geração de resíduos perigosos ou alterem propriedades 

que o caracterize como tal (SCHENEIDER et al.,  2004,p. 63). 

Ainda segundo a autora, medidas de redução na fonte incluem modificações no 

processo, ou equipamentos, alterações de insumos, mudanças de tecnologias ou 

procedimentos, substituição de materiais, mudanças na prática do gerenciamento. 

Relativamente aos RSS é possível substituir produtos químicos que apresentem alto risco por 

outros que apresentem risco menor, sejam menos tóxicos; equipamentos podem ser 

substituídos por tecnologias mais modernas como, por exemplo, “tecnologias mais limpas”. 

A redução na fonte significa a definição de modelos de gerenciamento. A 

minimização inclui qualquer redução seja do volume total ou apenas da quantidade de 

resíduos perigosos gerados. A minimização apresenta a vantagem de reduzir os custos com o 

tratamento e disposição final (SCHENEIDER et al., 2004,p. 63). Conforme o Fluxograma de 

ações de minimização apresentado na Figura 08. 

 

 
 
Fonte: Scheneider (2004, p. 66) modificado de Risso. 
 

Figura 08: fluxograma de ações de minimização. 
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2.2 Segregação 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da norma NBR 

12.807 define segregação como operação de separação de resíduos no momento da geração, 

em função de uma classificação previamente adotada para esses resíduos. 

Segundo a FEAM, a segregação na origem é a operação que deve ser feita no 

próprio ponto de geração e de acordo com as características físicas, biológicas e radiológicas 

do resíduo, estado físico e forma química. 

Quando ocorrer a mistura de resíduos que contém componentes não perigosos 

com perigosos, o volume total dos resíduos deve ser considerado como perigoso, o mesmo 

acontece com resíduos comuns mesclados com resíduos infectantes. Então, a segregação é a 

chave para evitar a mistura e, consequentemente, evitar um maior volume de resíduos com 

risco potencial, bem como facilitar a reciclagem, pois para reciclar os resíduos é indispensável 

separá-los por categorias, de acordo com suas características (SCHENEIDER et al., 2004, p. 

68). 

Segregação é uma das operações fundamentais para permitir o cumprimento dos 

objetivos de um sistema eficiente de manuseio de resíduo. Essa operação deve ser realizada na 

fonte de geração, condicionada à prévia capacitação do pessoal de serviços para essa operação 

a ser seguida obrigatoriamente pelos funcionários, tem a vantagem de despertar a 

sensibilidade das pessoas para a problemática dos resíduos sólidos (D’ALMEIDA; 

VILHENA, 2000, p. 238). 

De acordo com Monteiro et al.  (2004,p. 81), existem regras a seguir em relação à 

segregação de resíduos infectantes e comuns em unidades prestadoras de serviços de saúde, 

são elas: 

• Todo resíduo infectante no momento da geração tem que ser depositado em 

recipiente próximo ao local de sua geração; 

• Os resíduos infectantes devem ser acondicionados em sacos plásticos brancos 

leitosos, devidamente fechados, conforme as normas da ABNT; 

• Os resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados em recipientes 

especiais para esse fim; 

• Os resíduos provenientes de análises clínicas, hemoterapia e pesquisa 

microbiológica têm que ser submetidos à esterilização no próprio local de geração. 

 



32 

 

O conceito de segregação é vantajoso visto que os riscos bem como os custos de 

tratamento e disposição final são reduzidos. Deve-se ressaltar que a segregação dos RSS 

mesmo que parcial deve ser sempre realizada, porque considerar tudo infectante torna-se caro 

e inviável ambientalmente. Além disso, sem segregação é impossível estabelecer um plano de 

gerenciamento de resíduos. Para que a segregação seja eficiente é necessária uma 

classificação pré-estabelecida dos resíduos a serem separados, deve-se estabelecer uma 

hierarquia em função das características dos resíduos, considerando questões operacionais, 

ambientais e sanitárias (SCHENEIDER et al., 2004, p. 68-69). 

D’Almeida e Vilhena (2000, p. 238) enumera três vantagens da segregação na 

origem, que são: 

 

• Reduzir riscos para a saúde e o meio ambiente, impedindo que os resíduos 

infectantes ou especiais, que geralmente são frações pequenas, não contaminem os outros 

resíduos gerados no estabelecimento; 

• Diminuir gastos, já que apenas uma fração e não todos os resíduos gerados 

terão que receber tratamento especial; 

• Reciclar diretamente alguns resíduos que não requerem tratamento nem 

acondicionamentos prévios. 

 

2.3. Acondicionamento 

 

Acondicionar resíduos significa prepará-los para a coleta de forma sanitariamente 

adequada, como ainda compatível com o tipo e a quantidade dos resíduos. A qualidade da 

operação de coleta e transporte dos resíduos depende da forma correta de seu 

acondicionamento e armazenamento (MONTEIRO et al., 2004, p. 45). 

Ainda segundo o autor, a importância do acondicionamento adequado está em 

evitar acidentes, evitar a proliferação de vetores, minimizar o impacto visual e olfativo, 

reduzir a heterogeneidade dos resíduos (no caso de haver coleta seletiva) e facilitar a operação 

de coleta. 

Os RSS infectantes devem ser acondicionados em sacos plásticos brancos leitosos 

e identificados com a simbologia de material infectante normalizada pela NBR 7.500:2009 

(D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 45), de acordo com a Figura 09. 
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Fonte: Vinhal (2009). 

 

Figura 09: a) símbolo de RSS infectante; b) saco de acondicionamento de RSS infectante. 

 

Os RSS devem ser acondicionados em sacos plásticos regulamentados pela NBR 

9190:1993 e NBR 9191:2008 da ABNT, sustentados por suportes metálicos para que não haja 

contato direto com os funcionários (MONTEIRO et al., 2004, p. 58). 

Os resíduos perfurocortantes devem ser acondicionados em embalagens rígidas de 

plástico, papelão ou metal. Estes devem possuir cor predominante amarela, com simbologia 

internacional para material infectante, devem possuir alta resistência à perfuração, à 

compressão e ao vazamento, estão especificados pelas normas IPT-NEA 55 e NBR 

13.853:1997 (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 48), como no exemplo da Figura 10. 

 

 

                                             Fonte: Vinhal (2009). 
 

                  Figura 10: imagem do acondicionamento de resíduo perfurocortante. 

a b 
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O acondicionamento deve ser feito no momento de sua geração, no seu local de 

origem ou próximo dele, em recipientes adequados a seu tipo, quantidade e características, 

para um melhor manuseio e proteção dos trabalhadores (SCHENEIDER et al., 2004,p. 73). 

Os resíduos comuns não contaminados devem ser acondicionados em sacos 

plásticos pretos ou de outra cor que não seja o branco (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 

48). 

De acordo com Monteiro et al.  (2004, p .57-58) o acondicionamento de rejeitos 

radioativos deve atender as seguintes característica: 

 

• O manuseio deve ser feito somente com o uso de EPI’s mínimos exigidos, tais 

como: aventais de chumbo, sapatos, luvas, máscaras adequadas e óculos. 

• Os recipientes devem ser confeccionados com material à prova de radiação 

(chumbo ou concreto). 

 

2.4. Coleta 

 

A coleta consiste em transferir os resíduos de forma segura e rápida das fontes 

geradoras até o local destinado para o seu armazenamento temporário. Dentro do 

estabelecimento de saúde, essa coleta é dividida em duas etapas: coleta interna e externa. 

A coleta interna é aquela realizada dentro do estabelecimento e consiste no 

recolhimento dos resíduos dos recipientes de acondicionamento, fechamento dos sacos 

plásticos e transporte até a sala de resíduos ou ponto de acumulação adequado 

(SCHENEIDER et al.,  2004, p.76). 

A coleta externa consiste no recolhimento dos resíduos armazenados no ponto de 

acumulação interno e o seu transporte até o ponto de armazenamento externo, a partir daí 

serão encaminhado para tratamento prévio ou para a coleta pública municipal (D’ALMEIDA, 

VILHENA, 2000, p. 238). 

Alguns resíduos perigosos ou que apresentem riscos elevados tais como: lotes de 

medicamentos vencidos, produtos químicos explosivos ou inflamáveis, material radioativo e 

material biológico concentrado, demandam serviços de coleta, que geralmente são feitos pelas 

prefeituras municipais mediante cobrança de taxas específicas (D’ALMEIDA; VILHENA, 

2000, p. 239). 

De acordo com a CETESB citada por D’Almeida e Vilhena (2000, p. 239) para a 

realização da coleta, devem ser claramente definidos horários, pessoal, procedimentos, 
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equipamentos e rotas, afim de que as atividades sejam desenvolvidas sem interferir no 

cotidiano das instalações. 

 

2.5. Transporte 

 

O transporte dos RSS é dividido em dois tipos: transporte interno e externo. 

O transporte interno é aquele realizado dentro do próprio estabelecimento, a fim 

de transportar os resíduos segregados e coletados para o abrigo interno ou externo de resíduos 

(D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 240). 

O carro ou recipiente utilizado para o transporte interno dos resíduos (contêiner) 

deve ser de uso exclusivo e específico para cada grupo de resíduos. Deve ser constituído de 

material rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do 

equipamento, com cantos e bordas arredondadas, identificado com o símbolo correspondente 

ao resíduo nele contido. Deve ser provido de rodas revestidas com material que reduza os 

ruídos, se não forem providos de rodas devem estar de acordo com as normas 

regulamentadoras do ministério do trabalho. Os recipientes com mais de 400 litros devem 

possuir válvula de dreno no fundo (FEAM, 2008, p. 24) 

O transporte externo é aquele que consiste no recolhimento dos RSS do abrigo de 

resíduos e na sua remoção visando o tratamento e a destinação final (FEAM, 2008, p. 27). 

Os resíduos infectantes e especiais devem ser coletados e transportados 

separadamente dos resíduos comuns. Os rejeitos radioativos devem ser transportados de 

acordo com a norma NE-5.01 da CNEN (MONTEIRO et al.,( 2004, p. 82). 

Ainda, segundo o autor, para que sacos plásticos não venham a se romper, 

liberando líquidos ou ar contaminado, proveniente de resíduos infectantes e especiais, é 

necessário utilizar equipamentos de transporte que não possuam compactação e que, por 

medida de precaução adicional, sejam herméticos ou possuam dispositivo de captação de 

líquidos. Tem-se como exemplo de veículos de transportes: 

 

• Coletor compactador: equipamento destinado a coleta de resíduos infectantes 

de serviços de saúde. É equipado com carroceria basculante, de formato retangular ou 

cilíndrico, dotado de dispositivo de basculamento de containeres na boca da carga, tem a 

característica de ser totalmente estanque, possui reservatório de chorume e é menos ruidoso. 

