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“Sua ganância empobrece a terra e deixa atrás de si os desertos” 

[...]. 

“Causar dano a terra é demonstrar desprezo pelo Criador. O homem 

branco também vai desaparecer, talvez mais depressa do que as 

outras raças. Continua sujando a sua própria cama e há de morrer, 

uma noite, sufocado nos seus próprios dejetos” [...]. 

“Nunca esqueça como era a terra quando dela tomou posse. E com 

toda a sua força, o seu poder, e todo o seu coração, conserva-a para 

os seus filhos, e ama-a como Deus nos ama a todos” [...]. 

“Só depois que a última árvore for derrubada, o último peixe for 

morto e o último rio for envenenado, vocês irão perceber que dinheiro 

não se come”.  

 

(Cacique Seattle da tribo Suquamish, do Estado de Washington, EUA, 

em 1855). 



 

 

 

RESUMO  
 

A preocupação com os resíduos dos bens de consumo descartados vem sendo discutida há 

algumas décadas no âmbito nacional e internacional. Um grande número de localidades têm 

sofrido transformações ambientais nocivas, decorrentes dos crescimentos populacionais, 

industriais e da oferta de bens. A geração de resíduos é um fenómeno inevitável que, se não 

for gerido apropriadamente, pode ocasionar danos irreparáveis no meio ambiente e na saúde 

pública. Setores diversos da sociedade, governamentais ou não, têm-se manifestado no 

sentido de alertar a população sobre esses danos e avançam com formas de os minimizar. O 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) brasileiro tem reafirmado a necessidade de controle 

dos resíduos através da publicação de vasta legislação. Uma grande conquista da sociedade, 

do setor público e da iniciativa privada brasileira, foi a instituição da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), através da Lei nº. 12.305 (2010). O presente trabalho pretende 

contribuir com a introdução de um Modelo de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(MGIRS), no Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG) em cumprimento da PNRS, a partir 

de uma pesquisa de carácter exploratório baseada no estudo do cotidiano do Complexo 

Hospitalar que envolverá a pesquisa participante e métodos de abordagem e de análises 

qualitativas tipificadas num estudo descritivo. O MGIRS sugerido é um trabalho inédito que 

envolve modelos estratégicos alternativos para a redução dos resíduos sólidos e o seu destino 

ambientalmente correto, proporcionando economia de recursos públicos. 

 

Palavra-chave: Modelo de Gestão Integrada; Resíduos Sólidos; Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; Hospital da Força Aérea Brasileira; Sustentabilidade. 



 

 

 

ABSTRACT  
 

The concern with consumer goods waste discarded has been discussed a few decades ago 

nationally and internationally. A large number of localities have been suffering harmful 

environmental changes arising from the growth of the population, the industry and goods 

offering. The generation of waste is an inevitable phenomenon that, if not properly managed, 

can cause irreparable damage to the environment and to the public health. Various sectors of 

society, governmental or non-governmental, have been manifesting in order to warn the 

public about these damages and how to minimize them. The Brazilian Ministry of 

environment (MMA) has reaffirmed the need for waste control through the publishing of an 

extensive legislation. A great achievement of the society, from both public and private 

sectors, was the establishment of the National Solid Waste Policy (PNRS), through the law 

No. 12.305 (2010). The present thesis proposal aims to contribute with the introduction of an 

Integrated Management Plan of Solid Waste (MGIRS) at Galeão Air Force Hospital (HFAG) 

in fulfillment of the PNRS, starting with a research of exploratory character based on the daily 

life study of the Hospital Complex which will involve the participant investigation and 

methods of approach and qualitative analysis typified in a descriptive study. The MGIRS, 

proposed, will be a new outline that will involve strategic alternative models for the reduction 

of solid waste and its environmentally correct destination, providing savings of public 

resources. 

 

Keywords: Integrated Management Plan; Solid Waste; National Solid Waste Policy; The 

Brazilian Air Force Hospital; Sustainability. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
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1.1. Enquadramento do tema de investigação 

A preocupação com os resíduos dos bens de consumo descartados vem sendo discutida há 

algumas décadas no âmbito nacional e internacional. Um grande número de localidades 

urbanas e rurais, em todo o mundo, tem sofrido transformações ambientais nocivas, 

decorrentes dos crescimentos populacionais, industriais e da oferta de bens de consumo 

descartados. Os resíduos gerados e os rejeitos diversos necessitam cada vez mais de 

vazadouros, lixões e/ou aterros sanitários para a sua disposição final, muitas vezes 

inadequados para esse fim.  

A geração de resíduos é um fenómeno inevitável que ocorre diariamente. Se não for gerido 

apropriadamente pode ocasionar danos irreparáveis ao meio ambiente e à saúde afetando os 

interesses da sociedade. Sem a infraestrutura necessária para oferecer um destino 

ambientalmente adequado, aos resíduos e rejeitos, muitas áreas desenvolvem soluções 

improvisadas ou emergenciais que acabam por se transformar em definitivas, gerando 

transtornos que se refletem em graves problemas para a saúde pública. 

As atividades realizadas nos serviços de saúde também produzem uma quantidade 

significativa de resíduos decorrentes da diversidade de materiais utilizados na assistência aos 

pacientes. Entre os fatores que contribuem para o aumento da geração de resíduos oriundos 

desta fonte estão o contínuo incremento da complexidade da atenção médica e o uso crescente 

de material descartável (Schneider; Rego; Caldart & Orlandin, 2001).  

Em virtude dos altos níveis de degradação ambiental e dos agravos à saúde do ser humano, a 

questão ambiental, no Brasil e no mundo, tornou-se preocupante sendo a problemática dos 

resíduos sólidos uma das mais sérias ameaças ao meio ambiente (Mota; Almeida; Alencar & 

Curi, 2009). 

Setores diversos da sociedade, governamentais ou não, têm-se manifestado no sentido de 

alertar a população sobre esses danos e encontrar formas de os minimizar. Os esforços 

mundiais e no Brasil, através de Conferências, Convenções, legislação nacional, entre outros, 

destinam-se a promover a educação ambiental no sentido de mudança de atitudes, 

conscientização e mobilização, a fim de mitigar os danos e incentivar o uso sustentável dos 

recursos naturais. Segundo Moser (1998), a educação ambiental é necessária como referencial 

teórico para a inclusão do indivíduo no contexto de sustentabilidade ambiental, tendo como 

tema central as inter-relações entre a pessoa e o meio ambiente que a circunda.  
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O Ministério do Meio Ambiente (MMA) brasileiro tem reafirmado a necessidade de controle 

dos resíduos através da publicação de Leis, Decretos, Resoluções, Normas e Portarias. A 

vasta legislação ambiental existente e a preocupação para com os resíduos dos bens de 

consumo descartados deu início a um processo de procura de soluções para reduzir o volume 

e os impactos gerados.  

Uma grande conquista da sociedade, do setor público e da iniciativa privada brasileira, foi a 

instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), através da Lei nº. 12.305, 

aprovada em 2 de agosto de 2010, que após 21 anos de discussões políticas, tramitando pelo 

Congresso e Senado, foi regulamentada pelo Decreto nº. 7.404, de 23 de dezembro de 2010, 

dando origem ao Comitê Interministerial da Política dos Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010c & 

BRASIL, 2010b).  

Outra iniciativa do MMA foi a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), criada 

em 1999, especificamente, para os órgãos públicos e autarquias, com a finalidade de 

sensibilizar os gestores públicos sobre as questões ambientais e sugerir um programa de 

gestão ambiental específico para cada órgão público (MMA, 1999). 

A crescente ideia de preservação dos recursos naturais e a questão da saúde pública, associada 

aos resíduos, indicam que a gestão integrada e os processos de tecnologia limpa são caminhos 

ambientalmente saudáveis, economicamente viáveis e tendem a ser cada vez mais 

demandados pela sociedade. Neste sentido, e com base na A3P, na PNRS e demais diplomas 

legislativos, o presente trabalho pretende contribuir para a Política de Gestão de resíduos, 

mais sustentável e com menor impacto no ambiente, tendo como exemplo, o macrouniverso 

da organização militar - Força Aérea Brasileira (FAB), importante instituição pública no país. 

O trabalho apresenta como foco, o microuniverso do segmento de suas Organizações 

Militares (OM´s
1
) e o Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG) como estudo de caso.  

A escassez de estudos relativos às políticas de sustentabilidade adotadas pelo setor público 

brasileiro para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos reforça a presente proposta e tende a 

dar continuidade às pesquisas que têm vindo a ser desenvolvidas
2
 sobre os impactos 

ambientais provocados pela geração de resíduos sólidos. Para além disso, há necessidade de 

                                                 
1 Organizações Militares (OM´s): Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG) – Órgão normatizador/fiscalizador e Gestor 

do Sistema Engenharia da Aeronáutica; Diretoria de Saúde (DIRSA) – Órgão Gestor dos Hospitais Militares e Serviços de Saúde da 

Aeronáutica; e Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG) – Hospital Militar de referência no sistema de saúde, no Brasil. 
2 Os impactos ambientais provocados pela geração de resíduos sólidos tem constituido o principal tema sob investigação da 

autora, desde 2009, no âmbito da preparação da sua dissertação de mestrado, e têm dado origem a outros documentos e iniciativas, 

destacando-se a publicação recente do trabalho “Brandão, Ana Beatriz (2015). Gestão de Resíduos de uma fazenda militar: estudo de caso da 
Fays-SP-Brasil. Schaltungsdienst Lange o.H.G., Berlin. ISBN:978-3-639-75495-7”. 
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estudar os diferentes posicionamentos técnicos e científicos a respeito da periculosidade e dos 

riscos associados aos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). 

1.2. Razões da escolha do objeto de estudo 

A FAB foi escolhida para o estudo por desempenhar um papel estratégico no cenário 

brasileiro, quanto à preservação do meio ambiente, e ocupar uma extensa área territorial. Este 

organismo tem o dever de dar cumprimento à PNRS e promover a indicação de novos padrões 

de produção e de consumo dos recursos naturais. Gerir os resíduos, evitando a degradação dos 

recursos naturais e a contaminação do solo, do ar e da água, poderá contribuir em larga escala 

para a preservação do meio ambiente, para além de constituir exemplo na redução dos 

impactos económicos e sociais negativos gerados pelas atividades públicas. 

No sentido de alicerçar o estudo científico a um grande gerador de resíduos, para possibilitar 

uma pesquisa exclusiva e mais aprofundada, foi escolhido o Complexo Hospitalar do HFAG. 

(Figura 1.1). 

 

BAIA 
DE 

GUANABARA

ILHA DO GOVERNADOR
RIO DE JANEIRO

BRASIL

HFAG

 
Figura 1.1 – Localização da área do Complexo Hospitalar do HFAG, no bairro da Ilha do Governador, Estado do 

Rio de Janeiro, Brasil. 

Fonte: Imagem Digital globe, (Google Earth, 2015). 
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Trata-se de um hospital de grande porte, referência no sistema de saúde brasileiro que 

contribui para a geração de uma quantidade significativa de variados tipos de resíduos e, 

consequentemente, apresenta uma necessidade voraz de um modelo estratégico que permita a 

gestão dos mesmos.  

Não obstante os fatores referidos, a própria gestão integrada dos resíduos sólidos é um 

processo complexo e financeiramente oneroso, que envolve várias atividades interligadas e 

que necessitam de planeamento, de recursos e de estratégias para ser implementado. A sua 

execução depende, pois, de uma estrutura física, de condições de trabalho, de recursos 

humanos qualificados e de normas de conduta apropriadas a um descarte correto de resíduos, 

para todos os profissionais envolvidos, principalmente, oriundos da área de saúde.  

Torna-se cada vez mais necessário o desenvolvimento de ações no sentido de tornar 

sustentáveis os sistemas de manejo
3
 de resíduos no hospital, principalmente para os resíduos 

de saúde, cuja gestão deve ser diferenciada, por constituirem um foco de contágio de doenças.  

Neste sentido, Laville e Jean (1997, p.12) observam que “Eleger um problema de pesquisa é 

observar bem seu ambiente de vida, de modo atento e crítico”.  

A eleição do objeto de estudo assentou ainda nos processos de trabalho observados no 

Complexo Hospitalar e suas OM´s associadas, onde é possível identificar a carência de um 

sistema eficiente de Gestão Integrada de Resíduos; a falta de um planeamento integrando os 

conhecimentos científicos, técnicos e legislativos; a ausência de prevenção adequada e o 

manejo inadequado dos resíduos produzidos, sem o estabelecimento correto de um processo 

de segregação e tratamento, até ao seu correto descarte, possibilitando riscos ambientais e 

impactos económicos com prejuízos financeiros.  

Os problemas relativos à crescente geração dos bens de consumo descartados e os riscos 

ocasionados na saúde provenientes do manejo inadequado de resíduos, no hospital em estudo, 

constituem, assim, os antecedentes fundamentais para o desenvolvimento de um Modelo de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (MGIRS), dando cumprimento ao estabelecido na 

legislação brasileira, e que se propõe neste trabalho, por forma a originar benefícios 

económicos/financeiros, sociais, educativos e ambientais para o caso de estudo em particular, 

e sua comunidade no geral. Pretende-se que o referido modelo assente no manejo dos resíduos 

sólidos no complexo hospitalar, desde a sua geração até o seu destino final e permita a sua 

                                                 
3 Manejo é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento desde a geração até a 

disposição final. 
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gestão integrada com as demais OM´s e organismos públicos envolvidos. 

1.3. Questões e hipóteses de partida 

Tendo em consideração que um dos elementos da vulnerabilidade da saúde pública e do risco 

socioambiental resulta da falta de um Modelo de Gestão Integrada de Resíduos, identificou-se 

como questão principal para investigação no presente estudo, a seguinte:  

 

De que modo se poderá introduzir um MGIRS, no âmbito da FAB, utilizando como protótipo 

o HFAG, que favoreça o cumprimento da PNRS e da Agenda Ambiental da Administração 

Pública, e promova, em simultâneo, maior eficiência económico/financeira e ambiental?  

 

No seguimento desta questão, outras mais específicas se colocam e se entendem como 

urgentes para o estudo da temática exposta:  

a) O HFAG dá cumprimento aos requisitos da PNRS, através de um sistema de gestão 

integrada de resíduos sólidos? 

b) O HFAG possui um diagnóstico de todos os tipos de resíduos sólidos gerados no 

Complexo Hospitalar? 

c) O HFAG tem um plano geral estratégico de gestão integrada, com instruções 

normativas, para o manejo dos resíduos e rejeitos sólidos gerados? 

d) A DIRENG e a DIRSA controlam técnica e administrativamente, através de um plano 

de logística sustentável, a gestão dos resíduos e rejeitos sólidos gerados pelo HFAG? 

e) A DIRENG e a DIRSA possuem ferramentas para o controle e avaliação da gestão 

integrada dos resíduos e rejeitos sólidos gerados pelo HFAG? 

Tendo como referências os problemas e questões levantadas e tomando como base a 

legislação e os estudos científicos sobre resíduos sólidos e as práticas administrativas regidas 

pela dinâmica militar, temas que serão expostos e analisados em secções posteriores, foi 

estabelecida como hipótese principal deste trabalho a seguinte: 

 A gestão dos resíduos sólidos no HFAG atende, parcialmente, aos requisitos 

estabelecidos na PNRS e na Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P) e 
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carece de integração com as OM´s dirigentes e com as organizações que fazem parte 

do Sistema Nacional de Meio Ambiente e de Saúde Pública. 

Para melhor abranger a hipótese principal, as seguintes hipóteses complementares foram 

apresentadas no sentido de serem comprovadas no decorrer do presente trabalho no âmbito do 

HFAG: 

 a DIRENG e a DIRSA não cumprem nem monitorizam os critérios impostos na PNRS 

e da A3P estabelecidas pelo MMA; 

 as ações para implantar um plano de gestão integrado de resíduos sólidos no HFAG 

são pouco integradas entre si, cujas diretrizes deveriam ser estabelecidas pela 

DIRENG e pela DIRSA, no cumprimento da Política Nacional de Meio Ambiente;  

 com base nos estudos científicos e específicos para monitorizar os impactos 

ambientais e económicos gerados pelos resíduos e rejeitos sólidos, é possível 

desenvolver ferramentas metodológicas de gestão para minimizar os possíveis 

prejuízos financeiros e ambientais, promovendo a melhoria da gestão ambiental, 

através de um Modelo de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; e 

 o HFAG carece de um programa de educação ambiental para conscientização dos seus 

usuários
4
.  

1.4. Objetivos 

Este trabalho propõe a padronização da gestão de resíduos sólidos na área pública hospitalar, 

utilizando como protótipo o ambiente de um hospital militar da FAB, com a finalidade de 

conscientizar os envolvidos quanto aos impactos, riscos e prejuízos do manejo inadequado 

dos resíduos sólidos produzidos pelos seus processos de trabalho e contribuir para a 

preservação do meio ambiente. 

Partindo das organizações da FAB que se situam na área de jurisdição do Terceiro Comando 

Aéreo Regional (III COMAR)
5
, no Rio de Janeiro (Brasil), pretende-se concretamente 

elaborar um sistema de gestão intitulado Modelo de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(MGIRS), que promova a maior eficiência económico/financeira e ambiental, no HFAG. 

                                                 
4 Usuários – pacientes, acompanhantes, visitantes e funcionários civis e militares. 
5 Unidades da Aeronáutica, propostas para o estudo de caso, que se encontram na Região Metropolitana do Rio de Janeiro: 

Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG); Diretoria de Saúde da Aeronáutica (DIRSA); e Hospital de Força Aérea do Galeão 
(HFAG). 
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Pretende-se que o Modelo reúna um conjunto de ações integradas exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e de destino final dos 

resíduos sólidos e dos rejeitos, ambientalmente adequada; inerentes à gestão dos resíduos 

sólidos, instituída pela PNRS, Lei nº. 12.305 (BRASIL, 2010c) e pela Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), (MMA, 1999a). 

Para a concretização do objetivo principal de estudo, torna-se necessário a prossecução dos 

seguintes objetivos específicos:  

 analisar a legislação e as políticas brasileiras de Meio Ambiente e de Gestão de 

Resíduos Sólidos e observar os esforços internacionais e o comportamento dos países 

a respeito dos resíduos, para possibilitar uma visão objetiva e consistente sobre a 

pesquisa realizada de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, especificamente os RSS; 

 analisar a classificação científica brasileira dos resíduos para possibilitar a correta 

investigação dos que são gerados no HFAG; 

 verificar se o HFAG cumpre, por meio de um sistema de gestão integrada de resíduos 

sólidos, os termos da PNRS e de demais regulamentos pertinentes aos Resíduos dos 

Serviços de Saúde (RSS);  

 identificar a existência de um plano geral estratégico de gestão integrada, com 

instruções normativas, para o manejo dos resíduos e rejeitos sólidos gerados; subsidiar 

a Diretorias de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG) e a Diretoria de Saúde da 

Aeronáutica (DIRSA), unidades que, repetivamente, supervisionam e administram o 

hospital, no que se refere à normatização e à execução da PNRS;  

 verificar se as Diretorias têm o controle administrativo e estratégico para a gestão dos 

resíduos e rejeitos sólidos gerados pelo Hospital e identificar se possuem ferramentas 

para controle e avaliação da gestão;  

 analisar as estratégias existentes no HFAG, na DIRENG e na DIRSA para a gestão 

integrada dos resíduos sólidos e apresentar subsídios para a reestruturação dos 

processos internos de forma a garantir que os negócios das organizações estejam 

alinhados;  

 verificar se o HFAG possui o diagnóstico de todos os tipos de resíduos sólidos gerados 

na área de seu complexo hospitalar e estabelecer critérios para o manejo adequado dos 

resíduos sólidos;  
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 caracterizar obstáculos e necessidades, pontos fortes e fracos, meios disponíveis e 

meios potenciais para verificação do cumprimento das normas legais de resíduos 

sólidos;  

 investigar os impactos económicos decorrentes do desperdício e do manejo 

inadequado de resíduos no ambiente hospitalar; 

 verificar impactos do manejo inadequado dos resíduos para dar subsídios às estratégias 

propostas; promover um balanço crítico das estratégias existentes no HFAG, na 

DIRENG e DIRSA para a gestão integrada dos resíduos sólidos; 

 identificar metas e estabelecer estratégias para mitigar os efeitos adversos das 

atividades de manuseio dos resíduos sólidos, as dificuldades e os possíveis prejuízos;  

 estabelecer um plano de ação a curto, médio e longo prazo, com base na A3P e no 

Plano de Logística Sustentável (PLS); e  

 incentivar a oferta de educação ambiental para os usuários do HFAG, contribuindo 

para a construção da consciência crítica, para o uso racional dos recursos renováveis, 

eliminando o modelo mental de esgotamento dos recursos naturais, valorizando os 

esforços despendidos em cada setor do hospital, através de incentivos e premiações, 

relativa ao correto manejo e a eliminação de acidentes com RSS. 

Pretende-se ainda que a implantação do MGIRS na FAB possibilite mudanças de paradigmas 

em relação à sustentabilidade socioambiental e económica, podendo servir como exemplo não 

só para a comunidade militar, como para as demais organizações, comunidade académica, 

sociedade e o país, a partir de processos de renovação e conservação, considerando a 

legislação que lhes é pertinente.  

A questão ambiental, vista pela ótica do desenvolvimento sustentável, no Modelo proposto 

para o HFAG, deve possibilitar mudanças significativas no cenário da aeronáutica brasileira, 

mantendo e continuando os trabalhos em outras unidades da FAB. 

A elaboração do MGIRS é, pois, um trabalho inédito que envolve estratégias alternativas para 

a redução, o tratamento e o destino ambientalmente correto dos resíduos sólidos com o intuito 

de proporcionar uma melhor gestão dos recursos destinados ao HFAG. Estas estratégias 

contribuirão para reestruturação de processos administrativos internos que trarão soluções aos 

problemas identificados no ambiente público, quanto à gestão integrada dos resíduos sólidos, 
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de forma a que possa garantir que os negócios da OM estejam alinhados com os conceitos de 

sustentabilidade económica, social e ambiental.  

Pretende-se promover a divulgação ampla dos elementos levantados no MGIRS, através dos 

meios disponíveis
6
, internos ao Comando da Aeronáutica; da comunidade académica; e 

organizações públicas municipais, estaduais e federais. O Modelo também poderá ser 

divulgado e disponibilizado aos diferentes usuários da FAB
7
 em todo o Brasil, através da 

ferramenta eletrónica Interna da Aeronáutica (INTRAER), no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento de uma análise multicritério
8
 (educacional, ambiental, social, económica, 

operacional e institucional/administrativa) efetivando e renovando continuamente o processo 

proposto. 

1.5. Processo geral do trabalho 

A metodologia desenvolvida no trabalho assentou em quatro fases principais, que se 

relacionam diretamente com os objetivos propostos anteriormente e serão pormenorizadas no 

Capítulo 5, que dará o suporte metodológico a pesquisa. 

Fase I: Documental 

Na primeira fase, relativa ao enquadramento teórico do tema, foram analisados os documentos 

sob a forma de pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Os resultados obtidos nesta 

etapa contribuíram para o levantamento do referencial teórico e a construção do conhecimento 

científico e técnico sobre a problemática dos resíduos e políticas ambientais existentes no 

Brasil e no mundo, permitindo delimitar o tema abordado e aperfeiçoar as posições críticas 

sobre o mesmo. 

Fase II: Diagnóstico 

Após o conhecimento da legislação ambiental, do aprofundamento teórico e científico sobre o 

tema de resíduos sólidos, foi desenvolvida a fase do diagnóstico. Foram aplicadas pesquisas 

in loco, entrevistas e a observação participativa pela autora, no que respeita ao processo de 

                                                 
6 Foram identificados como meios disponíveis a constituição de grupos e comissões de trabalho; de redes públicas, municipais, 

estaduais e federais; a divulgação em cursos, palestras, encontros, seminários, conferências; e publicações de artigos em jornais, revistas; e os 

demais meios de comunicação. 
7 Usuários da FAB - servidores públicos federais civis e militares. A divulgação poderá ser através da utilizando da ferramenta 

eletrónica de comunicação interna (INTRAER). 
8 Instrumentos multicriteriais para auxílio ao projeto são discutidos como meio de subsidiar a escolha de critérios e prioridades 

que possam efetivar a sustentabilidade do projeto. 
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gestão de resíduos no hospital sob estudo e em reuniões nas demais organizações envolvidas. 

A observação participativa possibilitou o conhecimento real das dificuldades existentes e o 

levantamento das questões e problemas na gestão de resíduos do hospital. Nesta fase de 

diagnóstico puderam ser observadas as deficiências no manejo e as dificuldades de mão de 

obra, tanto do quadro do efetivo do hospital quanto das diretorias de apoio. Ainda nesta fase 

de coleta de dados, foram usadas as ferramentas Balanced Scorecard (BSC) e a análise SWOT 

- Strenghts (Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) e 

Threats (Ameaças) para, respetivamente, organizar e estruturar o conhecimento da FAB e 

identificar os pontos críticos e positivos que poderiam ser aproveitados no hospital para a 

formulação do Modelo, objetivo central do trabalho. 

Fase III: Avaliação económica, administrativa e ambiental 

A terceira fase foi dedicada à avaliação económica, administrativa e ambiental dos resultados 

obtidos através das ferramentas usadas na fase anterior (BSC, SWOT) e dos índices 

produzidos no diagnóstico das OM´s, para evidenciar os prejuízos económicos e os 

desperdícios; as facilidades e dificuldades nos acidentes com manejo deficiente de resíduos e 

os custos com o tratamento e disposição final dos resíduos infetantes; os riscos para a saúde 

do manejo de resíduos perfurocortantes; a carência de profissionais de quadro definitivo das 

carreiras específicas de saúde, engenharia e ambiental; e a necessidade de capacitação 

profissional e conscientização dos usuários para a educação ambiental.  

Fase IV: Propostas 

Na quarta fase, para além da análise de modelos internacionais, a utilização das ferramentas 

A3P e PLS permitiram delinear o plano estratégico de ação necessário para a proposição do 

MGIRS. 

1.6. Organização do trabalho 

Visando a estruturação lógica do trabalho, a tese está organizada em sete Capítulos. O 

primeiro, disposto nesta introdução, expõe os motivos do estudo, os problemas e dificuldades 

existentes para a gestão de resíduos, as hipóteses que contribuem para o desenvolvimento de 

uma linha de investigação coerente e a identificação dos objetivos que assentam na procura da 

melhoria do sistema existente, no sentido de uma visão integrada e sustentável das ações 
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necessárias à gestão dos resíduos sólidos. Também é exposto, de forma resumida e abreviada, 

o procedimento metodológico global desenvolvido para a prossecução dos objetivos 

propostos, para facilitar o acompanhamento do trabalho escrito. 

No segundo Capítulo são apresentados os principais aspetos técnicos e científicos relativos à 

política de meio ambiente e de desenvolvimento sustentável desenvolvida no Brasil e no 

Mundo, bem como são expostos os esforços mundiais crescentes sob a forma de Tratados e 

Convenções, sobre o meio ambiente e os resíduos, por forma a enquadrar o interesse da 

temática em estudo.  

Com a finalidade de nortear o trabalho sobre as interferências legais de cada órgão público 

brasileiro no manejo de resíduos e para que a proposição do Modelo de gestão esteja 

fundamentada política e legalmente, apresenta-se um terceiro Capítulo com considerações 

críticas a respeito da legislação produzida no Brasil direcionada para o manejo de resíduos 

sólidos e de saúde, e para os profissionais responsáveis pela sua gestão e pela educação 

ambiental. Neste capítulo são destacadas as premissas que orientam a gestão de resíduos no 

Brasil, os vários Ministérios que legislam sobre o assunto e que integram o sistema de 

controle e manejo de resíduos, complementado com as suas principais normas, regulamentos 

e leis. Este capítulo dá suporte ao desenvolvimento legal do trabalho e investiga os principais 

propósitos e atribuições de cada órgão do Governo Federal, Estadual e Municipal. 

Para que os variados tipos de resíduos e sua forma de manejo pudessem ser reconhecidos e 

diagnosticados no HFAG, no quarto Capítulo fundamenta-se cientificamente a classificação 

dos resíduos, de acordo com as premissas ambientais e de saúde brasileiras e os organismos 

responsáveis pela classe, origem, tipo e forma de transporte. Também são expostos os 

variados tipos de tratamento de resíduos até à sua disposição final.  

A metodologia específica aplicada neste trabalho assentou no uso de Modelos de gestão 

organizacional, utilizando as ferramentas de gestão da A3P e o PLS recomendado nesta 

agenda, assim como o Balanced Scorecard (BSC) e a análise da matriz SWOT, cujos detalhes 

estão demonstrados no quinto Capítulo. Ainda neste capítulo, para além do procedimento 

utilizado para a pesquisa bibliográfica e documental e das visitas ao Complexo Hospitalar do 

Galeão, foram expostas as entrevistas estruturadas e semiestruturadas conduzidas no trabalho.  

Logo de seguida, tomando como base os estudos da legislação brasileira e da classificação 

dos resíduos demonstradas nos terceiro e quarto capítulos, respetivamente, e por forma a dar 

seguimento ao objetivo central do trabalho, apresenta-se no sexto capítulo o diagnóstico do 
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objeto de estudo, através do levantamento dos aspetos fisiográficos da região onde estão 

situados: o HFAG, as OM´s envolvidas e o Município do Rio de Janeiro. Neste capítulo são 

identificados cientificamente e de acordo com os regulamentos existentes, os resíduos gerados 

em cada setor do hospital, as suas principais características quanto ao seu manejo e os meios 

disponíveis do HFAG, do Estado e do Município, para o seu tratamento e despejo final. É 

nesta parte do trabalho que se pretende confirmar (ou não), as hipóteses levantadas 

inicialmente. 

Por fim, no último capítulo, procurando atingir os objetivos propostos, foram pesquisados 

alguns modelos relativos ao assunto central e elaborado um guia de pontos de reflexão, para a 

proposição do MGIRS. O Modelo sugerido destina-se a chamar a atenção dos leitores 

oriundos do mundo académico, das autoridades governamentais, da sociedade e dos gestores 

das unidades hospitalares, para questões que envolvem o meio ambiente, os resíduos e o 

cumprimento da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 

CAPÍTULO 2 

PANORAMA MUNDIAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
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2.1. Introdução 

A preocupação com o desenvolvimento sustentável e o meio ambiente extrapolou as 

fronteiras académicas tornando-se um dos principais ingredientes para o desenvolvimento de 

Modelos de Políticas de Sustentabilidade de instituições que têm como meta o equilíbrio entre 

os objetivos: económicos, sociais e ambientais. Estão envolvidos nesse propósito lideranças 

mundiais, governos, universidades, organizações não governamentais (ONGs) e empresas. 

Atualmente, entende-se que os problemas ecológicos somente podem ser compreendidos 

através da relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente, sendo o desenvolvimento 

sustentável a garantia da continuidade humana e do seu meio externo baseado numa outra 

forma de relação da sociedade com a natureza (Bellen, 2002). Tal significa que o 

desenvolvimento sustentável visa atender as necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de atender as suas próprias necessidades (WCED, 1987). 

Para Martínez (1998, pp.102-103), o termo desenvolvimento sustentável combina as ideias de 

“desenvolvimento econômico e capacidade de sustento”. Já Sachs (2004) sugere o 

desdobramento do conceito em inclusão social, ambiente sustentável e economia sustentada 

no tempo. 

Outros autores diferem deste contexto: Carvalho (2006) descreve que o desenvolvimento 

sustentável é uma noção sem teoria, pois quer designar uma ação educadora do Estado sobre a 

sociedade de modo histórico; Banerjee (2006), Brito (1999), Diegues (2001), Montibeller 

(2004) e Santos (2008) não o consideram como uma mudança de paradigma, e Fernandes 

(2006) afirma que o desenvolvimento sustentável não consegue corrigir a disparidade de 

riqueza entre as nações, não relaciona coerentemente os problemas ambientais com os sociais 

e nem apresenta um novo projeto societário que, de facto, traga equidade social, prudência 

ecológica e sustentabilidade económica. 

A crise ambiental, evidenciada a partir dos anos 1990, trouxe para primeiro plano a 

necessidade de um novo padrão de desenvolvimento focado na sustentabilidade e na 

integração entre sociedade e natureza (Diegues, 1996). Tal situação tornou necessário que os 

objetivos a serem perseguidos pelas políticas públicas fossem definidos e sustentados por uma 

coligação ampla de interesses sociais (Evans; Rueschemeyer & Skocpol, 1985). Não é possível 
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falar de desenvolvimento sustentável existindo diferenças entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, esgotamento dos recursos naturais e consumo sem consciência ambiental. 

A sociedade ocidental caracteriza-se por ser consumista, procurando a todo o custo suprir as 

suas necessidades imediatas. A utilização de fontes de energia variadas, o desenvolvimento de 

novas tecnologias e a crescente demanda por alimentos aliados ao crescimento populacional 

fizeram do consumo um fetiche capitalista, colocando em ‘cheque’ o modelo económico 

adotado.  