• Furgoneta ou furgão: veículo leve tipo furgão, com cabine de passageiros 

independentes do compartimento de cargas, com capacidade para 500 quilos. O 
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compartimento de carga é revestido de fibra de vidro para evitar o acúmulo de resíduos 

infectantes nos cantos e nas frestas, facilitando a lavagem e a higienização. 

De acordo com a legislação e normas vigentes, a coleta deve ser realizada todos os 

dias, inclusive ao domingos e feriados. 

 

2.6. Armazenamento 

 

De acordo com Scheneider et. al.(2004, p. 78) dependendo do porte do 

estabelecimento, poderá haver necessidade de dois tipos de abrigos de resíduos, um dentro da 

unidade geradora (interno) e outro onde os resíduos ficam estocados aguardando a coleta 

pública (externo). 

O armazenamento interno dos resíduos consiste em um ambiente onde será 

centralizado o acúmulo de resíduos por um período curto de tempo até ser transferido para o 

abrigo externo (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 239-240). 

De acordo com a FEAM (2008, p. 24-25), se local for utilizado exclusiva para o 

armazenamento de resíduos deve ser identificado como “SALA DE RESÍDUOS”. Os sacos 

devem permanecer sempre dentro dos recipientes. O armazenamento temporário poderá ser 

dispensado se a distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo não for grande. 

Os aspectos construtivos devem obedecer a Resolução RDC n°306 de 07 de dezembro de 

2004. 

O abrigo externo deve ser projetado e construído levando em consideração o 

sistema de coleta externa adotado. Quando a geração for reduzida, não ultrapassando 20 litros 

por dia, é suficiente o armazenamento de resíduos em recipientes laváveis, impermeáveis, 

providos de tampas, com capacidade de armazenar três dias de geração (SCHENEIDER et. al, 

2004, p.78). 

Os sacos plásticos brancos contendo resíduos infectantes devem ser armazenados 

em locais fechados, distantes da passagem de pedestres. Porém na prática os hospitais 

armazenam esses resíduos juntos com os sacos de resíduos comuns (D’ALMEIDA; 

VILHENA, 2004). A Figura 11 resíduos acondicionados e armazenados de forma incorreta. 
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                    Fonte: Vinhal (2009). 
 

Figura 11: resíduos acondicionados e armazenados de forma incorreta. 

 

Em edifícios comerciais que possuem estabelecimentos de serviços de saúde 

devem ser previstos abrigos separados para resíduos domiciliares e RSS até mesmo para 

facilitar a coleta interna (SCHENEIDER et al.,  2004, p. 78). 

Na Figura 12 é demonstrado o abrigo de resíduos externo do Posto de saúde da 

prefeitura municipal de Goiânia localizado no Parque Industrial João Braz. Onde atende 

parcialmente todos os requisitos aplicáveis, é fechado, de acesso restrito, porém não possue a 

identificação de abrigo de resíduos com presença de substância infectante. 

 

 
                           Fonte: Vinhal (2009). 
 

Figura 12: abrigo externo de resíduos. Posto de saúde. 
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2.7. Tratamento 

 

Define-se tratamento como uma série de procedimentos destinados a reduzir a 

quantidade ou o potencial poluidor dos resíduos sólidos, seja impedindo o descarte dos 

resíduos em local inadequado, seja transformando-o em material inerte (MONTEIRO et al.,  

2001, p. 119). 

O objetivo de tratar os RSS é reduzir os riscos, principalmente os associados à 

presença de agentes infecciosos, mudando suas características biológicas e reduzindo ou 

eliminando seu potencial de transmissão de doença. Para ser efetivo ele deve reduzir ou 

eliminar os patógenos presentes nos resíduos, de tal modo que não apresentem mais risco  à 

saúde humana (SCHENEIDER et al.,  2004, p.79). 

No item 3 serão abordadas as principais técnicas para o tratamento dos RSS. 

 

2.8 Disposição final  

 

Essa é a última etapa do gerenciamento. A técnica mais adequada para a 

disposição final dos RSS é através de processos que eliminem as características de toxidade, 

patogenicidade ou periculosidade. A mais técnica mais indicada é a disposição final em aterro 

de resíduos, que consiste na disposição de um resíduo em um corpo receptor geralmente o 

solo, ao longo prazo ou em caráter permanente, onde é adotada a proteção da saúde pública e 

do meio ambiente (SCHENEIDER et al., 2004, p. 107). 

No item 4 serão descritas todas as formas de disposição final utilizadas para os 

RSS. 

 

2.9 Plano de gerenciamento de RSS 

 

O Plano de gerenciamento de RSS (PGRSS), de acordo com a Resolução RDC n° 

306 de 07 de dezembro de 2004 é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao 

manejo dos resíduos sólidos, observando suas condições características e riscos, no âmbito 

dos estabelecimentos; contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, bem como às ações de 

proteção à saúde pública e ao meio ambiente. 
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O propósito fundamental de se formular e aplicar o PGRSS dentro de um 

estabelecimento de saúde é o de reduzir, tanto quanto possível, os riscos para a saúde da 

população atendida. O plano de gerenciamento deve ser formulado de acordo com as 

características particulares de cada estabelecimento gerador e com as regulamentações de 

normas vigentes, devendo contemplar as alternativas de gerenciamento viáveis, os recursos 

indispensáveis e o pessoal necessário e responsável pela implantação (SCHENEIDER et al.,  

2004, p. 57) 

O PGRSS é um dos documentos necessários para a liberação de licenças 

ambientais para o funcionamento de unidades de atendimento à saúde. Deve atender e 

contemplar as exigências dos órgãos ambientais ou de saúde competentes. 

No município de Goiânia a AMMA exige o PGRSS para licenciamento de 

estabelecimentos de serviços de saúde, tais como: clínicas médicas, clínicas odontológicas, 

laboratório de análises clínicas, farmácias, casas funerárias, clínicas veterinárias, casas de 

produtos agropecuários, saneantes ou desifestantes. No Anexo A, encontra-se o termo de 

referência da AMMA para elaboração do PGRSS. 

As unidades municipais de saúde contam com PGRSS, dentre eles podemos citar 

o Centro de Reabilitação Doutor Henrique Santillo (CRER). No CRER, a preocupação com o 

gerenciamento dos resíduos foi prática adotada pelos colaboradores, principalmente aqueles 

que lidam diretamente com o manuseio dos resíduos. O CRER é uma Instituição de Saúde que 

se preocupa com a responsabilidade social e ambiental de forma a promover saúde dentro e 

fora dela. Ao implantar o PGRSS a instituição percebeu que os trabalhadores passaram a 

trabalhar com mais segurança (PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 2009, p. 18-19). 

Algumas unidades de saúde pública da capital, inclusive os postos e centros de 

saúde, seguem as normas vigentes para o gerenciamento dos RSS, inclusive possuem o 

PGRSS implantado, é o caso do Centro de Saúde do Setor Rodoviário. 

O PGRSS de acordo com a legislação deve ser elaborado por profissional de nível 

superior, habilitado pelo conselho de classe, com apresentação de Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou documento similar. 
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3. TÉCNICAS DE TRATAMENTO DOS RSS 

 

Alguns resíduos não podem simplesmente ser reciclados e reutilizados, nem 

dispostos em aterro sem tratamento. São resíduos com características físicas, químicas e 

biológicas que os tornam perigosos. De acordo com a Resolução 283 de 12 de julho de 2001 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), tratamento de resíduos são “processos 

e procedimentos que alteram as características físicas, físico-químicas ou biológicas dos 

resíduos e conduzem a minimização do risco à saúde pública e à qualidade do meio 

ambiente”. Conquanto o resíduo apresente alguma dessas características de definição, ele 

deve ser tratado em relação a ela. Há resíduos que possuem todas essas características da 

definição juntas, como o resíduo hospitalar, e que, portanto, necessita ser tratado de forma a 

abordar as características físicas (ex.: destruição de agulhas, descaracterização de peças 

anatômicas como amputação), químicas (ex.: restos de medicamentos e produtos químicos 

utilizados) e biológicas (ex.: bactérias, fungos, vírus). O objetivo das tecnologias de 

tratamento é reduzir os riscos oferecidos pelo resíduo à saúde e ao meio ambiente 

(STRAUCH, 2008, p. 67-68). 

Qualquer processo de tratamento de resíduos infectantes deverá ser 

constantemente monitorado por meio de indicadores que, utilizados em testes periódicos, 

garantem a eficiência do tratamento (SCHENEIDER et al.,2004 p. 95). 

Dentre as técnicas de tratamento de RSS existem três que são mais comumente 

utilizadas: Esterilização, Desinfecção e Incineração. 

 

3.1 Esterilização de RSS 

 

Segundo Rodrigues et al. citado por Scheneider et al. (2004, p. 96) “Esterilização 

é o procedimento utilizado para a completa destruição de todas as formas de vida microbiana, 

com o objetivo de evitar infecções e contaminações devido ao uso de determinados artigos 

hospitalares.” 

Segundo Scheneider et al. (2004, p. 96), “a destruição das bactérias verifica-se 

pela termocoagulação das proteínas citoplasmáticas, sendo suficiente uma exposição de 121° 

C a 132° C durante 15 a 30 minutos”. 

A esterilização pode ser classificada em processos químicos e físicos compreende 

a esterilização por meio de calor úmido, calor seco e radiação. Desde que o material a ser 
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esterilizado seja termocompatível, o calor é o método de eleição, não forma produtos tóxicos, 

é seguro e tem baixo custo (SCHENEIDER et al., 2004, p. 98). 

 

3.1.1 Tipos de esterilização 

 

• Esterilização a vapor: processo no qual se aplica vapor saturado sob pressão, 

superior a atmosférica, com a finalidade de obter esterilização. É um processo utilizado para 

descontaminação de artigos hospitalares e vem sendo utilizado, para a esterilização de RSS. 

Os resíduos tratados por esse processo podem ser dispostos em aterros sanitários, juntamente 

com os resíduos domiciliares. O processo é realizado em autoclaves, que utilizam vapor 

saturado sob pressão para atingir temperaturas suficientemente altas para eliminar 

microrganismos patogênicos presentes no material. Segundo Rodrigues et al. citado por 

Scheneider (2004, p. 99). 