O crescimento diferenciado da população mundial, a partir do século XX, conforme 

demonstra a Figura 2.1, e a exploração desmedida dos recursos naturais para suprir a 

necessidade de consumo, elevou, consequentemente, o nível de resíduos descartados 

comprometendo o equilíbrio necessário entre os objetivos económicos, sociais e ambientais. 

Segundo estatísticas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012), a montanha 

de lixo sobre a terra em 2.050 deverá chegar a um 1.500.000.000 de toneladas. 

 

 
        Figura 2.1 – Evolução da população mundial e sua projeção até 2050. 

        Fonte: Population Reference Bureau – PRB (2010). 

 

De acordo com Nunesmaia (1997), os resíduos urbanos constituem umas das grandes 

preocupações das sociedades contemporâneas. Eles contribuem de forma arrasadora para a 

destruição do meio ambiente, pois seus efeitos são responsáveis pela poluição visual (da 

paisagem), do solo, do ar e das águas, sem falar nas doenças que agridem o homem, para além 

de desequilíbrio dos ecossistemas, muitas vezes, irreversível. O que se torna duvidoso é a 

existência da humanidade face ao ritmo atual de destruição do planeta.  

A visão de Nunesmaia (Ibidem) é compartilhada por Gray (2005, p.21): “A humanidade se 

engana ao acreditar que ocupa um lugar de destaque no universo, que pode controlar seu destino e 
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algum dia ser capaz de construir um mundo melhor. A raça humana será descartada quando não tiver 

mais utilidade para o planeta”. 

Para o autor, a contagem regressiva para a extinção da humanidade já se iniciou e esta poderá 

liquidar-se antes do próximo século, pela combinação do agravamento do efeito estufa com os 

desastres climáticos e a escassez de recursos. Na mesma linha de pensamento, Carvalho, 

Furtine Neto, Nilton & Fernandes(2000) mencionam que, de facto, a humanidade está perdida 

no papel de preservação do meio ambiente. Os autores afirmam que é preciso fazer uma 

reflexão crítica e tentar solucionar o problema na fonte geradora antes que o ambiente entre 

em colapso.  

Sachs (2002) apresenta um pensamento mais otimista quando afirma que a grande transição 

para uma cultura ambientalista dar-se-á quando surgir uma nova civilização fundamentada no 

aproveitamento sustentável dos recursos naturais. Para o autor, no trinómio “B ao cubo”, a 

biodiversidade e a biomassa estão sujeitas à natureza, enquanto a biotecnologia depende do 

homem. A nova civilização fundamentada no planeamento sustentável incorporada no “B ao 

cubo” dá especial importância ao fator biotecnologia, que contribui para o desenvolvimento 

da tecnologia verde. Acredita-se ser esta a melhor maneira de reconfigurar e modificar o 

comportamento económico ambiental e socialmente destrutivo.  

Até há 500  anos atrás, na época da civilização Inca
9
, na América do Sul, o desenvolvimento 

assentava numa relação simbiótica e de respeito com a natureza e seus ciclos, promovendo um 

desenvolvimento sustentável e responsável. Atualmente, existem ainda algumas iniciativas 

mundiais baseadas nos princípios de sustentabilidade ecológica. São o caso, por exemplo, das 

ecovilas
10

, que somam mais de 400 de acordo com o banco de dados da Global Ecovillage 

Network 
11

(2013), distribuídas por países
12

 de diferentes continentes. O Brasil possui ecovilas 

ou comunidades sustentáveis e, em alguns, tratam-se de organizações de permacultura
13

. 

Outras comunidades, apesar de pequenas, também têm caráter comunitário de 

                                                 
9 Os Incas viveram na região da Cordilheira dos Andes (América do Sul) nos atuais países: Peru, Bolívia, Chile e Equador. 

Fundaram, no século XIII, a capital do império: a cidade sagrada de Cusco. Foram dominados pelos espanhóis em 1532. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Inca 
10 Ecovilas - comunidades rurais ou urbanas de pessoas, que buscam integrar um ambiente social assegurador de um estilo de vida 

de baixo impacto ecológico. Para atingir este objetivo, as ecovilas integram vários aspetos do projeto ecológico: permacultura, construções 

de baixo impacto, produção verde, energia alternativa, práticas de fortalecimento de comunidade, entre outras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecovila 
11 A Global Ecovillage Network é uma organização global. Trabalha em diferentes regiões- GEN-Africa, GEN-Europe, GENOA in 

Oceania & Asia, GENNA in North America, CASA in Latin America and NextGEN. http://gen.ecovillage.org/node/5028 
12 Brasil, Portugal, Índia, EUA, Canadá, Kenya, Escócia, Egito, Uruguai, Alemanha, Nepal, Itália, Senegal, Finlândia, Chile, 

Israel, Japão, México, Nicarágua, Austrália, Dinamarca, Gana, Tailândia e Islândia. 
13 Permacultura - forma sistémica de pensar e conceber os princípios ecológicos que podem ser usados para projetar, criar, gerir e 

melhorar todos os esforços realizados por indivíduos, famílias e comunidades no sentido de um futuro sustentável. A sustentabilidade 
ecológica, ideia inicial, estendeu-se à sustentabilidade dos assentamentos humanos locais. 

http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=comunidades-sustentaveis.htm&url=http://gen.ecovillage.org/
http://hsw.uol.com.br/framed.htm?parent=comunidades-sustentaveis.htm&url=http://gen.ecovillage.org/
http://www.suapesquisa.com/paises/peru
http://www.suapesquisa.com/paises/chile
http://www.suapesquisa.com/cidadesdomundo/cusco.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Inca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecovila
http://gen.ecovillage.org/node/5028
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sustentabilidade. Porém, apesar dos esforços, tais iniciativas não são suficientes para frear os 

problemas inicialmente apresentados. 

Pode afirmar-se que sustentabilidade não é apenas ambiental, económica e social, mas 

cultural, de governança política envolvendo também o sistema administrativo internacional. O 

ecodesenvolvimento requer planeamento local e participativo, ao nível micro, das autoridades 

e populações locais, sendo o êxito das iniciativas dependente das negociações entre os 

"stakeholders”
14

. 

É necessário reconfigurar os padrões de produção coorporativos com equidade social e 

prudência ambiental, para dar rumo a um novo conceito, construindo um novo paradigma 

socioambiental e económico. Tal ideia levou à mobilização da comunidade internacional no 

sentido de procurar soluções para o controle da deterioração ambiental. Vários aspetos têm 

sido abordados a fim de se conservar o ativo ambiental, oferecer melhores condições sociais à 

população e explorar os recursos naturais de forma racional e económica. 

A conceção de uma consciência coletiva, em relação ao meio ambiente, e a complexidade das 

atuais demandas ambientais, sociais e económicas, induzem a um novo posicionamento dos 

três níveis: de governo, da sociedade e da iniciativa privada. O governo na confeção e 

fiscalização das Leis; a sociedade conscientizando-se com a redução do consumo de bens 

descartáveis; e a responsabilização da iniciativa privada com a produção de bens de consumo 

renováveis contando com logística reversa
15

 (BRASIL, 2010c). 

Órgãos governamentais, representados por chefes de estado e governo, ministros e delegados, 

têm demonstrado uma crescente preocupação com este tema. Em reuniões
16

 com 

representação de lideranças mundiais têm sido firmados protocolos no sentido de reparar os 

passivos ambientais, alterar as fontes de produção, reduzir a pobreza dos povos e rever o 

modelo de desenvolvimento/consumo vigente. Todas as ações apresentam como propósito 

controlar a degradação ambiental e, com isso, garantir um legado às gerações futuras. 

Em paralelo, os setores da sociedade civil têm agregado as suas forças para orientar as 

decisões das delegações internacionais para alcançar um novo sistema de produção e consumo 

consciente, em prol do desenvolvimento sustentável. O objetivo maior reside na indução de 

                                                 
14 "stakeholders" - todos os envolvidos numa determinada questão. 
15 De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (estabelecida pela lei 12.305, de 02/08 (2010), a logística reversa pode 

ser definida como “instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 

ciclos produtivos, ou outro destino final ambientalmente adequada”. 
16 Os Tratados e Convenções internacionais desenvolvidas sobre o tema são explicitadas no item 2.3 deste Capítulo. 
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novas formas de condutas nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade como um todo, 

tornando-a apta a agir em busca de alternativas para a solução dos problemas ambientais, 

como forma de elevação da sua qualidade de vida. 

A necessidade de diminuir o volume de resíduos e/ou rejeitos gerados está presente, portanto, 

na comunidade mundial. Indicadores de sustentabilidade confirmam as ameaças que os 

resíduos representam em termos de catástrofes e doenças. As atividades de recusar, reduzir, 

reutilizar, reciclar, reverter, responsabilizar e respeitar os recursos naturais para a não-geração 

ou a para redução de resíduos e rejeitos, são coadjuvantes poderosas do processo político para 

preservar o planeta. 

2.2. Política de gestão de resíduos sólidos no contexto mundial 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) tem como missão 

promover a conservação do meio ambiente e o uso eficiente de recursos no contexto do 

desenvolvimento sustentável. De entre as principais áreas temáticas de atuação do PNUMA, 

estão o uso eficiente de recursos e o consumo e produção sustentáveis. Observa-se no 

programa que muitos problemas de poluição e de desperdício são causados pelo contínuo 

crescimento económico e pela dependência de níveis elevados de energia e de recursos 

naturais. 

Os impactos ambientais causados pela geração de resíduos no mundo e as leis ambientais que 

exigem o seu destino correto geram diferentes ações em cada país. Há dificuldades de 

implantação de políticas de gestão de resíduos e são poucas as nações que alcançam sucesso 

na forma de gerir os seus resíduos e rejeitos. Ao longo de algumas décadas, o cenário mundial 

tem apresentado iniciativas exitosas ou fracassadas, retratando as diferentes respostas dos 

países em relação ao problema de descarte dos rejeitos acumulados.  

No período de quinze anos, entre 1980 e 1995, a produção anual de resíduos por habitante, na 

Europa, atingiu a média de 430 kg e o Norte da América alcançou os 620 kg (United Nations 

Environment Programme [UNEP] 2005). Quinze anos depois, em 2010, os vinte e sete países 

da UE produziram um total de resíduos de 2.570 milhões de toneladas por ano, provenientes 

de atividades económicas e de resíduos domésticos, dos quais, cerca de 94,5 milhões de 

toneladas, equivalentes a 3,7% do total, foram classificados como resíduos perigosos. 

(EUROSTAT, 2012). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Hazardous_chemicals
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De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), os 

Estados Unidos da América (EUA) lideram, atualmente, a produção de RSU. Com mais de 

2,5 kg de resíduos produzidos, em média, por habitante/dia. A Noruega também possui níveis 

próximos. A Itália produz cerca de 89.000 toneladas de resíduos por dia, aproximadamente, 

2,23 kg per capita. O estudo da (OCDE, 2010), na Figura 2.2, retrata a situação mundial. 

 

 
Figura 2.2 -  Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no mundo, por kg/habitante/dia. 

Fonte: OCDE (2010). 

Um estudo do panorama do lixo realizado pela (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais [ABRELPE] 2013), em 364 cidades do Brasil, mostra que o 

cidadão brasileiro produz, atualmente, a mesma quantidade de lixo
17

 que o europeu e já se 

aproxima dos Estados Unidos da América em produção de lixo. A melhoria do poder de 

compra dos primeiros está a permitir que a população do país gere cada vez mais lixo 

inorgânico, como embalagens, ao mesmo tempo que a implantação de programas de coleta 

seletiva e dos níveis de reciclagem não crescem na mesma medida (Figura 2.3). 

                                                 
17 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2004a) define o lixo como restos das atividades humanas, considerados 

pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não 

seja passível de tratamento convencional. Observa-se que há muitas outras classificações do que simplesmente lixo, composto por vários 
outros tipos de resíduos sólidos: os reutilizáveis, os recicláveis, os compostáveis, os que podem ser tratados adequadamente e transformados 

para o aproveitamento energético, entre outros. Somente depois de esgotados todos os tipos de tratamento e o resíduo não tiver qualquer 

utilidade, transforma-se em lixo, aquilo que resta de qualquer utilização (resto), ou rejeito, e deve ser disposto, adequadamente, seguindo as 
normas ambientais. 
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VALORES ACIMA - MÉDIA EM KG/HABITANTE/DIA 
VALORES ACIMA EM PORCENTAGEM (%) 

GERAÇÃO DE LIXO EM TONELADA/DIA 

Figura 2.3 – Panorama do lixo (coleta per capta) produzido nos EUA/Brasil/Europa – dados comparativos, 2009. 

Fonte: ABRELPE (2013). 
 

Vários são os tipos de resíduos sólidos gerados no planeta e a localização de seus despejos 

gera maiores preocupações a cada dia. Uma grande preocupação da comunidade mundial, 

incluindo a sociedade brasileira e os ambientalistas, é sobre o resíduo que resulta do processo 

de produção da energia nuclear. Atualmente existem, aproximadamente, 438 usinas 

nucleares em operação e 31 em construção, em 32 países, e o destino destes resíduos ainda 

não é considerado seguro. Outra grande preocupação da ciência e da comunidade mundial é o 

resíduo acumulado nos oceanos. Conforme dados do Greenpeace 
18

 (2009), estão a formar-

se ilhas de resíduos de plásticos que representam 90% do lixo flutuante do oceano, para além 

da quantidade considerável de outros resíduos que se encontram acumulados. Os resíduos 

existentes no Giro do Pacifico Norte
19

 são provenientes não só dos continentes, mas também 

das cargas extraviadas de navios. São avaliados em cerca de 100 milhões de toneladas, os 

detritos que se acumulam no oceano e teme-se que outras áreas de movimentação, lenta e 

circular de águas nos oceanos, estejam a acumular detritos de maneira similar à área do Giro 

do Pacífico Norte (Brandão, 2015). 

Em tempos de preocupação justa e generalizada com o meio ambiente, terrestre, aéreo e 

aquático, surge outra categoria de lixo que agrava, consideravelmente, os problemas 

ambientais. Denominado de lixo espacial, observado como uma categoria bem diferente de 

resíduo que vem contaminando não só o planeta, como também, o espaço. Tal resíduo, que 

conta com artefatos de satélites extintos, telescópios, foguetes, tanques, ferramentas e peças 

                                                 
18 Greenpeace (2009) - organização Não-Governamental com sede em Amsterdã, nos Países Baixos, e escritórios espalhados por 

42 países. Atua internacionalmente em questões relacionadas com a preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável.  
19 Compreende a maior parte do norte do oceano pacífico, considerado o maior ecossistema do nosso planeta. O giro tem um 

padrão circular no sentido do relógio e compreende quatro correntes oceânicas: a Corrente do Pacífico Norte (ao norte), a Corrente da 

Califórnia (a leste), a Corrente Equatorial Norte (ao sul), e a Corrente Kuroshio (a oeste). É o local de uma concentração intensa de detritos 
marinhos, também conhecido como Grande Porção de Lixo do Pacífico.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_n%C3%A3o-governamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amsterd%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escrit%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preserva%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_oce%C3%A2nica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrente_do_Pac%C3%ADfico_Norte&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrente_da_Calif%C3%B3rnia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrente_da_Calif%C3%B3rnia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrente_Equatorial_Norte&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_Kuroshio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Detrito_marinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Detrito_marinho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Por%C3%A7%C3%A3o_de_Lixo_do_Pac%C3%ADfico
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perdidas pelos astronautas, fragmentos gerados de colisões de corpos em órbita, entre outros, 

quando não caem na terra ficam abandonados na órbita terrestre, para sempre, formando uma 

nuvem de dejetos que são apreciáveis através da órbita baixa da Terra, (Brandão, 2015). 

Nos aterros e lixões, que recebem o lixo comum, começou a surgir, aos poucos, uma nova 

categoria de lixo: o lixo eletrónico (e-lixo) que, com seus metais pesados, é considerado um 

risco para a saúde da população e para o meio ambiente. A sua exportação é, potencialmente, 

outro problema. Ela tende a gerar, em países como a China, a Índia e o Quénia, um fenómeno 

chamado "mineração urbana", em que pessoas sob regime de trabalho precário, ganhando 

pouco e sem respeitar medidas de segurança, extraem os componentes preciosos do lixo 

eletrónico e se desfazem do resto, de modo incorreto. 

Há países que exportam e outros que importam resíduos em diferentes circunstâncias: uns por 

possuírem tecnologia para a transformação de lixo em energia ou reciclagem de resíduos para 

reuso; outros por serem países pobres que retiram do lixo, principalmente, os resíduos 

eletro/eletrónicos, por serem economicamente viáveis. Mas, grande parte do comércio ilegal 

tem como destino os países pobres. 

Dados da Agência Ambiental dos EUA (EPA, 2007) revelam que o custo de tratar localmente 

o lixo produzido é dez vezes superior ao custo de exportá-lo para os países mais pobres, 

principalmente os componentes eletrónicos. Oslo (Noruega) importa resíduos sólidos de 

outros países para continuar a gerar energia elétrica, abastecendo a cidade, enquanto o Brasil 

deixa de gerir a grande demanda de lixo produzido nos seus municípios (PENSAMENTO 

VERDE, 2013). 

Em 2009, a Alemanha exportou trezentas mil toneladas de lixo para quatorze países e 

importou um milhão de toneladas de lixo de 38 países. Na Finlândia, país com apenas quatro 

milhões de habitantes, as exportações de lixo eletrónico chegaram a 800 mil toneladas por ano 

(Agência Ambiental dos EUA [EPA] 2009).  

O Brasil produz anualmente quase 100 mil toneladas de lixo eletrónico cujo processamento 

dos metais é feito no exterior. Em 2013, o país instalou a primeira usina de reciclagem de 

eletroeletrónicos – parte do processamento dos metais ainda é feito no exterior. O Sinctronics 

é o primeiro ecossistema integrado de soluções sustentáveis para o mercado eletroeletrónico 

no Brasil, atendendo a uma cadeia produtiva de ponta a ponta. Atualmente, boa parte do metal 

presente nesses resíduos é descartado incorretamente com os aparelhos ou acaba exportado 

para países como Bélgica, Grã-Bretanha e Alemanha, que dispõem de tecnologia avançada 

http://lixoeletronico.org/blog/minera%C3%A7%C3%A3o-urbana-fen%C3%B4meno-e-possibilidades
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para fazer o processamento (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais [ABRELPE] 2013). 

Na África, o poder municipal é, normalmente, o responsável pelos serviços de limpeza 

urbana. A coleta dos resíduos é realizada de diversas maneiras, desde homens e carroças, até 

caminhões compactadores. A coleta no continente varia de 20 a 80%, perfazendo uma média 

de 40 a 50% em toda a África. Os resíduos são descarregados, frequentemente, em locais a 

céu aberto, sobre o solo (lixões) (UNEP, 2005). Dados do Greenpeace, de 2010, informam 

que 75% dos eletro/eletrónicos que chegam ao continente africano não podem ser reciclados e 

se tornam rejeitos, aumentando o volume nos lixões. No estudo “Envenenando os Pobres” 

Greenpeace , de 2008, alerta-se que muitos países alegam enviar computadores a economias 

pobres para as ajudar. 

A UE saiu na frente no que se refere à responsabilização das próprias empresas fabricantes de 

tecnologia pela eliminação adequada dos dejetos eletrónicos e, em 2000, os fabricantes de 

carros começaram a pagar pelo recolhimento de resíduos de carros velhos (World Wildlife 

Fund [WWF] 2008).  

O relatório "TI Verde", da Intel (2009), informa que um bilhão de computadores pessoais 

foram descartados, mundialmente, entre 2005 e 2009. Os dados disponibilizados mostram que 

quinhentos milhões contêm, aproximadamente, 2.872.000 toneladas de plástico, 718.000 

toneladas de chumbo, 1.363 toneladas de cádmio e 287 toneladas de mercúrio. O restante, não 

reciclado, é depositado nas margens de rios, principalmente nos países pobres que não 

possuem um programa de gestão de resíduos (Brandão, 2015). 

Estimulados pela educação pública, por novas práticas de gestão de resíduos e pela cobrança 

de taxas de coleta, as maiores cidades da Austrália, Hong Kong, Japão, Coreia do Sul e Nova 

Zelândia, apresentam um alto grau na redução dos resíduos sólidos, separação na fonte e 

reciclagem. O Japão tem conseguido acordos com países da Ásia para exportar lixo. Esse 

quadro foi alterado, recentemente, com as catástrofes dos terramotos e tsunamis, em março de 

2011, que originaram ondas plenas de lixo e entulho.  

Sabogal (2009), enquanto vice-secretário da Convenção de Basileia
20

, que regula o comércio 

de produtos perigosos, admitiu que é impossível saber a quantidade de lixo ilegalmente 

transportada pelo mundo. De acordo com a Organização Não-Governamental (ONG) 

                                                 
20Convenção de Basileia para o Controlo dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Disposição final. Criada 

em 1988, na Suíça (entrou em vigor em maio de 1992). 
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Socioambiental (2010)
21

, Ambiente em foco, cerca de 10% dos 500 milhões de toneladas de 

lixo perigoso gerado por ano no mundo, são transportadas por navios entre países, sendo 80% 

dos países ricos, membros da OCDE. Inclui-se aqui os resíduos tóxicos, lixo hospitalar e 

outros materiais que representam riscos para a saúde pública e meio ambiente. A importação 

de lixo eletrónico é ainda um problema e verificam-se sérias dificuldades de gestão em 

relação à força de trabalho em diversos países do subcontinente asiático. O manejo executado 

por sindicatos considerados muito fortes e demasiadamente poderosos é visto com 

desconfiança (Brandão, 2015).  

Atualmente, o México, a Coréia do Sul, a China, a Índia, o Quénia, a Malásia e o Vietname 

recebem resíduos, de outros países. Constitui exceção o Brasil, cujo procedimento foi 

recentemente proibido, através da lei da PNRS, nº. 12.305 (BRASIL, 2010c). 

A título de ilustração demonstra-se na Figura 2.4, a situação dos transportes transfronteiriços 

do lixo no mundo, tomando como exemplo a situação do lixo eletrónico.  

  

 
FIGURA 04 - Rotas do Lixo Eletrônico - O mapa informa as rotas de migração comprovadas e suspeitas do lixo  

FONTE 

CONHECIDA 

DESTINO 

CONHECIDO 
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POR LEI 

A PARTIR DE 2010 

 
Figura 2.4 - Rotas do Lixo Eletrónico - O mapa informa as rotas de migração, comprovadas e suspeitas, do lixo 

eletrónico ou (e-lixo) detetando os países que enviam e os que recebem resíduos. 

 Fonte: Romani (2009). 

O presidente do Instituto Brasil Ambiente e consultor das Nações Unidas e do Banco 

Mundial, Sabetai (2013), afirma que uma rede ilegal opera nos países apontados no mapa 

apresentado na Figura 2.4 para despachar o material tóxico, cujo destino é mais caro do que o 

do lixo comum.  

                                                 
21 ONG Socioambiental - O Instituto Ambiente em Foco é uma ONG com título de Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), que desenvolve e gerencia projetos, ações e eventos socioambientais. 
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A recuperação do material reciclável é uma atividade estimulada na América Latina e no 

Caribe. A prática da reciclagem ocorre na maioria das grandes e médias cidades. Os materiais 

reciclados mais utilizados são o papel e papelão, o vidro, os metais (predominantemente o 

alumínio) e plásticos. Em Singapura, 38% do total dos resíduos gerados, maioritariamente 

pela indústria e pelo comércio, são reciclados por companhias comerciais (Marchi, 2011). 

Na República Popular da China e no Vietname, a reutilização e reciclagem são atividades 

organizadas a nível municipal, com suporte federal. A China, especialmente as principais 

cidades, têm grandes companhias que coletam materiais dos escritórios privados ou 

governamentais, e das fábricas, para reciclagem.  

O Relatório Planeta Vivo 
22

 (WWF, 2008), publicado a cada dois anos desde 1998, visa 

mostrar como estão os recursos naturais e o impacto exercido por atividades humanas. No ano 

de 2008, aquele relatório indica três países como devedores ecológicos: os EUA, a China e a 

Índia. Nestes nações, a demanda por recursos naturais e a geração de resíduos são maiores do 

que as suas capacidades de oferta e de absorção, respetivamente. O Brasil, segundo este 

mesmo documento, é considerado como “país credor ecológico”, pois ainda possui mais 

recursos naturais do que consome, podendo até exportar a  sua biocapacidade para países 

devedores. 

De acordo com o relatório Environmental Performance Index (EPI)
23

, a Islândia é o país que 

melhor gere os problemas de poluição e lidera o ranking dos 163 países com melhor 

desempenho ambiental, enquanto o Brasil se encontra no 62º lugar e Portugal na 19.ª 

posição
24

 (Emerson et al., 2010). 

Nas regiões sul e ocidental da Ásia, muitas atividades ligadas à recuperação, à reutilização e 

à reciclagem, têm visto as suas operações dificultadas, devido às elevadas percentagens de 

resíduos orgânicos e, em alguns lugares, de cinzas. No que se refere ao reuso, a Índia 

priorizou o plástico e o Departamento de Produtos Químicos e Petroquímicos encontra-se a 

estudar formas para minimizar o uso destes materiais (UNITED NATIONS ENVIRONMENT 

PROGRAMME, 2005). 

Nos países da UE, o reuso e a reciclagem fazem parte das práticas cotidianas incorporadas 

                                                 
22 O relatório apresenta o Índice Planeta Vivo (IPV), uma série de comparações em conjunto com a Pegada Ecológica, feita pela 

Rede da Pegada Global (Global Footprint Network – GFN), (WWF, 2008). 
    23 Relatório conduzido pelas Universidades de Yale e Columbia, nos Estados Unidos, em 2010. O EPI é um Índice de 

Desempenho Ambiental que avalia 25 parâmetros diferentes, agrupados em dez categorias, que incluem: a saúde ambiental, a qualidade do ar 

e do solo, a gestão da água, a biodiversidade e o habitat, as florestas, pescas, agricultura e as mudanças climáticas. 
24 Índice fornecido no Fórum Económico Mundial de Davos, Suíça em 2010 (BBC BRASIL, 2013).  

http://www.weforum.org/
http://www.davos.ch/
http://www.gov.ch/
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pelos seus cidadãos, consideradas necessárias e essenciais para o bom desempenho dos 

sistemas de gestão integrada. O conceito de logística reversa vem sendo difundido e 

incorporado, de forma crescente, pela indústria europeia. Alguns países, tais como Áustria e 

Alemanha, tratam este princípio como Lei; outros, como a Grã Bretanha e a França, 

voluntariamente executam a coleta, depois elaboram relatórios documentados, objetivando 

obter incentivos fiscais com a recuperação, o reuso ou a reciclagem dos resíduos coletados. 

Nas últimas décadas, Portugal teve uma evolução muito importante na gestão de resíduos, 

especificamente nos níveis de atendimento, para recolhimento e tratamento de resíduos, das 

populações, das cidades e das indústrias. Essa evolução implicou toda uma base de 

organização e regulação de sistemas de resíduos, bem como a utilização de tecnologias de 

grande atualidade. Portugal tem know-how e experiência acumulada e é considerado um caso 

de sucesso com a implantação de um sistema de gestão de resíduos eficiente e sustentável, em 

consonância com o programa comunitário de ação da UE em matéria de ambiente (Agência 

Portuguesa do Ambiente [APA] 2012), (Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias 

Ambientais [APEMETA] 2012), conforme divulgado no Seminário itinerante da política de 

resíduos da (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

[ABRELPE] 2012b). 

Recentemente, houve um aumento da atenção dos governantes e da sociedade, a nível 

mundial, em relação à gestão de Resíduos de Serviço de Saúde (RSS). Esta situação deveu-se 

à preocupação com os riscos para a saúde pública e no meio ambiente provocados pela gestão 

inadequada daqueles RSS, confirmados pelo aumento do índice de acidentes com resíduos 

infectantes, contaminados, perigosos, tóxicos, entre outros, que devido ao seu potencial 

elevado de transmissão de doenças podem ser fatais (Viveiros, 2010).  

São exemplos de um manejo inadequado de RSS, a sua disposição final a céu aberto, em 

lixões ou em aterros não controlados, a sua queima inadequada ou incineração in loco, 

amplamente utilizada em vários países industrializados. Outros problemas surgem com a 

limpeza inadequada de gases, que causam transtornos para os vizinhos e para o público, como 

o receio das emissões de dioxina, pelo que normas ambientais legais mais rigorosas têm 

originado o encerramento da maioria das instalações de incineração in loco. 

A atual política da Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece a importância da 

redução e segregação efetivas dos resíduos e também convocam a promoção de alternativas 

sem queima como uma estratégia de longo prazo (Mavropoulos, 2010). 



 

29 

 

Portugal destaca-se neste contexto, como um país que já não incinera RSS, sendo 

atualmente uma referência para a gestão destes resíduos. Até 1995, a gestão dos resíduos 

hospitalares em Portugal era praticamente inexistente. Existia um sistema de separação na 

fonte muito problemático e 50% dos resíduos (25.000 t/ano) considerados perigosos tinham 

destinos finais em 40 incineradores de resíduos médicos in loco com desempenho ambiental 

muito precário. Em 1996, o Governo aprovou uma nova legislação que finalmente permitiu a 

autoclavagem de resíduos infecciosos. O Plano Estratégico para Resíduos Hospitalares 

(PERH) foi legislado em 1999, através da normativa conjunta nº. 761 (1999), dos Ministérios 

da Saúde e do Meio Ambiente português, tendo sido aplicado no período de 1999-2005. 

Entretanto, o Plano foi atualizado para atender as mudanças no arcabouço legal da gestão dos 

RSS, conforme normas da UE, e hoje encontra-se em execução o Planeamento para o período 

de 2010 a 2016. Quase a totalidade dos RSS é tratada em duas grandes autoclaves nacionais e 

o país tem enfatizado a aplicação de um melhor sistema de segregação e minimização no setor 

de RSS. A segregação na fonte enfrenta ainda alguns problemas devido à necessidade de 

educação ambiental e à utilização inadequada de equipamentos de proteção individual. 

Atualmente, existem empresas que trabalham com os resíduos procedentes de unidades de 

saúde e são produzidas pequenas quantidades de resíduos utilizando o processo químico para 

o tratamento de resíduos hospitalares (ABRELPE, 2012b). 

No Reino Unido, os RSS foram banidos dos aterros e a incineração in loco tem sido 

significativamente reduzida desde 1990. Eles são tratados a altas temperaturas em 

incineradores centrais e a disposição dos RSS desinfectados, com tratamentos intermediários 

em tecnologias alternativas, passam a ser incinerados como Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 

A redução de resíduos dá-se no início do manejo, pela correta segregação, e todo o processo, 

desde o manejo até à disposição final de RSS, está cuidadosamente regulamentado. A Lei de 

Proteção Ambiental do Reino Unido de 1990, os Regulamentos de Licenciamento da Gestão 

de Resíduos, de 1994, os Regulamentos sobre Resíduos Perigosos (Inglaterra e País de Gales), 

de 2005, e os Regulamentos sobre Resíduos Especiais da Escócia desempenham um papel 

fundamental na atual legislação (Mavropoulos, 2010). 

Na Alemanha a quantidade de RSS produzida é quase a mesma do restante da Europa. Porém 

a quantidade de resíduos infecciosos é muito menor na Alemanha do que, por exemplo, no 

Reino Unido. Tal situação deve-se ao facto do Reino Unido possuir definições de resíduos 

infecciosos diferentes da Alemanha e também ao nível de segregação. A Alemanha enfoca a 
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combinação de instalações descentralizadas e centralizadas para o tratamento final dos RSS. 

A maior parte destes resíduos é tratada com vapor em instalações in loco e então disposta 

como lixo doméstico ou incinerada. Os RSS Perigosos são tratados em incineradores 

específicos. As tecnologias alternativas à incineração tais como, autoclavagem, esterilização, 

entre outras, são também utilizadas. A gestão dos RSS é regulamentada por uma legislação 

derivada da UE, através de Lei federal, Leis regionais dos Estados federados e por Leis da 

autoridade local responsáveis pelos serviços de gestão de resíduos. A Lei do Ciclo Fechado de 

Substâncias e da Gestão de Resíduos (KrW-AbfG) é a de maior importância e tem como 

objetivo assegurar a completa redução e recuperação de resíduos incluindo os perigosos. Ela 

coloca especial ênfase na responsabilidade das empresas e instalações de saúde (como 

produtoras de resíduos) na redução, recuperação e disposição de resíduos. Em 2002, a 

Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) publicou uma Diretriz para a Disposição de RSS, 

fornecendo conselhos práticos para hospitais e outras instalações de saúde sobre a gestão 

apropriada de resíduos, incluindo, embalagem, armazenamento, transporte, tratamento 

reciclagem e disposição de resíduos (LAGA, 2002). Atualmente, a Alemanha classifica os 

RSS pelo Catálogo Europeu de Resíduos (CER).  