 
Na esterilização por calor úmido, o agente esterilizante é o vapor. O 
vapor fornecido deve ser saturado e seco, isto é, deve possuir 100% de 
umidade relativa estar completamente em sua fase gasosa, evitando 
formação de vapor com conteúdos de gotas de água, o que é 
indesejável, pois molha os artigos a serem esterilizados, criando, 
assim, uma barreira que dificulta a remoção do ar e também interfere 
na fase de secagem do material. Falhas técnicas do equipamento 
podem promover superaquecimento do vapor, o que também deve ser 
evitado porque, nessa condição, sua umidade relativa é menor que 
100%, o que dificulta a transferência de calor latente. 

 
 

O ar é o grande inimigo da eficácia da esterilização, porque impede o contato 

direto do vapor e torna mais lenta e ineficiente sua penetração. Devido esse fator, as 

autoclaves devem ser dotadas de métodos para a remoção do ar. O grau de penetração do 

vapor é fator crítico para a eficácia do tratamento. O volume e a compactação dos resíduos 

podem impedir o contato do vapor com eles e a esterilização não ser completa. Se forem 

utilizados sacos plásticos para acondicionamento dos resíduos, estes devem ser de poliamida 

ou de polietileno que resistam a altas temperaturas e apresentem boa permeabilidade ao vapor. 

Os principais fatores que influenciam o sucesso da esterilização são o tipo do resíduo a ser 

autoclavado, a adição de água, o volume do material e sua densidade. Esses fatores 

influenciam na propagação de calor no material e, consequentemente, a completa destruição 

dos patógenos. É imprópria para tratamento de grande volume de resíduos de uma só vez, pois 
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dificulta a penetração de vapor e a condução de calor pelos resíduos a serem esterilizados 

(SCHENEIDER et al., 2004, p. 98-99). 

De acordo com Monteiro et al.(2001,p.144) a  autoclavagem em linhas gerais, 

consiste em um sistema de alimentação que conduz os resíduos até uma câmara estaque onde 

é feito vácuo e injetado vapor( entre 105° e 150°)sob determinadas condições de pressão.Os 

resíduos permanecem na câmara, durante determinado tempo até se tornarem estéreis. 

Ainda de acordo com o autor o processo de autoclavagem apresenta as seguintes 

vantagens: custo operacional relativamente baixo, não emite efluentes gasosos, o efluente 

líquido e estéril e manutenção e relativamente fácil e barata. Na Figura 13 são apresentados os 

autoclaves que eram utilizados para a esterilização dos RSS em Goiânia. 

 

 

 

 
       Fonte: Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG, 2003. 

 
         Figura 13: autoclaves que eram utilizados para a esterilização dos RSS em Goiânia. 
 

• Esterilização a seco ou inativação térmica: esse processo segue o mesmo 

princípio da esterilização a vapor, onde o material é submetido a altas temperaturas por 

determinado tempo, resultando na eliminação dos organismos patogênicos. A esterilização a 

seco é um processo lento, requer temperaturas mais altas, usualmente 165° C a 170° C, por 

um período de duas ou mais horas. Devem ser tomadas algumas precauções para garantir o 

sucesso da esterilização como: pré-aquecimento da estufa ou do forno na temperatura 

indicada, permitir livre circulação de ar na câmara, o tempo estabelecido deve ser contado a 

partir do momento em que a temperatura for atingida, após a colocação do material na estufa 

ou no forno (SCHENEIDER et. al., 2004, p. 100) 
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• Esterilização por radiação ionizante: é um método de esterilização a baixas 

temperaturas, e parte do princípio que a irradiação mata agentes infecciosos e microrganismos 

patogênicos por radiólise de suas moléculas de água constituintes, evitando, sua duplicação. 

As principais formas de irradiação são os raios gama, os ultravioleta, por feixe de elétrons e 

os infravermelhos. A irradiação por feixes de elétrons é limitada devido a sua baixa 

capacidade de penetração. A esterilização por raios infravermelhos tem sido usada para 

esterilizar dutos de sistemas de circulação de ar. As irradiações utilizadas para tratamento de 

resíduos sólidos e efluentes líquidos são as do tipo gama e ultravioleta.  

Na esterilização de por raios gama os resíduos, na sua forma natural, são expostos 

a ação de raios gama através de uma fonte enriquecida de cobalto 60, que torna os 

microrganismos inativos (MONTEIRO et al.,2001, p.146). 

O tratamento de RSS através da utilização de raios gama é vantajoso, pois tem 

baixo consumo de energia, e não aquece o material (SCHENEIDER et al.,2004p.100). 

Para Monteiro et al.(2001,p.146) as vantagens desse processo refere-se a ausência 

de emissão de efluentes de qualquer natureza, e pelo fato de ser um processo contínuo.    

Já a irradiação ultravioleta não tem a mesma força de penetração dos raios gama e 

o alto custo desse processo é um empecilho para a sua implantação Os resíduos tratados por 

esse sistema podem ser dispostos em aterros (SCHENEIDER et al., 2004, p. 100). 

• Esterilização por gases: é possível utilizar gases esporicidas e, portanto 

esterilizantes, no tratamento de resíduos. Como exemplo desses gases tem-se formaldeído, 

óxido de etileno, b-propiolactona, cloro e dióxido de enxofre. A esterilização por gases tem a 

vantagem de não necessitar de aquecimento, nem ser dissolvida em água. Porém, os gases 

somente atuam sobre superfícies expostas, com exceção dos materiais porosos e permeáveis. 

O uso mais comum desse tratamento é para a descontaminação de instrumentos cirúrgicos em 

estabelecimentos médicos ou em indústrias. A desvantagem desse processo é o risco 

associado aos gases esterilizantes. Seria necessário um grande espaço físico, uma maior 

quantidade de esterilizantes, aumentando riscos de acidentes, que podem ser maiores do que o 

resíduo não tratado. Por essa razão não é normalmente recomendado para tratamento dos RSS 

(SCHENEIDER et al., 2004, p. 101). 

• Esterilização com vapor e microondas: processo que associa o uso de vapor 

d’água sob alta pressão a microondas (SCHENEIDER et al.,p.101). 

                    Nesse processo os resíduos são triturados, umedecidos com vapor a 150° e 

colocados num forno de microondas, onde há um dispositivo para revolver e transportar a 



44 

 

massa, assegurando que o material receba a radiação de microondas uniformemente 

(MONTEIRO et al., 2001, p. 146) 

                    Esse processo é considerado uma “tecnologia limpa” por não apresentar emissões 

gasosas ou líquidas, evitando maiores impactos ao meio ambiente. No Brasil essa tecnologia é 

restrita, somente o Hospital Geral de Caxias do Sul (RG) tem um aparelho instalado, que é 

responsável pelo tratamento dos RSS da instituição. A eficiência desse sistema, que é 

considerado de pequeno porte, depende da eficiência da segregação na origem dos resíduos 

infectantes (SCHENEIDER et al., 2004, p. 101); 

• Esterilização por plasma: esse processo diferencia-se dos demais pela alta 

capacidade energética e pela capacidade de queima a altas temperaturas muito superiores às 

convencionais. A destruição dos resíduos e microrganismos patogênicos se deve a um 

processo de pirólise1 por tocha de plasma: resíduo sólido constituído por carbono quase puro 

(char) e ainda, por vidros, metais e outros materiais inertes (escória). Esse processo aceita 

qualquer tipo de RSS. Os materiais são decompostos pela alta temperatura da chama de 

plasma (4000 °C). Os produtos gerados reagem com o vapor injetado, transformando-se em 

substâncias simples como: metano, hidrogênio, monóxido e dióxido de carbono. Os gases 

produzidos no processo podem ser utilizados no aquecimento de caldeiras ou para obtenção 

de metano. A escória gerada é inerte, não lixiviável, ou seja, não é tóxica nem agressiva ao 

meio ambiente, servindo para qualquer tipo de agregado ou pode ser disposta em aterro 

sanitário (SCHENEIDER et al., 2004 p. 101). 

                 A pirólise também é um processo de destruição térmica com a incineração, com a 

diferença que absorver o calor, e se processar em na ausência de oxigênio. Os pirolisadores 

são muito utilizados para o tratamento dos RSS, onde e o poder calorífero dos resíduos 

mantém uma determinada temperatura no processo (MONTERO et al., 2001,p.143).   

 

 

 

 

 

                                                 

1 Entende-se por pirólise o processo de decomposição química por calor na ausência de oxigênio. Através da pirólise a 

matéria orgânica pode ser convertida em diversos subprodutos: gases (compostos por hidrogênio, metano e monóxido de 
carbono) e combustível líquido (compostos por hidrocarbonetos, alcoóis e ácidos orgânicos de elevada densidade e baixo teor 
de enxofre). 
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3.2. Desinfecção dos RSS 

 

É o processo que elimina a maioria, ou todos os organismos patogênicos, com 

exceção dos esporos bacterianos de superfícies inanimada, dessa forma os riscos biológicos 

não são totalmente eliminados (SCHENEIDER et al., 2004, p. 102). 

A autora cita alguns tipos de desinfecção utilizados para tratamento de RSS. No 

próximo item é especificado cada um deles. 

 

3.2.1Tipos de desinfecção 

 

• Desinfecção por microondas: nesse processo os resíduos são triturados e 

encaminhados para uma câmara de tratamento onde são umedecidos com vapor d’água a alta 

temperatura (130°C). Após, é submetido à série de microondas, que desinfetam o material 

aquecido, elevando a temperatura entre 95° e 100°C, mantendo assim por 30 minutos. O 

volume do resíduo é reduzido de 60 a 90 % e se torna irreconhecível. O custo de implantação 

desse sistema é menor do que os processos de incineração (SCHENEIDER et al., 2004, p. 

102); 

• Desinfecção química: de acordo com Risso citado por Scheneider (2004, p. 

102), este processo de desinfecção é realizado pela adição de substâncias químicas líquidas 

nos resíduos: peróxido de hidrogênio, alcoóis ácidos, cetonas, cloros e seus compostos. A 

desinfecção química quebra materiais orgânicos e destrói agentes infecciosos. Os resíduos não 

são eliminados quando tratados pelo processo de desinfecção química, podendo absorver o 

líquido desinfetante, que por si só é um poluente químico. A disposição desse resíduo deve 

ser efetuada obervando-se as leis em vigor; 

• Desinfecção mecânica/química: essa técnica associa a trituração mecânica 

com a desinfecção química, no final do processo, há geração  de um efluente. Possui as 

mesmas desvantagens da desinfecção química e as vantagens acrescentadas são a 

descaracterização e a redução do volume do resíduo. O efluente pode ser lançado na rede de 

esgoto, desde que atenda aos padrões estabelecidos pela legislação (SCHENEIDER et al., 

2004, p. 103). 
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3.3. Incineração dos RSS 

 

A incineração é o processo mais antigo e o mais empregado tratamento térmico de 

resíduos sólidos municipais e RSS sendo feita a temperaturas acima de 800°C. Desde os 

primórdios da civilização humana, a incineração vem sendo praticada, o primeiro incinerador 

foi construído por Alfred Fryer em 1874 na cidade de Nottingham, na Inglaterra 

(D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 203-206). 