Na França, a prática de incineração in loco foi abandonada. Embora esta prática tenha 

solucionado o problema da disposição de RSS desde 1991, permanecendo por alguns anos. A 

promulgação de uma legislação rigorosa dispondo sobre as emissões atmosféricas levou ao 

encerramento de todos os incineradores in loco nas unidades de saúde. Em 1992, existiam no 

país 1.400 unidades, passando, em 1996, para 200. Desde 2001 os RSS são tratados em 

unidades centrais de incineração (Incineradores de Resíduos Especiais, Incineradores de RSU 

e Incineradores de Resíduos Industriais). Utilizam o tratamento prévio com esterilização ou 

desinfecção para, posteriormente, se tratarem em centrais de RSU. De acordo com o estudo da 

companhia de Tratamentos de Resíduos Médicos, na França, a incineração de RSS 

representou 88% dos tratados em 2003, sendo a desinfecção responsável por 12% dos RSS 

tratados no mesmo ano (ADEME, 2003). 

Na Itália, até 2003, a gestão dos RSS, incluindo os resíduos perigosos, era regulamentada 

pela Lei n.º 22 (1997) e pelo Decreto Ministerial n.º 219 (2000), para prevenir riscos para a 

saúde humana e para o meio ambiente. O processo de esterilização seguia as normas definidas 

no último diploma legislativo. Atualmente, através do Decreto n.º 254 (2003), é 

regulamentada a gestão dos resíduos médicos e estipulada, como uma forma adicional de 
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tratamento, a esterilização dos resíduos médicos e a disposição dos resíduos tratados no 

incinerador de resíduos municipal. A disposição de RSS infecciosos é feita através de 

incineração em instalações específicas ou com sistemas de alimentação separados. A 

tendência atual é o pré-tratamento dos RSS em instalações de desinfecção (esterilização) in 

loco e posterior incineração em incineradores de RSU. A segregação, a reciclagem, o reuso e 

a minimização dos RSS estão a ser considerados prioritários no país. 

Em 1988, nos EUA, o Governo Federal aprovou a Lei de Rastreamento de Resíduos Médicos 

que definiu normas para a regulamentação governamental dos RSS. Os RSS mais específicos 

são regulamentados a nível estadual e local ou regidos por regulamentos federais. Estes 

exigem que os RSS sejam tratados antes da disposição final. Em maio de 2009, a Lei de 

Gestão de Resíduos Médicos alterou a Lei de Disposição de Resíduos Sólidos e foram 

introduzidos novos regulamentos e a definição para resíduos médicos. Em 1997, a Agência 

Ambiental (EPA) dos EUA estimou a existência de 2.400 incineradores hospitalares e emitiu, 

pela primeira vez, diretrizes finais rigorosas para a emissão atmosférica advinda destas 

estruturas. Atualmente, os incineradores existentes foram fechados de acordo com a legislação 

e a abertura de novos passa por questões de localização e licenciamento (EPA, 2009). A 

gestão in loco de RSS é prática comum, sendo aproximadamente 60% dos resíduos médicos 

tratados in loco. A incineração de RSS foi limitada e novas tecnologias alternativas à 

incineração (autoclave, micro-ondas, tratamento químico e esterilização a vapor) estão a 

ganhar reconhecimento, para atender à prioridade de minimização e eliminação da geração de 

resíduos médicos, sendo apenas enviados para os aterros, os resíduos médicos esterilizados ou 

incinerados.  

Na Áustria, um dos primeiros países da UE a utilizar instalações centralizadas para 

tratamento de RSS, utiliza os mesmos incinerados para Resíduos Perigosos. Os programas de 

reciclagem dos resíduos triplicaram nas instalações de saúde na década 1992-2002, como 

também passaram a esterilizar os materiais considerados reutilizáveis. A melhoria ocorrida 

deveu-se aos programas de treinamento que contribuíram para boas práticas de segregação 

nas instalações de saúde. A introdução de alternativas livres de PVC
25

 é também uma prática 

que tem sido realizada em muitas Instalações de Saúde para evitar a emissão de dioxinas 

(emissores de gases responsáveis pelo efeito estufa) quando é feita a incineração. A Lei da 

                                                 
25 PVC - O Policloreto de Polivinila (também conhecido como Cloreto de Vinila ou Policloreto de Vinil - designação em inglês 

(Polyvinyl chloride) é um plástico não 100% originário do petróleo - contém, em peso, 57% de cloro (derivado do cloreto de sódio - sal de 
cozinha) e 43% de eteno (derivado do petróleo). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloreto_de_s%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eteno
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Gestão de Resíduos e várias medidas e regulamentos enfatizavam a redução do volume global 

dos resíduos gerados na Áustria, desde 1988, e tem sido melhorada com outros regulamentos 

advindos da legislação da UE (Mavropoulos, 2010). 

Segundo a Agência Reuters, de Avaliação Ambiental da Holanda, observa-se que os maiores 

emissores de gases responsáveis pelo efeito estufa são os EUA e a China, que representam 

quase metade dos valores emitidos no mundo, acompanhados pela Indonésia, Brasil, Rússia, 

Índia e Japão. Entre essas nações, os primeiros lideram as emissões por habitante. Já a China 

ultrapassou os norte-americanos em termos de emissões absolutas de dióxido de carbono 

(CO2), no ano de 2006 (Goldemberg & Lucon, 2007). 

Em 2011, a poluição pela emissão mundial de dióxido de carbono agravou-se pela queima de 

combustíveis fósseis, crescendo 3,2%, principalmente por causa da China. Na Europa e EUA 

observa-se uma redução na quantidade de gases emitidos neste mesmo período (EMBRAPA, 

2015).  

Segundo o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), o Brasil reduziu em 41% as 

emissoes de CO2, entre os anos de 2005 e 2012, porém os dados demostram que durante este 

período foi reduzido 85% apenas no desmatamento (MCTI, 2014). A Figura 2.5 demonstra, 

portanto, que num período de 22 anos, o tratamento de resíduos, o consumo de energia, a 

agropecuária e os processos industriais continuam a contribuir para a emissão de gases do 

efeito estufa. 

 

 

 
                    Figura 2.5 -  Gráfico de Emissões brasileiras de gases do efeito estufa. 

                    Fonte : Ministerio de Ciencia Tecnologia e Inovação (MCTI, 2014). 
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egundo informações divulgadas pelo Ministério de Minas e Energia (MME), mesmo o Brasil 

não tendo contribuído com a diminuição da queima de resíduos para emissão dos gases do 

efeito estufa, em 2014 a emissão foi setenta vezes menor do que a média estimada pelo 

Protocolo de Montreal para os demais países no ano de 2013, atribuindo-se a considerável 

diminuição ao desmatamento (MME, 2015). 

Pesquisadores do Global Carbon Project divulgaram dados alarmantes sobre aquecimento 

global. Segundo o estudo, o ano de 2013 registou o mais alto índice de emissões de dióxido 

de carbono pela humanidade na atmosfera: 39,8 bilhões de toneladas. Os poluentes são 

resultado principalmente da queima de carvão, petróleo e gás. China, Estados Unidos e Índia 

foram os países que mais contribuíram para este crescimento Global Carbon Project (2014). 

Além dos RSS que se encontram nos estabelecimentos de saúde, outro problema crescente, ao 

nível mundial, ao qual deve ser atribuída a devida consideração, especialmente nas cidades 

grandes dos países em desenvolvimento, são os RSS produzidos nas residências. As 

dificuldades na conscientização e educação ambiental ou a falta de legislação apropriada, 

fazem com que, normalmente, eles sejam dispostos como lixo comum doméstico podendo 

trazer muitos riscos de contaminação. 

Vale observar que, mesmo contando com muitas experiências no tratamento e disposição final 

dos resíduos, ainda há necessidade de uma resposta consistente em relação à crise ambiental, 

à escala mundial, a partir de uma autêntica revolução política, económica, social e cultural. 

2.2.1. Políticas de gestão de resíduos sólidos no Brasil 

No cenário brasileiro de resíduos sólidos, de 2000 a 2010, foram lentas e pequenas as 

mudanças verificadas. Acredita-se que após a sanção da PNRS, em 2010, marco regulador de 

novas práticas no tratamento e destino dos resíduos sólidos no país, os mecanismos estão a ser 

aprimorados. Há muito o setor necessitava de novas posturas pessoais e coletivas. Porém, o 

rigor da PNRS e as práticas cotidianas dos sistemas de gestão integrada de resíduos sólidos 

dos municípios brasileiros traduzem dados pouco satisfatórios.  

Estabelecendo um paralelo entre 2012 e 2013 e analisando os indicadores expostos nos mapas 

que se seguem (Figuras 2.6 e 2.7), fornecidos pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2013) e pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2013), percebe-se que não existe redução na geração de RSU e 

que houve uma pequena evolução na coleta de RSU.. 
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Figura 2.6 - Geração de RSU, entre 2012 e 2013 – índices calculados com base na população total dos 

municípios.  

Fonte – ABRELPE (2013) e IBGE (2013). 
 

 

 

 

Figura 2.7 – Coleta de RSU, entre 2012 e 2013 – índices calculados com base na população total dos municípios. 

Fonte – ABRELPE (2013) e IBGE (2013). 

 
 

No cenário de destino final dos resíduos sólidos, dos 2.239 municípios brasileiros 

investigados, uma boa parte ainda despeja o lixo recolhido em vazadouros a céu aberto, ou 

seja, quase 42% do destino dos resíduos em todo o país é considerado inadequado 

(ABRELPE, 2012a), perfazendo um total de, aproximadamente, 79 milhões de toneladas/dia 

(Figura 2.8). 

O destino do lixo urbano é uma atribuição constitucional das prefeituras, mas apenas 7% dos 

municípios brasileiros têm coleta seletiva e somente 13% dos resíduos coletados são 

reciclados.  
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Figura 2.8 – Resultado do destino final, em tonelada/dia, dos RSU - comparação entre 2013 e 2012.  

Fonte: ABRELPE (2013). 

 

Quanto à coleta seletiva verifica-se que existem algumas iniciativas positivas no cenário 

brasileiro. Conforme dados fornecidos pela ABRELPE, expostos na Figura 2.9, as regiões sul 

e sudeste elevam o saldo da coleta seletiva brasileira, enquanto muito há para ser feito para 

que as demais regiões brasileiras consigam implantar medidas que satisfaçam as exigências da 

Lei da PNRS. 

 

 

Figura 2.9 – Mapa com definição da participação das regiões brasileiras no total de coleta seletiva de RSU do 

município. 

Fonte: ABRELPE (2013). 

 

Em 2011, pelo menos 175,5 mil toneladas de resíduos de plástico, papel, madeira, vidro, 

alumínio, cobre, pilhas, baterias e outros componentes elétricos, e até as cinzas provenientes 

da incineração de lixos municipais tiveram de ser importadas. Mesmo importando, as 780 

empresas de reciclagem brasileiras, continuam a atuar com 30% da capacidade ociosa por 
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falta de matéria-prima, segundo o Instituto Socioambiental dos Plásticos (PLASTIVIDA, 

2012). 

A reciclagem de latas de alumínio, papel e garrafas plásticas (PET
26

) mostram indicativos de 

pouco crescimento ao longo dos anos de 2010, 2011 e 2012 (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10 - Reciclagem de latas de alumínio, papel e garrafas plásticas – de 2010 a 2012. 

Fonte: ABRELPE (2013). 
 

Quanto à coleta dos RSS verifica-se um saldo positivo em todas as regiões lideradas pela área 

sudeste do Brasil, porém, trata-se de um crescimento discreto entre os anos de 2012 e 2013 

(Figura 2.11).   

 

 
Figura 2.11 - Coleta dos RSS no município, por região brasileira e total do Brasil, em 2012 e 2013. 

Fonte: ABRELPE (2013). 

 

Na Figura 2.12 pode verificar-se que, em 2012, quanto ao destino final, que o país ainda 

efetuou despejo em lixões de resíduos considerados infectantes e perigosos. Segundo a 

ABRELPE (2013), existem 245 mil toneladas de RSS coletados pelos municípios com grande 

parcela contaminada destinada para lixões e aterros sanitários.  

                                                 
26 PET - Politereftalato de Etileno é um polímero Termoplástico. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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                        Figura 2.12 - Resíduo Sólido de Saúde (RSS) coletado em todo o país. 

                        Fonte: ABRELPE (2012a). 

 

A prática desse descarte inadequado provoca consequências sérias e danosas para a saúde 

pública e meio ambiente e associa-se ao triste quadro socioeconómico de um grande número 

de famílias que, excluídas socialmente, sobrevivem ainda dos lixões de onde retiram os 

materiais recicláveis que comercializam. 

Segundo Pryzant, (2010) o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  (IPEA) publicou em 

2010 que o Brasil perde R$ 8 bilhões por ano ao enterrar o lixo reciclável, sem contar com os 

prejuízos ambientais  

Já em 2013, em comparação com o ano anterior, percebe-se a instabilidade nos pré-

tratamentos de RSS, com aumento do percentual de autoclavação e a diminuição do 

percentual de utilização de micro-ondas. Consequentemente, nota-se o crescimento da 

incineração (Figura 2.13). 

 

 

Figura 2.13 – Destino final dos RSS pelos municípios. 

Fonte: ABRELPE (2013). 
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A PNRS brasileira, tinha o destino final adequado para todos os resíduos coletados como 

meta para o ano de 2014, porém, ainda em 2015, tal não foi atingida. O quadro institucional 

atual ainda é negativo, pois a maioria das Prefeituras Municipais não dispõe de recursos 

técnicos e financeiros para solucionar os problemas ligados à gestão de resíduos sólidos. A 

falta de meios disponíveis para a fiscalização e penalidades para o descumprimento da Lei são 

pontos negativos que se relacionam com a presente situação (MMA, 2015). 

2.3. Tratados e convenções sobre meio ambiente e saúde pública  

Nos séc. XIX e XX, com a abundância de recursos naturais, atribuia-se grande importância ao 

trabalho e ao capital, em detrimento do meio ambiente (Maimon, 1993). As teorias clássicas e 

neoclássicas afirmam que o ambiente não é incorporado (pelos economistas) com importância 

equivalente às outras variáveis, nem considerado segundo uma dimensão sustentável, ou é 

completamente desconsiderado (Veiga, 2006).  

Ainda sem a coexistência dos termos - Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - foi 

assinada em São Francisco, em 1945, a CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS, documento que, 

logo após a Segunda Guerra Mundial, criou a Organização das Nações Unidas (ONU) em 

substituição à Liga das Nações (BRASIL, 1945). A carta formalizava um acordo entre os 

EUA e a então União Soviética e cinquenta e um Estados membros originais, admitindo mais 

tarde Portugal como membro, em 21 de Fevereiro de 1956.  

No capítulo IV, artigo 13º, inciso 1.b, a Assembleia Geral da ONU (1945) fomenta a 

cooperação internacional no domínio económico, social, cultural, educacional e da saúde e 

favorece o pleno gozo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, por parte de 

todos os povos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. Dentre os acordos estavam os 

povos das Nações Unidas, decididos a: “Preservar as gerações vindouras do flagelo da 

guerra (...); a reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no 

valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como 

das nações, grandes e pequenas; a estabelecer as condições necessárias à manutenção da 

justiça e do respeito das obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes do direito 

internacional; a promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de um 

conceito mais amplo de liberdade” (Grifo do autor), (CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS E 

ESTATUTO DA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 1945).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Liga_das_Na%C3%A7%C3%B5es
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Em 1949, foi realizada a Conferência Científica das Nações Unidas sobre Conservação e 

Utilização de Recursos, sendo este o primeiro grande acontecimento relacionado com o 

ambientalismo mundial (Leis & D’Amato, 1995). 

Nos anos 50, o tema Ambiente ficou a cargo dos ambientalistas vinculados ao meio científico, 

nos anos 60, às Organizaçõe Não-Governamental (ONGs), e, nos anos 70, a cargo dos atores 

Políticos e Estatais.  

Nas décadas de 50 e 60, iniciaram-se as críticas ao reducionismo económico e 

desenvolvimentista, à degradação do ambiente pela poluição, à destruição de ecossistemas e à 

exaustão de recursos naturais, renováveis ou não. Apenas quando a ação humana sobre a 

natureza atingiu níveis alarmantes, nos anos 70, a consciência ambiental passou a ser pauta 

das discussões sobre as teorias de desenvolvimento (Montibeller, 2004).  

Segundo Ribeiro (2001), a década de 70 é marcada pela discussão sobre a produção 

económica e a conservação do ambiente, com destaque para o conceito de eco-

desenvolvimento, proposto por Sachs (1993) que acredita numa nova civilização 

fundamentada no planeamento sustentável e introduzido por Strong na Conferência de 

Estocolmo, em 1972 (Montibeller, 2004). 

Na década de 70, as maiores preocupações referentes às questões ambientais procediam dos 

partidos políticos. Esse período marcado pela Conferência de Estocolmo e pela adoção formal 

do conceito de desenvolvimento sustentável pela ONU teve origem na criação da Comissão 

Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento (WCED), em 1972. 

Todos estes atores e agentes tiveram os seus pontos mais altos na procura pela preservação do 

meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, na década de 80. 

Carvalho e Viana (1998) afirmam que o desenvolvimento sustentável equilibra-se sobre três 

dimensões principais - económica (crescimento económico), social (equidade social) e 

ambiental (equilíbrio ecológico), que constituem o triple-bottom line (Figura 2.14). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comiss%C3%A3o_Mundial_sobre_Ambiente_e_Desenvolvimento&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comiss%C3%A3o_Mundial_sobre_Ambiente_e_Desenvolvimento&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1972
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Figura 2.14 – Tripé de Sustentabilidade 

 Fonte: Vieira (1997). 

Para que as três dimensões sejam alcançadas é imprescindível a participação Estatal, para que 

os governos desempenhem um papel fundamental como indutores de mudanças para o 

estabelecimento de um novo modelo de desenvolvimento, compatível com os limites do 

Planeta (Biderman; Monzoni; Mazon & De Macedo, 2008). 

Porém, Cavalcanti (1995) afirma que não existe um único modelo de sustentabilidade para 

determinada economia, nem uma única maneira de se atingir uma vida sustentável, tampouco 

uma teoria única de desenvolvimento ecologicamente equilibrado. Existe, na verdade, uma 

multiplicidade de métodos para entender e investigar tal questão.  

Atualmente, as dificuldades em desenvolver modelos mundiais vêm afetando a nossa 

sociedade, que muitas vezes se desestrutura e sobrevive a momentos de crises simultâneas de 

saúde pública e meio ambiente. O agravamento das doenças, causados pelos efeitos das 

mudanças climáticas e pela degradação do planeta, através da contaminação do solo, do ar e 

da água somados a escassez dos recursos naturais e às catástrofes, torna-se cada vez mais de 

difícil solução e ainda mais prejudicial à saúde. Ao mesmo tempo, e paradoxalmente, o setor 

da saúde constitui uma fonte de poluição significativa em todo o mundo contribuindo com 

produtos e resíduos contaminantes e tecnologias lesivas. Mas, apesar de existirem crises, em 

ambas as circunstâncias, observam-se esforços crescentes que tendem a soluções que 

promovam tanto a saúde pública quanto a sustentabilidade ambiental, sinalizando um futuro 

melhor. 
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Os modelos desenvolvidos, de acordo com a evolução político/jurídica dos aspetos 

socioambientais, de ética e educação ambiental e de saúde pública, alcançado ao longo dos 

anos, com a participação dos países mais comprometidos no âmbito nacional (Brasil) e 

internacional, foram manifestados pelas principais convenções, acordos, protocolos, agendas 

e legislações, destacadas a seguir: 

CONFERÊNCIA SOBRE A BIOSFERA: 

Organizada pela United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), realizada em Paris, em 1968, foi a primeira reunião intergovernamental a tentar 

conciliar a conservação e o uso dos recursos naturais com o desenvolvimento. Mesmo sendo 

uma reunião de especialistas em ciências, marcou o início de uma conscientização ecológica 

internacional e teve como desdobramento o lançamento pela UNESCO, em 1970, do 

"Programa Homem e Biosfera", com o objetivo de organizar uma rede de áreas protegidas, 

designadas “Reservas da Biosfera”, que representam os diferentes ecossistemas do globo e 

cujos países proponentes se responsabilizam em manter e desenvolver. 

CLUBE DE ROMA: 

Igualmente em 1968, destaca-se o relatório científico do Clube de Roma, intitulado “Os 

Limites do Crescimento”, relacionado com o facto de que se o crescimento populacional e a 

produção do mundo continuassem no mesmo ritmo, no longo prazo, resultariam numa 

catástrofe no século seguinte. A poluição da atmosfera decorrente da queima de combustíveis; 

a poluição das águas dos rios, lagos, mares e oceanos por meio de produtos químicos; e a 

degradação dos solos e a utilização de agrotóxicos desencadeariam uma intensa escassez de 

alimentos (MD, 2012a). 

CONFERÊNCIA DE ESTOCOLMO: 

Sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs)
27

 é um tratado global para proteger a saúde 

humana e o ambiente. Estocolmo (Suécia) foi o local para a 1ª Conferência Internacional 

                                                 
27 POPs são compostos altamente estáveis e que persistem no ambiente, resistindo à degradação química, fotolítica e biológica. Os 

POPs podem ser divididos em pesticidas, policlorobifenilos (PCBs) e dioxinas e furanos. São substâncias químicas que permanecem intactas 

no ambiente por longos períodos, tornam-se amplamente distribuídas geograficamente, acumulam-se no tecido adiposo de organismos vivos 

e são tóxicos para os seres humanos e animais selvagens (Unites Nations Industrial Development Organization, Global Environmental 
Facility, 2003), (UNIDO, 2003). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesticida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bifenil_policlorado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dioxina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Furano_%28qu%C3%ADmica%29
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sobre o Meio Ambiente, promovida pela ONU, em 1972, em que o problema ambiental 

passou a ser tratado de forma diferenciada pelos países signatários. Nessa ocasião foi criado o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com a responsabilidade de 

intensificar a ação internacional e nacional para a proteção do meio ambiente no contexto do 

desenvolvimento sustentável (Conferência de Estocolmo, 1972). 

1º PROGRAMA DE AÇÃO EM MATÉRIA DE AMBIENTE DA UE: 

A partir do início dos anos 70, a UE comprometeu-se em defender o ambiente, reconhecendo 

a necessidade de uma Política Ambiental. Desde o ano de 1973, este conjunto de Estados 

europeus tornou-se a principal fonte de orientação de estratégias ambientais, produzindo 

medidas políticas e instrumentos e aprovando o 1º Programa de Ação em Matéria de 

Ambiente. Atualmente, a UE, exemplo em normas e ações ambientais incontestáveis, ganhou 

espaço político perante as nações e tem influenciado a tomada de decisões a nível mundial.  

ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

Ocorreu em Belgrado (Jugoslávia), em 1975, congregando especialistas de 65 países quando 

foi elaborada a Carta de Belgrado, que expressava a necessidade do exercício de uma nova 

ética global que proporcionásse a erradicação da fome, da pobreza, do analfabetismo, da 

poluição e da dominação e exploração humana. Ainda em 1975, em Tbilisi, na Geórgia, 

abordando o mesmo assunto, foi realizada a Primeira Conferência Intergovernamental 

para o desenvolvimento da Educação Ambiental. Nesta conferência foi recomendado que 

se considerassem os aspectos que compõem a questão ambiental: políticos, sociais, 

económicos, científicos, tecnológicos, culturais, ecológicos e éticos. 

CONVENÇÃO DE PROTEÇÃO DOS MARES CONTRA RESÍDUOS: 

A década de 70 foi marcada por vários acordos e convenções internacionais de proteção dos 

mares contra a imersão dos resíduos para combater a poluição, tratando necessariamente dos 

resíduos do Mar do Norte, Mancha, Báltico, Mediterrâneo, águas do Caribe, da África 

oriental, do Pacífico Sul, da Antártica.  
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Os acordos completam-se com a Convenção de Londres, de 1972, que estabelece a proibição 

de imersão nos mares dos resíduos nucleares perigosos; a Convenção de Oslo, de 1972 e a 

Convenção de Barcelona de 1976. Ainda sem consenso para aprovação do protocolo com o 

intuito de proibir a imersão dos resíduos nucleares pouco radioativos e sem definir o limite de 

radiação. A Convenção de Oslo, de 1972, substituída pela Convenção de Paris de 1992, 

conhecida por OSPAR, impediu qualquer deposição de resíduos com radiação não 

importando o grau de radiação. A França e o Reino Unido, que praticaram imersão em grande 

escala, comprometeram-se em aplicar o acordo de Sintra. 

Em 2002, na Cimeira mundial sobre desenvolvimento sustentável, os países comprometeram-

se a criar uma rede internacional de proteção das zonas marinhas e costeiras. O Programa 

de Ação Mundial do PNUMA para a Proteção do Ambiente Marinho contra as Atividades 

Terrestres exige formas inovadoras de colaboração entre os governos, organizações e 

instituições, a todos os níveis – regional, nacional e mundial (PNUMA, 2004). 

Recentemente, o 16° Encontro Mundial das Convenções Marítimas Regionais e Planos de 

Ação do Programa da ONU para o Meio Ambiente (PNUMA), em 2014, reuniu 

especialistas, políticos e delegados em evento realizado, em Atenas, na Grécia, em meio à 

crescente preocupação global sobre a acumulação de resíduos de plástico nos oceanos e 

mares. Um problema, que pode representar intensos danos à vida e habitats marinhos, e que 

exige uma solução abrangente. Na ocasião, foi criado um “plano visionário” que procura 

traçar um caminho para a gestão dos oceanos na próxima década, em especial nas áreas de 

extração, governança, impactos da mudança climática, e a acidificação e poluição dos oceanos 

(ECODEBATE, 2014).  

RELATÓRIO BRUNDTLAND: 

Em 1983, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, e o termo Desenvolvimento Sustentável só viria a ser 

mundialmente conhecido em 1987, pelo RELATÓRIO BRUNDTLAND intitulado “Nosso 

Futuro Comum” (Our Common Future), (Fundação Getúlio Vargas [FGV], 1991). 

O Relatório define desenvolvimento sustentável como sendo “aquele que atende às 

necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

http://www.pnuma.org.br/
http://www.ecodebate.com.br/2014/10/07/especialistas-apelam-por-maior-protecao-contra-residuos-de-plastico-nos-oceanos/


 

44 

 

atenderem, também, às suas necessidades” - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – 

(Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento [CMMAD], 1991, p.46).  

O termo Desenvolvimento Sustentável conhecido pela publicação de 1987 e pela Cúpula da 

Terra foi popularizado pela conferência Rio/92. Não obstante, haja muita confusão em relação 

ao uso desse termo (Banerjee, 2006).  

Para Diegues (2001, p.39) “esse termo transita pelos mais diversos círculos e grupos sociais, 

desde as organizações não governamentais até as de pesquisa, com notável e estranho 

consenso, como se fosse uma palavra mágica ou um fetiche”. Uma análise mais profunda 

revela a falta de consenso, tanto no que se refere ao uso indiscriminado do adjetivo 

sustentável quanto ao desgastado conceito de desenvolvimento. 

Todos esses movimentos, em torno do novo conceito, se fortificaram nos anos 80. No Brasil, 

culminando com a inclusão do Capítulo VI, artigo 225, dedicado ao Meio Ambiente, na 

Constituição da República Federativa de 1988, que se consolida nos anos 90 com a opção da 

ONU pela realização da ECO-92 no Rio de Janeiro, como reflexo da mobilização brasileira 

em torno dos assuntos relacionados ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento sustentável 

(BRASIL, 1988a). 

CONVENÇÃO DE VIENA: 

Em 1985, na Áustria reuniram as nações preocupadas com aos possíveis impactos a ser 

causados com o fenómeno da redução da camada de ozono e é formalizada a Proteção da 

Camada de Ozono (PNUMA, 2000). 

As Nações comprometem-se a iniciar e cooperar de maneira apropriada, na condução de 

pesquisas e avaliações científicas sobre: os processos físicos e químicos que possam afetar a 

camada de ozono; a saúde humana e outros efeitos biológicos que derivem de modificações 

da camada de ozono, particularmente as que resultem de mudanças na radiação solar 

ultravioleta com efeitos biológicos (UV-B); efeitos climáticos derivados de modificações da 

camada de ozono; efeitos que derivem de modificações da camada de ozono e mudanças 

consequentes na radiação (UV-B) sobre materiais naturais e sintéticos úteis à humanidade; 

substâncias, práticas, processos e atividades que possam afetar a camada de ozono, bem 

como, seus efeitos cumulativos; substancias e tecnologias alternativas; e questões 

socioeconómicas correlacionadas (MRE, 1985). 
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PROTOCOLO DE MONTREAL: 

Surge em 1987 e, em 1989, entra em vigor o tratado internacional assinado por 197 países. 

Impõe obrigações específicas a respeito da progressiva redução da produção e consumo das 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozono (SDOs) até à sua total eliminação. Todas as 

emendas ao texto do protocolo foram ratificadas e promulgadas pelo Brasil. Para além deste 

protocolo, outros tratados foram também promulgados pelo Brasil, que se expõem no Quadro 

2.1: 

Quadro 2.1 – Tratados promulgados pelo Brasil entre os anos de 1990 e 2004. 
 

Documento Ratificação Promulgação no Brasil 

Convenção de Viena - 1985 19 MAR 1990 Decreto 99.280 de 06 JUN 1990 

Protocolo de Montreal - 1987 19 MAR 1990 Decreto 99.280 de 06 JUN 1990 

Emenda de Londres - 1990 1° OUT 1992 Decreto 181 de 24 JUL 1991 

Emenda de Copenhague - 1992 25 JUN 1997 Decreto 2.679 de 17 JUL 1998 

Emenda de Montreal - 1997 30 JUN 2004 Decreto 5.280, publicado em 22 NOV 2004 

Emenda de Pequim – 1999 30 JUN 2004 Decreto 5.280, publicado em 22 NOV2004 

 

 

 
Fonte: MMA (2015). 

 

Várias substâncias listadas neste protocolo foram banidas do Brasil restando ainda o consumo 

de HCFC
28

, que se encontra em fase de eliminação por meio do Programa Brasileiro de 

Eliminação dos HCFCs. 

O Protocolo de Montreal determina que o consumo de HCFCs seja congelado em 2015 e 

eliminado totalmente em 2040, nos países em desenvolvimento. 

CONVENÇÃO DE BASILEIA: 

Sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos (CMTRP) e sua 

disposição final. Foi preparada no âmbito do PNUMA, inspirados nos trabalhos da 

Comunidade Europeia e da OCDE e concluída em Basileia (Suíça), em 1989, por 105 Estados 

e pela UE como organização de integração económica regional com a intenção de evitar que 

os resíduos perigosos de materiais descartados colocassem em risco a segurança da vida. É o 

mais completo tratado ambiental global sobre resíduos perigosos e outros tipos de resíduos. 

Atualmente reune 170 países membros e visa proteger a saúde humana e o ambiente contra os 

                                                 
28 Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) - gases usados como fluídos refrigerantes em frigoríficos e aparelhos de ar condicionado que 

prejudicam a camada de ozonio e são de efeito estufa. Atualmente, o mais comum é a substituição do uso de HCFCs nos pelo 

hidrofluorcarbonos (HFCs), que não afetam a camada de ozono, mas são também gases de efeito estufa. Em função disso, cerca de 10% a 

15% do mercado brasileiro já usa substâncias alternativas, como os hidrocabornetos (HCs), a amónia e o próprio dióxido de carbono - em 
pequenas quantidades - sem efeitos significativos para o clima e a camada de ozono (MMA, 2014b). 
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efeitos nocivos resultantes de geração, gestão, movimentos transfronteiriços e eliminação de 

resíduos perigosos e outros (WHO, 2014). 

Para atingir o seu propósito, a convenção permite a concessão prévia e explícita de 

importação e exportação dos resíduos autorizados entre os países que dela participam, de 

modo a evitar o tráfico ilícito. Também chamado de princípio de "anuência prévia" ou “prior 

informed consent” (WHO, 2014).  

Neste tratado é também imposta a proibição das transferências de resíduos perigosos dos 

países industrializados para países em desenvolvimento. 

A Convenção estabeleceu uma lista de resíduos perigosos, mas que não é absolutamente 

rígida, porque se um país exportador qualificar um resíduo como perigoso, e esse não se 

encontrar na lista da Convenção, ele poderá ser incluído automaticamente.  

Ao nível mundial estão incluídos os resíduos hospitalares, os industriais, os resíduos 

domésticos e os provenientes da incineração de resíduos industriais e domésticos. O 

exportador pode concluir acordos bilaterais, multilaterais e regionais com terceiros, desde que 

as estipulações respeitem os termos da Convenção que obriga as suas partes, para assegurar 

que os resíduos perigosos e os demais resíduos sejam geridos e eliminados de forma 

ambientalmente correta. Estas normas aplicam-se para os produtos produzidos a partir de 

2006, o que significa dizer que toda a sucata anterior não necessitava ser recolhida pelos 

fabricantes.  