Este processo consiste na oxidação dos materiais a altas temperaturas, sob 

condições controladas, convertendo materiais combustíveis em resíduos não combustíveis 

(escórias e cinzas com a emissão de gases). É um método preconizado como o mais adequado 

para assegurar a eliminação de microrganismos patogênicos, presentes nos resíduos, desde 

que sejam atendidas as necessidades do projeto e da operação adequada ao controle do 

processo. A incineração atualmente é aceita para o tratamento da maioria dos tipos de RSS, 

principalmente os infecciosos, patológicos e perfurocortantes, tornando-os inócuos. 

Comumente utilizada para designar todos os sistemas de queima, a incineração refere-se à 

combustão efetuada em incineradores de câmaras múltiplas. A principal vantagem desse 

método é a redução significativa do volume dos RSS entre 90 e 95%, fazendo com que seja 

descrito muitas vezes como processo de disposição final (SCHENEIDER et al., 2004, p. 103). 

 

3.3.1. Tipos de Incineradores 

 

Para o tratamento dos RSS os incineradores mais utilizados são os de câmaras 

múltiplas e fornos rotativos e de ar controlado (SCHENEIDER et al., 2004, p. 103). 

 

• Incineradores de câmaras múltiplas: são pequenas unidades de incineração de 

resíduos sólidos no estado bruto, com capacidade variando de 0,2 a 200 t/dia. São compostas 

geralmente por duas câmaras revestidas de refratário, e podem operar de forma contínua e 

descontínua. Devido a sua simplicidade de construção e operação, esses incineradores foram 

amplamente utilizados para a incineração de RSS em todo o mundo. Mas, no entanto a 

emissão de gases como acido clorídrico, e dióxido de enxofre, poluentes voláteis (mercúrio e 

cádmio) e até monóxido de carbono, furanos e dioxinas são emitidos através desse processo, 
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prejudicando a saúde humana e o meio ambiente (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 211-

213); 

• Incineradores de grelha fixa: nesse processo os resíduos são lançados sobre 

uma grelha fixa onde são queimados. O ar é introduzido sobre a grelha de modo a minimizar 

o arraste das cinzas. As cinzas e as escórias resultantes do processo caem através dos orifícios 

da grelha num cinzeiro, de onde são removidas mecanicamente ou por via úmida. Para 

garantir o excesso de oxigênio necessário à combustão completa dos gases, o fluxo de ar é 

feito por meio de um exaustor colocado antes de chaminé (MONTEIRO et al., 2001, p. 141); 

• Incineradores de leito móvel: esses incinerados são formados por peças de 

ferro fundido posicionadas em degraus e ligadas em um sistema hidráulico que proporciona 

ao leito um movimento de vaivém, conduzindo o lixo desde a porta de acesso até o fosso de 

remoção das cinzas e escórias. O leito de combustão é dividido em três seções, a primeira tem 

a finalidade de secar os resíduos, a segunda e a terceira é para efetuar a queima completa dos 

mesmos. O ar de combustão do formo é suprido por dois sopradores de ar; um é para forçar a 

admissão do ar sob os resíduos (ar sob fogo) e o outro força a introdução do ar sobre os 

resíduos (ar sobre fogo). As cinzas e escórias oriundas do processo são descarregadas 

continuamente dentro de um fosso situado de baixo do forno; do fosso estas são removidas 

mecanicamente ou por via úmida (MONTEIRO et al., 2001, p. 141); 

• Fornos Rotativos: destroem termicamente os resíduos infectantes, porém, são 

mais utilizados para resíduos industriais. São incineradores cilíndricos, com diâmetro da 

ordem de quatro metros de comprimento de até quatro vezes o diâmetro, montados com uma 

pequena inclinação em relação ao plano horizontal. A entrada é feita na extremidade mais 

elevada, pelo lado oposto dos queimadores, o que obriga os resíduos a se moverem 

lentamente para baixo devido à rotação do cilindro. Os gases gerados passam por uma câmara 

secundária de queima, onde se encontram instalados os queimadores de líquidos e gases. O 

fluxo de gases é então dirigido aos trocadores de calor e aos equipamentos de lavagem 

(MONTEIRO et al., 2001, p. 141). 

 

3.3.2. O Processo de Incineração e a Emissão de Furanos e Dioxinas 

 

Um processo de incineração normal deveria gerar apenas três produtos: dióxido 

de carbono (CO2), água e cinzas. Os dois primeiros são produtos da combustão completa do 
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material orgânico presente nos resíduos com o oxigênio do ar e o último é decorrente da 

presença de materiais não combustíveis (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 214). 

As dioxinas são membros de uma família de 75 compostos conhecidos 

quimicamente por dibeno-p-dioxinas. Essa família caracteriza-se por três anéis, sendo dois 

anéis benzênicos interligados por um par de átomos de oxigênio. Esses compostos apresentam 

baixa solubilidade em água, que diminui à medida que aumenta o número de átomos de cloro 

da molécula, por outro lado, à medida que aumenta o grau de cloro-substituição da dioxina, 

maior é a sua lipofilicidade, portanto sua bioacumulação, e aumenta a capacidade de adsorção 

pelo solo. Os furanos assim como as dioxinas são membros de uma família dibenzofuranos 

que possuem 135 compostos. São muito estáveis, lipofílicos e altamente tóxicos, geralmente, 

tanto mais quanto maior for o grau de coloração das moléculas (SCHENEIDER et al., p. 104-

105). 

De acordo com D’Almeida e Vilhena (2000, p. 218), existem três mecanismos 

pelos quais as dioxinas e furanos podem ser formados durante o processo de incineração, 

sendo eles: 

 

• As dioxinas e furanos já estão presentes nos resíduos e o processo de 

incineração, por problemas operacionais, como baixas temperaturas (menor que 800°C) não 

os destroem; 

• São formados durante o processo de incineração devido a presença de 

composto como PVC e ascarel que são percussores de dioxinas e furanos, e se encontram 

presentes nos resíduos incinerados; 

• Podem ser formados a partir das reações entre compostos contendo cloro, 

carbono e oxigênio no interior do incinerador. Estas reações são favorecidas pela presença de 

algumas partes por bilhão (ppb). Mas, devido a sua alta toxicidade dos compostos, sua 

emissão, mesmo abaixo dos níveis legais, deve ser evitada. 

Esses compostos possuem propriedades carcinogênicas e, além de risco ao meio 

ambiente, representa alto risco, à saúde humana. 

O Quadro 01 demonstra as técnicas de tratamento mais utilizadas para tratamento 

dos RSS no país, na região Centro-Oeste e no Estado de Goiás. Esse quadro foi obtido através 

do banco de dados do IBGE. 
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Quadro 01-  Municípios que possuem sistema de tratamento dos RSS 

Variável = Número de municípios que coletam resíduos sólidos de serviços de saúde, por existência e tipo 
de tratamento (Unidades) 

Ano = 2000 

Brasil, Região Geográfica e Unidade da Federação Existência e tipo de tratamento dos RSS   

Total de municípios que coletam RSS 3.466 

Incinerador 589 

Queima a céu aberto 1.086 

Micro-ondas 21 

Forno 147 

Autoclave 22 

Outro 471 

Brasil 

Não existe tratamento dos RSS 1.193 

Total de municípios que coletam RSS 279 

Incinerador 23 

Queima a céu aberto 87 

Micro-ondas - 

Forno 18 

Autoclave - 

Outro 45 

Centro-Oeste 

Não existe tratamento dos RSS 111 

Total de municípios que coletam RSS 174 

Incinerador 5 

Queima a céu aberto 54 

Micro-ondas - 

Forno 2 

Autoclave - 

Outro 35 

Goiás 

Não existe tratamento dos RSS 80 

Nota: 

1 - Um mesmo município pode apresentar mais de um tipo de tratamento do lixo séptico.  

 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (2000) 
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4. DESTINAÇÃO FINAL DOS RSS 

 

A questão da disposição final dos RSS merece destaque prioritário no que se 

refere ao saneamento básico. Hospitais e demais unidades de serviço de saúde geram resíduos 

que requerem disposição adequada. Mas em geral, o que acontece é uma despreocupação na 

disposição final desses resíduos, motivada pela falta de informação da população e, 

principalmente, dos profissionais da área de saúde pública, o que favorece o aumento dos 

impactos ambientais, o risco à saúde dos trabalhadores envolvidos com esse serviço e à 

população que possa vir a ter contato com os mesmos (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 

242). 

Ainda segundo o autor a disposição dos RSS de forma indiscriminada, em lixões a 

céu aberto, próximos a cursos d’água, proporciona a contaminação de mananciais de água e a 

proliferação de doenças por intermédio de vetores. 

A destinação final é considerada a última etapa do gerenciamento dos RSS 

entende-se como a etapa a partir da qual o resíduo não sofrerá mais nenhum tipo de manuseio. 

Sempre que a destinação final for disposição no solo devem ser tomadas medidas adequadas 

para a proteção das águas superficiais, subsuperficiais, subterrâneas e do solo (SCHENEIDER 

et al., p. 107). 

Deve-se se ter cuidado especial com resíduos perfurocortantes para se evitar 

acidentes. Resíduos pontiagudos devem ser dispostos somente em recipientes apropriados e 

corretamente identificados. A disposição de materiais radioativos é extremamente controlada 

e limitada e deve obedecer às legislações, Federais e Estaduais e a fiscalização da CNEN. Os 

resíduos quimioterápicos, patológicos, culturas e estoques devem seguir as mesmas 

recomendações dos resíduos pontiagudos e devem ser dispostos em recipientes apropriados e 

identificados. (D’ ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 243). 