Quanto aos resíduos de saúde a Convenção refere-se, especificamente, aos resíduos de 

clínica médica, provenientes de cuidados médicos em hospitais, centros médicos e clínicas; e 

aos resíduos farmacêuticos, drogas e medicamentos. A categoria de resíduos perigosos, 

definidas como "substâncias infecciosas” são os resíduos que contêm substâncias infecciosas 

ou os que possuem microrganismos viáveis ou suas toxinas, sujeitos a causar doenças em 

animais ou seres humanos (UNEP, 2003). 

A OCDE, composta por um grupo de 34 países, que produzem mais da metade da riqueza 

mundial e aceitam os princípios da democracia representativa e da economia de livre 

mercado, possui regras próprias sobre o CMTRP e sua disposição final.   

De maneira análoga, a UE possui uma legislação específica sobre o assunto: a Diretiva sobre 

o Lixo Eletroeletrónico (WEEE)
29

 que é uma norma que restringe o uso de algumas 

                                                 
               29 Waste Electrical and Electronic Equipment (Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos). 

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_directive
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substâncias tóxicas na fabricação de equipamento eletroeletrónico com o objetivo de diminuir 

a contaminação ambiental da disposição ou tratamento desses materiais. Segundo a mesma 

norma, esse tipo especial de lixo pode ter, somente, três destinos: a reciclagem, a incineração 

ou a exportação. Para os países da EU, as transferências de resíduos encontram-se sujeitas ao 

Cumprimento do Regulamento (CE) n.º 1013 (2006) do Parlamento Europeu.  

Na segunda e terceira Conferências das partes, acontece a interdição de exportar resíduos 

perigosos, nos termos da Convenção, provenientes dos países da OCDE, da Comunidade 

Europeia e do Lichtenstein a qualquer Estado não membro dessas organizações 

internacionais, a partir de 31 de dezembro de 1997. 

Além de Basileia, a Convenção de Hong Kong para a Reciclagem Segura e Ecológica dos 

resíduos provenientes dos Navios foi adotada em 2009, pela Organização Marítima 

Internacional. A UE e os seus Estados-Membros avaliaram os níveis de controle e execução 

proporcionados pelas Convenções de Hong Kong e de Basileia na sua integralidade. Em 

outubro de 2011, as Partes, na última convenção referida, apelaram para a ratificação da 

primeira, de forma a tornar possível a sua entrada em vigor. 

Outras disposições da Convenção de Basileia têm um caráter mais político e administrativo. É 

o caso, por exemplo, da criação de Centros Regionais para a formação e a transferência de 

tecnologia, instituição de estudo e de assistência (África, Ásia/Pacífico, Europa Central e 

Oriental, Ámérica Latina e Caribe).  

A primeira reunião da Conferência das partes adotou um manual de execução, espécie de 

“circular” capaz de permitir aos Estados-Membros a efetivação correta da Convenção. 

No Brasil a convenção de Basileia foi internalizada na íntegra por meio do Decreto federal nº. 

875, de 1993 e, em função da IV Conferência das Partes, realizada em Kuching, na Malásia, 

em 27 de fevereiro de 1998, através do Decreto nº. 4.581, de 27 de janeiro de 2003, que 

confirmou sua permanência como integrante da convenção. 

Com a promulgação da PNRS, Lei n.º 12.305, em 2010, foi proibida definitivamente a 

importação de resíduos perigosos conforme artigo transcrito a seguir: "Art. 49. É proibida a 

importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos cujas 

características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade 

vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação" (BRASIL, 

2010c, p.23). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4581.htm#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm#_blank
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Posteriormente em 2012, os textos e as emendas da convenção de Basileia foram 

promulgados, no país, e regulamentados pela Resolução Conama nº. 452 (2012). A partir 

dessa data todo o comércio internacional de resíduos perigosos entre o Brasil e o exterior 

passou a ser regulamentado.  

Ao aderir à convenção, o governo brasileiro adotou um instrumento positivo, que estabelece 

mecanismos internacionais de controle desses movimentos, baseados no princípio do 

consentimento prévio e explícito para a importação, exportação e o trânsito de resíduos 

perigosos. 

Os resíduos industriais e hospitalares, considerados perigosos constituem, no Brasil, motivo 

de preocupação das autoridades e órgãos ambientais por longos anos, devido às quantidades 

que vem sendo geradas e pela carência de instalações e locais adequados para o tratamento e 

destino final.  

O Brasil também estabelece com os países do MERCOSUL critérios para a gestão de resíduos 

sólidos Transfronteiriços: “A RESOLUÇÃO MERCOSUL/GMC/RES. nº. 30, de 20 de junho 

de 2002,” Estabelece critérios para a gestão sanitária de resíduos sólidos em portos, 

aeroportos, terminais internacionais de carga e passageiros e pontos de fronteira no 

MERCOSUL” (MERCOSUL, 2002, p.1) 

A Convenção de Basileia é modificada periodicamente através de decisões tomadas na 

conferência regular das partes da Convenção de Basileia. 

CONVENÇÃO DE BAMAKO: 

Foi negociada por 12 nações da organização da unidade africana em Bamako, Mali, em 1991, 

e o tratado entrou em vigor em 1998. Atualmente é adotada por 26 países africanos. É um 

tratado das Nações africanas, que proíbe a importação de resíduos perigosos (incluindo 

radioativos) e observa o controle do Movimento Transfronteiriços, utilizando um formato 

semelhante à Convenção de Basileia, mas é muito mais forte na proibição da importação de 

resíduos perigosos. 

Bamako surgiu como crítica à Convenção de Basileia e resultou da hostilidade de alguns 

países do mesmo continente em relação à Basileia, acusando falhas na proibição absoluta e 

imediata de qualquer exportação de resíduos perigosos para a África, que acontecem dos 

países mais desenvolvidos para países menos desenvolvidos.  

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=222#_blank
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=15813&word=
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=15813&word=
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Em consequência, a Convenção regional africana é muito mais radical, no entanto, a sua 

aplicação não parece ter acabado com os movimentos de resíduos para o continente, e as 

declarações excessivas ou a instituição de sanções penais extremas não tiveram uma grande 

efetividade (Monediaire, 2002). 

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO 

(CNUMAD), AGENDA 21 GLOBAL: 

Mais conhecida como ECO-92 e Rio 92, faz referência à cidade que a acolheu. É também 

conhecida como “Cúpula ou Cimeira da Terra” por ter mediado acordos entre os Chefes de 

Estado presentes. A ECO-92 reafirmou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente Humano, adotada em Estocolmo, em 1972. 

Em 1992, o mundo havia recém-saído da Guerra Fria e a Europa assinava o “Tratado de 

Maastrich”, ou Tratado da UE (TUE) que foi um marco para a formalização da UE, pelos 

membros da Comunidade Europeia e Países Baixos, em 1993.
 
 O Tratado de Maastricht, em 

seguida, foi emendado pelo tratado de Amsterdã, em 1997, onde a UE assume o 

Desenvolvimento Sustentável como um dos alvos da sua política, e pelos tratados de Nice e 

Lisboa. A Comunidade Europeia ainda promovia, nesta época, o Programa da Comunidade 

Europeia de Política e Ação em Matéria de Ambiente “Em direção a um desenvolvimento 

sustentável” e o Desenvolvimento da Agenda 21 com a adoção de um livro Branco sobre 

“Crescimento, Competitividade e Emprego (CCE)”. Ao mesmo tempo, a agenda ambiental 

ganhava força e passava a ser discutida por toda a sociedade. 

Wiesenfeld (2003) relata que as raízes da inclusão da dimensão social nas pautas de discussão 

do Desenvolvimento Sustentável estão na Rio/92 e na Conferência das Nações Unidas sobre 

Assentamentos Humanos II, realizada em Istambul, em 1996 e que a dimensão social foi 

incorporada ao desenvolvimento sustentável de forma gradativa e pouco precisa, a partir da 

Agenda 21, na Rio/92. 

A Agenda 21, com protocolo contendo uma lista de compromissos e ações que seriam 

desenvolvidas no século XXI em direção ao desenvolvimento sustentável, foi assinada por 

centenas de países. Como principais compromissos: a Convenção das Nações Unidas sobre a 

Biodiversidade; Convenção da Desertificação; Declaração do Rio para o Ambiente e 

Desenvolvimento; Convenção-Quadro sobre as Alterações Climáticas; Declaração de 

Princípios sobre Gestão; Conservação e Desenvolvimento Sustentável de todos os Tipos de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades_Europeias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Baixos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Nice
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Lisboa
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Floresta; e a recomendação para o estabelecimento de uma convenção internacional sobre 

desertificação.  

Os documentos multilaterais, então assinados, refletem o avanço e estabelecem a importância 

de cada país em se comprometer a refletir, global e localmente, sobre a forma pela qual 

governos, empresas, organizações não governamentais e todos os setores da sociedade 

poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais.  

Admite-se, na Agenda, que o conhecimento científico possa articular e dar suporte ao 

desenvolvimento sustentável, dando-lhe bases científicas seguras. Entretanto, muitas vezes as 

decisões políticas são caminhos mais acertados para garantir o desenvolvimento, pois as 

divergências entre cientistas dificultam a operacionalização desta cooperação. 

Portanto, cada país desenvolve a sua Agenda 21 aprimorando o conceito sobre 

desenvolvimento passando a enfocar o equilíbrio entre o desenvolvimento económico, o bem-

estar social e a proteção ambiental, pilares interdependentes do desenvolvimento sustentável. 

No Brasil, as discussões são coordenadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável (CPDS), da Agenda 21 Nacional. A Agenda 21 constitui-se num poderoso 

instrumento de transformação da sociedade industrial rumo a um novo paradigma económico 

e civilizado, que exige a reinterpretação do conceito de progresso, contemplando maior 

harmonia e equilíbrio, promovendo a qualidade e não apenas a quantidade do crescimento. A 

CNUMAD contribuiu para a publicação da Declaração do Rio, reafirmando a Declaração da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. 

Os capítulos 19 a 22, da Agenda, tratam especificamente de resíduos e dizem respeito ao 

manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e perigosos, incluindo a prevenção do 

tráfico internacional ilícito de resíduos perigosos. 

Com a Agenda 21 abriu-se um caminho capaz de ajudar a construir politicamente as bases de 

um plano de ação e de um planeamento participativo em âmbito global, nacional e local, de 

forma gradual e negociada. 

A Agenda 21 possui um programa de ação que viabilizou o novo padrão de desenvolvimento 

ambientalmente sustentável. Ele concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência económica (Biderman et al., 2008). 
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ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DO ATLÂNTICO NORTE (OTAN): 

Ou North Atlantic Treaty Organization (NATO), aliança militar intergovernamental 

baseada no Tratado do Atlântico Norte, por vezes chamada Aliança Atlântica, de 1949. 

Desenvolve desde 1995, programas relacionados com a questão ambiental. Para lhe dar 

suporte foi criado o Environmental Training Working Group (ETWG), um grupo 

multinacional de peritos em treinamento, formado por integrantes de diversos exércitos e de 

conselheiros ambientais, com objetivos de assegurar uma consciência ambiental, realçando a 

eficácia do treinamento militar. O ETWG dá suporte às questões relacionadas com os 

impactos ambientais decorrentes das operações desenvolvidas por essa aliança. Os 

objetivos desse grupo são: identificar e recomendar projetos ambientais apropriados ao 

monitorizar o desenvolvimento na gestão ambiental e no treinamento sustentável com as 

novas tecnologias e procedimentos (MD, 2012a). 

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: 

Mais conhecida como CIMEIRA RIO+5. Ocorreu em Nova Iorque, em 1997, e foi a 19ª 

Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas.  

Tinha a intenção de identificar as principais dificuldades para a implementação da Agenda 21 

e priorizar as questões não resolvidas, em 1992, como: o provimento financeiro e a 

transferência de tecnologia entre Norte e Sul; a desertificação; as alterações climáticas; a 

biodiversidade e as florestas; o financiamento do desenvolvimento sustentável; a Convenção 

Global sobre as Alterações Climáticas; o Fórum Intergovernamental sobre Florestas; e a Carta 

da Terra. Para além de definir as prioridades de ação para os anos seguintes, a Rio+5 

propiciou também um melhor ambiente político para à aprovação do Protocolo de Kyoto em 

dezembro de 1997. 

DO PROTOCOLO DE KYOTO À CONVENÇÃO QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS: 

O Protocolo de Kyoto foi o tratado resultante da conferência sobre mudanças climáticas que 

ocorreu na cidade de Kyoto (Japão), em 1997, cujo objetivo era estabelecer metas para a 

redução das emissões de gás carbónico pelos países industrializados, mais precisamente, 

reduzir os níveis de emissão de gases do efeito estufa em 5.2%, até 2012, comparando-se com 

os níveis de 1990. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alian%C3%A7a_militar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_do_Atl%C3%A2ntico_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kyoto
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O maior problema enfrentado na implementação do Protocolo de Kyoto foi que para tornar o 

acordo um regulamento internacional, era necessária a adesão de um grupo de países que, 

juntos, seriam responsáveis por pelo menos 55% das emissões de gases tóxicos. Os EUA, 

responsáveis por mais de 35% das emissões de gases, negavam-se a participar no acordo sem 

que fossem feitas alterações nas medidas exigidas pelo protocolo e, em 2001, retiraram-se 

definitivamente das negociações alegando que a implantação das metas e diretrizes propostas 

pelo acordo prejudicariam a economia do país. 

Apesar de existir o Protocolo de Kyoto, desde 1997, ele só foi implementado, de facto, em 

2004, com a adesão da Rússia, um dos maiores emissores de gases nocivos ao efeito estufa, 

atingindo assim a porcentagem de 55% das emissões pelos países poluentes. O acordo 

começou a valer em fevereiro de 2005. 

Há diversos incentivos, de origem nacional e internacional, para o cumprimento das metas, 

direcionados a setores ligados ao meio ambiente. Para a incineração de resíduos é importante 

acompanhar o Protocolo de Kyoto que prevê o comércio de créditos de carbono, como 

medida de redução de emissões. Saliente-se que a incineração pode vender créditos, porque as 

emissões gasosas de um aterro são maiores e mais nocivas do que as do incinerador. 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é uma ferramenta estratégica enfatizada no 

Protocolo de Kyoto. Foi idealizado com o intuito de criar um mercado mundial de carbono, 

para o qual uma tonelada do gás corresponde a um crédito de carbono. O mecanismo visa 

reduzir a emissão de gases e captar o carbono na atmosfera. O Crédito de Carbono é 

denominado de "Redução Certificada de Emissão" (RCE) ou "Certified Emission Reductions" 

(CER). 

No Brasil a legislação federal do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº. 267 

(MMA, 2000) proibi a utilização de substâncias que destroem a camada de ozono e a Lei 

federal nº. 12.187 (BRASIL, 2009) institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC).  

Entre 2013 e 2014, foi realizado o Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas, 

da ONU, gerando O Quinto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas, também conhecido como 5º Relatório do Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC, 2007), compilando e sintetizando os estudos de milhares de cientistas 

de todo o mundo sobre o aquecimento global. O IPCC é o resultado de uma cooperação entre 

a Organização Meteorológica Mundial e o PNUMA. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=265
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=265
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
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A Comissão de Saúde Global observa que a mudança climática implicará em maior risco para 

a vida e o bem-estar de bilhões de pessoas.  

A Global Green and Healthy Hospitals Agenda (GGHHA, 2011) afirma que a proporção das 

crises ambientais nas mudanças climáticas é a maior ameaça global à saúde do século XXI. 

CONVENÇÃO COMUM SOBRE A SEGURANÇA DA GESTÃO DOS COMBUSTÍVEIS USADOS E 

DOS RESÍDUOS RADIOATIVOS:  

Promovida pela Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA/IAEA), em Viena, em 

1997. Em 1997, a Convenção só tinha sido ratificada por dois Estados e necessitava de vinte e 

cinco ratificações de Estados produtores de energia nuclear para entrar em vigor.  

A relação da AIEA com a ONU é regulamentada por um acordo especial e, de acordo com os 

termos do próprio estatuto, a agência apresenta um relatório anual para a Assembleia Geral 

das Nações Unidas. Esses processos foram fundamentais para moldar o Estatuto da AIEA, 

aprovado em outubro de 1956, por 81 países (AIEA, 2013). 

Em 1994, 65 nações assinam a Convenção sobre Segurança Nuclear, que regulamenta o 

transporte de lixo nuclear, a construção, a manutenção e o uso das usinas. Índia, Paquistão e 

Israel - que possuem usinas e produzem armas nucleares - não aderiram ao tratado.  

Em 1997, mais 42 países aprovam a convenção. No mesmo ano, a AIEA realiza uma 

conferência para discutir a adoção da Convenção sobre Segurança do Manejo do Combustível 

Usado e do Lixo Radioativo, que tinha como objetivo assegurar a implementação, no mundo 

todo, de princípios básicos de segurança no setor. A convenção ainda necessitava ser 

ratificada por 25 Estados produtores de energia nuclear para entrar em vigor. 

O Governo brasileiro assinou a convenção em outubro de 1997 e a ratificou em fevereiro de 

2006, entrando em vigor em maio de 2006.  

Atualmente a conferencia da AIEA é composta por 159 Estados-membros que contribuem 

para a cooperação na área nuclear e promoção de tecnologias nucleares seguras e pacíficas em 

102 Estados signatários. 
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TRATADO DE ESTOCOLMO: 

Auspiciado pelo PNUMA, foi assinado em 2001, em Estocolmo (Suécia). A convenção teve 

como objetivo expresso, constituir-se como fundamento internacional para a proteção da 

saúde humana e do meio ambiente em relação aos efeitos nocivos oriundos dos Poluentes 

Orgânicos Persistentes (POPs). Foram longos anos de negociação para obter compromissos 

legais entre os países com a eliminação de todos os POPs. Um passo importante deste tratado 

foi a 1ª Conferência Internacional de Estocolmo para o Meio Ambiente, promovida pela 

ONU, em 1972.  

Nos termos do artigo 5º, anexo C, do tratado, os países em acordo são obrigados a reduzir ou 

eliminar libertações de produções não-intencional de POPs – em particular, dibenzo-p-

dioxinas e dibenzofuranos. Estes produtos químicos são formados e liberados no ambiente por 

incineradores de resíduos médicos e outros processos de combustão. Como exigência, os 

governos deveriam utilizar as melhores técnicas disponíveis e promover melhores práticas 

ambientais para novos incineradores no prazo de quatro anos após a Convenção em vigor para 

o país. 

As orientações sobre as melhores técnicas disponíveis e as orientações provisórias sobre 

melhores práticas ambientais foram lançados, no tratado, em 2006. O item V.A.II é especifico 

para os resíduos de saúde. As diretrizes exigem uma combinação de medidas especificadas 

para alcançar os níveis permitidos de emissão de ar nos incineradores de resíduos de saúde. 

Elas descrevem tecnologias alternativas, tais como a esterilização a vapor, esterilização a 

vapor avançada, tratamento de micro-ondas, esterilização de calor seco, hidrólise alcalina e 

tratamento biológico (UNEP, 2005). 

O Brasil assinou o texto da Convenção, em 2001, durante a reunião dos Plenipotenciários
30

 na 

cidade de Estocolmo, juntamente com 120 Países. O texto da Convenção foi ratificado pelo 

Brasil em junho de 2004, com a promulgação do Decreto 5.472 (2005), quando já havia 

banido as substâncias do tipo POPs. No resto do continente americano, existem países que 

baniram esses poluentes há pouco tempo e outros onde esses produtos ainda são permitidos. 

Segundo o MMA brasileiro, o Brasil é um dos poucos países, ao lado do México, que conta 

com incineradores apropriados para eliminação desses poluentes. As demais nações da 

                                                 
30 Plenipotenciários - O termo é muito utilizado no direito internacional, para qualificar o diplomata que é enviado a um encontro 

com plenos poderes para representar seu país na missão diplomática para o qual foi designado, podendo assinar acordos ou realizar negócios 
em nome do país que o enviou. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_internacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diplomata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miss%C3%A3o_diplom%C3%A1tica
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América Latina, em geral, acabam estocando o que recolhem e não têm condições de destruir 

esses produtos (ABRELPE, 2012b). 

ACORDO-QUADRO SOBRE MEIO AMBIENTE NO MERCADO COMUM DO SUL (MERCOSUL): 

Foi celebrado em 2001, em Assunção, por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e o assunto 

principal foi a formulação da Agenda comum no bloco económico a respeito de meio-

ambiente e desenvolvimento sustentável. A agenda configurava uma declaração de intenções, 

sem obrigações concretas estabelecidas no seu texto. Foi também criado um Protocolo 

Adicional que versa sobre procedimentos em caso de emergência ambiental que afete os 

países signatários do acordo. 

O objetivo do acordo consiste em implementar as suas disposições pelos assuntos relativos 

com a proteção do meio ambiente e aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis 

mediante a coordenação de políticas setoriais; promoção do desenvolvimento sustentável por 

meio do apoio recíproco; tratamento prioritário e integral das causas e fontes dos problemas 

ambientais; promoção da efetiva participação da sociedade civil no tratamento das questões 

ambientais; fomento da internalização dos custos ambientais por meio do uso de instrumentos 

económicos e reguladores de gestão. 

Em 2013, o Brasil promulgou o Protocolo Adicional ao Acordo-Quadro sobre Meio Ambiente 

no MERCOSUL em Matéria de Cooperação e Assistência frente a Emergências Ambientais, 

adotado pela Decisão 14/04 do Conselho do Mercado Comum, em 7 de julho de 2004. A 

ratificação foi oficializada por meio do Decreto nº. 7.940 (2013). Na ocasião, os ministros do 

Meio Ambiente fizeram um acordo para promover a cooperação mútua entre os países do 

bloco (BRASIL, 2013b). 

De acordo com o protocolo, o país que passar por uma emergência ambiental deve comunicá-

la imediatamente aos outros Estados-Membros, para prevenir, inclusive, que chegue aos seus 

territórios. Os países potencialmente afetados, conforme o acordo devem designar 

especialistas, que farão um parecer do ocorrido com possíveis soluções para os problemas. 

As formas de cooperação envolvem, entre outras, capacitação de recursos humanos; 

incorporação, no Sistema de Informações Ambientais do Mercosul, de estatísticas sobre 

situações de emergências ambientais produzidas na região; e a criação de um banco de 

especialistas (AGENCIA BRASIL, 2013). 
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CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL, 2002: 

Também chamada de Rio+10 ou conferência de Johanesburgo, teve como objetivo principal 

procurar meios de conciliar o desenvolvimento socioeconómico com a conservação e proteção 

dos ecossistemas da terra. 

A conferência mundial buscou definir um plano de ação global capaz de conciliar as 

necessidades legítimas de desenvolvimento económico e social da humanidade, com a 

obrigação de manter o planeta habitável para as gerações futuras, e instituir a adoção do 

consumo sustentável como princípio basilar do desenvolvimento sustentável. Porém, os 

resultados foram frustrados, principalmente, pelos poucos resultados práticos alcançados em 

Johanesburgo. O evento orientou-se para debater quase que exclusivamente os problemas de 

cunho social. Houve também a formação de blocos de países que quiseram defender 

exclusivamente seus interesses, sob a liderança dos EUA. 

Na Conferência, os países signatários, reiteraram seus compromissos com os princípios e 

objetivos enunciados nos documentos multilaterais sobre desenvolvimento sustentável, como, 

por exemplo, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Agenda 21, 

adotadas na Conferência do Rio de Janeiro, em 1992, bem como a implementação do Plano 

da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo, em 2002. 

Embora, as oportunidades e dificuldades de implementação das decisões da Rio-92 tenham 

sido identificadas e refletidas no Plano de Implementação de Johanesburgo (MMA, 2012). 

AGENDA DE COOPERAÇÃO BILATERAL BRASIL/EUA, 2005: 

O Brasil e os EUA concordaram em empreender uma agenda comum sobre meio ambiente, 

através de uma declaração internacional conjunta. A agenda comum destina-se a servir como 

um mecanismo de consulta e cooperação entre o Brasil e os EUA sobre as questões críticas do 

meio ambiente. De entre os seus objetivos, destacam-se: o intercâmbio de perspetivas e 

posições sobre temas ambientais fundamentais, tais como os referentes ao manejo adequado 

de resíduos perigosos e substâncias tóxicas; a cooperação e intercâmbio de informações 

relativas a tecnologias ambientalmente adequadas e suas aplicações nas áreas de poluição 

urbana, redução e prevenção da poluição, bem como manejo de resíduos; a referência para o 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Confer%C3%AAncia_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_Ambiente_e_Desenvolvimento_Sustent%C3%A1vel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Confer%C3%AAncia_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_sobre_Ambiente_e_Desenvolvimento_Sustent%C3%A1vel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joanesburgo
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diálogo sobre a cooperação técnica nestas áreas; e a coordenação por parte dos governos das 

diversas iniciativas ambientais em andamento. 

I ª  CÚPULA DA AMÉRICA DO SUL-PAÍSES ÁRABES (ASPA): 

A sua criação foi proposta pelo Brasil, em 2003, com o objetivo de promover a aproximação 

entre as lideranças políticas e as sociedades civis dos países das duas regiões, bem como a 

concertação diplomática em temas de interesse comum. 

Em 2005, no Brasil, ocorreu a realização da I Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da 

América do Sul e Países Árabes, que reuniu 34 países sul-americanos e árabes, sendo 12 sul-

americanos e 22 integrantes da Liga dos Estados Árabes. A primeira Cúpula marcou a 

estruturação formal da ASPA e tinha como objetivo primordial fortalecer as relações bi 

regionais, ampliar a cooperação e estabelecer uma parceria em prol do desenvolvimento, da 

justiça e da paz internacional.  

Destaca-se como um dos objetivos a declaração conjunta da Cúpula América do Sul-Países 

Árabes para elaborar uma Agenda comum para o desenvolvimento económico e social 

sustentável, a ser implementada bi regionalmente e de forma coordenada nos foros regionais 

e internacionais pertinentes. 

A II Cúpula ASPA foi realizada em Doha (Catar), em 2009. A implementação das ações de 

cooperação Sul-Sul acordadas em cada Cúpula compete aos Comitês setoriais estabelecidos 

nas seguintes áreas: Ciência e Tecnologia; Meio Ambiente (com um Sub-Comitê de Combate 

à Desertificação); Cultura e Educação; Economia e Comércio; e Temas Sociais. 

A III Cúpula ASPA, realizada em Lima (Peru), em 2012, reuniu cerca de 450 empresários, 

evidenciando um crescimento significativo em relação ao II Foro Empresarial da ASPA. 

Os países participantes afirmam que, para promover a paz, a segurança e a estabilidade 

mundiais e a cooperação entre as duas regiões, a Cúpula deve ser norteada pelo compromisso 

com o multilateralismo, o respeito ao Direito Internacional e a observância dos Direitos 

Humanos e do Direito Internacional Humanitário; com o desarmamento e a não-proliferação 

de armas nucleares e de outras armas de destruição em massa; como a busca do 

desenvolvimento sustentável com justiça social, particularmente a erradicação da fome e 

da pobreza; e com a proteção do meio ambiente (MRE, 2012). 
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AGENDA GLOBAL HOSPITAIS VERDES E SAUDÁVEIS (AGHVS): 

É uma agenda abrangente de saúde ambiental para hospitais e sistemas de saúde em todo o 

mundo. A agenda propõe-se a oferecer apoio a iniciativas em todo o mundo, visando 

promover maior sustentabilidade e saúde ambiental e assim fortalecer os sistemas de saúde ao 

nível global (AGHVS, 2014). 

Um dos propósitos da agenda é a proteção da saúde pública reduzindo o volume e a 

toxicidade dos resíduos produzidos pelo setor de saúde, implementando ao mesmo tempo 

as opções ambientalmente mais apropriadas de gestão e destino dos resíduos. 

Diferente do que ocorre com outros resíduos, como os perigosos, que possuem as suas 

legislações em nível internacional, os RSS não reúnem todos os países num acordo global. Há 

necessidade de uma convenção internacional para garantir inteiramente a gestão e uniformizar 

a classificação referente aos RSS.  

Atualmente, a AGHVS tenta uniformizar num nível mundial tais condutas, com base na Rede 

Global de Hospitais Verdes e Saudáveis, que é um projeto da organização internacional de 

Saúde Sem Dano (SSD). A Rede tem como objetivo promover a saúde pública e ambiental, 

assim como a redução da pegada ecológica da assistência à saúde numa comunidade virtual 

para os hospitais. Os sistemas de saúde que se propuserem a implementar e desenvolver a 

Agenda, devem registar os seus avanço por meio de resultados mensuráveis enquanto 

compartilham as melhores práticas e encontram soluções para desafios comuns (GGHHA, 

2011). 

A AGHVS constituiu-se como a principal referência para divulgar os objetivos da Rede 

criada, em 2011, com o apoio de diversas organizações que representam mais de 3500 

hospitais nos seis continentes (GGHHA, 2011).  

Através do cadastro, indivíduos ou instituições têm acesso direto às iniciativas da SSD, como 

a Rede Global Hospitais Verdes e Saudáveis e, atualmente, à campanha Assistência à Saúde 

Sem Mercúrio (Mercury Free Health Care), desenvolvida em conjunto com a OMS 

(AGHVS, 2014). 
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CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CNUDS -

(RIO+20), 2012: 

Teve como objetivo a renovação do compromisso político com o desenvolvimento 

sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das 

propostas aprovadas e o tratamento de temas novos e emergentes. Em paralelo às principais 

negociações na Conferência, Rio + 20, empresas e governos firmaram mais de 200 

compromissos de ações voluntárias em diferentes áreas. Os assuntos abordados foram 

energia, água e alimentos, embora a maioria das promessas seja de inclusão do tema 

desenvolvimento sustentável em programas educacionais. A Conferência teve dois temas 

principais: A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da 

pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. A discussão ambiental 

ganhou mais urgência, diante das mudanças climáticas com o aumento da temperatura global 

e da perda de recursos naturais do planeta. Mas a conferência teve poucos resultados 

significativos devido à crise económica, principalmente na Europa (CNUDS, 2012). 

As Conferências da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizadas no Rio de 

Janeiro e conhecidas como ECO-92 e Rio+20, mostraram a preocupação com as questões 

ambientais, reforçando os princípios e as regras para o combate à degradação ambiental. Uma 

das principais conquistas foi a elaboração da Agenda 21, instrumento que propõe as diretrizes 

do desenvolvimento sustentável, em que foram assumidos novos compromissos para a 

solução de problemas ambientais, económicos e sociais conciliando métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência económica. 

CÚPULA DOS BRICS: 

Países unidos em 2001, por Brasil, Rússia, Índia, China e em seguida África do Sul. Em 2012 

reuniu-se em Nova Delhi, em evento público com a presença de parlamentares, de 

especialistas internacionais, de empresários e jornalistas para conferências de 

desenvolvimento sustentável, direitos humanos e das mulheres, assentamentos urbanos, entre 

outros assuntos de ordem global, que contribuiria para substituir a seletividade e precariedade 

das ideologias concorrentes. O Brasil atua fundamentalmente em negociações sobre 

desenvolvimento sustentável. 
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Os BRICS são hoje mais relevantes para a economia global do que eram na década passada. 

São países de grande extensão territorial, com grandes populações, economias diversificadas e 

no topo das taxas de crescimento das economias emergentes. Hurrell (2007) comenta que os 

BRICS são países com alguma capacidade de contribuir para a gestão da ordem internacional 

em termos globais ou regionais.  

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE PAÍSES EM 

DESENVOLVIMENTO (CTPD): 

Promoveu em 1978, o Plano de Ação de Buenos Aires, que difundiu o conceito e a prática da 

“cooperação Sul-Sul” e em 2009, em Nairóbi (Quénia), a Conferência de Alto Nível das 

Nações Unidas sobre Cooperação Sul-Sul, tendo como tema principal a “Promoção da 

Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento” (SOUTH-SOUTH COOPERATION, 2009). 

Duas iniciativas são observadas na cooperação Sul-Sul em saúde: a UNASUL-Saúde, no 

âmbito do novo bloco regional que reúne os doze países da América do Sul; e o Plano 

Estratégico de Cooperação em Saúde da Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(PECS/CPLP), desenvolvido pelos oito países integrantes desta comunidade linguística que se 

estende por quatro Continentes. 

A cooperação sul-sul abrange as áreas da agricultura, saúde, educação e construção de 

institucionalidade. O conceito da “diplomacia da saúde” (Kickbusch, Silberschmidt & Buss 

2007; Buss & Fereira, 2010) emergiu para tratar os fatores da saúde que transcendem as 

fronteiras nacionais e expõe os países às influências globais.  

A UNASUL-Saúde é um arranjo intergovernamental que tem evoluido como um excelente 

exemplo de "diplomacia da saúde" e de "cooperação Sul-Sul" e tem-se demonstrado que pode 

ser um espaço de convergência e harmonização política. A sua importância está demonstrada 

no âmbito da atuação conjunta dos países no cenário internacional, por ocasião da Assembleia 

Mundial da Saúde de 2010, realizada pela OMS, em Genebra, quando os representantes da 

América do Sul articularam as suas posições em diversas matérias sensíveis e as suas 

implicações sobre a saúde pública. 