A legislação ambiental brasileira adota o princípio da livre escolha na disposição 

final dos resíduos, ou seja, o gerador tem a obrigação de observar se a tecnologia ou técnica 

usada para a disposição final é apropriada ao tipo de resíduo gerado, caso seja, verificar se o 

processo é aceito pela legislação ou órgão ambiental. A tecnologia utilizada deve ser capaz de 

tratar, armazenar ou eliminar os resíduos, tendo em vista suas características de 

patogenicidade, inflamabilidade, corrosividade, etc. (MOREIRA, 2006, p. 110-111). 
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Existem vários métodos utilizados para a destinação final dos RSS, dos quais 

podemos citar: céu aberto, vazadouros, valas sépticas, alimentação de animais e aterro 

sanitário, segue a descrição de cada um deles. 

 

4.1. Céu aberto 

 

Infelizmente é uma das maneiras de disposição mais utilizada na maioria dos 

municípios brasileiros, onde os RSS, sem tratamento prévio, são dispostos juntamente com os 

resíduos domiciliares a “céu aberto” ou em lixões. Esse método só possui desvantagens, como 

a contaminação de mananciais de águas superficiais e subterrâneas, proliferação de vetores, 

surgimento de catadores, pondo em risco a sua saúde e da população, já que os materiais que 

recolhem podem servir de matérias-primas para produtos sem nenhum controle 

(SCHNEIDER et al., 2004, p. 108). 

Dentre os vários vetores que utilizam lixões destacam-se: a mosca doméstica, 

mosquitos, baratas e roedores, estes geralmente servem de hospedeiros para os agentes 

transmissores de doenças. A mosca doméstica é responsável pela transmissão de doenças 

veiculadas por bactérias, vírus, protozoários e helmintos. O vírus da Poliomielite e as doenças 

Amebíase e Giardíase, provenientes de bactérias intestinais, são transmitidas ao seres 

humanos pelos helmintos, comumente hospedeiros intermediários das baratas. Mosquitos se 

desenvolvem em latas, frascos e outros recipientes e são responsáveis pela transmissão de 

Febre Amarela, Dengue e Leishmaniose. Os roedores são os principais responsáveis pela 

disseminação de doenças como a Leptospirose, a Salmonelose e a Peste Bubônica. 

(D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 243). 

 

4.2. Vazadouros 

 

Esse método também recebe a denominação de valeta, onde os resíduos são 

utilizados para preenchimento de buracos provocados pelas chuvas. Como na maioria das 

vezes esses vazadouros situam-se em terrenos inclinados, a percolação do líquido originado 

pela degradação da matéria orgânica e outros produtos biodegradáveis presentes constituem 

grave risco a saúde humana e um potencial impacto ambiental, pois pode alcançar manancial 

ou fonte de água potável para o abastecimento humano. (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 

243). 
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De acordo com Scheneider (2004, p. 108) esse método causa os mesmos impactos 

que a disposição a “céu aberto” é totalmente condenável. Outra desvantagem desse tipo de 

disposição é a perda de área, ou seja, esta área não poderá ser utilizada para outro fim. 

 

4.3. Alimentação de Animais 

 

Apesar de parecer absurdo e altamente recriminado pelos órgãos de fiscalização 

de saúde, é comum a utilização de resíduos de unidades de internação, quartos de pacientes e 

cozinha, para alimentação de animais, principalmente de suínos (D’ALMEIDA; VILHENA, 

2000, p. 243). 

Essa é uma prática criminosa, pois esse animal é hospedeiro intermediário de 

várias doenças transmissíveis ao homem, causando vários problemas a quem consumir. Além 

disso, esse tipo de alimentação pode inclusive causar problemas sérios aos  próprios animais 

podendo até os levar a morte. (SCHENEIDER et al., 2004, p. 108). 

Os resíduos que serão utilizados como ração não podem em hipótese alguma 

entrar em contato com pacientes doentes, senão, serão considerados contaminados. Por mais 

que não se utilizem resíduos que tenham tido contato com pacientes, a dificuldade de 

isolamento de espécies bacterianas patogênicas presentes nos restos alimentares de hospitais, 

e considerando que o porco serve de hospedeiro intermediário de várias doenças como essa 

prática pode causar a veiculação de doenças como a cistircecose, neurocisticercose, 

tuberculose e outras. (D’ ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 243). 

De acordo com Artigo 20 da Resolução nº 358 de 29 de abril de 2005 os resíduos 

do grupo A não podem ser reciclados, reutilizados, aproveitados, muito menos para 

alimentação animal. 

 

4.4. Valas Sépticas 

 

Consiste no aterramento de RSS não tratados, em valas escavadas no solo, em 

solo de baixa permeabilidade, com lençol freático situado aproximadamente a 5 metros abaixo 

da superfície. É uma alternativa para a disposição final dos RSS, na ausência de tratamento 

prévios e inexistentes de aterros sanitários (D’ ALMEIDA; VILHENA, 2000, p. 244). 

O fundo da vala deve ser revestido com uma manta de material polimérico, para 

impermeabilização. Os resíduos são cobertos com uma camada de cal virgem, e recobertos 
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novamente por terra, a cal é utilizada para a suposta eliminação dos organismos. 

(SCHENEIDER et al., 2004, p. 109). 

 

4.5. Disposição de Resíduos Radioativos 

 

De acordo com MONTEIRO et al. (2001, p. 192), existem três processos de 

disposição final de lixo nuclear, porém, todos são caros e sofisticados. 

• Construção de abrigos especiais, com paredes duplas de concreto de alta 

resistência e preferencialmente aterradas; 

• Encapsulamento em invólucros impermeáveis de concreto seguido de 

lançamento em alto-mar. É muito criticado por ambientalistas e proibidos em alguns países; 

• Disposição final em cavernas subterrâneas salinas, seladas para não contaminar 

a biosfera. 

 

4.6. Aterro Controlado 

 

Um Aterro Controlado não promove a coleta e o tratamento do chorume e a coleta e 

queima de biogás, no mais este deve ser construído e operado exatamente como um Aterro 

Sanitário (MONTEIRO et al., 2001, p.150). 

Ainda, segundo o autor, por não possuir sistema de coleta de chorume, esse líquido 

fica retido no interior do aterro. É importante que o volume de água da chuva que entra no 

aterro seja o menor possível, para minimizar a quantidade de chorume gerado. Isso pode ser 

conseguido utilizando material argiloso para efetuar a camada de cobertura provisória e 

executando-se uma camada superior quando o aterro atinge sua cota máxima operacional. É 

importante que a área do aterro possua um lençol freático profundo, a mais de três metros do 

nível do terreno (MONTEIRO et al.,2001, p. 183). 

 

4.7. Aterro Sanitário 

 

É um dos processos mais recomendado para a disposição adequada dos resíduos 

sólidos. De acordo com a ABNT-NBR 8419:1984: 
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Aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos consiste na técnica de disposição de 
resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos á saúde publica e a 
segurança, minimizando os impactos ambientais, método esse que utiliza princípios 
de engenharia para confinar os resíduos sólidos a menor área possível e reduzi-los 
ao menor volume permissível cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão 
de cada jornada de trabalho ou intervalos menores, se for necessário. 

 
Aterro Sanitário é um método para disposição final dos resíduos sólidos urbanos, 

sobre terreno natural, através do seu confinamento em camadas cobertas com material inerte, 

geralmente solo segundo normas operacionais especificadas de modo a evitar danos ao meio 

ambiente, em particular à saúde e a segurança pública. A diferença básica de aterro sanitário 

para aterro controlado é que este último prescinde da coleta e tratamento do chorume, assim 

como a drenagem queima de biogás (MONTEIRO et al.,2001, p. 150). 

Segundo D’Almeida e Vilhena (2000, p. 244) é recomendável que a disposição de 

RSS obedeça às normas NBR 8419:1994 e NBR 8849:1992, destacando-se os seguintes 

procedimentos: 

 

• Isolar e tornar indevassável o aterro e evitar incômodos nas áreas próximas; 

• Manter vias de acesso externas e internas com condições de tráfego normal em 

épocas de chuva; 

• Proteger águas superficiais e subterrâneas de contaminação oriundas do aterro; 

• Controlar e tratar gases e líquidos resultantes do processo; 

• Drenar águas da chuva. 

 
Vital Filho, Barros e Risso citados por D’Almeida e Vilhena (2000, p. 244) 

afirmam que os aterros sanitários são a melhor forma de disposição para os RSS, uma vez que 

esse tipo de resíduo, quando submetido a um processo de tratamento prévio apropriado, torna-

se um resíduo comum, devendo ser processado de acordo com as normas de disposição para 

resíduos urbanos. Um Aterro Sanitário deve necessariamente contar com: 

 

• Impermeabilização do solo; 

• Sistema de coleta e tratamento dos líquidos percolados (chorume); 

• Sistema de coleta e queima de biogás; 

• Sistema de drenagem de águas pluviais. 

 
Para implantação do aterro é necessário licença ambiental emitida pelo órgão 

competente. O planejamento envolve estudo de localização quanto à proximidade com 

habitações, possibilidade de contaminação da água, distância, acesso local, obras de drenagem 
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e planejamento de operação (FUNASA, 2004, p. 268). A Figura 14 mostra a imagem da área 

de um aterro sanitário. 

 

 
                                         Fonte: Fundação Nacional de Saúde (2004). 
 
                                          Figura 14: vista do Aterro Sanitário 
 



56 

 

 
 
 
5. ASPECTOS LEGAIS SOBRE OS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE 
 

Existe uma série de exigências legais, sejam estas, normas resoluções e leis que se 

referem ao correto gerenciamento dos resíduos, tanto comuns, quando os provenientes dos 

estabelecimentos de saúde. No Brasil existem três esferas de ação que  tem o poder de legislar 

sobre os resíduos, são elas: Federal, Estadual e Municipal. 

 

5.1 Legislação federal 

 

No âmbito Federal a primeira norma a tratar do gerenciamento de resíduos sólidos 

foi a Portaria Ministério do Interior (MINTER) n° 53 de 1° de março de 1979. Algumas se 

suas partes continuam em vigor, e dispõe sobre a obrigatoriedade do tratamento e disposição 

final dos resíduos perigosos, a proibição de utilização de resíduo in natura na agricultura ou 

na alimentação de animais e veda o lançamento em curso d’água, lagos e lagoas. (MOREIRA, 

2006, p. 107). 

No que se refere aos RSS a primeira Resolução a tratar do assunto foi a n°5 de 05 

agosto de 1993, que se aplicava a resíduos sólidos de portos e aeroportos, terminais 

ferroviários e rodoviários e estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 

A Resolução da Diretoria Colegiada RDC n° 33 de 25 de fevereiro de 2003 da 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), foi a primeira  a dispor sobre o 

regulamento técnico sobre para o gerenciamento do RSS. 