O Plano Quinquenal 2010-2015 da UNASUL-Saúde, aprovado pelos Ministros de Estado da 

Saúde, dá alicerces políticos e técnicos à cooperação entre os países, pois se baseia nos 

“princípios de respeito à autonomia dos países, alinhamento, apropriação e harmonização”. 
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Por meio deste princípio, o bloco político sul-americano se projeta em diversas dimensões, já 

assinaladas, como também na ação internacional conjunta. O Plano da UNASUL-Saúde 

representa uma importante contribuição para a integração baseada em princípios de 

solidariedade e complementaridade, colaborará para a melhoria nas condições de vida e saúde 

dos sul-americanos (Buss & Fereira, 2010). 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS): 

Nas Assembleias Mundiais da Saúde, contando atualmente com 194 Estados-Membros, são 

discutidos os principais problemas globais de saúde e decisões são tomadas ao longo de 

muitos anos. Desde 1999, o manual da OMS “Gerenciamento seguro de resíduos de serviços 

de saúde” (usualmente conhecido como o “Livro Azul”) tem sido a fonte de informação 

definitiva sobre como lidar com esses resíduos, particularmente em países de baixa e média 

renda. 

Recentemente, em 2014, foi lançada a segunda edição do manual, contendo orientações 

atualizadas sobre as tecnologias mais sustentáveis de tratamento de resíduos. O manual é uma 

fonte de informações imparcial sobre RSS e práticas de gestão seguras, que muito contribui 

para as organizações envolvidas na gestão de resíduos. Está baseado na experiência de 

diversos especialistas internacionais, entre eles a Coordenadora de Políticas e Ciências de 

SSD, Ruth Stringer (WHO, 2014). 

A Dra. Margaret Chan, Diretora-geral da OMS, destacou as enormes conquistas em saúde 

alcançadas pelos países nas últimas décadas. Ela comentou que muitos descrevem a primeira 

década do século XXI como sendo a época dourada do desenvolvimento da saúde, visto que 

pela primeira vez a saúde passou a ocupar o primeiro lugar na agenda de desenvolvimento 

socioeconômico (WHO, 2014).  

Na mais recente Assembleia Mundial de Saúde de 2015, em Genebra foram discutidos temas 

variados como: o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e o 

papel da saúde na agenda de desenvolvimento pós-2015; a proteção radiológica e segurança 

das fontes de radiação; os resíduos perigosos gerados, entre outros temas. 
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2.4. Considerações parciais 

Os esforços ao nível mundial, dos governantes e da sociedade, na tentativa de estruturar as 

políticas socioambientais, através de reuniões ao longo dos anos, para sanar os variados 

problemas nesta área e intervir nas futuras ações em prol do meio ambiente e da saúde 

pública, são comprovadamente cada vez mais relevantes. 

Do mesmo modo as intervenções na tentativa de estancar a degradação do planeta, através da 

diminuição do consumo exagerado e da educação ambiental, conscientizando a população e 

os profissionais que lidam com os resíduos, para o tratamento e a sua deposição adequada, são 

cercadas de dificuldades provocadas pela falta de ética, de educação ambiental e por muita 

lentidão dos Estados no cumprimento dos acordos. 

Mas, os empenhos em prol da melhoria e da recuperação do planeta, não cabem somente aos 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Muitos acordos ficam à mercê, 

principalmente dos países desenvolvidos, que estatisticamente, são os que mais prejudicam o 

planeta por contribuírem com maior número de população consumidora. 

Já foi constatado que a contaminação do solo, da água, e do ar, chegou a níveis alarmantes, e 

provocam a escassez de recursos naturais, o aquecimento global, as catástrofes e as doenças 

que agridem o homem. 

Neste contexto, os resíduos gerados (sejam comuns, perigosos, especiais, infectantes, 

oriundos dos serviços de saúde, entre outros) provocam grandes prejuízos na saúde e no meio 

ambiente e contribuem para as mudanças climáticas que ocorrem no planeta. Conscientes de 

que se gasta mais do que se processa, é necessário um grande esforço conjunto (dos 

governantes e da sociedade) para a diminuição do consumo e da melhoria das formas de 

processamento dos resíduos gerados sem que ocorram prejuízos no meio ambiente. 

É, neste sentido, que o Relatorio Especial da Comissão de Direitos Humanos das Nações 

Unidas pede pelo “desenvolvimento de um amplo marco legal internacional focado na 

proteção da saúde humana e do meio ambiente contra os efeitos adversos da gestão e 

destinação inadequada de resíduos perigosos de serviços de saúde” (GGHHA, 2011, p.12). 

De facto, tratar da questão ambiental assume relevância fundamental, principalmente para os 

trabalhadores da área da saúde, pois viver saudável depende intrinsecamente da qualidade de 

vida humana e ambiental (Vargas & Oliveira, 2007). 
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CAPÍTULO 3 

GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL:  

ENQUADRAMENTO LEGAL 
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3.1. Introdução 

Após os estudos comparativos relativos à Política de Meio Ambiente e à Política de Gestão 

dos Resíduos Sólidos, observados os esforços internacionais e o comportamento dos países 

discutidos no Capítulo 2, serão ressaltadas, neste capítulo, algumas considerações sobre 

política e legislação brasileira, para possibilitar uma visão objetiva e consistente sobre a 

pesquisa realizada de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, especificamente os RSS. Assim 

sendo, serão analisadas as premissas que norteiam a Gestão de Resíduos no Brasil, os 

Ministérios e demais organizações que legislam sobre o assunto e que integram o sistema de 

controle e manejo de resíduos, suas principais normas, regulamentos e leis.  

O Direito Ambiental Brasileiro e as principais Políticas Nacionais, enfatizando os Critérios 

relativos à PNMA, à PNRS e à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) do MMA, 

em conjunto com a análise das políticas internacionais apresentadas no segundo capítulo, 

pretendem dar suporte ao diagnóstico do hospital em estudo (HFAG) e ao Modelo Integrado 

de Resíduos Sólidos (MGIRS) a propor no capítulo sétimo. 

3.2. Gestão integrada de resíduos sólidos e a legislação brasileira 

O Ministério da Saúde (MS) recém-criado no Brasil, em 1953, apresentava preocupações com 

a gestão de resíduos. A Lei n.º 2.312 (BRASIL, 1954) alertava sobre a coleta, o transporte e o 

destino final do lixo. Na década de 70, a Portaria n.º 400 (MS, 1977) recomendava posturas 

municipais no tratamento de resíduos sólidos com o uso de incineradores em frações sépticas. 

Em 1976, o ainda Ministério do Interior, determinava aos municípios a responsabilidade 

quanto à instalação de incineradores para resíduos gerados dos serviços de saúde e, em 1977, 

com a Lei n.º 6.453 (BRASIL, 1977), o MMA fixou a responsabilidade dos impactos 

causados pela deposição de resíduos perigosos de serviços de saúde no ambiente. 

Desde o final dos anos 70, o meio ambiente e os RSS, eram pontos importantes. A Portaria 

Minter n.º 53 do Ministério de Estado do Interior (1979) estabelecia que: “VI – Todos os 

resíduos sólidos portadores de agentes patogênicos, inclusive os de estabelecimentos 

hospitalares e congêneres, assim como alimentos e outros produtos de consumo humano 

condenados deverão ser adequadamente acondicionados e conduzidos em transporte 

especial, nas condições estabelecidas pelo órgão estadual de controle da poluição e de 

preservação ambiental, e, em seguida, obrigatoriamente incinerados” (MEI, 1979, p.1). 
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Esta Portaria pode ser considerada um marco na gestão dos RSS no Brasil, mesmo tendo sido, 

posteriormente, revogados os incisos que contemplam o tratamento com incinerador. 

Na década de 80, o marco foi a promulgação da Constituição da República Federativa do 

Brasil (BRASIL, 1988a). De entre as Políticas Nacionais existentes, que contemplavam a 

questão ambiental e de resíduos sólidos, destaca-se a PNMA por meio da Lei nº. 6.938 

(BRASIL, 1981).  

Na década de 90, podem ainda ser destacadas a Política Nacional de Saúde, através da Lei 

Orgânica da Saúde n.º 8.080 (BRASIL, 1990a); a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

com a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1990b); a Lei de Crimes Ambientais, Lei n.º 9.605 (BRASIL, 

1998); e a Política Nacional de Educação Ambiental, por meio da Lei n.º 9.795 (BRASIL, 

1999b).  

Dando continuidade às preocupações com o meio ambiente destacam-se, no início do século 

XXI, o Estatuto das Cidades - Lei n.º 10.257 (BRASIL, 2001c); a Política Nacional de 

Saneamento Básico - Lei n.° 11.445 (BRASIL, 2007b); a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima - Lei n.º 12.187 (BRASIL, 2009); o Novo Código Florestal - Lei n.º 12.651 (BRASIL, 

2012c); a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - Decreto n.º 7.794 

(BRASIL, 2012a); e a PNRS - Lei nº. 12.305 (BRASIL, 2010c). 

Por fim, destaca-se a Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P do MMA, 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, Departamento de Cidadania e 

Responsabilidade Socioambiental; a Lei n.º 12.349 (BRASIL, 2010a), criada pelo MMA; e a 

Lei Ordinária para Licitações e Contratos da Administração Pública com a inclusão da 

Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável. 

Outras iniciativas entre os anos de 1996 a 2002, relativas ao desenvolvimento sustentável e às 

preocupações com o meio ambiente, puderam ser observadas com a participação da população 

brasileira, como a Agenda 21 Brasileira, resultado da consulta nacional
31

. A Agenda é um 

processo e um instrumento de planeamento participativo para o desenvolvimento sustentável, 

que tem como eixo central a sustentabilidade, compatibilizando a conservação ambiental, a 

justiça social e o crescimento económico. O documento é resultado de uma vasta consulta à 

população brasileira, sendo construída a partir das diretrizes da Agenda 21 global. Trata-se, 

pois, de um instrumento fundamental para a construção da democracia participativa e da 

                                                 
31 Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional. 2. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 

2004. 158 p 
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cidadania ativa no País (AGENDA 21 GLOBAL, 1992). A Agenda 21 Brasileira, concluída 

em 2002, entrou na fase de implantação a partir de 2003 e foi elevada à condição de Programa 

do Plano Plurianual (PPA), pelo Governo Federal (MPOG, 2003).  

Entre as conquistas da Agenda 21 no Brasil estão: a criação de “Agendas 21” nos municípios; 

a formação de gestores municipais e ONG’s em todo o país; sua inclusão no PPA com o 

objetivo de assegurar a implementação das ações prioritárias da Agenda 21 brasileira; e a 

instalação de Fóruns locais de desenvolvimento sustentável. Assim, o Governo Brasileiro 

instituiu por meio da Lei Federal nº. 12.593 (BRASIL, 2012b), o PPA 2012-2015, que trata 

do planeamento governamental onde estabelece como metas para o Brasil mais 

desenvolvimento, mais igualdade e mais participação (MPOG, 2011). 

A conscientização da população e dos representantes políticos no Brasil a respeito da 

sustentabilidade ambiental é já uma constatação que apresenta transformações relevantes, 

principalmente nas questões de saneamento e saúde, tanto nos setores executivo como 

legislativo, com destaque para a Lei n.° 11.445 (BRASIL, 2007b) da Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) e a Lei n° 12.305 (BRASIL, 2010c) da PNRS. 

3.3. Principais políticas brasileiras e o arcabouço legal nas três 

esferas de governo 

A legislação que enquadra as Políticas que envolvem os cuidados com o meio ambiente e a 

saúde pública no Brasil é ampla e, consequentemente, os estabelecimentos de serviços de 

saúde, objeto deste estudo, estão num patamar de dedicada atenção, assim como os resíduos 

por eles gerados.  

A vasta legislação brasileira na esfera Federal, Estadual e Municipal, que é abordada de 

seguida, apresenta regras, condutas e orientações à população e às entidades públicas quanto 

aos cuidados com o meio ambiente, especialmente no que respeita aos serviços de saúde.  

Diante da estrutura legal brasileira, após análise das referências estudadas, destaca-se como 

principais orientações normativas nacionais sobre os RSS, a PNRS/Lei n.º 12.305 (BRASIL, 

2010c), em convergência com a Resolução n.º 306 (2004), da Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, do MS, e a Resolução n.º 358 (2005), do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA, do MMA (MS, 2004 & MMA, 2005). 

Com objetivo de compreender as interferências entre as entidades envolvidas nas políticas 

http://www.infoescola.com/geografia/agenda-21/
http://www.infoescola.com/geografia/desenvolvimento-sustentavel/
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ambientais e de saúde pública brasileira nas variadas etapas do processo de manejo de 

resíduos, a Figura 3.1 com o Organograma das organizações reflete a complexidade da 

integração entre os organismos do Governo Federal: Presidência da República, MS, MMA, 

Ministério do Planeamento Orçamento e Gestão (MPOG), Ministério da Ciência Tecnologia e 

Inovação (MCTI), Ministério dos Transportes (MT) e Ministério da Defesa (MD), este último 

a ser aprofundado especificamente para o ambiente hospitalar militar, e entre os organismos 

Estadual e Municipal: Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro. 
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Figura 3.1 - Organograma dos Órgãos governamentais e organizações hospitalares civis e militares (da rede 

particular e pública federal, estadual e municipal) participantes da Gestão Integrada dos RSS. 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

As organizações e sua legislação específica são apresentadas de seguida. 

Constituição da República Federativa do Brasil 

Representando o principal documento da nação e regendo todo o arcabouço legal do país, 

consolidada pela Presidência da República Federativa Brasileira, está a Carta Magna, a 

Constituição do Brasil, de 05 de outubro (BRASIL, 1988a). O Art. 23, inciso VI, determina 

que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Importante 

destacar no seu título VIII - Da Ordem Social - Capítulo VI, DO MEIO AMBIENTE, no Art. 

225, normas direcionais a problemática ambiental, definindo meio ambiente como bem de uso 

comum do povo, segundo o qual: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
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equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.” E ainda o § 3º, segundo o qual “As condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados” 

(BRASIL, 1988a, p.84).  

Percebe-se que as preocupações com a saúde da população e o saneamento básico, a 

contaminação dos recursos hídricos e do solo e a falta de educação ambiental da população, 

incluindo os conceitos de preservação do meio ambiente, tornam-se crescentes em todo 

território nacional, não só no ambiente público, mas também, na iniciativa privada. Entretanto 

como observado no Capítulo 2, o que se vê atualmente é uma grande devastação do meio 

ambiente, como desmatamentos, poluição dos rios e do ar ocasionado pelo crescimento 

econômico e a produção desordenada de resíduos. Portanto, a necessidade de apoiar 

legalmente tais preocupações procura ser sanada com a legislação. 

Política Nacional de Saneamento Básico  

A Lei n.º 11.445 (BRASIL, 2007b) estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico 

no país, abrangendo aspetos relacionados com os resíduos sólidos e líquidos. Destacam-se os 

primeiros que são citados especialmente nos artigos: “Art. 6º - O lixo originário de atividades 

comerciais, industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao 

gerador pode, por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. Art. 7º - 

Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: (...) II - de triagem para fins de reuso 

ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos 

resíduos” [...] (BRASIL, 2007b, p.1).  

Política Nacional de Educação Ambiental  

A educação, segundo Trigueiro (2003), é o alicerce do Estado Democrático de Direito, por ser 

um direito público subjetivo do cidadão. É a forma, ainda, de atingir diversas finalidades, 

como saúde pública. A educação ambiental é um processo que procura despertar a 

preocupação individual e coletiva para a questão, garantindo o acesso à informação em 

linguagem adequada, contribuindo ainda para o desenvolvimento de uma consciência crítica, 
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estimulando o enfrentamento de questões ambientais e sociais (Trigueiro, 2003).  

O Capítulo I da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), no âmbito da Lei n.º 

9.795 (BRASIL, 1999b) explicita, com clareza, o conceito de educação ambiental: “Art. 1º - 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 

sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999b, p.1). 

Silva Junior (2008, p.100) entende que: “A educação ambiental deve se constituir em uma 

ação educativa permanente por intermédio da qual a comunidade tem a tomada de 

consciência de sua realidade global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e 

com a natureza, dos problemas derivados e de ditas relações e suas causas profundas. Este 

processo deve ser desenvolvido por meio de práticas que possibilitem comportamentos 

direcionados a transformação superadora da realidade atual, nas searas sociais e naturais, 

através do desenvolvimento do educando das habilidades e atitudes necessárias para dita 

transformação”.  

Nessa mesma linha de pensamento Rodrigues (2004, p.407) ressalta que “a função da 

educação ambiental não é a reprodução/divulgação de conhecimentos, mas sim a formação 

de uma consciência e de uma ética ambiental, como fica claro após o exame de seus 

princípios e objetivos, a exigir a sua presença nos projetos pedagógicos como eixo 

transversal”. 

Assim, a “educação ambiental ocorre por meio de processos contínuos e interativos e 

inclina-se para a formação da consciência, de atitudes, aptidões, capacidade de avaliação e 

de ação crítica no mundo”. Não se trata apenas de ensinar sobre a natureza, mas de 

possibilitar a compreensão da relação entre ser humano e natureza e a construção de novas 

formas de pensamento, atitudes e ações (Medina & Santos, 1999, p.24). 

A educação ambiental contínua é um instrumento que pode viabilizar o desenvolvimento 

sustentável, estabelecendo nova ordem ética, da solidariedade e da equidade podendo ter uma 

melhor compreensão dos problemas que afetam o meio ambiente.  

Legislação contra Crimes Ambientais  

O ônus decorrente da geração do resíduo é suportado pelo seu gerador, pois este pode 
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transferir à sociedade os custos pela atividade, mas a natureza do princípio do poluidor-

pagador não deve ser reparatória e sim, preventiva. A lei 9.605 (BRASIL, 1998) é 

considerada um marco na proteção efetiva do meio ambiente. Ela dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. É 

relevante mencionar, que se tratando de resíduos, o artigo 54 tipifica como crime as seguintes 

condutas: “Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 

possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a 

destruição significativa da flora: Pena: reclusão, de um ano a quatro anos, e multa”. (...) § 2º 

Se o crime: “(...)V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou 

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis 

ou regulamentos: Pena: reclusão, de um a cinco anos” (Grifo do autor), (BRASIL, 1998, p. 

25). 

Para que os objetivos da lei de crimes ambientais sejam realmente alcançados, torna-se 

imprescindível a institucionalização dos órgãos responsáveis pela preservação ambiental no 

país. O desenvolvimento sustentável deve ser uma meta a cumprir, apoiada na vontade 

política dos governantes, no cumprimento efetivo de legislações pertinentes e modernas, mas 

antes de tudo, precisa visar o bem coletivo e a preservação do planeta (Lourdes, Miranda & 

Oliveira, 1998).  

3.3.1. Ministério do Meio Ambiente  

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) do Brasil é responsável, basicamente, pela Política 

Nacional de Meio Ambiente (PNMA). Foi criado, em 1985, com a denominação de 

Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, através do Decreto n.º 91.145 

(BRASIL, 1985a). Anteriormente, as atribuições de meio ambiente ficavam a cargo da 

Secretaria Especial de Meio Ambiente criada em 1973, no extinto Ministério do Interior. Em 

1999, retornou à denominação de MMA. 

Desde então tem alertado que um país com o potencial do Brasil precisa atender suas reais 

necessidades e interesses em preservar o meio ambiente. A PNMA tem por objetivo a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, assegurando ao 

País, as condições de desenvolvimento socioeconómico e a proteção da dignidade da vida 

humana.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/Decreto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Interior_%28Brasil%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
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Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) 

A Lei n.º 6.938 (BRASIL, 1981), com fundamento nos incisos VI e VII do artigo n.º 23, e no 

artigo n.º 235 da Constituição Federal, estabelece a PNMA e o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA). Este é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público. É um 

conjunto articulado de órgãos, entidades, regras e práticas responsáveis pela proteção e pela 

melhoria da qualidade ambiental. 

Esta Lei é considerada um marco histórico no desenvolvimento do direito ambiental 

brasileiro, estabelecendo definições legais sobre os temas: meio ambiente, degradação da 

qualidade ambiental, poluição, poluidor e recursos ambientais. Ela instituiu, entre outros, um 

importante mecanismo de proteção ambiental – o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) 

e seu respetivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), instrumentos modernos em termos 

ambientais mundiais. 

Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a regionalização das medidas 

emanadas do SISNAMA, elaborando normas e padrões supletivos e complementares. Os 

Órgãos Seccionais municipais devem prestar informações sobre seus planos de ação e 

programas em execução, consubstanciadas em relatórios anuais, que serão consolidados pelo 

MMA, num relatório anual sobre a situação do meio ambiente no País, a ser publicado e 

submetido à consideração do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), na sua 

segunda reunião do ano subsequente. 

O CONAMA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n.º 6.938 (BRASIL, 

1981), regulamentada pelo Decreto n.º 99.274 (BRASIL, 1990d), alterado pelo Decreto n.º 

3.942 (BRASIL, 2001b), considerando a existência da Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P), que tem como princípio a inserção de critérios socioambientais na 

Administração Pública, recomenda: “Art. 1º. Aos órgãos e entidades do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - SISNAMA a adoção de normas e padrões de sustentabilidade, de modo a 

orientar a aquisição, a utilização, o consumo e a gestão dos recursos naturais e bens 

públicos, observando as seguintes diretrizes: I - uso racional dos recursos naturais e bens 

públicos; II - gestão adequada dos resíduos gerados; III - qualidade de vida no ambiente de 

trabalho; IV - sensibilização e capacitação dos servidores; V - licitações sustentáveis; e VI - 

construções sustentáveis” (grifo do autor), (BRASIL, 2001b, p.2). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art225
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Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

A PNRS, instituída pela Lei n.º 12.305 (BRASIL, 2010c), atualmente a mais importante 

legislação que contempla os resíduos sólidos, regulamentada pelo Decreto n.º 7.404 

(BRASIL, 2010b), contém instrumentos importantes para permitir que o país enfrente os 

principais problemas ambientais, sociais e económicos decorrentes do manejo inadequado dos 

resíduos sólidos.  

A Lei nº 12.305 tem por objetivo traçar ações estratégicas que viabilizem processos capazes 

de agregar valor aos resíduos, aumentando a capacidade competitiva do setor produtivo, 

propiciando a inclusão e o controle social, norteando estados e municípios para a adequada 

gestão de resíduos sólidos e a não-geração, a redução, a reutilização e o tratamento dos 

mesmos, bem como promover um destino final ambientalmente adequado aos rejeitos. Tem 

ainda, o intuito de reduzir o uso dos recursos naturais, como água e energia, no processo de 

produção de novos produtos; reduzir a contaminação do solo e dos mananciais e seus 

córregos, rios e lagos; intensificar ações de educação ambiental; aumentar a reciclagem no 

país; promover a abertura de novos mercados e a geração de emprego e renda de catadores de 

materiais recicláveis; a erradicação do trabalho infantojuvenil nos lixões
32

 e a recuperação de 

áreas degradadas. Dispõe sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre 

diretrizes relativas à gestão integrada e a gestão de resíduos sólidos, incluindo os perigosos. 

Também dispõe sobre as responsabilidades dos geradores e do poder público, e os 

instrumentos económicos aplicáveis (BRASIL, 2010c). 

Esta Lei incorpora conceitos modernos de gestão de resíduos sólidos e dispõe-se a trazer 

novas ferramentas para a legislação ambiental brasileira. É um marco na história ambiental do 

país, pois estabelece como princípio, que a sociedade é responsável pelo lixo (resíduo ou 

rejeito) que produz. Também estabelece responsabilidades compartilhadas entre o governo, 

indústria, comércio e consumidores, sobre o destino final do lixo. Está a modificar, no curto 

prazo, a gestão das empresas e o hábito dos consumidores para lidarem com o resíduo 

(BRASIL, 2010c). 

Assim, os resíduos passam a ter valor económico e podem ser reciclados ou reaproveitados e 

os rejeitos devem ter destino ambientalmente adequado, pois não podem ser reciclados ou 

reutilizados. Dessa maneira a política institui a responsabilidade compartilhada dos geradores 

de resíduos: dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares 

                                                 
32 Locais de despejo a céu aberto, sobre o solo, sem tratamento. 
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de serviços públicos de limpeza e manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística 

Reversados resíduos e embalagens pós-consumo. Estabelece “Acordos Setoriais”, ato de 

natureza contratual, firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores 

ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida do produto. 

Regulamenta, juntamente com o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), a gestão 

de RSS nos estabelecimentos geradores e exige a implementação do Plano de Gestão de 

Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).  

A PNRS cria metas importantes, instituindo instrumentos de planeamento nas três esferas de 

governo, além de impor aos particulares a elaboração dos seus PGRSS, contendo metas e 

estratégias nacionais sobre o tema. Também prevê planos estaduais, microrregionais, de 

regiões metropolitanas, planos intermunicipais e municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos (BRASIL, 2010c). 

Nas suas Disposições Gerais, do Titulo II, Capítulo I, a Lei n.º 12.305 - PNRS (BRASIL, 

2010c, p.3) determina: “Art. 5
o
 - A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política 

Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, 

regulada pela Lei n
o
 9.795, de 27 de abril de 1999, com a Política Federal de Saneamento 

Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007,  e com a Lei n
o
 11.107, de 6 de abril de 2005.” 

(Brasil, 2005b). 

A PNRS determinou o encerramento dos lixões do país até 2014. Diz aquela Lei que o lixo 

que não puder ser reciclado deverá ser enviado a aterros sanitários, onde serão estocados de 

forma adequada para evitar a contaminação do solo e da água. A disposição de resíduos 

sólidos em lixões é crime ambiental desde 1998. Os lixões que atualmente se encontram em 

funcionamento estão em desacordo com as Leis n.º 12.305 (BRASIL, 2010c) e n.º 9.605 

(BRASIL, 1998). 

A política também coloca o Brasil num patamar de igualdade com os principais países 

desenvolvidos, no que concerne ao marco legal e inova com a inclusão de catadores de 

materiais recicláveis e reutilizáveis, tanto na Logística Reversa quanto na Coleta Seletiva
33

.  

Por outro lado incentiva a coleta seletiva e a atuação de associações ou cooperativas, para a 

                                                 
33 Coleta seletiva: - coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
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inclusão social dos antigos lixeiros
34

 como catadores de materiais recicláveis, o que é 

fundamental na gestão dos resíduos sólidos. Cria o Sistema Nacional de Informações sobre 

Resíduos (SINIR), instituído pela Lei nº. 12.305 (BRASIL, 2010c), e tem como objetivo 

armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as funções ou processos de uma 

organização e o Ciclo de Vida do Produto 
35

. 

Os instrumentos da PNRS ajudarão o Brasil a atingir uma das metas do Plano Nacional sobre 

Mudança do Clima (PNMC), que consiste num índice de reciclagem de resíduos de 20%, até 

o final de 2015. Governo Federal Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, Decreto 

nº. 6.263, de 21 de novembro de 2007 (BRASIL, 2007a). 

Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

A A3P foi criada em 1999 pelo MMA e, em 2001, foi instituído o Programa Agenda 

Ambiental na Administração Pública. Voltada, especificamente, aos órgãos públicos e às 

autarquias, foi criada com a finalidade de sensibilizar os gestores públicos sobre as questões 

ambientais e sugerir um programa de gestão ambiental específico para cada órgão público. Os 

principais objetivos da Agenda são: a melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

combater as formas de desperdício de recursos naturais e bens públicos; incluir critérios 

socioambientais nas compras e contratações de serviços dos órgãos governamentais; 

sensibilizar e capacitar os servidores; e gerir adequadamente todos os resíduos produzidos. 

A Agenda fundamenta-se nas recomendações do Capítulo IV da Agenda 21, que indica aos 

países o estabelecimento de programas voltados ao exame dos padrões insustentáveis de 

produção e consumo e o desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a 

mudanças nos padrões insustentáveis de consumo; no Princípio 8 da Declaração da Rio/92, 

onde é afirmado que os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção 

e consumo e promover políticas demográficas adequadas; e ainda na Declaração de 

Johanesburgo (AGENDA 21, 1992). 

Em 2002, a A3P foi reconhecida pela UNESCO
36

 devido à relevância do trabalho 

desempenhado e dos resultados positivos obtidos ao longo do seu desenvolvimento, ganhando 

                                                 
34 Lixeiros, garis ou margaridas - profissionais da limpeza que trabalham exclusivamente com lixo assegurando a limpeza pública. 

Apesar do seu imenso valor, esses profissionais são muitas vezes menosprezados e marginalizados. 
35 Ciclo de vida do produto - série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e 

insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. 
36 UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization), fundada em 16 de Novembro de 1945, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a 
educação, a ciência, a cultura e as comunicações. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Limpeza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coletor_de_lixo_%28profiss%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_Novembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
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o prémio “O melhor dos exemplos” na categoria Meio Ambiente. 

Diante da sua importância, a A3P foi incluída no PPA de 2004 - 2007, como ação integrante 

do programa de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, tendo continuidade no 

PPA 2008 - 2011 e planos subsequentes. Essa medida garantiu recursos que viabilizaram a 

implantação efetiva da A3P, tornando-a um referencial de sustentabilidade nas atividades 

públicas. 

A partir de 2007, com a reestruturação do MMA, a A3P passou a integrar o Departamento de 

Cidadania e Responsabilidade Socioambiental (DCRS), da Secretaria de Articulação 

Institucional e Cidadania Ambiental (SAICA). 

O novo arranjo institucional fortaleceu a A3P enquanto Agenda de Responsabilidade 

Socioambiental do Governo e passou a ser uma das principais ações para proposição e 

estabelecimento de um novo compromisso governamental ante as atividades da gestão 

pública, englobando critérios ambientais, sociais e económicos a tais atividades. 

Nesse sentido, o MMA aprovou a portaria nº. 217 (2008), que institui o Comitê de 

Implementação da A3P, no mesmo Ministério. 

Os órgãos públicos que já implementam ações da A3P estão se inserindo no projeto "Coleta 

Seletiva Solidária", conforme o Decreto nº. 5.940 (MMA, 2006), constituindo-se em exemplo 

na busca da inclusão social de expressivo contingente de cidadãos brasileiros. Neste processo 

insere-se o HFAG. Porém, observa-se que o hospital de estudo não está inserido no programa 

da agenda, o que será proposto no sétimo Capítulo deste trabalho. 

Gestão dos Resíduos Sólidos: Responsabilidade Técnica  

De acordo com o Art. 22 da Lei n.º 12.305 (BRASIL, 2010c), em todas as etapas do plano de 

gestão de resíduos sólidos é designado responsável técnico devidamente habilitado, inclusive 

no controle da disposição final dos rejeitos ambientalmente adequada. Embora a lei nº. 12.305 

da PNRS não defina a especialidade do profissional que arcará com a responsabilidade técnica 

da Gestão de Resíduos Sólidos (GRS), o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CONFEA) publica na Resolução n.º 218 (BRASIL, 1973, p.4): “Art.18 - 

Compete ao ENGENHEIRO SANITARISTA: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do 

artigo 1º desta Resolução, referentes a controle sanitário do ambiente; captação e 

distribuição de água; tratamento de água, esgoto e resíduos; controle de poluição; 

drenagem; higiene e conforto de ambiente; seus serviços afins e correlatos” (Grifo do autor).  

http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/36_09102008033030.pdf
http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home


 

77 

 

O princípio (Extended Product Responsability - EPR) ou, Responsabilidade do Produto 

Estendida, encontra-se na regulamentação brasileira. A cadeia industrial de produção deve se 

responsabilizar pelo que acontece com o produto após o seu uso original para prevenir a 

agressão ao meio ambiente.  

Conforme a PNRS, a logística reversa, embasada pelo Decreto Federal n.º 7.404 (BRASIL, 

2010b), é um instrumento de desenvolvimento económico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outro destino final ambientalmente adequada. De acordo com o artigo 33, da 

Lei n.º 12.305 (BRASIL, 2010c), é obrigatório aos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, estruturar e implementar o sistema de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos e embalagens, após o uso pelo consumidor de forma independente do serviço 

público de manejo de resíduos sólidos. 

Atualmente, o Governo Federal, com base no Decreto nº. 7.404, ainda coordena as discursões 

sobre a elaboração de “acordos setoriais” e “termos de compromisso” para a implantação da 

logística reversa de cada estado brasileiro, de vários resíduos, como: as lâmpadas 

fluorescentes; de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; as pilhas e baterias; os produtos 

eletrônicos e seus compostos; os pneus; os agrotóxicos; e os óleos lubrificantes, seus resíduos 

e embalagens (BRASIL, 2010b). 

Recentemente, em 2014, o Estado do Rio de Janeiro, onde se situa o objeto do estudo 

(HFAG), publicou a Lei Estadual n.º 6.805 (GERJ, 2014), que altera o Decreto Estadual n.º 

4.191 (GERJ, 2003), da Política Estadual de Resíduos Sólidos, e inclui artigos instituindo a 

obrigação da implementação de sistemas de logística reversa para todos os resíduos citados 

anteriormente. Os acordos são válidos por dois anos contados a partir da sua assinatura, para 

que a modelagem seja experimentada e ajustada. No final deste período, são revisados a fim 

de incorporar os ajustes necessários para o seu bom funcionamento. 