A Resolução CONAMA n° 283 de 12 de julho de 2001 foi a primeira a dispor 

sobre o tratamento e a disposição final dos RSS. A classificação por ela adotada não incluía os 

resíduos perfurocortantes. 

Atualmente as resoluções vigentes aplicáveis aos RSS que substituíram com 

algumas modificações as citadas acima, são a RDC n°306 de 07 de dezembro de 2004 que 

dispõe sobre o regulamento técnico para gerenciamento dos RSS e a Resolução CONAMA 

n°358 29 de abril de 2005 que dispõe sobre o tratamento e disposição final dos RSS e da 

outras providências. 

A Resolução CONAMA n°358 29 de abril de 2005 não se aplica a fontes 

radioativas, assim como á RDC n°306 de 07 de dezembro de 2004, as duas somente orientam 
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sobre o assunto, deixando bem definido que para o gerenciamento desses resíduos  devem-se 

seguir as normas da CNEN que são: 

• NN -3.01:1999 - Diretrizes básicas de Radioproteção;  

• NE -3.02:1988 - Serviços de Radioproteção; 

• NE -3.03:1999 - Certificações da qualificação superior de Radioproteção;  

• NE -3.05:1996 - Requisitos de Radioproteção;   

• NE - 5.01:1988 - Transportes de Material Radioativos;  

• NE - 6.02:2008 - Licenciamentos de Instalações Radioativas;  

• NE - 6.05:1985 - gerências de rejeitos radioativos em instalações radiativas.  

No que se refere à incineração de RSS a primeira Resolução do CONAMA a 

tratar do assunto foi a n°6 de 19 de setembro de 1991, que dispõe sobre a incineração de 

resíduos sólidos, provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. Atualmente 

a Resolução n° 316 de 29 de outubro de2002 dispõe sobre os critérios técnicos para o 

funcionamento de sistemas térmicos dos resíduos. 

Conforme a RDC n°306 de 07 de dezembro de 2004 os sistemas de tratamento e 

disposição final devem ser objeto de licenciamento ambiental de acordo com os critérios da 

Resolução CONAMA 237 de 19 de dezembro de 2007. Os estabelecimentos  de serviços de 

saúde licenciados  são passiveis de fiscalização e controle dos órgãos de vigilância sanitária e 

meio ambiental de acordo com a RDC n°306 de 07 de dezembro de 2004. 

 

5.2 Legislação Estadual 

 

A primeira legislação sobre resíduos a vigorar no Estado de Goiás foi a Portaria n° 

053 de 1º de março de 1979, editada pelo Ministério do Interior, que estabelece critérios para 

o gerenciamento de resíduos, inclusive os RSS. Em seu artigo 6° diz que todos os resíduos 

com agentes patogênicos, inclusive os provenientes de estabelecimentos hospitalares e 

congêneres, assim como alimentos e outros produtos de consumo humano condenado, 

deverão ser adequadamente acondicionados e conduzidos em transporte especial, nas 

condições estabelecidas pelo órgão estadual de controle da poluição e de preservação 

ambiental. 

Atualmente o estado possui a Lei n° 14.248 de 29 de julho de 2002 que dispõe 

sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras providências. Esta Política apresenta 

um capítulo sobre os resíduos de serviços de saúde. A classificação adotada pela lei no que se 
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refere aos RSS é: resíduos sépticos, resíduos perigosos, resíduos radioativos e comuns. A 

presente lei comenta sobre algumas etapas de gerenciamento e faz recomendações sobre o 

gerenciamento dos RSS. 

 

5.3 Legislações Municipais 

 

Na capital do estado Goiânia, o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e 

dentre eles os RSS tratados pelo Código de Posturas do Município e pelo plano Diretor de 

Goiânia. 

A lei complementar n° 014 de 29 de dezembro de 1992 institui o Código de 

Posturas do Município e dá outras providências, em seu capítulo oito faz considerações sobre 

acondicionamento e coleta dos resíduos. De acordo com a presente lei os resíduos hospitalares 

devem permanecer acondicionados em recipiente adequados, à prefeitura definirá em ato 

próprio o recipiente adequado para acondicionar os resíduos, e daí devem ser transportados 

diretamente para o veiculo coletor. Os funcionários responsáveis pelo acondicionamento e 

coleta devem usar uniformes e luvas especiais que devem permanentemente limpos e 

desinfetados. Essas orientações se aplicam a estabelecimentos tais como: laboratórios de 

analises clínicas e patológicas, hemocentros, das clínicas, consultórios dentários e necrotérios. 

A coleta dos resíduos devera ser realizada por veículos apropriados. No que diz 

respeito à disposição final do resíduo de serviços de saúde devera ser em aterro sanitário, e 

devera ser imediatamente recoberto. Não é mencionado se os resíduos deverão receber 

tratamento prévio antes da disposição final. 

O Plano Diretor de Goiânia foi instituído pela lei complementar n° 171 de 29 de 

maio de 2007, com a finalidade de dispor sobre o planejamento urbano do município. Em seu 

segundo capitulo trata da estratégia de sustentabilidade sócio ambiental, onde detalha um 

subprograma de coleta e destinação de resíduos. Algumas das ações desse subprograma são: 

 

• Implantar o Plano de Gestão e Gerenciamento de Resíduos sólidos por meio de 

um sistema de gerenciamento seletivo dos resíduos (domésticos, hospitalares, industriais e 

entulhos da construção civil) de forma a viabilizar pequenas empresas de reciclagem e 

reaproveitamento dos resíduos, com intuito de diminuir a degradação ambiental, e  propiciar 

geração de renda e emprego. 
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• Fazer campanhas junto aos estabelecimentos de saúde, mostrando a 

necessidade de parcerias com o poder público municipal na coleta, tratamento e 

disposição adequada do lixo hospitalar buscando seu manejo adequado. 

• Desenvolver a ampliação da vida útil do aterro sanitário. 

 
No que se refere à implantação de Gerenciamento de resíduos sólidos Goiânia já 

implantou o Programa de Coleta Seletiva instituído pelo decreto n° 754 de 28 de março de 

2008, que consiste em coletar os resíduos recicláveis separados dos resíduos orgânicos. 

No que se refere mesmo ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, tanto 

os órgãos municipais de saúde tanto a Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde como o 

órgão ambiental a AMMA utilizam a RDC n° 306 da ANVISA, como critério de 

gerenciamento e fiscalização. Não possui nenhuma legislação municipal que contemplem esse 

aspecto importante no que diz respeito aos resíduos de serviços de saúde. 

A seguir é apresentado um quadro comparativo, das legislações, resoluções e 

normas, referentes ao gerenciamento dos RSS nos três níveis de poder, Federal, Estadual e 

Municipal. O Quadro 02 é um quadro comparativo das legislações, resoluções e normas. 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL 
n° 5 de 05/08/1993 
n ° 6 de 16/09/1991 
n° 237 de 19/12/1997 
n° 283 de 12/07/2001 
n° 316 de 29/10/2002 

RESOLUÇÕES CONAMA 

n° 358 de 29/04/2005 
RDC n° 33 de 25/02/2003 RESOLUCÕES DA ANVISA 
RDC n° 306 de 07/10/2004 
NE- 3.01 
NE- 3.02 
NE-3.03 
NE-3.05 
NE-5.01 
NE-6.02 

NORMAS DA CNEN 

NE-6.05 
NBR 7. 500 
NBR 10. 004 
NBR 12.807 
NBR 12. 808 
NBR 12.809 
NBR12. 810 
NBR 9191 

NORMAS DA ABNT 

NBR 8.419 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

LEI ESTADUAL  n° 12.248 - Política Estadual de Resíduos Sólidos 

LEGISLACAO MUNICIPAL 
 n° 014 - Código de Posturas do Município LEI MUNICIPAL 
 n° 171 - Plano Diretor 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), devido ao seu alto grau de 

periculosidade, oferecem riscos potenciais capazes de causar graves danos à saúde humana e 

ao meio ambiente, portanto, devem receber um gerenciamento adequado, com objetivo de 

minimizar esses riscos. 

Estão associados aos riscos ambientais: a degradação do solo, a poluição de 

mananciais de água superficiais e subsuperfíciais, a poluição atmosférica e a proliferação de 

vetores que, além de um grave problema ambiental é também um problema de saúde pública. 

Os RSS oferecem riscos potenciais à saúde humana devido a suas características, químicas, 

físicas e biológicas. 

Cabe aos municípios realizar as etapas de coleta, tratamento e destinação final dos 

resíduos, de maneira adequada. Porém a situação atual da gestão de resíduos sólidos 

municipais é crítica, e dentre eles os RSS, pois não têm merecido a devida atenção, 

ocasionando degradação ambiental e risco a saúde de toda população 

No Brasil, tanto os resíduos domiciliares quanto os RSS, não possuem um correto 

gerenciamento, principalmente no que se refere às etapas de tratamento e disposição final. No 

que se refere aos RSS a maioria dos municípios somente efetuam a coleta de forma correta, 

não submetem esses resíduos a tratamento prévio para eliminar os riscos e os encaminham 

diretamente para a disposição final, essa situação foi confirmada através dos cartogramas 

apresentados no trabalho. São inúmeros os municípios que não possuem instalações de aterro 

sanitário, tendo os seus resíduos depositados em locais a céu aberto.  

No Estado de Goiás a situação do gerenciamento e alarmante, inúmeros 

municípios não possuem Aterro Sanitário para dispor os resíduos, depositando-os em locais a 

céu aberto, proporcionando situações de degradação ambiental e riscos à saúde. A maioria 

desses locais atrai catadores, que estão expostos diretamente aos riscos, e expõe outras 

pessoas aos riscos também, tendo em vista que comercializam esses materiais, que 

possivelmente podem estar contaminados por organismos patogênicos. 

Um descaso maior encontra-se na Capital do Estado Goiânia, onde os RSS, não 

estão recebendo tratamento prévio, estão sendo depositados em Valas Sépticas. Essa situação 

deve-se à demora no processo de licitação para compra de novos equipamentos para 

tratamento térmico dos resíduos que poderão ser autoclaves ou incineradores. Enquanto isso, 

a situação de degradação ambiental e de risco a saúde pública vai se agravando.   
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O gerenciamento adequado dos RSS é assegurado por uma série de normas e 

legislações vigentes, que orientam os procedimentos corretos para gerenciar os resíduos. Todo 

estabelecimento gerador deve elaborar e implantar o PGRSS e o submeter à aprovação dos 

órgãos competentes sejam de saúde ou ambientais. O PGRSS estabelece as diretrizes para o 

gerenciamento dos resíduos dentro e fora do estabelecimento de serviço de saúde, e deve ser 

seguido corretamente por todos que diretamente o manuseiam. 