Ressaltam as dificuldades existentes no país para que o consumidor possa fazer a devolução 

do material reciclável. De acordo com o secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano 

do MMA, Ney Maranhão “É importante dar ao consumidor uma condição de fazer a entrega 

do material para a logística reversa e dar também aos comerciantes uma condição 

simplificada para entrega, sem que isso envolva violação das regras ambientais” (MMA, 

2014, p.1). 
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Há quase duas décadas, o MMA, através de resoluções do CONAMA e das instruções do 

IBAMA, legisla a respeito da disposição final adequada das pilhas e baterias estabelecendo 

limites para os componentes comercializados. Porém, alguns Estados ainda dependem de 

debates sobre a elaboração de “acordos setoriais” e “termos de compromisso” para a logística 

reversa.  

Quanto à Gestão dos Resíduos de Construção Civil (RCC), as obras de construções, reformas 

e de ampliações necessárias, inclusive para as instituições de saúde, devem incluir os 

princípios de sustentabilidade. Dentro destes, para além do projeto que deve contemplar as 

exigências legais para a construção sustentável, estão as compras de materiais sustentáveis, as 

licitações sustentáveis e o correto tratamento dos resíduos gerados. Os resíduos das obras 

deverão ser tratados de maneira a respeitar a legislação existente nas três esferas de governo, 

para o plano de RCC.  

As diretrizes para a gestão de RCC surgiram com a resolução CONAMA n.º 307 (MMA, 

2002a), alterada pela resolução n.º 348 (MMA, 2004). Posteriormente, a Lei Federal n.º 

12.305, de 2010, da PNRS, no Capítulo II, inciso III, Seção V, artigo 20, instituiu a exigência 

do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010c) nos termos do regulamento ou de 

normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, estando, as empresas de construção civil, 

sujeitas à elaboração do PGRS, especificamente, para RCC.  

Após a homologação da PNRS (2011), foram necessários outros ajustes na Resolução n.º 307 

(MMA, 2002a) acrescentando classificações para o gesso (outro tipo de RCC). 

A incineração de resíduos urbanos sempre foi combatida pelos ambientalistas, devido à 

emissão na atmosfera de poluentes da combustão. O desenvolvimento tecnológico a partir da 

incineração pode favorecer a produção de energia, ou a emissão zero, embora para a política 

do governo, que favorece a reciclagem, seria necessário um excedente de resíduos para 

abastecer as usinas de incineração. 

Portanto, a incineração é um processo antagónico à PNRS, quando se trata de resíduos 

reaproveitáveis e reutilizáveis, pois a política estimula a reciclagem com campanhas de coleta 

seletiva solidária. Além do que, os incentivos da PNRS são para a campanha de lixo zero, na 

redução do consumo e do desperdício. 

O processo de incineração para o lixo hospitalar que, geralmente, contém uma grande 
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quantidade de PVC
37

 e cloro pode produzir muita quantidade de dioxinas. Por esta razão, a 

OMS recomenda que resíduos contendo PVC não sejam incinerados. Segundo Assad (2015), 

a tecnologia para incineração no Brasil está sendo aprimorada, procurando apoio de países 

com alta tecnologia na queima de resíduos para emissão zero de gases do efeito estufa, como 

a Alemanha. (UERJ, 2015). 

3.3.2. Ministério da Saúde (MS) 

O MS, criado em 25 de julho de 1953, é composto pelo Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A ANVISA, 

instituída pela Lei nº. 9.782 (BRASIL, 1999a), é uma autarquia sob regime especial, que atua 

em todos os setores relacionados com produtos e serviços que possam afetar a saúde da 

população brasileira. A sua competência abrange tanto a regulação sanitária quanto a 

regulação económica do mercado. Além da atribuição regulatória, também é responsável pela 

coordenação do SNVS, de forma integrada com outros órgãos públicos relacionados direta ou 

indiretamente com o setor saúde. Na estrutura da Administração Pública Federal, a ANVISA 

atua, por meio da regulamentação, controle e fiscalização das relações de produção e consumo 

de bens e serviços relacionados à saúde. 

O MMA atua na área da saúde pública, integrado com o MS e a ANVISA, que é 

fundamentado pela PNMA e pela recomendação CONAMA n.º 12 (2011) (MMA, 2011b). 

A ANVISA e o CONAMA, respetivamente, por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada 

- RDC n.º 306 (2004) e CONAMA n.º 358 (2005) regulamentam a gestão dos RSS nos 

estabelecimentos geradores do Brasil, quanto às ações de manejo internas e externas aos 

serviços, e preconizam a obrigatoriedade da implementação do PGRSS (MS, 2004 & MMA, 

2005). 

Embora essas resoluções sejam de responsabilidades dos MS e MMA, ambos hegemónicos 

em seus conceitos, refletem a integração e a transversalidade no desenvolvimento de trabalhos 

complexos e urgentes.  

                                                 
37 PVC - policloreto de polivinila ou cloreto de vinila ou policloreto de vinilcontém. Em peso possui, 57% de cloro (derivado do 

cloreto de sódio - sal de cozinha) e 43% de eteno (derivado do petróleo). Como todo plástico, o vinil é feito a partir de repetidos processos de 

polimerização que convertem hidrocarbonetos, contidos em materiais como o petróleo, em um único composto chamado polímero. O vinil é 
formado basicamente por etileno e cloro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1953
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9782.htm
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/agencia/%21ut/p/c5/rZDdtkJQFIWfxQPUXmKTS8K2E5JdyY0hRZL0d1BPfzrnvs65aM3Lb8wxx_pQhJ45Jk2RJ7eiPiYHFKJIikdEtUR5AgCSNgJKsCth3wNi8U--esnBG_ynDS9OhT_aSxSCGAf7-4k-ysdsD93Y1SkED791jIMdsJnr6gk4-sxjE9MJ9hG9QtsxZt95R-EXpm-oRnvpaSWHxigq1lW_Tas-9DHmgR8qPC8KGCsSWk7TvNNrp9VpuDsP9dwMm69gXgurO03stXFzKNs25zw4bmQh23VdZmSi2hb1ja3Ls48Lc1tcZyzNwwGQal-K05OkdnoQaBfc81Qv8-3OEi67x1KcTrJE2ZTluSdOb_PrZdRuspi4snHNsqGZpvH6lHPc8_XojZxf8T_8jVrXqqstWqFIjhdkMLRswgMZyxpQg1mmB6aguRixDyp-vyV_dOtUzedNpdAeaapc5bhvfw_1gw%21%21/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/anvisa+portal/anvisa/agencia/publicacao+agencia/competencias+gerais+da+anvisa+2
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80063/a3p_recom_conama.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cloreto_de_s%C3%B3dio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eteno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polimeriza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrocarbonetos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etileno
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A RDC n.º 306 (2004, p.1), da ANVISA (MS, 2004), constitui o Regulamento Técnico para a 

gestão dos RSS: “Art. 1º - Aprovar o Regulamento Técnico para o Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde, em anexo a esta Resolução, a ser observado em todo o 

território nacional, na área pública e privada. Art. 2º - Compete à Vigilância Sanitária dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com o apoio dos Órgãos de Meio Ambiente, 

de Limpeza Urbana, e da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, divulgar, orientar 

e fiscalizar o cumprimento desta Resolução. Art. 3º - A vigilância sanitária dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, visando o cumprimento do Regulamento Técnico, poderão 

estabelecer normas de caráter supletivo ou complementar, a fim de adequá-lo às 

especificidades locais. Art. 4º - A inobservância do disposto nesta Resolução e seu 

Regulamento Técnico configura infração sanitária e sujeitará o infrator às penalidades 

previstas na Lei nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil 

e penal cabíveis” (Grifo do autor). 

Este diploma legislativo está em contínuo processo de revisão, atualmente aguardando 

aprovação. Desde 2010 foi necessário adequá-la à nova realidade, com base na PNRS, Lei n.º 

12.305 (BRASIL, 2010c). Destaca-se, ainda, naquela Resolução, a exigência de treinamento 

de forma continuada para o pessoal envolvido com a gestão dos RSS, questão normalmente 

não priorizada pelos geradores. 

A Resolução CONAMA n.º 358 (MMA, 2005) é dedicada ao tratamento e à disposição final 

dos RSS, para além de revogar as Resoluções CONAMA n.º 283 (MMA, 2001) e n.º 05 

(MMA, 1993), como indica o seguinte artigo: “Art. 1º - Esta Resolução aplica-se a todos os 

serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços 

de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para 

saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento 

(tanatopraxia
38

 e somatoconservação
39

); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias 

inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; 

centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, 

distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades 

móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros 

similares. Parágrafo único. Esta Resolução não se aplica a fontes radioativas seladas, que 

                                                 
38 TANATOPRAXIA é uma técnica mundialmente conhecida que possibilita a conservação do corpo por mais tempo, através de 

um processo pouco invasivo, que privilegia a troca de fluidos, não sendo necessário abrir o corpo. 
39 SOMATOCONSERVAÇÃO é a Técnica de preparação de cadáveres para retardar ou impedir o processo de decomposição 

durante determinado tempo = TANATOPRAXIA. 
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devem seguir as determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN, e às 

indústrias de produtos para a saúde, que devem observar as condições específicas do seu 

licenciamento ambiental” (Grifo do autor), (CONAMA, 2005, p.614). 

Lei Orgânica de Saúde 

A Lei Orgânica - Lei n.º 8.080 (BRASIL, 1990a) - estabelece um conjunto de ações capazes 

de eliminar, diminuir, ou prevenir riscos na saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde. 

A segurança ocupacional de todos os profissionais diretamente envolvidos com a 

higienização, coleta, transporte, tratamento e armazenamento de resíduos está prevista na 

RDC n.º 306, da ANVISA (MS, 2004, p.7) sob dois aspetos: a saúde ocupacional e a 

capacitação do trabalhador. Quando se trata da responsabilidade técnica associada à gestão 

dos RSS, o capítulo IV - Manejo de RSS estabelece o seguinte: “2.2. A 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. 2.2.1 - Quando a formação profissional não abranger os 

conhecimentos necessários, este poderá ser assessorado por equipe de trabalho que detenha 

as qualificações correspondentes. (...). 2.2.3 - Os dirigentes ou responsáveis técnicos dos 

serviços de saúde podem ser responsáveis pelo PGRSS, desde que atendam aos requisitos 

acima descritos” (Grifo do autor). 

A resolução COFEN n.º 303 (2005) elege o enfermeiro como profissional responsável técnico 

do PGRSS, nos estabelecimentos de saúde, onde são desenvolvidas as atividades de 

enfermagem. 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), no uso de suas atribuições legais e 

regimentais; descreve na Resolução COFEN n.º 146 (1992), revogada pela Resolução nº. 347 

(COFEN, 2009), sobre a obrigatoriedade de haver Enfermeiro em todas as unidades de 

serviço onde são desenvolvidas ações de enfermagem durante o período de funcionamento da 

instituição de saúde. Já o artigo 1º, da Resolução COFEN nº. 303 (2005) estabelece o 

seguinte: “Fica habilitado o Enfermeiro, devidamente inscrito e com situação ético-

profissional regular no seu respectivo Conselho Regional de Enfermagem, a assumir a 
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responsabilidade técnica do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS)” (Grifo do autor), (COFEN, 2005, p.1).  

No que se refere ao manejo e armazenamento dos RSS intra-estabelecimento, que consistem 

em formas de manejo específicos da geração aos abrigos intermediários de resíduos 

(armazenamento interno) até a unidade de armazenamento externo, utilizando-se técnicas que 

garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos servidores, 

dos pacientes e acompanhantes, e do meio ambiente devem ser realizados de acordo com a 

norma NBR 12.809 (ABNT, 2013a), e com a resolução da ANVISA RDC nº. 306 (MS, 

2004).  

O Projeto Hospitais Saudáveis contribui para o êxito desse esforço no Brasil, promovendo a 

campanha, Saúde Sem Mercúrio, que é realizada em parceria com a Saúde Sem Dano (SSD) e 

conta com o apoio e participação de diversas instituições nos níveis nacional, regional e local 

(AGHVS, 2014). Diferentemente do que ocorre em diversas partes do mundo, não existe no 

Brasil uma política para os dispositivos de saúde. Nos estabelecimentos de saúde, os 

equipamentos e produtos contendo mercúrio, por exemplo, quando são descartados 

contribuem para a contaminação do meio ambiente. O mercúrio é liberado pelo descarte de 

equipamentos, tais como: termómetros, esfigmomanómetros e dispositivos gastrintestinais. 

Este elemento pode também estar presente em fixadores, conservantes, químicos de 

laboratório, limpadores entre outros produtos médicos. 

O mercúrio é um metal pesado altamente tóxico, persistente no meio ambiente, capaz de se 

disseminar globalmente por diversas vias de contaminação. 

No Brasil apenas o Estado de São Paulo adota a política de compras sem mercúrio, onde 

proíbe o uso, o armazenamento e o reparo de instrumentos contendo mercúrio, através da Lei 

Estadual n.º 15.313, de 15 de janeiro de 2014, (GESP, 2014). 

A gestão de resíduos de laboratório clínico
40

 é tratada pela RDC n.º 306 (MS, 2004) conforme 

sua classificação e risco, como também a norma NBR n.º 15.051 (ABNT, 2004b). 

 

                                                 
40 Laboratório Clínico - instalação destinada à realização de exames biológicos, microbiológicos, sorológicos, químicos, 

imunohematológicos, hematológicos, biofísicos, citológicos, patológicos, ou outros exames, de material ou amostra de paciente, com a 

finalidade de fornecer informações para o diagnóstico, prevenção ou tratamento de qualquer doença ou deficiência de seres humanos, ou para 
a avaliação da saúde dos mesmos.  

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=413
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3.3.3. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), criado pelo Decreto n.º 91.146 

(BRASIL, 1985b), pertence à administração direta do Governo Federal do Brasil, responsável 

pela formulação e implementação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia, e também 

tem ações pautadas nas disposições do Capítulo IV, da Constituição Federal. O termo 

"Inovação" foi a ele incorporado pela Lei n.º 12.545 (BRASIL, 2011), para expressar a 

prioridade que essa dimensão ganhou na política de desenvolvimento sustentável do país. 

Além das agências de fomento que compõem o sistema MCTI, está a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN). 

A CNEN, criada pela Lei n.º 4.118 (BRASIL, 1962) estabelece normas de controle que 

cobrem as atividades relativas com a gestão de material radioativo, da origem ao destino final. 

É o órgão responsável por regular as atividades nucleares no País. Esta Comissão assessora o 

MCTI na formulação da Política Nacional de Energia Nuclear.  

O crescente aumento do número de instalações radiológicas nos centros urbanos tem 

preocupado as autoridades, que, mediante a exigência do cumprimento das normas editadas 

pela CNEN, procuram controlar e orientar o usuário desses materiais a desenvolver uma 

cultura com base nos princípios de radioproteção e prevenção de acidentes (Azevedo, 2006). 

Compete também à instituição exercer o controle das atividades nucleares e licenciar e 

controlar instalações nucleares e radioativas da área médica, industrial, de pesquisa ou 

relativas à geração de eletricidade. Credencia, ainda, os profissionais que atuam nessas 

instalações e responde pelo destino final dos rejeitos gerados. 

A área médica, incluindo neste caso o HFAG, utiliza técnicas nucleares tanto no diagnóstico 

como na terapia de vários problemas de saúde. Boa parte dessas técnicas baseia-se no uso de 

radiofármacos, que são materiais radioativos associados a substâncias que, por terem 

afinidade com alguns tecidos específicos, se alojam em partes do corpo humano e emitem 

radiação ionizante. Produzidos no Brasil, exclusivamente pela CNEN, os radiofármacos são 

aplicados em mais de três milhões de procedimentos médicos anualmente no País. 

Constata-se que os serviços que empregam substâncias radioativas, para qualquer fim, devem 

seguir as normas expedidas pela CNEN, relativas à gestão de rejeitos radioativos em 

Instalações Radiativas (Resolução CNEN n.º 19/85 - CNEN-NE-6.05 “Gerência de Rejeitos 

Radioativos em Instalações Radiativas”) e aos requisitos de radioproteção e segurança 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1988
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(CNEN, 1996 - Requisitos de Segurança e Proteção Radiológica para Serviços de Medicina 

Nuclear - Portaria CNEN/DExI 01/89; Resolução CNEN 10/96; Resolução CNEN 159/13), 

que têm por objetivo reduzir as hipóteses de exposições não-justificadas para trabalhadores, 

pacientes e a população, e auxiliar no manuseio dos rejeitos radioativos. 

Conforme Resolução CONAMA n.º 358 (MMA, 2005, p.618), cabe à CNEN, através do 

MCTI, as seguintes exigências a respeito dos resíduos nucleares: “Quaisquer materiais 

resultantes de atividades exercidas pelos serviços referidos no Art. 1º desta Resolução que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados na 

norma CNEN-NE-6.02 - Licenciamento de Instalações Radiativas, e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista, são considerados rejeitos radioativos (Grupo C) e 

devem obedecer às exigências definidas pela CNEN”. § “1º Os rejeitos radioativos não 

podem ser considerados resíduos até que seja decorrido o tempo de decaimento
41

 necessário 

ao atingimento do limite de eliminação”. § “2º Os rejeitos radioativos, quando atingido o 

limite de eliminação, passam a ser considerados resíduos das categorias biológica, química 

ou de resíduo comum, devendo seguir as determinações do grupo ao qual pertencem” (Grifo 

do autor).  

A Resolução n.º 166 (CNEN, 2014) tem por objetivo estabelecer os requisitos para o 

licenciamento de instalações radiativas
42

, aplicando-se às atividades relacionadas com a 

localização, o projeto descritivo dos itens importantes à segurança, a construção, a operação, 

as modificações e a retirada de operação de instalações radiativas, bem como ao controle de 

aquisição e movimentação de fontes de radiação. 

Quanto aos resíduos e rejeitos radioativos no solo é preciso, previamente, que este esteja 

preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com 

licenciamento ambiental de acordo com a Resolução CONAMA n.º 237 (MMA, 1997). 

Destaca-se para os resíduos radioativos: “Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do SISNAMA, o 

licenciamento ambiental, a que se refere o artigo 10 da Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 

1981, de empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 

nacional ou regional, a saber: (...) IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, 

                                                 
41 Decaimento radioativo - sugere a diminuição gradual de massa e atividade até atingir o limite de eliminação da radiação. O 

elemento se transforma ou se transmuta em outro, de comportamento químico diferente. Essa transmutação também é conhecida como 
desintegração radioativa, designação não muito adequada, porque dá a ideia de desagregação total do átomo e não apenas da perda de sua 

integridade. 
42 Entende-se por instalação radiativa o espaço físico, local, sala, prédio ou edificação de qualquer tipo onde pessoa jurídica, 

legalmente constituída, utilize, produza, processe, distribua ou armazene fontes de radiação ionizante. 
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transportar, armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem 

energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear - CNEN; V- bases ou empreendimentos militares, quando 

couber, observada a legislação específica” (Grifo do autor), (MMA, 1997, p.645). 

As resoluções CONAMA n.º 420 (MMA, 2009) e n.º 460 (MMA, 2013) dispõem os critérios 

e valores da qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece 

diretrizes para áreas contaminadas. 

A RDC/ANVISA nº. 306 (MS, 2004), no Capítulo IV – Manejo de RSS, da Responsabilidade 

Técnica pelo Gerenciamento dos Resíduos Radiativos e Nucleares determina que os serviços 

que geram rejeitos radioativos devem contar com profissional devidamente registrado pela 

CNEN nas áreas de atuação correspondentes, conforme a Norma NE 6.01 ou NE 3.03 da 

CNEN. A norma CNEN NN n.º 3.05 (2013) dispõe sobre os requisitos de segurança e 

proteção radiológica em Serviços de Medicina Nuclear: “Art. 2° O Serviço de Medicina 

Nuclear deve ser constituído de, no mínimo: I - titular, responsável legal pelo Serviço de 

Medicina Nuclear junto à CNEN; II - médico nuclear, responsável técnico pelo Serviço de 

Medicina Nuclear; III - supervisor de proteção radiológica, responsável técnico pela 

proteção radiológica do Serviço de Medicina Nuclear, com qualificação específica para 

Medicina Nuclear e certificado vigente, concedido pela CNEN; e IV - quantidade necessária 

e suficiente de profissionais de nível superior e médio, devidamente qualificados para o 

exercício de suas funções, em conformidade com as Resoluções da CNEN” (grifo do Autor), 

(CNEN, 2013, p.2). 

O Decreto n.º 5.935 (BRASIL, 2006) e a Lei Federal n.º 10.308 (BRASIL, 2001a) promulga a 

Convenção Conjunta para o Gerenciamento Seguro de Combustível Nuclear Usado e dos Rejeitos 

Radioativos. Cabe ressaltar que o manejo dos rejeitos considerados radioativos do Grupo C
43

, 

depende do risco e do seu estado físico. A Lei dispõe sobre a seleção de locais, a construção, 

o licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indemnização, a responsabilidade 

civil e as garantias referentes aos depósitos de rejeitos radioativos, entre outras providências. 

Normas locais vigentes são também observadas, incluindo os órgãos de Vigilância Sanitária 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, com o apoio dos Órgãos de Meio 

                                                 
43 GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores 

aos limites de eliminação especificados nas normas da CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Enquadram-se neste 

grupo quaisquer materiais resultantes de laboratórios de pesquisa e ensino na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e serviços de 
medicina nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos em quantidade superior aos limites de eliminação. 
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Ambiente, de Limpeza Urbana e da CNEN, para os rejeitos radioativos, que devem divulgar, 

orientar e fiscalizar o cumprimento destas Resoluções.  

A RDC/ANVISA n.º 306 (MS, 2004), no Capítulo IV – Manejo de RSS - item 12.3. - 

Tratamento, cita no subitem 12.3.11 que o transporte externo de rejeitos radioativos, quando 

necessário, deve seguir orientação prévia específica da CNEN.  

3.3.4. Ministério do Planeamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 

O Ministério do Planeamento, Orçamento e Gestão (MPOG) desde 1999 tem apoiado 

iniciativas do MMA relativas à elaboração de normas internas, com o intuito de exigir dos 

seus gestores a introdução do conceito de sustentabilidade ambiental nos seus editais de 

licitação. Cita-se a edição da Portaria n.º 61 (MMA, 2008), que estabeleceu critérios 

ambientais adicionais a serem adotados e práticas de sustentabilidade ambiental nas compras 

públicas. 

Licitações e Contratos da Administração Pública 

As contratações baseadas em critérios de sustentabilidade encontram amparo em diversos 

dispositivos legais que vão desde a Constituição Federal até às Instruções Normativas 

Ministeriais, como a IN SLTI/MPOG n.º 01 (MPOG, 2010a), a qual estabelece que as 

exigências especificadas nos projetos básicos ou executivos devem visar à redução do 

consumo de água e energia, bem como o uso de materiais que reduzam o impacto ambiental.  

Inclui-se, ainda, nesses dispositivos, o Decreto n.º 7.746 (BRASIL, 2012d), que regulamenta 

o Art. 3º da Lei nº. 8.666 (BRASIL, 1993), e determina a adoção de iniciativas e práticas de 

sustentabilidade ambiental nas compras públicas, com base na Portaria n.º 61 (MMA, 2008), 

dentre elas a A3P. Destaca-se a necessidade de maior controle e fiscalização sobre os 

fabricantes para avaliar se a produção atende as exigências ecológicas e sustentáveis. O gestor 

da área de licitações deve estar atento ao mercado, às novidades e à relação custo-benefício 

que os bens e serviços oferecem. Ao exigir qualidade e eficiência de seu fornecedor, a 

Administração Pública estará garantindo que seja formada uma rede de consumo mais crítica 

e responsável. Sugere-se, ainda, que sejam dedicados esforços no intuito de se desenvolver 

ferramentas capazes de aferir o cabimento e as vantagens de se realizar uma compra 

sustentável, em vez da aquisição dos produtos com as especificações usuais de mercado, tal 

http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/36_09102008032817.pdf
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como recomendado por Willis (2010). Para atingir esse objetivo é importante conhecer os 

Princípios Gerais do Direito Ambiental brasileiro. 

Quanto aos critérios de sustentabilidade em contratações públicas, o MPOG preconiza que o 

Estado, quando atua como consumidor, não é um comprador comum, deve usar o poder de 

compra para implementar políticas públicas, alocando o gasto dos recursos públicos de forma 

eficiente e otimizando o gasto investido (MPOG, 2011). 

Segundo Biderman et al. (2008), as compras governamentais no Brasil movimentam recursos 

estimados em 10% do PIB, mobilizando setores importantes da economia, que se ajustam às 

demandas previstas no edital de licitação.  

Nesse sentido, é ratificada pelo MPOG a enorme responsabilidade do gestor público, 

encarregado de definir a modalidade de aquisição e contratação para assegurar a livre 

concorrência, respeitando a lei para licitações e contratos da administração pública, 

objetivando o melhor produto/serviço pelo menor preço. 

A preocupação com o menor preço é válida, mas a nova política de compras inclui um novo 

paradigma, o uso do poder de compra do Estado, ou seja, comprar de segmentos estratégicos e 

relevantes para o desenvolvimento económico e social sustentável. 

Para que possam aplicar critérios de sustentabilidade aos processos de aquisições e 

contratações, a fim de que o poder de compra do Estado possa ser direcionado a fomentar as 

indústrias de produtos que preservem o meio ambiente no Brasil, a legislação tem-se 

aprimorado de modo a proporcionar aos Gestores novos instrumentos de adequação da Lei n.º 

8666 (MPOG, 2014c). 

Compras Públicas Sustentáveis ou Licitações Públicas Sustentáveis (CPS) 

As Compras Públicas Sustentáveis (CPS) ou Licitações Públicas Sustentáveis são aquelas que 

incorporam critérios de sustentabilidade nos processos licitatórios. Ou seja, são consistentes 

com os princípios compreendidos pelo princípio de desenvolvimento sustentável e tem entre 

seus principais pilares as dimensões social, ambiental e económica.  

“CPS ou Licitação Sustentável é um processo por meio do qual as organizações, em suas 

licitações e contratações de bens, serviços e obras, valorizam os custos efetivos que 

consideram condições de longo prazo, buscando gerar benefícios à sociedade e à economia, 

bem como reduzir os danos ao ambiente natural” (Carvalho Filho, 2008, p.5).  
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O conceito surgiu em Johanesburgo, como proposta essencial para promover políticas de 

contratação pública que favoreçam o desenvolvimento e a difusão de mercadorias e serviços 

favoráveis ao meio ambiente (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

[CMMAD] 1991). 

A Constituição Brasileira no artigo 170, inciso V, já possibilitava ao gestor, observando os 

princípios da defesa do meio ambiente, a compra sustentável quando estabelece que: "A 

ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação" (BRASIL, 1988a, p.104). 

De acordo com o contexto de valorização das compras governamentais, como meio indutor de 

desenvolvimento sustentável, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 

MPOG, tem procurado promover, por meio diferentes ações, o programa de contratações 

públicas sustentáveis, cujo objetivo é viabilizar a inclusão de critérios ambientais e sociais nas 

compras públicas, bem como auxiliar a construção e consolidação de um modelo justo de 

desenvolvimento sustentável que promova cultura institucional e que sirva de exemplo para a 

sociedade (MPOG, 2014b). 

Embora alguns produtos sustentáveis possam ser aparentemente mais caros no início, ao 

incluir as medidas compensatórias no preço devido às novas tecnologias e ao emprego de 

materiais que reduzem ou eliminam os padrões insustentáveis de produção e consumo, 

evitando o desperdício de recursos naturais, a poluição e observando os cuidados com a saúde 

pública, não se observa diferença significativa no custo real em relação aos produtos 

tradicionais.  

A Lei n.º 12.349 (BRASIL, 2010a) é um marco importante para a contratação de serviços e 

compras de materiais na administração pública. Altera o artigo 3º da Lei n.º 8.666 (BRASIL, 

1993), com a inclusão da Promoção do Desenvolvimento Nacional Sustentável como objetivo 

das licitações, reforçando a necessidade de aquisições sustentáveis.  

Ademais, incluiu o inciso IV do § 7º do artigo 15 da Lei n.° 8.666 (BRASIL, 1993), 

requerendo a observação nas compras públicas da compatibilidade do bem a ser adquirido 

com as exigências relativas à proteção do meio ambiente. A inclusão destes trechos na Lei 

geral supracitada visa trazer o conceito de compras sustentáveis. 
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O MPOG, também, estabelece critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação de serviços ou obras na Administração Pública Federal através das Instruções 

Normativas (IN) n.º 01 (MPOG, 2010a) e nº. 10 (MPOG, 2012). A primeira regulamenta o 

artigo 16  do Decreto n.º 7.746 (BRASIL, 2012d), tem caráter operacional e disciplina a 

elaboração dos Planos de Logística Sustentável (PLS). A partir desta, o procedimento 

licitatório entrou numa nova fase de execução, ou seja, ele deverá ser processado e julgado, 

respeitando todos os princípios constitucionais inerentes à Administração Pública, de forma a 

promover o desenvolvimento nacional sustentável (SANTOS, 2011). A segunda estabelece 

regras para elaboração dos Planos de Gestão de Logística Sustentável de que trata o art. 16, do 

Decreto nº 7.746 (BRASIL, 2012d). 

A IN n.º 5 (MPOG, 2010b), traz orientações para a realização das pesquisas de preços 

necessárias antes da aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Porém, dois 

parágrafos do seu artigo 2º têm sido alterados pela IN nº. 7 (MPOG, 2014a). O primeiro altera 

a antiga norma que impunha o estabelecimento de uma ordem de preferência para a pesquisa 

de preços, para uma investigação com mais liberdade. Neto (2014, p.1), diretora de logística 

do MPOG, argumenta desta forma a situação: "Assim, o gestor tem a possibilidade de 

escolher a opção que melhor se adeque ao objeto da licitação e à realidade local." (...) e “as 

Compras Públicas Sustentáveis constituem-se em ferramenta com grande potencial para 

promover políticas ambientais e sociais – principalmente ao se considerar o efeito produzido 

na economia, o que multiplica investimentos feitos na direção do desenvolvimento 

sustentável”.  

Outra das novidades trazidas pela IN n.º 5 consiste em afastar a necessidade de realizar a 

pesquisa de preços junto de três fornecedores. De acordo com a instrução, o procedimento 

pode ser realizado no Portal de Compras Governamentais, nos meios especializados e também 

em contratações similares realizadas por outros entes públicos que ainda estejam em execução 

ou tenham sido concluídas nos 180 dias anteriores (MPOG, 2010b). 

Compras Públicas Sustentáveis e Compartilhadas  

As Compras Públicas Sustentáveis e Compartilhadas (CPSC), nova modalidade de compras 

no setor público, tem-se tornado muito eficiente e vantajosa para aquisição de bens que visam 

à promoção do desenvolvimento nacional sustentável. É um mecanismo de fácil acesso entre 

as organizações públicas que compartilham os mesmos itens de compra, desde que o objeto 

http://www.licitacoessustentaveis.com/2012/06/dilma-regulamenta-o-art-3-da-lgl-dec.html
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-ndeg-7-de-29-de-agosto-de-2014
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esteja bem definido. Meirelles (2006, p.51) afirma que a definição do objeto é “condição de 

legitimidade da licitação, sem a qual não pode prosperar o procedimento licitatório, 

qualquer que seja a modalidade de licitação”. 

Quando estes itens são lançados em maior quantidade, alcançam-se economias de grande 

escala e o custo tende a cair. Esta recente e inovadora modalidade de compras já beneficiou 

alguns órgãos governamentais, tais como: o Comando da Marinha, o Comando da 

Aeronáutica, o Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro e a Universidade de Pernambuco, 

entre outros.  

Atualmente, 34 instituições públicas já participam desta modalidade de CPSC, para material 

sustentável de expediente: Universidades do Rio de janeiro e Pernambuco, alguns Hospitais 

Públicos do Rio de Janeiro, os Comandos militares, entre outros. As CPSC, em 2014, 

totalizaram uma economia para os cofres públicos de 49,89%, na primeira compra, e de 

43,59%, na segunda, comparando-se com a pesquisa de mercado de produtos sem selo de 

sustentabilidade (Ornelas, 2014). 

Ornelas (2014) afirma que é imprescindível a criação de um órgão central para coordenação 

das CPSC; é importante aperfeiçoar os critérios de sustentabilidade nos produtos e serviços 

contratados pela administração pública; é primordial a mudança na cultura, nos valores, nos 

comportamentos arraigados nas organizações incompatíveis com o novo paradigma; é 

importante a capacitação e sensibilização de gestores públicos para a questão da 

sustentabilidade; e é necessária a criação de um selo verde para as CPSC legitimado pela 

esfera pública.  