Faz-se necessário que os órgãos de saúde e de meio ambiente fiscalizem e cobrem 

ações dos estabelecimentos geradores de resíduos para que cumpram as exigências legais no 

que se refere ao gerenciamento adequado. 

O poder público por sua vez deve incorporar ações de gerenciamento integrado de 

todos os resíduos sólidos urbanos e em especial aos RSS, como ferramenta de planejamento 

urbano, essa atitude contribui para diminuir os riscos ambientais e de saúde pública, seguindo 

todas essas orientações, é possível minimizar todos os problemas apresentados e proporcionar 

melhores condições de vida á toda população. 
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Anexo A. 

Termo de Referência para Elaboração do PGRSS. TERMO DE REFERÊNCIA PARA 
ELABORAÇÃO DO  

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RSS (PGRSS) PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

1- INTRODUÇÃO 

O presente Termo de Referência visa subsidiar os diversos empreendimentos quanto à elaboração e apresentação 
do Plano de Gerenciamento de RSS– PGRSS.  

Tem o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento 
seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos 
naturais e do meio ambiente. (Resolução da Diretoria Colegiada - RCD nº306/2004 – ANVISA). 

2 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

Descrever o empreendimento a ser licenciado, abordando os aspectos relacionados a seguir. 

a) Razão social, nome fantasia, inscrição municipal, endereço do estabelecimento, endereço para 
correspondência, telefone/fax e nome da pessoa para contatos com a SEMMA. 

b) Área construída e área não construída, bem como se há perspectivas de ampliação da indústria e/ou 
diversificação da produção, informando como e quando ocorrerão a ampliação e/ou diversificação, se for o caso. 

c) Atividade principal, informando os nomes comerciais e técnicos dos produtos fabricados, citando produção 
média, formas de acondicionamento e, no que for pertinente, propriedades gerais, tais como: composição 
química, concentração, estado físico, informações toxicológicas, distribuição granulométrica, densidade, teor de 
umidade, pH “in natura” ou em solução aquosa, solubilidade em água, limites superior e inferior de 
explosividade, pontos de fulgor, de combustão e de ignição, etc. 

d) Número total de empregados, inclusive pessoal de serviço terceirizado que compareça regularmente no 
estabelecimento (vigilantes, faxineiras, pessoal flutuante, etc.). 

e) Regime de operação (horas/dia e dias/semana). 

3 - INFORMAÇÕES GERAIS 

3.1  Identificação do Empreendedor. 

3.2  Histórico do Empreendedor. 

3.3  Identificação do Empreendimento. 

3.4  Empresa responsável pela Elaboração do PGRSS. 

3.5  Órgão Ambiental Licenciador. 

3.6  Nome e endereço para contatos relativos ao PGRSS. 

4 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

4.1 Caracterização do Empreendimento. 

4.2 Previsão das Etapas de Implementação do Empreendimento. 

4.3 Previsão da Desativação do Empreendimento. 

4.4  Localização Geográfica com respectivo mapa de localização. 

4.5  Dados do Empreendimento. 

4.6  Área do Local. 

5 - ÁREA DE INFLUÊNCIA 

  Apresentar os limites da área geográfica a ser afetada direta ou indiretamente pelos impactos, 
denominada área de influência do projeto. A área de influência deverá conter as áreas de incidência dos 
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impactos, abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis enfocadas. Apresentar mapeamento da 

área de influência em escala adequada. 

6 – GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

O gerenciamento deve abranger todas as etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da 
capacitação dos recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS- RSS. 

6.1 Manejo 

 Apresentar o gerenciamento dos resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a 
geração até a disposição final, incluindo as seguintes etapas: 

• Segregação dos RSS; 

• Condições de acondicionamento dos RSS; 

• Identificação e classificação dos RSS de acordo com a RDC 306/2004 – ANVISA; 

• Caracterização do transporte interno dos RSS; 

• Descrição do local de armazenamento temporário dos RSS; 

• Identificação do tipo de tratamento aplicado aos RSS – sólidos e líquidos. (Os sistemas para 
tratamento de RSS devem ser objetos de licenciamento ambiental de acordo com a Resolução 
CONAMA nº 237/1997 e são passíveis de fiscalização e controle pelos órgãos de vigilância sanitária e 
de meio ambiente); 

• Descrição do local de armazenamento externo; 

• Coleta e Transporte Externos; 

• Disposição Final dos RSS. 

7 - ASPECTOS LEGAIS 

7.1 Os Órgãos Regulamentadores e Fiscalizadores 

7.2  Resoluções 

8 – IMPACTOS AMBIENTAIS 

  Este item destina-se à apresentação da análise ( identificação, valoração e interpretação) dos prováveis 
impactos ambientais nas fases de planejamento, de implantação, de operação e, ser for o caso, de desativação do 
empreendimento, devendo ser determinado e justificados os horizontes de tempo considerados. 

9 - PROPOSIÇÕES DE MEDIDAS MITIGADORAS 

  Neste item, deverão ser explicitadas as medidas que visam minimizar os impactos gerados. 

9.1 Monitoramento 

Deve ser realizado o monitoramento no tratamento dos resíduos sólidos e líquidos gerados pelo estabelecimento. 

10 – FOTOS DO LOCAL 

11 – EQUIPE RESPONSÁVEL 

• Designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com 
apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Certificado de Responsabilidade 
Técnica ou documento similar, quando couber, para exercer a função de responsável pela elaboração e 
implantação do PGRSS. 

Quando a formação profissional não abranger os conhecimentos necessários, este poderá ser assessorado por 

equipe de trabalho que detenha as qualificações correspondente. 

 

Fonte: Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia (2009). 
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Anexo B 

Quadro 03-Municípios que efetuam a coleta dos RSS 

Variável = Número de municípios que coletam resíduos sólidos de serviços de saúde (Unidades) 

Destinação dos RSS = Total de municípios que coletam RSS 

Ano = 2000 

Nível Territorial = Município 
(Unidade da Federação = Goiás) 

 
Nome 

 
Valor 

    
 

Cor 

Abadia de Goiás -      //////  

Abadiânia 1         

Acreúna -      //////  

Adelândia 1         

Água Fria de Goiás -      //////  

Água Limpa -      //////  

Águas Lindas de Goiás -      //////  

Alexânia 1         

Aloândia 1         

Alto Horizonte -      //////  

Alto Paraíso de Goiás 1         

Alvorada do Norte 1         

Amaralina -      //////  

Americano do Brasil 1         

Amorinópolis -      //////  

Anápolis 1         

Anhanguera 1         

Anicuns 1         

Aparecida de Goiânia 1         

Aparecida do Rio Doce -      //////  

Aporé 1         

Araçu 1         

Aragarças 1         

Aragoiânia -      //////  

Araguapaz 1         

Arenópolis -      //////  

Aruanã -      //////  

Aurilândia 1         

Avelinópolis 1         

Baliza 1         

Barro Alto -      //////  

Bela Vista de Goiás 1         

Bom Jardim de Goiás -      //////  

Bom Jesus de Goiás 1         

Bonfinópolis 1         

Bonópolis 1         

Brazabrantes -      //////  
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Britânia 1         

Buriti Alegre 1         

Buriti de Goiás -      //////  

Buritinópolis 1         

Cabeceiras -      //////  

Cachoeira Alta -      //////  

Cachoeira de Goiás -      //////  

Cachoeira Dourada -      //////  

Caçu 1         

Caiapônia 1         

Caldas Novas 1         

Caldazinha -      //////  

Campestre de Goiás 1         

Campinaçu 1         

Campinorte 1         

Campo Alegre de Goiás 1         

Campos Belos 1         

Campos Verdes 1         

Carmo do Rio Verde 1         

Castelândia -      //////  

Catalão 1         

Caturaí -      //////  

Cavalcante -      //////  

Ceres 1         

Cezarina 1         

Chapadão do Céu 1         

Cidade Ocidental 1         

Cocalzinho de Goiás 1         

Colinas do Sul 1         

Córrego do Ouro 1         

Corumbá de Goiás 1         

Corumbaíba -      //////  

Cristalina 1         

Cristianópolis 1         

Crixás 1         

Cromínia -      //////  

Cumari 1         

Damianópolis 1         

Damolândia 1         

Davinópolis 1         

Diorama 1         

Doverlândia 1         

Edealina -      //////  

Edéia 1         

Estrela do Norte 1         

Faina -      //////  

Fazenda Nova 1         
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Firminópolis 1         

Flores de Goiás 1         

Formosa 1         

Formoso 1         

Divinópolis de Goiás -      //////  

Goianápolis 1         

Goiandira 1         

Goianésia 1         

Goiânia 1         

Goianira 1         

Goiás 1         

Goiatuba 1         

Gouvelândia -      //////  

Guapó -      //////  

Guaraíta -      //////  

Guarani de Goiás 1         

Guarinos -      //////  

Heitoraí 1         

Hidrolândia 1         

Hidrolina 1         

Iaciara 1         

Inaciolândia 1         

Indiara 1         

Inhumas 1         

Ipameri 1         

Iporá 1         

Israelândia -      //////  

Itaberaí 1         

Itaguari 1         

Itaguaru 1         

Itajá 1         

Itapaci 1         

Itapirapuã 1         

Itapuranga 1         

Itarumã 1         

Itauçu 1         

Itumbiara 1         

Ivolândia 1         

Jandaia 1         

Jaraguá 1         

Jataí 1         

Jaupaci -      //////  

Jesúpolis -      //////  

Joviânia -      //////  

Jussara 1         

Leopoldo de Bulhões 1         

Luziânia 1         
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Mairipotaba -      //////  

Mambaí -      //////  

Mara Rosa 1         

Marzagão -      //////  

Matrinchã 1         

Maurilândia -      //////  

Mimoso de Goiás 1         

Minaçu 1         

Mineiros 1         

Moiporá 1         

Monte Alegre de Goiás 1         

Montes Claros de Goiás 1         

Montividiu -      //////  

Montividiu do Norte -      //////  

Morrinhos 1         

Morro Agudo de Goiás 1         

Mossâmedes 1         

Mozarlândia 1         

Mundo Novo 1         

Mutunópolis 1         

Nazário 1         

Nerópolis 1         

Niquelândia 1         

Nova América -      //////  

Nova Aurora 1         

Nova Crixás 1         

Nova Glória 1         

Nova Iguaçu de Goiás -      //////  

Nova Roma 1         

Nova Veneza 1         

Novo Brasil 1         

Novo Gama 1         

Novo Planalto 1         

Orizona 1         

Ouro Verde de Goiás 1         

Ouvidor -      //////  

Padre Bernardo 1         

Palestina de Goiás 1         

Palmeiras de Goiás 1         

Palmelo 1         

Palminópolis 1         

Panamá -      //////  

Paranaiguara -      //////  

Paraúna 1         

Perolândia -      //////  

Petrolina de Goiás -      //////  

Pilar de Goiás 1         
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Piracanjuba -      //////  

Piranhas 1         

Pirenópolis 1         

Pires do Rio 1         

Planaltina 1         

Pontalina 1         

Porangatu 1         

Porteirão -      //////  

Portelândia 1         

Posse 1         

Professor Jamil -      //////  

Quirinópolis -      //////  

Rialma 1         

Rianápolis 1         

Rio Quente -      //////  

Rio Verde 1         

Rubiataba 1         

Sanclerlândia -      //////  

Santa Bárbara de Goiás 1         

Santa Cruz de Goiás 1         

Santa Fé de Goiás 1         

Santa Helena de Goiás 1         

Santa Isabel -      //////  

Santa Rita do Araguaia -      //////  

Santa Rita do Novo Destino 1         

Santa Rosa de Goiás -      //////  

Santa Tereza de Goiás 1         

Santa Terezinha de Goiás 1         

Santo Antônio da Barra -      //////  

Santo Antônio de Goiás 1         

Santo Antônio do Descoberto 1         

São Domingos 1         

São Francisco de Goiás -      //////  

São João d'Aliança 1         

São João da Paraúna 1         

São Luís de Montes Belos 1         

São Luíz do Norte 1         

São Miguel do Araguaia 1         

São Miguel do Passa Quatro 1         

São Patrício 1         

São Simão -      //////  

Senador Canedo 1         

Serranópolis -      //////  

Silvânia 1         

Simolândia 1         

Sítio d'Abadia -      //////  

Taquaral de Goiás 1         
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Teresina de Goiás 1         

Terezópolis de Goiás -      //////  

Três Ranchos -      //////  

Trindade 1         

Trombas 1         

Turvânia 1         

Turvelândia 1         

Uirapuru -      //////  

Uruaçu 1         

Uruana 1         

Urutaí 1         

Valparaíso de Goiás 1         

Varjão 1         

Vianópolis 1         

Vicentinópolis 1         

Vila Boa 1         

Vila Propício -      //////   
r Municípios que efetuam a coleta dos RSS 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (2000). 

 

Quadro – 04 Municípios que realizam tratamento do RSS 

Variável = Número de municípios que coletam RSS (Unidades) 

Existência e tipo de tratamento dos RSS = Total de municípios que coletam RSS 

Ano = 2000 

Nível Territorial = Município 
(Unidade da Federação = Goiás) 

 
Nome 

 
Valor 

    
 

Cor 

Abadia de Goiás -      //////  

Abadiânia 1         

Acreúna -      //////  

Adelândia -      //////  

Água Fria de Goiás -      //////  

Água Limpa -      //////  

Águas Lindas de Goiás -      //////  

Alexânia 1         

Aloândia -      //////  

Alto Horizonte -      //////  

Alto Paraíso de Goiás -      //////  

Alvorada do Norte -      //////  

Amaralina -      //////  

Americano do Brasil -      //////  

Amorinópolis -      //////  

Anápolis -      //////  

Anhanguera -      //////  

Anicuns -      //////  
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Aparecida de Goiânia 1         

Aparecida do Rio Doce -      //////  

Aporé -      //////  

Araçu -      //////  

Aragarças -      //////  

Aragoiânia -      //////  

Araguapaz -      //////  

Arenópolis -      //////  

Aruanã -      //////  

Aurilândia -      //////  

Avelinópolis -      //////  

Baliza -      //////  

Barro Alto -      //////  

Bela Vista de Goiás -      //////  

Bom Jardim de Goiás -      //////  

Bom Jesus de Goiás -      //////  

Bonfinópolis -      //////  

Bonópolis -      //////  

Brazabrantes -      //////  

Britânia -      //////  

Buriti Alegre -      //////  

Buriti de Goiás -      //////  

Buritinópolis -      //////  

Cabeceiras -      //////  

Cachoeira Alta -      //////  

Cachoeira de Goiás -      //////  

Cachoeira Dourada -      //////  

Caçu -      //////  

Caiapônia -      //////  

Caldas Novas -      //////  

Caldazinha -      //////  

Campestre de Goiás -      //////  

Campinaçu -      //////  

Campinorte -      //////  

Campo Alegre de Goiás -      //////  

Campos Belos -      //////  

Campos Verdes -      //////  

Carmo do Rio Verde -      //////  

Castelândia -      //////  

Catalão -      //////  

Caturaí -      //////  

Cavalcante -      //////  

Ceres -      //////  

Cezarina -      //////  

Chapadão do Céu -      //////  

Cidade Ocidental 1         

Cocalzinho de Goiás 1         

Colinas do Sul -      //////  

Córrego do Ouro -      //////  

Corumbá de Goiás 1         

Corumbaíba -      //////  

Cristalina 1         
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Cristianópolis -      //////  

Crixás -      //////  

Cromínia -      //////  

Cumari -      //////  

Damianópolis -      //////  

Damolândia -      //////  

Davinópolis -      //////  

Diorama -      //////  

Doverlândia -      //////  

Edealina -      //////  

Edéia -      //////  

Estrela do Norte -      //////  

Faina -      //////  

Fazenda Nova -      //////  

Firminópolis -      //////  

Flores de Goiás -      //////  

Formosa 1         

Formoso -      //////  

Divinópolis de Goiás -      //////  

Goianápolis 1         

Goiandira -      //////  

Goianésia -      //////  

Goiânia 1         

Goianira 1         

Goiás -      //////  

Goiatuba -      //////  

Gouvelândia -      //////  

Guapó -      //////  

Guaraíta -      //////  

Guarani de Goiás -      //////  

Guarinos -      //////  

Heitoraí -      //////  

Hidrolândia 1         

Hidrolina -      //////  

Iaciara -      //////  

Inaciolândia -      //////  

Indiara -      //////  

Inhumas -      //////  

Ipameri -      //////  

Iporá -      //////  

Israelândia -      //////  

Itaberaí -      //////  

Itaguari -      //////  

Itaguaru -      //////  

Itajá -      //////  

Itapaci -      //////  

Itapirapuã -      //////  

Itapuranga -      //////  

Itarumã -      //////  

Itauçu -      //////  

Itumbiara -      //////  

Ivolândia -      //////  
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Jandaia -      //////  

Jaraguá -      //////  

Jataí -      //////  

Jaupaci -      //////  

Jesúpolis -      //////  

Joviânia -      //////  

Jussara -      //////  

Leopoldo de Bulhões -      //////  

Luziânia 1         

Mairipotaba -      //////  

Mambaí -      //////  

Mara Rosa -      //////  

Marzagão -      //////  

Matrinchã -      //////  

Maurilândia -      //////  

Mimoso de Goiás 1         

Minaçu -      //////  

Mineiros -      //////  

Moiporá -      //////  

Monte Alegre de Goiás -      //////  

Montes Claros de Goiás -      //////  

Montividiu -      //////  

Montividiu do Norte -      //////  

Morrinhos -      //////  

Morro Agudo de Goiás -      //////  

Mossâmedes -      //////  

Mozarlândia -      //////  

Mundo Novo -      //////  

Mutunópolis -      //////  

Nazário -      //////  

Nerópolis 1         

Niquelândia -      //////  

Nova América -      //////  

Nova Aurora -      //////  

Nova Crixás -      //////  

Nova Glória -      //////  

Nova Iguaçu de Goiás -      //////  

Nova Roma -      //////  

Nova Veneza -      //////  

Novo Brasil -      //////  

Novo Gama 1         

Novo Planalto -      //////  

Orizona -      //////  

Ouro Verde de Goiás -      //////  

Ouvidor -      //////  

Padre Bernardo 1         

Palestina de Goiás -      //////  

Palmeiras de Goiás -      //////  

Palmelo -      //////  

Palminópolis -      //////  

Panamá -      //////  

Paranaiguara -      //////  
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Paraúna -      //////  

Perolândia -      //////  

Petrolina de Goiás -      //////  

Pilar de Goiás -      //////  

Piracanjuba -      //////  

Piranhas -      //////  

Pirenópolis 1         

Pires do Rio -      //////  

Planaltina 1         

Pontalina -      //////  

Porangatu -      //////  

Porteirão -      //////  

Portelândia -      //////  

Posse -      //////  

Professor Jamil -      //////  

Quirinópolis -      //////  

Rialma -      //////  

Rianápolis -      //////  

Rio Quente -      //////  

Rio Verde -      //////  

Rubiataba -      //////  

Sanclerlândia -      //////  

Santa Bárbara de Goiás -      //////  

Santa Cruz de Goiás -      //////  

Santa Fé de Goiás -      //////  

Santa Helena de Goiás -      //////  

Santa Isabel -      //////  

Santa Rita do Araguaia -      //////  

Santa Rita do Novo Destino -      //////  

Santa Rosa de Goiás -      //////  

Santa Tereza de Goiás -      //////  

Santa Terezinha de Goiás -      //////  

Santo Antônio da Barra -      //////  

Santo Antônio de Goiás 1         

Santo Antônio do Descoberto 1         

São Domingos -      //////  

São Francisco de Goiás -      //////  

São João d'Aliança -      //////  

São João da Paraúna -      //////  

São Luís de Montes Belos -      //////  

São Luíz do Norte -      //////  

São Miguel do Araguaia -      //////  

São Miguel do Passa Quatro -      //////  

São Patrício -      //////  

São Simão -      //////  

Senador Canedo 1         

Serranópolis -      //////  

Silvânia -      //////  

Simolândia -      //////  

Sítio d'Abadia -      //////  

Taquaral de Goiás -      //////  

Teresina de Goiás -      //////  
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Terezópolis de Goiás -      //////  

Três Ranchos -      //////  

Trindade 1         

Trombas -      //////  

Turvânia -      //////  

Turvelândia -      //////  

Uirapuru -      //////  

Uruaçu -      //////  

Uruana -      //////  

Urutaí -      //////  

Valparaíso de Goiás 1         

Varjão -      //////  

Vianópolis -      //////  

Vicentinópolis -      //////  

Vila Boa 1         

Vila Propício -      //////   
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (2000). 

 