O MPOG, através da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação e do Departamento 

de Logística e Serviços Gerais, com amparo no Decreto n.º 3.931, de 19 de setembro de 2001, 

implantou a funcionalidade denominada “Intenção de Registro de Preços” (IRP)
44

, tornando 

pública no âmbito dos usuários do sistema de Compras pela Internet (COMPRASNET), as 

intenções de futuras licitações (Pregões Eletrónicos, Presencias e Concorrências) para Registo 

de Preços, o que é mais um facilitador para as CPSC. Mais tarde este decreto é revogado pelo 

Decreto nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que passa a Regulamentar o Sistema de Registro 

de Preços (BRASIL, 2013a). 

                                                 
44 O IRP tem como finalidade permitir à Administração tornar públicas as suas intenções de realizar Pregão ou Concorrência para 

Registo de Preços, com a participação de outros órgãos governamentais, que tenham interesse em contratar o mesmo objeto, possibilitando 
auferir melhores preços por meio de economia de escala. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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3.3.5. Ministério da Defesa 

O Ministério da Defesa (MD) é o órgão do Governo Federal encarregado de exercer a direção 

superior das Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. 

Uma de suas principais tarefas é o estabelecimento de políticas ligadas à Defesa e à Segurança 

do País. Cabe ao MD estabelecer políticas ligadas à defesa e à segurança do país, tais como: a 

Política de Defesa Nacional (PDN), Decreto n.º 5.484 (BRASIL, 2005a) e a Política Militar 

de Defesa (MD 51-P-02)/05 (MD, 2005b). Já a Secretaria de Assuntos Estratégicos define a 

Estratégia Nacional de Defesa (EM Interministerial nº. 00437/MD/SAE-PR, Brasília, DF, 

2008), (MD, 2008c). 

Os Comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica cumprem a legislação do MD quanto 

às políticas citadas, porém cada comando possui a sua especificidade com legislações 

ambientais distintas e independentes.  

A adequação à legislação ambiental em vigor é uma necessidade clara, que permitirá aos 

Comandos Militares o cumprimento de normas e condutas ambientalmente corretas, que 

consequentemente trarão benefícios para toda a sociedade e a saúde pública. Ainda é 

necessário estabelecer uma política própria para a gestão dos RSS. Os Diretores e 

Comandantes das diversas OM´s de Saúde são os responsáveis perante o Ministério Público 

pela gestão destes resíduos (Maranhão, 2012).  

A Doutrina Básica da FAB, DMA 1-1/12, a qual o hospital em estudo está subordinado, 

define como atribuição subsidiária da FAB a cooperação com o desenvolvimento nacional, o 

que embasa o uso de critérios de sustentabilidade pelas organizações do Comando da 

Aeronáutica (COMAER), de modo a contribuir para a utilização do poder de compra do 

Estado como elemento fortalecedor da indústria ecológica no país (MD, 2012b). 

Os Principais objetivos da Politica Ambiental da Aeronáutica são a implementação da 

PNMA, elaborando políticas, diretrizes e planos para o Comando da Aeronáutica, 

promovendo a sua execução para colaborar com as ações do Governo Federal na gestão 

ambiental, e estando de acordo com as exigências dos MMA e MD e demais legislações que 

envolvam as causas ambientais e de saúde pública. Estes objetivos deverão estar de acordo 

ainda com as exigências de cada estado e município onde estiver inserida a sua OM, a fim de 

atuar em harmonia com a orientação geral da PNMA, com a legislação específica das Forças 

Armadas, no MD, e com as demais legislações e exigências dos demais órgãos públicos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_%28Brasil%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeron%C3%A1utica
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envolvidos no processo.  

Ademais, a preocupação com questões ambientais já foi objeto de orientações anteriores 

como, por exemplo, o Aviso Interno nº 2/GC6/2, de 2008, que dispõe sobre a separação dos 

resíduos recicláveis, descartados pelas organizações do Comando da Aeronáutica (MD, 

2008a).  

Algumas iniciativas relativas ao meio ambiente foram tomadas pela Diretoria de Saúde da 

Aeronáutica (DIRSA) - instituição objeto de estudo neste trabalho - no processamento de 

RSS, que se enquadram na legislação vigente da ANVISA, como por exemplo, a Ordem 

Técnica n.º 014/DIRSA/05 que “Dispõe sobre o tratamento dos resíduos hospitalares das 

organizações de saúde da Aeronáutica” (MD, 2005a, p.1).  

A Ordem Técnica tem por finalidade estabelecer normas e rotinas exigíveis para garantir 

condições de higiene e segurança no processamento de Resíduos de Saúde da Aeronáutica, 

enquadrando-se na legislação vigente da ANVISA e do CONAMA: a Resolução 

RDC/ANVISA n.º 306 (MS, 2004); a Resolução CONAMA n.º 05 (MMA, 1993), alterada 

pela Resolução CONAMA n.º 358 (MMA, 2005); a Lei n.º 12.305 (BRASIL, 2010c) e o 

Decreto n.º 7.404 (BRASIL, 2010a), da PNRS do MMA; a NBR n.º 10.004, da (ABNT, 1987) 

que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus efeitos potenciais no meio ambiente e na 

saúde pública, para que possam ser geridos adequadamente; e as Normas Técnicas das 

Companhias Municipais de Limpeza Urbana de cada município.  

Outra iniciativa foi a criação, em setembro de 2012, do Grupo de Trabalho de Meio Ambiente 

e Sustentabilidade (GTMAS), da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG), também 

objeto do estudo do presente trabalho, para dar continuidade aos trabalhos iniciados, no 

Estado Maior da Aeronáutica (EMAER), sobre a Política de Sustentabilidade e Meio 

Ambiente do Comando da Aeronáutica em atendimento ao MMA, conforme solicitação do 

EMAER, na MSG 125/3EM/13544, de 24 de agosto de 2011, relacionada com o Plano de 

Logística Sustentável (PLS) e fundamentado pela Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A3P).   

O GTMAS, composto por servidores do Comando da Aeronáutica de duas OMs: o 

Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP/RJ) e a Diretoria de Engenharia da 

Aeronáutica (DIRENG), ambos do Rio de Janeiro, deu os passos iniciais para a implantação 

da Política de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Aeronáutica, com o apoio do EMAER, 

seguidos pelo movimento dos oficiais do Departamento de Ensino da Aeronáutica, da Escola 
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de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR) por meio da proposição de uma 

Diretriz (DCA), para a Gestão Ambiental.  

Ações recém-implementadas na área hospitalar da aeronáutica, proporcionam melhorias nos 

critérios relativos às compras sustentáveis, à saúde e ao meio ambiente destacando-se que em 

2014, foi ativado no Rio de Janeiro o Grupamento de Apoio Logítico de Saúde (GALS). A 

unidade é responsável pelo apoio logístico e administrativo das unidades de saúde localizadas 

no Rio de Janeiro. Esta estrutura foi criada para otimizar os processos administrativos do 

Comando da Aeronáutica de acordo com as diretrizes do Comando Geral de Pessoal 

(COMGEP) e passou a atender às necessidades do HFAG. 

3.3.6. Ministério dos Transportes  

O Ministério dos Transportes do Brasil é o órgão responsável pela assessoria da presidência 

da república na execução e formulação da política de transporte do país. Já recebeu diversas 

denominações, desde 1860, como Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas, e em 1990, Ministério da Infraestrutura. Desde 19 de novembro 

de 1992 tem a atual designação.  

Possui três Autarquias: a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); a Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); e o Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes (DNIT). 

A ANTT regulamenta os Transportes Rodoviários e Ferroviários de Produtos Perigosos por 

representarem risco para a saúde de pessoas, para a segurança pública ou para o meio 

ambiente. Quando se trata da coleta e do transporte de resíduos perigosos, da unidade de 

saúde ao destino final, a elaboração da documentação exigida é de responsabilidade do 

estabelecimento de saúde. A documentação deve seguir a Resolução n.º 3.762 da ANTT 

(ANTT, 2012), que alterou a Resolução n.º 3665 (2011), os Decretos n.º 96.044 (BRASIL, 

1988b) e 98.973 (BRASIL, 1990c), que regulamentam o Transporte Rodoviário de Produtos 

Perigosos.  

A Diretoria da ANTT, considerando a atribuição do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) regulamenta e acompanha os programas de 

avaliação da conformidade e fiscalização de embalagens, embalagens grandes, contentores 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o_p%C3%BAblico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transportes_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Transportes_Terrestres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Transportes_Aquavi%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia_Nacional_de_Transportes_Aquavi%C3%A1rios
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_Nacional_de_Infraestrutura_de_Transportes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_Nacional_de_Infraestrutura_de_Transportes
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intermediários para granéis (IBCs)
45

 e tanques portáteis (ANTT, 2012). 

Os Decretos n.º 96.044 (BRASIL, 1988b) e nº. 98.973 (BRASIL, 1990c, p.2) aprovam o 

seguinte: “Art. 1º - O transporte, por via pública, de produto que seja perigoso ou represente 

risco para a saúde de pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente, fica 

submetido às regras e procedimentos estabelecidos neste Regulamento, sem prejuízo do 

disposto em legislação e disciplina peculiar a cada produto. § 1º Para os efeitos deste 

Regulamento é produto perigoso o relacionado em Portaria do Ministro dos Transportes. § 

2º No transporte de produto explosivo e de substância radioativa serão observadas, também, 

as normas específicas do Ministério do Exército
46

 e da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear, respectivamente” (Grifo do autor). 

A Resolução da ANTT n.º 420 (2004) aprova as Instruções Complementares do Regulamento 

do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos (RTTPP) e a Resolução n.º 2.975 (2008) altera 

o anexo da Resolução ANTT n.º 420. A Resolução ANTT n.º 3.762 (2012) atualiza o 

Regulamento, altera e revoga os dispositivos da Resolução ANTT n.º 3.665 (2011).  

Nas alterações a Diretoria da ANTT (2012, p.1), resolve, no essencial, o seguinte: “Art. 2º - O 

transporte rodoviário, por via pública, de produtos que sejam perigosos, por representarem 

risco para a saúde de pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente, fica 

submetido às regras e aos procedimentos estabelecidos neste Regulamento e nas suas 

instruções complementares, sem prejuízo do disposto nas normas específicas de cada 

produto” (Grifo do autor). 

Outras entidades governamentais também atuam no controle dos transportes e na sua 

normatização: a Portaria INMETRO n.º 457 (MDICE, 2008), do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – “Aprova o Regulamento Técnico da 

Qualidade 5 - Inspeção de Veículos Rodoviários Destinados ao Transporte de Produtos 

Perigosos e revoga a portaria INMETRO nº. 197, de 03/12/2004”. 

No transporte marítimo e interestadual, terrestre e fluvial de produtos perigosos, para além 

das legislações da ANTAQ e ANTT, têm sido utilizadas as normas do IBAMA. A IN 5, de 

2012 – “Dispõe sobre o procedimento transitório de autorização ambiental para o exercício 

da atividade de transporte marítimo e interestadual, terrestre e fluvial de produtos perigosos” 

(ANTAT, 2012, p.1). 

                                                 
45 IBCs - Contentores Intermediários para Granéis (IBC - em inglês, Intermediate Bulk Container). 
46 Ministério do Exército – atualmente Comando do Exército. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2096.044-1988?OpenDocument
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/3975/Resolucao_2975.html
http://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=217095#art2
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=1409
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Quando se trata da Coleta e Transporte externos de RSS, estes devem ser realizados de acordo 

com a Resolução ANVISA RDC n.º 306 (MS, 2004), que consiste na sua remoção dos 

abrigos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final. Para o 

efeito devem ser utilizadas técnicas que garantam a preservação das condições de 

acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, de 

acordo com as orientações dos órgãos de limpeza urbana, como também, com as normas NBR 

12.810 (ABNT, 1993b), NBR 13.853 (ABNT 1997) e NBR 14.652 (ABNT, 2013b), que, 

respetivamente, fixam para os RSS os procedimentos exigíveis para coleta interna e externa; 

as características de coletores; e estabelece os requisitos mínimos de construção e de inspeção 

dos coletores transportadores. 

Recentemente a publicação da NBR 14.619 (ABNT, 2014), estabelece os critérios de 

incompatibilidade química a serem considerados no transporte terrestre de produtos perigosos 

e incompatibilidade radiológica e nuclear no caso específico para materiais radioativos. 

3.3.7. Estado e Município do Rio de Janeiro 

A Constituição Federal Brasileira, nos itens relacionados com o meio ambiente, relata no seu 

artigo n.º 23, o seguinte: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios: (...) VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 

suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (...)” (BRASIL, 1988a, p.10). 

A Lei n.º 10.257 (BRASIL, 2001c), denominada Estatuto das Cidades, estabelece normas de 

ordem pública e de interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem 

coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

Política Estadual de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro 

A coordenação das exigências relativas ao meio ambiente, nos Estados, é desenvolvida pelas 

Secretarias de Estado de Meio Ambiente. Os Conselhos Estaduais de meio ambiente são os 

órgãos consultivos e deliberativos, e os órgãos executivos têm sido criados, geralmente, como 

fundações ou empresas públicas que prestam serviços à administração. Em alguns Estados, o 

órgão executivo é um departamento ligado à Secretaria de Meio Ambiente.  

O Estado do Rio de Janeiro, desde o ano de 2003, tem o objetivo da modelagem de um 

sistema de gestão e controle dos RSS. Recentemente, em 2013, através de debates com 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=314194
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representantes da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA)
47

, hospitais federais e universitários reforçou-se a necessidade de desenvolver o 

modelo para controle, por rastreamento de fluxos, com informações qualitativas e 

quantitativas desde a geração, transporte, tratamento e destino final que poderá futuramente 

dinamizar o trabalho do INEA no controle e na gestão dos RSS (GERJ, 2013). 

O INEA pretende implantar um sistema de banco de dados, onde será realizada a 

sistematização e organização das informações, para além de um balanço entre a produção e a 

capacidade instalada para tratamento e disposição final de RSS, em todo o Estado do Rio de 

Janeiro (GERJ, 2013). 

A Regulamentação INEA RI 50 estabelece procedimentos para elaboração do PGRSS e 

institui-o como documento integrante do processo de licenciamento ambiental (GERJ, 

2012b). 

As empresas e os transportadores autónomos, credenciados de RSS no Estado do Rio de 

Janeiro são responsáveis pelo cumprimento das determinações emanadas pelos órgãos de 

controle ambiental e vigilância sanitária, em especial, as Resoluções ANVISA, do Ministério 

MS, as Diretrizes e Instruções Técnicas do INEA, as Portarias e as Normas Técnicas da 

Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB).  

Estas empresas devem cumprir as determinações da legislação pertinente à sua atividade, sob 

a supervisão de seus contratantes, em especial, no caso de estudo, aquelas relativas aos 

resíduos sólidos, ao meio ambiente, à saúde e à emissão de ruídos e gases, respondendo 

solidariamente pelos eventuais danos causados ao sistema de limpeza urbana, à saúde pública, 

ao património público e ao meio ambiente.  

Caberá ao gerador de resíduos, verificar se os transportadores e recetores estão capacitados 

para execução do serviço; obedecer rigorosamente à numeração sequencial do sistema de 

controle do manifesto de resíduos, enviando ao INEA, os que forem inutilizados; entregar ao 

transportador o plano de emergência, quando tratar de transporte de resíduos perigosos; e 

enviar trimestralmente ao INEA, o relatório sobre a movimentação de resíduos. 

Através do INEA/FEEMA DZ 1310. R7 (GERJ, 2004) é estabelecido o sistema e a 

                                                 
47 INEA - Os serviços prestados pelos três órgãos: A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), o Instituto 

Estadual de Florestas (IEF) e a Superintendência Estadual de Rio e Lagoas (SERLA) foram unificados no Instituto Estadual do Ambiente 

(INEA), em 2010. O INEA passa a ser o órgão executor de todas as políticas ambientais do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, o INEA 

atua de maneira descentralizada por meio de nove Superintendências Regionais e de um Escritório Avançado, correspondentes às 
regiões hidrográficas e abrangendo todos os 92 municípios do Estado. 

http://www.inea.rj.gov.br/inea/sobre.asp
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/documents/document/zwff/mda2/~edisp/inea_006680.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/inea/sobre.asp
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/@inter_pres_aspres/documents/document/zwff/mda3/~edisp/inea_007131.pdf
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metodologia de manifesto de resíduos de forma a subsidiar o controle dos resíduos gerados no 

Estado do Rio de Janeiro, desde sua origem até ao seu destino final, evitando o seu 

encaminhamento para locais não licenciados, como parte integrante do Sistema de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras. 

Quanto à disposição final de resíduos sólidos no Estado do Rio de Janeiro, a Lei estadual 

n.º 6.362, (GERJ, 2012a), estabelece normas para a disposição final ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos em aterros sanitários, suplementando as normas da Lei Federal n.º 12.305 

(BRASIL, 2010c), da PNRS, com base no art. 24, inciso VI e § 2º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988a). Mesmo tendo possibilidades de 

aterros municipais no Estado do Rio de Janeiro e aterros intermunicipais, ainda existem 

muitos vazadouros clandestinos, conforme apresentado no Capítulo 2 deste trabalho. 

A elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) está estabelecida nos termos 

previstos da Lei da PNRS Cap. II - Seção III, Art. 16, como condição para os Estados terem 

acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou 

financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Os recursos 

abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destino final 

dos RSU, a gestão de resíduos de construção civil, de serviços de transporte, de serviços de 

saúde, agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades 

microrregionais. 

Esta política Estadual para a Logística Reversa no Estado do Rio de Janeiro carecia de 

entendimentos e dos “acordos setoriais” e dos “termos de compromissos” dos produtores e 

consumidores e apenas dispõe do Decreto que estabelece a Lei Federal nº. 12.305, da PNRS.  

Recentemente, em 2014, foi publicada a Lei Estadual n.º 6.805 (GERJ, 2014), que inclui 

artigos da Lei n.º 4.191 (GERJ, 2003), sobre a PERS. Esta Lei institui a obrigação da 

implementação de sistemas de logística reversa para o Estado do Rio de Janeiro. A lei inclui 

no PERS cinco artigos e seus incisos para obrigar os fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos, a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno 

dos produtos após o uso pelo consumidor. Os setores obrigados são: I - agrotóxicos, seus 

resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua 

resíduo perigoso; II - pilhas e baterias; III - pneus; IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e 

http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/@inter_pres_aspres/documents/document/zwff/mda3/~edisp/inea_007131.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/1d3a1e19f8676c7783257ada006781cd?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/1d3a1e19f8676c7783257ada006781cd?OpenDocument
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embalagens; V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; VI - 

produtos eletroeletrónicos e seus componentes. 

A Lei Estadual para tratamento e reciclagem de óleos e gorduras Lei n.º 5.065 (GERJ, 2007a), 

autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Estadual de Tratamento e Reciclagem de 

Óleos e Gorduras de Origem Vegetal, Animal e de Uso Culinário, mediante a adoção de 

medidas de proibição de lançamento ou liberação de poluentes nas águas, ar ou solo. 

O Decreto Estadual nº. 40.645 (GERJ, 2007b), institui a separação dos resíduos recicláveis 

descartados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, na 

fonte geradora, e a seu destino às associações e cooperativas dos catadores de materiais 

recicláveis. 

Legislação Municipal da Cidade do Rio de Janeiro 

A Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988a) estabelece a competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de proteger o meio ambiente. Os 

incisos I e V, do artigo 30º, da Constituição Federal, estabelecem como atribuição municipal 

legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente quanto à organização dos seus 

serviços públicos, como é o caso da Limpeza Urbana, cabendo ao município à gestão dos 

Resíduos Sólidos produzidos em seu território, com exceção dos de natureza industrial, mas 

incluindo-se os provenientes dos serviços de saúde. 

No nível municipal, está prevista uma secretaria responsável pela coordenação da política 

ambiental, um conselho de meio ambiente como órgão consultivo e deliberativo e um órgão 

executivo, sendo que, em muitos casos, esse último vem sendo o mesmo órgão estadual, 

contratado pelos municípios através de convénios firmados entre as Prefeituras e os Estados. 

Estes convénios tornam-se viáveis na medida em que os municípios com menor Produto 

Interno Bruto (PIB) têm dificuldades, principalmente, pela onerosidade que a criação de um 

órgão municipal dessa natureza representa. 

Além da legislação federal, estadual e normas de várias entidades públicas, as organizações de 

serviços de saúde também devem cumprir as exigências das Prefeituras. No presente estudo 

são demonstradas as normas da prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SMAC). 

No que se refere à Política de Meio Ambiente e a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o 
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Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, Lei Complementar n.º 111 (2011) dispõe sobre a 

Política Urbana e Ambiental do Município e institui o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro. Estabelece ainda as seguintes 

providências: “Art. nº. 162, § 1º, 2º, 3º - A política de resíduos sólidos do Município do Rio 

de Janeiro, em estrita consonância com a Política de Meio Ambiente, deverá instituir a 

gestão integrada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e o controle da poluição, a 

proteção e a recuperação da qualidade do meio ambiente, a inclusão social e a promoção da 

saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais” (PMRJ, 2011d, p.73). 

O Decreto Municipal n.º 37.775 (PMRJ, 2013a) institui o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). A exigência de elaboração deste plano surgiu com 

a edição da Lei n.º 4.969 (PMRJ, 2008), que dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios 

e diretrizes para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o Plano de Gestão Especifico 

(PGE). Esta Lei estabelece, no seu artigo 6º, que cabe ao Município elaborar o seu Plano e o 

Decreto n.º 31.416 (PMRJ, 2009) faz como exigência adicional a necessidade de se considerar 

os objetivos de redução de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE), na Cidade do Rio de 

Janeiro. 

A Lei Municipal de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável (MCDS) n.º 5.248 

(PMRJ, 2011e) institui a política municipal sobre mudança do clima e desenvolvimento 

sustentável, dispõe sobre o estabelecimento de metas de redução de emissões antrópicas de 

GEE para o município do Rio de Janeiro, nomeadamente de 8% até 2012, de 16% até 2016 e 

de 20% até 2020. 

Posteriormente, à edição da PNRS, reforçou-se a exigência do poder público municipal de em 

estabelecer as normas e critérios finais sobre os PGRS e o Plano de Gestão Especifico (PGE) 

do Município do Rio de Janeiro, inclusive como condição para terem acesso a recursos da 

União, através de incentivos e financiamentos destinados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos. 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)/RJ, de acordo com o 

artigo 6º, inciso V e VII, da Lei Municipal 4.969 (PMRJ, 2008), em conjunto com o artigo 

20º, da Lei Federal n.º 12.305 (BRASIL, 2010c), estabelece que estão sujeitos à elaboração do 

PGE: os geradores de RSS; os resíduos perigosos e não perigosos, cujo volume seja 

superior a 120 litros/dia, ou outro limite que venha ser fixado; os RCC; os resíduos dos 

serviços de transporte estabelecidos pelo SISNAMA e SNVS, entre outros (PMGIRS/RJ, 
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DIAGNÓSTICO, 2012, PREFEITURA DO RIO, 2014).  

No CAPÍTULO V - DOS PROCEDIMENTOS DIFERENCIADOS, Seção II, a lei municipal 

estabelece como critérios para os RSS, os seguintes: “Art. 19. Os geradores de Resíduos de 

Serviços de Saúde–RSS devem elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 

de Serviços de Saúde-PGRSS, de acordo com a legislação vigente, especialmente as normas 

da vigilância sanitária, o qual deve descrever as ações relativas ao manejo dos RSS, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, bem como a proteção 

à saúde pública e ao meio ambiente” (Grifo do autor), (PMRJ, 2008, p. 23).  

O conteúdo para o PGE está expresso no parágrafo 5º e nos incisos do artigo 6º da Lei n.º 

4969 (2008) e incisos I a XI do Art. 21º da Lei Federal n.º 12.325 (2010). O artigo nº. 24 desta 

última indica que o PGE é parte integrante do licenciamento ambiental do empreendimento. A 

sua implementação e operacionalidade, quando couber, será acompanhada e fiscalizada pela 

Secretaria Municipal de Meio ambiente em articulação com os demais órgãos afins da 

administração municipal, em especial a Secretaria Municipal de Conservação 

(SECONSERVA) e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB) - 

PMGIRS/RJ, DIAGNÓSTICO, 2012 - PREFEITURA DO RIO, (PMRJ, 2012a).   

A norma técnica COMLURB 42-60-01 (PMRJ, 2003) estabelece os procedimentos para a 

segregação na fonte, acondicionamento, estocagem, coleta, transporte, tratamento e destino 

final dos RSS gerados no Município do Rio de Janeiro. 

A Portaria COMLURB nº. 010 aplica-se a todas as pessoas físicas e jurídicas que prestam ou 

pretendem prestar, no Município do Rio de Janeiro, serviços de coleta e remoção de resíduos 

sólidos extraordinários; coleta e remoção de resíduos sólidos inertes; e coleta e remoção de 

resíduos biológicos
48

 (PMRJ, 2011a). 

A Vistoria Técnica da coleta e remoção até ao destino final é realizada pela COMLURB com 

vistas à verificação dos veículos e dos equipamentos a serem credenciados e se estes atendem 

aos tipos de serviços e às disposições pertinentes na Portaria nº. 10 (PMRJ, 2011a). 

De acordo com Carla Assad (UERJ, 2015), Coordenadora Especial da Diretoria de Serviços 

Especiais e Ambientais da COMLURB, que atua no PGRSS, a COMLURB foi a única 

                                                 
48 Resíduos Biológicos – conjunto de resíduos resultante de atividades médico-assistenciais e de pesquisa produzido nas unidades 

de tratamento de saúde, composto por materiais biológicos ou perfurocortantes contaminados por agentes patogénicos, que apresentem ou 

possam apresentar riscos potenciais à saúde pública ou ao meio ambiente, correspondente aos Grupos A e E, da Resolução ANVISA 306 
(2004), com exceção do subgrupo A5. 
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empresa de limpeza do Brasil a integrar a sua equipe técnica à equipe da ANVISA para 

cooperação na reformulação da resolução RDC nº. 306 (2004), transformando-se em sua 

representante na cidade do Rio de Janeiro. A partir daí, todos os estabelecimentos municipais 

de saúde passaram a ser fiscalizados e cobrados pela COMLURB. 

Compete ao órgão público executar, a seu exclusivo critério de operação, as atividades de 

limpeza urbana, relativas aos Resíduos Sólidos Especiais (RSE), que abrangem: o lixo 

extraordinário
49

; o lixo perigoso produzido em unidades industriais, devido à presença de 

agentes biológicos ou às suas características físicas e químicas; o lixo infectante resultante de 

atividades médico-assistenciais e de pesquisa produzido nas unidades de saúde humana ou 

animal, composto por materiais biológicos ou perfurocortantes contaminados por agentes 

patogénicos e que apresentem ou possam apresentar riscos potenciais à saúde pública ou ao 

meio ambiente; o lixo químico resultante de atividades médico-assistenciais e de pesquisa 

produzido nas unidades de tratamento de saúde, notadamente medicamentos vencidos ou 

contaminados ou interditados ou não utilizados, e materiais químicos com características 

tóxicas ou corrosivas ou cancerígenas ou inflamáveis ou explosivas ou mutagénicas, que 

apresentem ou possam apresentar riscos potenciais para a saúde pública ou meio ambiente; e 

o lixo radioativo, composto ou contaminado por substâncias radioativas. As atividades de 

limpeza serão fiscalizadas pelo município.  

Os estabelecimentos que geram RCC, no Município do Rio de Janeiro, quando enquadrados 

como gerador de lixo extraordinário, devem contratar empresas licenciadas para o 

beneficiamento ou destino final ambientalmente adequado. Os RCC de pequenas obras 

particulares podem ser retirados com o apoio do município, através de solicitação. 

Para se adequarem a novas legislações, as organizações que lidam com os Serviços de Saúde, 

necessitam de obras de reforma ou ampliação, principalmente as de décadas anteriores à 

promulgação destas Leis, como é o caso do objeto de estudo, que certamente gerarão RCC. 

Os RCC, além das exigências do Decreto Municipal n.º 27.078 (PMRJ, 2006), que institui o 

Plano de Gestão Integrado de Resíduos de Construção Civil (PGIRCC), devem seguir as 

exigências da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, na Resolução n.º 519 (PMRJ, 2012b). 

A partir da publicação de Decreto Municipal n.º 33.971, de 13 de junho de 2011, foi 

estabelecida a obrigatoriedade de utilização de agregados reciclados de RCC nas obras da 

                                                 
49 Lixo extraordinário – quantidade de resíduos com volume superior de 2 m³/semana, de acordo com o Decreto Municipal nº. 

27.078, inciso VII, artigo 3º, a Secretaria Municipal – SMAC, (PMRJ, 2006). 
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administração pública municipal. (PMRJ, 2011b). 

A norma técnica da COMLURB 42-60-01 atribui Penalidades: “8.01 Quando constatadas 

infrações ao disposto nesta norma serão aplicadas as penalidades de acordo com a 

legislação vigente, em especial a Lei Municipal nº. 3.273 e o Decreto nº. 21.305 que a 

regulamenta, além dos aspectos cabíveis da Lei Federal nº 9.605 (Lei de Crimes 

Ambientais) (Grifo do autor), (PMRJ, 2003, p.2).  

A Lei Federal nº. 12.305, da PNRS (BRASIL, 2010c, p.19), CAPÍTULO III - DAS 

RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO - Seção II - Da 

Responsabilidade Compartilhada, cita: “Art. 36.  No âmbito da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver o plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos: V - implantar sistema de compostagem para resíduos 

sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do 

composto produzido” (Grifo do autor). 

O lixo orgânico ou os resíduos da agroindústria na produção de composto orgânico 

produzidos pela compostagem, contendo nutrientes essenciais às plantas e às propriedades 

físicas do solo, ou utilizado com biodigestores para o aproveitamento energético, entre outros 

processos, é uma iniciativa da prefeitura em conjunto com a COMLURB, e é utilizado nas 

ações de reflorestamento e proteção de encostas da cidade, sendo o restante comercializado. 

Tal situação tem contribuído para aumentar a vida útil dos aterros e evitar emissões GEE. 

O Decreto Municipal nº. 32.889 (PMRJ, 2010), que regulamenta as Leis n.º 4.801 (2008), 

4.961 (2008) e 4.969 (PMRJ, 2008), no que concerne à proibição de destino inadequado de 

óleos e gorduras de uso culinário por pessoas jurídicas, estabelece as sanções administrativas 

cabíveis. 

3.4. Considerações parciais 

As questões ambientais no Brasil têm sido tratadas com importância, principalmente nos 

aspetos relativos aos critérios de meio ambiente e sustentabilidade, comprovadamente pela 

série de legislações emitidas nos últimos anos, que tratam do assunto de forma cada vez mais 

detalhada. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3372233/DLFE-262210.pdf/DECRETOMUNICIPALN3.2..8.8.9.DE0.8.DEOUTUBRODE2.0.1.0..pdf
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A estruturação da PNRS possui ainda alguns desafios a serem enfrentados, pelos Governos e 

pelo conjunto da sociedade brasileira, relacionado com a dimensão do problema da geração de 

resíduos sólidos no país. A indústria deve melhorar sua produção sem poluir e a sociedade 

necessita ser educada quanto à questão ambiental. 

Neste contexto surgem novos paradigmas no processo do produtor e do consumidor, 

envolvendo também o Governo. Na sociedade se estrutura uma nova consciência de proteção 

ambiental que abrange as responsabilidades compartilhadas. No setor industrial uma nova 

forma de produção visando mudanças não só no processo de distribuição de mercadorias, 

como também, no processo de produção de embalagens recicláveis e da logística reversa. A 

consciência para a redução passa a ser necessária e precedida da reutilização e da reciclagem, 

evitando ao máximo a incineração de materiais, conforme preconiza a PNRS.  

A sociedade e os governantes passam a diferenciar os resíduos dos rejeitos. Os chamados 

lixões estão proibidos no país, porém muitos Estados e Municípios ainda os possuem por se 

encontrarem estagnados por falta investimentos. Os resíduos quando segregados 

corretamente, em materiais secos e húmidos, passam a ser resíduos reaproveitáveis e somente 

os que não podem ser reaproveitados passam a ser considerados rejeitos. 

Ainda restam acordos setoriais com o Governo, em determinados Estados brasileiros, para 

avaliar alguns tipos de resíduos que poderão ser reutilizados ou reciclados após o descarte, ou 

quais poderão retornar respeitando os preceitos da logística reversa. O Estado do Rio de 

Janeiro é um dos estados precursores na assinatura dos termos de compromissos para a 

logística reversa de materiais que há muito tempo tiveram destinos incorretos (MMA, 2014a). 

A PNRS obriga a estabelecer mudanças na situação de resíduos sólidos nos três níveis de 

Governo. A dimensão do país dificulta o processo de regulamentação que deveria ser mais 

dinâmico e efetivo, de maneira que nos níveis estadual e municipal pudessem gerar normas 

alinhadas com o objetivo político.  

Uma grande iniciativa foi a mudança nos critérios de licitações e compras públicas que a 

partir de novas legislações em parceria com a Presidências da República, o MMA e o MPOG, 

produziram grandes benefícios ao meio ambiente, estabelecendo critérios de sustentabilidade 

ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras na Administração Pública 

priorizando os investimentos nas produções que economizam água e energia e preservam os 

bens naturais.  
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Assim, as licitações públicas tornam-se não apenas um procedimento administrativo que 

pretende abastecer a administração com bens, serviços e obras necessárias ao seu 

funcionamento, mas têm o dever de orientar a implementação de políticas públicas que levem 

a um padrão de consumo e produção que atenda ao interesse público de uma sociedade mais 

justa e igualitária, sem comprometer o bem-estar das gerações futuras (MPOG, 2014c). 

Os gestores dos hospitais possuem uma ampla legislação incluindo as políticas de saúde 

pública, de resíduos e meio ambiente que têm sido abordadas pelo Governo, Estado e 

Município com muito afinco para integrá-las e fazer cumprir.  

As maiores dificuldades estão na complexidade dos diferentes tipos de resíduos e grau de 

periculosidade; e no envolvimento e comprometimento dos “stakeholders”. 

Observa-se, no Brasil, que de um modo geral, os “stakeholders”, com qualquer nível de 

escolaridade, cultural ou hierárquico, necessitam de ser sensibilizados para formar as suas 

consciências críticas a respeito do consumo consciente, através da educação socioambiental, 

enfrentando as questões com comprometimento. 

O HFAG encontra muitas dificuldades para o cumprimento da legislação vigente devido às 

restrições orçamentárias do Governo aos hospitais públicos federais e à necessidade de 

mudanças de seus regimentos internos para a contratação de profissionais especializados na 

gestão de resíduos. O HFAG desconhece a Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P) programa que será proposto no último capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

CLASSIFICAÇÃO E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
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4.1. Introdução 

Atualmente não existe um regulamento internacional que garanta a uniformização da 

classificação dos RSS entre países. Ocorreram algumas iniciativas sobre o tema, 

demonstradas no Capítulo 2 deste estudo, em Tratados e Convenções internacionais e também 

em intervenções da Organização Mundial de Saúde (OMS), mas, por exemplo, a União 

Européia (UE) possui uma classificação própria, diferenciada da brasileira ou da alemã, e de 

outros países fora da UE. Neste sentido, é de extrema urgência uma intervenção conjunta dos 

governantes para que a classificação dos RSS seja única. A unificação da linguagem, 

científica e técnica, poderá, por exemplo, distinguir os riscos quando ocorrem movimentos 

transfronteiriços de resíduos entre os países. 

A importância deste Capítulo prende-se com a aquisição de conhecimento científico e técnico 

necessário para a avaliação dos resíduos do HFAG. Ele inicia-se com a análise, segundo a 

legislação brasileira, da definição dos resíduos sólidos, seguindo-se a sua classificação, 

origem e natureza física, composição química e volume dos diferenciados tipos, para além das 

características específicas de cada resíduo. Distinguem-se, também, os processos 

desenvolvidos para o seu manejo, o tipo de tratamento requerido até à sua disposição final e 

os riscos potenciais para o meio ambiente e saúde pública.  

4.2. Definição de resíduos sólidos 

A ANVISA (MS, 2006, p.19), no seu manual de resíduos, indica que, “resíduos sólidos e lixo, 

são termos utilizados indistintamente por autores de várias publicações, mas na linguagem 

cotidiana o termo resíduo é muito pouco utilizado”. 

Já o CONAMA, quando menciona o termo resíduo sólido, nem sempre se refere ao estado 

sólido da matéria. A Resolução CONAMA n.º 005 (MMA, 1993) define resíduos sólidos 

como: “resíduos nos estados sólido e semissólido que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola e de serviços de varrição. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 

ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face 

à melhor tecnologia disponível” (MMA,1993, p.592 ). 
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A Lei n.º 12.305 (2010), da PNRS define resíduos sólidos como: “material, substância, 

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 

final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 

para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível” (BRASIL, 2010c, p.11). 

Para a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2000, p.1), o “lixo” são os "restos 

das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou 

descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, semissólido ou líquido, desde que não 

seja passível de tratamento convencional". 

Observa-se que há muitas outras classificações para os resíduos sólidos para além de 

simplesmente lixo, que poderá originar compostos tais como: reutilizáveis
50

, recicláveis
51

, 

compostáveis
52

, e aqueles que podem ser tratados adequadamente e transformados para o 

aproveitamento energético, entre outros. Somente depois de esgotados todos os tipos de 

tratamento
53

 e o resíduo não tiver qualquer utilidade, este transforma-se em lixo, o que 

significa aquilo que resta de qualquer utilização (resto), ou rejeito
54

, e que deve ser disposto, 

adequadamente, seguindo as normas ambientais. 

4.3. Classificação dos resíduos sólidos 

A legislação brasileira classifica os resíduos sólidos segundo as seguintes características: 

periculosidade (Perigosos e Não-perigosos); origem (domiciliar, urbanos, de saúde, entre 

outros); natureza física; composição química; e riscos para o meio ambiente e a saúde pública 

(BRASIL, 2010c). O resíduo sólido também é classificado conforme a Resolução RDC nº. 

306 (MS, 2004) “quanto à sua característica específica” e quanto “à responsabilidade pela 

                                                 
50 Reutilização – “processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem transformação biológica, física ou físico-química, 

observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA” (BRASIL, 

2010c, p.12). 
51 Reciclagem – “reaproveitamento cíclico de matérias-primas de fácil purificação, através de um processo de transformação dos 

resíduos sólidos que envolvem a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA” (BRASIL, 2010c, p.11).  
52 Compostagem – “processo de decomposição biológica de fração orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por 

uma população diversificada de organismos em condições controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvido em duas etapas 

distintas: uma de degradação ativa e outra de maturação para Compostagem”, (NBR 13.591), (ABNT, 1996, p.2). 
53 Tratamento – “transformação dos resíduos através de tratamentos físicos, químicos e biológicos” (BRASIL, 2010c, p.12). 
54 Rejeitos – “resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 
adequada” (BRASIL, 2010c, p.12). 
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gestão” em: resíduos sólidos urbanos e resíduos de fontes especiais (resíduos industriais; 

RCC; resíduos radioativos; resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoviários; resíduos 

agrícolas e resíduos de saúde). 

4.3.1. Classificação segundo a Lei nº. 12.305 (2010), da PNRS 

Para os efeitos da Lei nº. 12.305 (2010), da PNRS, o seu Art. 13º identifica apenas duas 

classificações para os resíduos sólidos: 1 - quanto à periculosidade; e 2 - quanto à origem, que 

se demonstram no Quadro 4.1. 

 

   Quadro 4.1 – Classificação dos resíduos sólidos quanto à sua periculosidade e origem, segundo a PNRS. 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo a PNRS 

 

PERICULOSIDADE 

a RESÍDUOS PERIGOSOS  Apresentam características de inflamação, corrosão, 
reação, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e 

mutagenicidade, com significativo risco para a saúde 
pública ou qualidade ambiental. 

b RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS Aqueles que não se enquadram na alínea “a”. 

 

ORIGEM 

a RESÍDUOS DOMICILIARES  Originários de atividades domésticas em residências 

urbanas. 

b RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA Originários da limpeza de logradouros e vias públicas 
e outros serviços de limpeza urbana. 

c RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS Englobados nas alíneas “a” e “b”. 

d RESÍDUOS DE 

ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS E PRESTADORES DE 

SERVIÇOS 

Gerados nestas atividades, excetuados os referidos 

nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”. 

e RESÍDUOS DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

Gerados nestas atividades, excetuando os referidos na 

alínea “c”. 

f RESÍDUOS INDUSTRIAIS Gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais. 

 
g 

 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  

Gerados nos serviços de saúde, conforme definido 
em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 

órgãos do SISNAMA e do SNVS. 

 

h 
 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluindo os 
resultantes da preparação e escavação de terrenos 

para obras civis. 

i RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS  Os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturas, incluídos os relacionados a insumos 
utilizados nessas atividades. 

j RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTES  

Os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens 

de fronteira. 

k RESÍDUOS DE MINERAÇÃO Os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. 

   Fonte: Elaboração própria, com base na PNRS (2010). 

Respeitado o disposto no Art. 20, da Lei nº. 12.305 (BRASIL, 2010c), os resíduos referidos 

na alínea “d”, caracterizados como não perigosos, podem, de acordo com a sua natureza, 

composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

municipal. 
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4.3.2. Classificação segundo o IPT, a ABNT, o CONAMA e a ANVISA 

Os resíduos sólidos são também classificados pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica (IPT), 

através da NBR 10.004 (2004), da ABNT, e pelas resoluções do CONAMA nº. 358 (2005) e 

da ANVISA RDC nº. 306 (2004), quanto à origem; natureza física; composição química; e 

pelos riscos potenciais no meio ambiente e na saúde pública, conforme demostrado no Quadro 

4.2 (MS, 2004 & MMA, 2005), (ABNT, 2004a). 

Quadro 4.2 – Classificação dos resíduos sólidos quanto à origem, natureza física, composição química e riscos 

no meio ambiente e na saúde pública, segundo o IPT, a ABNT, o CONAMA e a ANVISA. 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Segundo o IPT, ABNT, CONAMA e ANVISA 

 

 

ORIGEM 

Domiciliar, comercial, varrição e feiras livres, serviços de saúde, portos, 

aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários, industriais, agrícolas e 

resíduos de construção civil. 

 

NATUREZA 

FÍSICA 

 

Seco: geralmente é composto por materiais recicláveis (papel, metal, plástico, 

vidro, etc.). 

Húmido: correspondem à parte orgânica, como as sobras de alimento, restos de 

poda, etc. 

COMPOSIÇÃO 

QUÍMICA 

Matéria orgânica e matéria inorgânica. 

 

 

 

 

 

RISCOS POTENCIAIS 

NO MEIO AMBIENTE 

E NA SAÚDE PÚBLICA 

 
 

 

 
 

NBR 

10.004 

 

Classe I  

 

PERIGOSOS 

 

 

 

 

Classe II  

II A - Não inertes: podem ter as seguintes 
propriedades: biodegradabilidade, 

combustibilidade ou solubilidade em água 

(Restos de alimentos e o papel). 

 

 

 

NÃO 

PERIGOSOS II B – Inertes: não apresentam nenhum de seus 
constituintes solubilizados a concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade de água, 
com exceção dos aspetos cor, turbidez, dureza e 

sabor. São os que NÃO se descompõem 

facilmente (Plásticos e borrachas). 

    Fonte: Elaboração própria, com base em (MS, 2004 e MMA, 2005). 

Os resíduos da Classe I, denominados perigosos, são aqueles que, em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou biológicas, podem apresentar riscos para a saúde e meio 

ambiente. São caracterizados por possuírem uma ou mais das seguintes propriedades: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. São gerados 

principalmente nos processos produtivos, em unidades industriais e fontes específicas
55

. No 

entanto, também estão presentes nos resíduos sólidos gerados principalmente nos domicílios e 

comércio.  

O risco biológico é decorrente da presença de um agente biológico (bactérias, fungos, vírus, 

clamídias, riquétsias, micoplasmas, prions, parasitas, linhagens celulares, outros organismos e 

toxinas).  

                                                 
55  Resíduos perigosos de fontes específicas estão descritos no Anexo C, da ABNT/NBR 10.004 (2004, P.13-32). 
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Como componentes biológicos presentes nos resíduos urbanos, destacam-se: a Escherichia 

coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus sp., Staphylococcus sp., Enterococus, 

Pseudomonas sp., Bacillus sp., Candida sp., que pertencem à microbiota
56

 normal humana. 

O risco químico através da manifestação das suas características (corrosiva, inflamável, 

reativa ou tóxica) pode ocorrer com a concentração da substância e sua ação direta sobre os 

tecidos ou inalação ou ação tardia do agente de risco. O risco radiológico ocorre por radiações 

ionizantes (OMS, 2004).  

O risco para o meio ambiente e saúde ocorre com a probabilidade da ocorrência de efeitos 

adversos decorrentes da exposição humana a agentes físicos, químicos ou biológicos, 

causadores de condições ambientais potencialmente perigosas que favorecem a sua 

persistência, disseminação e/ou modificação no ambiente. Tais resíduos quando descartados 

inadequadamente são potenciais de contaminação do solo, das nascentes, das águas 

superficiais e subterrâneas e, consequentemente, afetam a flora e a fauna das regiões 

próximas, podendo atingir o homem, também, por meio da cadeia alimentar. 

De entre os componentes perigosos presentes nos resíduos sólidos destacam-se os metais 

pesados
57

 e os resíduos biológicos infetantes. O primeiro termo é utilizado para designar 

alguns elementos que estão associados aos problemas de poluição e toxicidade (Alloway & 

Ayres, 1997).  

Os metais pesados estão presentes no quotidiano sendo utilizados na indústria mecânica e 

eletrónica e em vários objetos de uso constante. O descarte deste tipo de resíduo está 

correlacionado com as fontes, nomeadamente baterias, pilhas e equipamentos eletrónicos em 

geral, pigmentos e tintas, papel, lâmpadas fluorescentes, e remédios. 

O quadro, fornecido pelo manual ANVISA, que se encontra no Anexo A deste trabalho, 

apresenta os componentes industriais e químicos potencialmente perigosos, presentes nos 

resíduos sólidos urbanos (MS, 2006). 

Os resíduos de Classe II são subdivididos nas classes A e B, e ambas são consideradas não 

perigosas.  

                                                 
56 Microbiota humana - bactérias que vivem em harmonia no corpo humano e auxiliam a ação do sistema imunitário. Distúrbios 

nessa comunidade bacteriana podem causar doenças. 
57 Metal Pesado – termo coletivo para um grupo de metais e metalóides que apresenta densidade atómica maior que 6 g/cm³, como 

qualquer composto de Antimônio, Cádmio, Crômio (IV), Chumbo, Estanho, Mercúrio, Níquel, Selênio, Telúrio e Tálio, incluindo a forma 
metálica (ANVISA, 2004). 
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4.3.3. Classificação dos resíduos perigosos segundo a Resolução ANTT 

O Quadro 4.3 apresenta outra classificação para resíduos perigosos conforme a Resolução nº. 

420 (2004), da ANTT. Este diploma legislativo subdivide-os em nove classes, de acordo com 

o risco ou o mais sério dos riscos que apresentam. O Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos foi atualizado pela Resolução ANTT n.º 3.665 (2011), 

revogada pela ANTT 3.762 (ANTT, 2012). 

     Quadro 4.3 – Classificação quanto à periculosidade, segundo a resolução ANTT nº. 420 (2004). 
 

CLASSIFICAÇÃO  

Segundo a ANTT 

 

 

CLASSE 

 

DESCRIÇÃO 

 

SUBCLASSES 
 

Classe 1 Explosivos 

 

                                
  

                               

1.1: Substâncias e artigos com risco de explosão em massa; 1.2: 

Substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem risco de 
explosão em massa; 1.3: Substâncias e artigos com risco de fogo e 

com pequeno risco de explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem 

risco de explosão em massa; 1.4: Substâncias e artigos que não 
apresentam risco significativo; 1.5: Substâncias muito insensíveis, 

com risco de explosão em massa; 1.6: artigos extremamente 

insensíveis, sem risco de explosão em massa. 

Classe 2 

Gases                        

2.1: Gases inflamáveis;  
2.2: Gases não inflamáveis, não tóxicos;  
2.3: Gases tóxicos.  

Classe 3 Líquidos inflamáveis 

 
 

Classe 4 Sólidos inflamáveis; substâncias 

sujeitas à combustão espontânea; 

substâncias que, em contato com a 

água, emitem gases inflamáveis.  

4.1: Sólidos inflamáveis, substâncias autorreagentes e explosivos 

sólidos insensibilizados; 4.2: Substâncias sujeitas à combustão 

espontânea; 4.3:Substâncias que, em contato com a água, emitem 

gases inflamáveis.  

Classe 5 Substâncias oxidantes e peróxidos 

orgânicos. 5.1: Substâncias oxidantes; 5.2: Peróxidos orgânicos;  

Classe 6 Substâncias tóxicas e substâncias 

infetantes. 6.1: Substâncias tóxicas; 6.2: Substâncias infetantes.  

Classe 7 Material radioativo 

 
Classe 8 Substâncias corrosivas 

  
Classe 9 Substâncias e artigos perigosos 

diversos.      

     Fonte: Elaboração própria, com base em (MS, 2004 e MMA, 2005). 

 

4.3.4. Classificação quanto à característica específica e quanto à 

responsabilidade pela gestão, segundo a RDC nº. 306 (2004) 

Os resíduos sólidos são classificados pela RDC nº. 306 (MS, 2004) quanto à característica 

específica e quanto à responsabilidade pela sua gestão: 
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 QUANTO À CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA - São os resíduos cujo manejo 

demanda cuidados e métodos especiais de coleta, transporte e destino final. Nesse 

grupo, estão compreendidos os RSS, os quais são resultantes de atividades exercidas 

no atendimento à saúde humana ou animal, assim como os estabelecimentos de ensino 

e pesquisa na área de saúde, entre outros (MS, 2004). 

 

 QUANTO À RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO - pode-se agrupá-los em dois 

grandes grupos: 1º - Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e 2º - Resíduos de Fontes 

Especiais (RFE), (MS, 2004). 

O primeiro grupo, dos RSU, compreende os resíduos domésticos ou residenciais, os resíduos 

comerciais e os resíduos públicos. 

O quadro fornecido pelo manual da ANVISA, apresentada no Anexo B deste trabalho, 

demostra a classificação dos RSU e os principais componentes encontrados no Manual 

ANVISA (MS, 2006). 

O segundo grupo, dos resíduos de fontes especiais, abrange os resíduos industriais; os 

resíduos da construção civil; os resíduos radioativos; os resíduos de portos, aeroportos e 

terminais rodoviários; os resíduos agrícolas; e os resíduos de saúde. 

O quadro fornecido pelo manual da ANVISA, apresentado no Anexo C deste trabalho, 

demostra a classificação dos resíduos sólidos de fontes especiais em função de sua origem, 

assim como, os principais componentes encontrados. São subdivididos em função da 

responsabilidade da gestão (MS, 2006). 

4.4. Resíduos sujeitos ao plano de gestão específico  

Com a entrada em vigor da Lei Federal nº. 12.305, da PNRS, (BRASIL, 2010c), passou a ser 

exigido o Plano Gestão Específico (PGE), conforme Art. 20 e incisos I a XI do Art. 21, 

combinado com o Art. 6º, inciso V e VII, da Lei Municipal nº. 4969 (2008), aos geradores de 

resíduos sólidos industriais; Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS); resíduos radioativos; 

Resíduos de Construção Civil (RCC); resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoviários; 

resíduos agropastoris; aos geradores de resíduos dos serviços públicos de abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais; resíduos de mineração; aos 

geradores de resíduos perigosos e não perigosos, cujo volume seja superior a 120 litros/dia ou 

outro limite que venha a ser fixado pelo poder público municipal.  
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A Lei Federal ainda dispõe no Art. 24 que o PGE deve ser parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental
58

 do empreendimento, sendo assegurada a oitiva do órgão municipal 

quanto à disposição ambientalmente adequada de rejeitos, mesmo quando o licenciamento 

couber às esferas estadual e federal (BRASIL, 2010c). 

4.4.1. Resíduos encontrados nos estabelecimentos de saúde 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) considera estabelecimentos de saúde 

como toda instituição prestadora de serviços, voltada ao diagnóstico, tratamento e assistência 

médica como, hospitais, consultórios, farmácias, entre outros. 

O estabelecimento de saúde pode ser caracterizado de acordo com a complexidade e o 

tamanho da unidade, cujo impacto ambiental dependerá destes critérios, entre outros, como 

por exemplo, o tipo de resíduo por ele gerado. Dependendo da unidade de saúde podem ser 

encontrados variados tipos de resíduos, porém nem todos eles estarão sujeitos ao Plano de 

Gestão Específico (PGE). 

Conforme Silva & Hoppe (2005) os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são resíduos 

gerados por prestadores de assistência médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica e 

instituições de ensino e pesquisas na área de medicina relacionadas tanto à população humana 

quanto à veterinária. São comumente denominados, de lixo hospitalar. Os resíduos gerados 

por prestadores de assistência a saúde são considerados especiais devido a representar perigo 

para saúde da população e do meio ambiente. 

Eles são partes importantes do total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela 

quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total dos RSU), mas pelo potencial de risco que 

representam à saúde e ao meio ambiente (ABRELPE, 2013). 

Segundo a resolução RDC nº. 306 (2004), da ANVISA, os Resíduos dos Serviços de Saúde 

(RSS) são todos aqueles resultantes de atividades exercidas nos serviços geradores de 

resíduos de saúde, que por suas características, necessitam de processos diferenciados em seu 

manejo, exigindo ou não tratamento prévio para a sua disposição final (MS, 2004).  

 

                                                 
58 Licenciamento Ambiental - atos administrativos pelos quais o órgão de meio ambiente aprova a viabilidade do local proposto 

para uma instalação de tratamento ou destino final de resíduos, permitindo a sua construção e operação, após verificar a viabilidade técnica e 
o conceito de segurança do projeto (MS, 2004). 
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Para efeito da RDC nº. 306 (MS, 2004) definem-se como geradores de RSS: “todos os 

serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de 

assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para 

saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento 

(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias 

inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; 

centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, 

distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades 

móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros 

similares (MS, 2004, p.2). 

Os RSS são heterogêneos e possuem consideráveis quantidades de substâncias químicas, 

biológicas e radioativas, que podem ser infetantes, inflamáveis, tóxicas, etc. e que causam 

grandes riscos a saúde. Além das substâncias citadas, os objetos perfurocortantes
59

 

representam perigo frequente. 

Segundo Takayanagui (1993); Morel (2000), os resíduos produzidos nos serviços de saúde 

têm merecido destaque, devido aos perigos representados com o surgimento de patologias 

como a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) e Hepatite B e C.  

Segundo a OMS a gestão dos resíduos de saúde ainda é escassamente financiada e 

implementada. As propriedades tóxicas e infetantes combinadas dos RSS representam uma 

ameaça para a saúde pública e meio ambiente que tem sido subestimada. Uma revisão recente 

da bibliografia sobre o tema chegou à conclusão que mais da metade da população mundial 

encontra-se em situação de risco devido aos impactos desses Resíduos Infetantes sobre a 

saúde (GGHHA, 2011). 

A ABNT, em sua NBR 12.807 (ABNT, 1993a), define Resíduo Infetante como aquele gerado 

em serviço de saúde que por suas características de maior virulência, infeção e concentração 

de patógenos, apresentam risco potencial adicional à saúde pública (ABNT, 1993). 

O manual da ANVISA (MS, 2006, p.30) descreve os componentes de risco dos RSS: “Dentre 

os componentes químicos destacam-se as substâncias ou preparados químicos: tóxicos, 

corrosivos, inflamáveis, reativos, genotóxicos, mutagênicos; produtos mantidos sob pressão - 

                                                 
59 São considerados materiais perfurocortantes ou escarificantes os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou 

protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar. São exemplos: lâminas e lamínulas, agulhas, pipetas sorológicas ou Pasteur, 

ponteiras, seringas descartáveis, microplacas, além de todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório e em clínicas e plásticos rígidos, 

bisturis; Lâminas de barbear, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos 
capilares; micropipetas; espátulas; tubos de coleta sanguínea e placas de Petri e outros similares. 
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gases, quimioterápicos, pesticidas, solventes, ácido crômico; limpeza de vidros de 

laboratórios, mercúrio de termômetros, substâncias para revelação de radiografias, baterias 

usadas, óleos, lubrificantes usados etc. Dentre os componentes biológicos destacam-se os 

que contêm agentes patogênicos que possam causar doença e dentre os componentes 

radioativos utilizados em procedimentos de diagnóstico e terapia, os que contêm materiais 

emissores de radiação ionizante” (Grifo do autor). 

A resolução ANVISA não se aplica aos resíduos de fontes radioativas seladas
60

, que devem 

seguir as determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), e às indústrias de 

produtos para a saúde, que devem observar as condições específicas do seu licenciamento 

ambiental. Na área de saúde os componentes radioativos são utilizados em densitometrias 

ósseas, braquiterapias, tomografias, cintilografias, teleterapias, irradiações de sangue, etc. 

(CNEN, 1998). 

Conforme norma NE 6.05 (1985), da CNEN, os rejeitos radioativos não podem ser 

considerados resíduos até decorrido o tempo de decaimento
61

. A norma CNEN NN 3.05 

(2013) atualiza os requisitos de segurança e proteção radiológica para serviços de medicina 

nuclear, no capítulo IV, de gestão de rejeitos (CNEN, 1985 e CNEN, 2013). 

No Brasil, considerando-se que grande parte dos equipamentos com fontes seladas origina-se 

de países líderes nessas tecnologias, é razoável supor que o mercado acompanhe as tendências 

mundiais. Existem cerca de 400.000 fontes seladas no Brasil, perfazendo uma atividade total 

de que deverão ser gerenciadas como rejeito radioativo (Vicente, 2002). 

Em relatos do ano 2000, Vicente (2002) afirmava que dentre as fontes seladas cerca de 6.000 

são fontes de uso industrial ou médico, em armazenamento temporário nos Institutos da 

CNEN e 8.000 fontes em uso, no Brasil, em aplicações industriais, médicas e de pesquisa.  

4.4.2. Classificação dos Resíduos dos Serviços de Saúde  

A classificação dos RSS vem sofrendo um processo de evolução contínuo, pois a cada dia são 

produzidos novos tipos de resíduos nas unidades de saúde em consequência da evolução na 

fabricação dos produtos no mercado de saúde. O conhecimento do comportamento de novos 

produtos perante o meio ambiente e a saúde, trás novos resultados e são necessárias novas 

                                                 
60 Fontes radioativas seladas - as que contêm materiais emissores de radiação ionizante. 
61 Tempo de decaimento radioativo é o tempo necessário para alteração sofrida pelo núcleo de um elemento radioativo. Após a 

emissão de uma radiação o número de átomos capazes de emitir radiação diminui gradualmente. Ou seja, é o tempo que os elementos 
radioativos levam para ficarem estáveis. 
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formas de estabelecer uma gestão segura com base nos princípios da avaliação e gestão dos 

riscos envolvidos na sua manipulação. 

A classificação dos RSS é feita por meio de dados, como: a natureza física do resíduo, a sua 

composição, seu potencial de risco e o setor que o gerou. A classificação dos RSS é 

importante para dar subsídios e segurança aos processos de gestão, tratamento e disposição 

final dos mesmos (Pimentel, 2006).  

O resíduo é usualmente classificado de acordo com o risco que apresenta. O impacto 

ambiental ocorrido no setor de saúde está frequentemente relacionado aos resíduos sólidos, 

entretanto não se pode desconsiderar outros tipos de resíduos, como, por exemplo, os gasosos 

e líquidos, que oferecem riscos ao meio ambiente e a saúde pública.  

Para Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) os resíduos dos serviços de saúde 

representam risco para população devido ao contato dos materias de trabalho com as 

secreções humanas. “Risco à Saúde é a probabilidade da ocorrência de efeitos adversos à 

saúde relacionados com a exposição humana a agentes físicos, químicos ou biológicos, em 

que um indivíduo exposto a um determinado agente apresente doença, agravo ou até mesmo 

morte, dentro de um período determinado de tempo ou idade. Risco para o Meio Ambiente é 

a probabilidade da ocorrência de efeitos adversos ao meio ambiente, decorrentes da ação de 

agentes físicos, químicos ou biológicos, causadores de condições ambientais potencialmente 

perigosas que favoreçam a persistência, disseminação e modificação desses agentes no 

ambiente” (Grifo do autor), (MS, 2006, p.9).  

4.4.2.1. Classificação dos RSS, segundo as resoluções RDC nº. 306 (2004), da ANVISA e nº. 

358 (2005), do CONAMA 

Os cinco grupos (A, B, C, D e E) são classificados, nos Quadros 4.4 e 4.5, em função de suas 

características e consequentes riscos biológicos
62

 que podem acarretar ao meio ambiente e à 

saúde (MS, 2004 e MMA, 2005).  

 

 

                                                 
62 O risco biológico é causado por microrganismos como bactérias, fungos, vírus e outros. São capazes de desencadear doenças 

devido à contaminação e pela própria natureza do trabalho. Os vírus, bactérias e protozoários causam doenças infectocontagiosas como a 

hepatite, a cólera, a amebíase, a AIDS, entre outras. Já as doenças causadas por fungos e bacilos são infecções variadas como as dermatites 

que são externas e internas como doenças pulmonares. Os parasitas causam infecções cutâneas ou sistêmicas podendo vir a serem 
contagiosas - ANVISA, RDC 306, (MS, 2004). 
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Quadro 4.4 - Classificação dos RSS para riscos biológicos, segundo ANVISA RDC nº. 306 (2004) e 

CONAMA nº. 358 (2005). 
 

 

GRUPO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

RISCO BIOLÓGICO  

À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE 

 

 

A 

 

BIOLÓGICO 

 

 

A1, A2, A3, A4, A5 INFECTANTES. 

 

B 

 

QUÍMICO 

 

 
INFLAMÁVEIS, CORROSIVOS, REATIVOS E TÓXICOS. 

 

C 

 

RADIOLÓGICO 

RADIONUCLÍDEOS  

EM QUANTIDADES SUPERIORES  
AOS LIMITES DE ELIMINAÇÃO 63 DA CNEN. 

 

D 

 

COMUM  

 

 

NÃO APRESENTEM RISCO  

SEMELHANTES AOS DOMICILIARES E RECICLÁVEIS. 

 

E 

 

PERFUROCORTANTES OU 

ESCARIFICANTES E 

ABRASIVOS 

 

 

 

POTENCIALMENTE PERIGOSOS. 

    Fonte: Elaboração própria (2015), com base em (MS, 2004 e MMA, 2005). 

 

Quadro 4.5 - Classificação dos RSS, com exemplos, segundo ANVISA RDC nº. 306 (2004) e CONAMA nº. 

358 (2005). 
 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Segundo ANVISA RDC nº. 306 (2004) e CONAMA nº. 358 (2005) 

 

 

GRUPO 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

EXEMPLOS 

A Componentes com possível presença de agentes biológicos 

que, por suas características de maior virulência ou 

concentração, podem apresentar risco de infecção.  

Placas e lâminas de laboratório, carcaças, peças 

anatômicas (membros), tecidos, bolsas 

transfusionais contendo sangue, dentre outras. 

B Substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade 
e toxicidade.  

Medicamentos apreendidos, reagentes de 

laboratório, resíduos contendo metais pesados, 

dentre outros. 

C Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos 

limites de eliminação especificados nas normas da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear.  

Serviços de medicina nuclear e radioterapia, etc. 

D Não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à 

saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 

resíduos domiciliares.  

Sobras de alimentos e do preparo de alimentos, 

resíduos das áreas administrativas etc. 

 

E 

 
Materiais perfurocortantes ou escarificantes,  

Lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, 
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, 

espátulas e outros similares.  

    Fonte: Elaboração própria (2015), com base em (MS, 2004 e MMA, 2005). 

 

O Grupo A de resíduos Infetantes está subdividido em cinco categorias de resíduos, conforme 

Quadro 4.6, com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, 

podem apresentar risco de infeção. 

 

                                                 
63 LIMITE DE ELIMINAÇÃO - valores estabelecidos na norma CNEN-NE-6.05 "Gerência de Rejeitos Radioativos em 

Instalações Radioativas" e expressos em termos de concentrações de atividade e/ou atividade total, em ou abaixo dos quais um determinado 
fluxo de rejeito pode ser liberado pelas vias convencionais, sob os aspectos de proteção radiológica (CNEN, 1985). 
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Quadro 4.6 - Classificação dos RSS - grupo de resíduos infetantes, classe A, segundo ANVISA RDC nº. 306 

(2004) e CONAMA nº. 358 (2005). 
 

GRUPO DE RESÍDUOS INFECTANTES – CLASSE A 

Segundo ANVISA RDC nº. 306 (2004) e CONAMA nº. 358 (2005) 

A1 Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados64; 
descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para 

transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética. Resíduos resultantes 

da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de 
risco 465, microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que 

se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. Bolsas transfusionais 

contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade 
vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta. Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos 

corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos 

na forma livre. 

A2  Resíduos contendo microrganismos com alto risco de transmissibilidade e alto potencial de letalidade. Carcaças, peças 
anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a processos de experimentação com 

inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de 

microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo 

anátomo-patológico ou confirmação diagnóstica. 

A3 Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas 

ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou 

legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares. 

A4  Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados. Filtros de ar e gases aspirados de área 
contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares.  Sobras de 

amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não 

contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e 
risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante 

ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons66. Resíduos de tecido 

adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de 
resíduo.- Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre. Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos 

cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica. Carcaças, peças anatômicas, vísceras e 
outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de 

microorganismos, bem como suas forrações.Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

A5  “Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais resultantes da 

atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com príons”. 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com as resoluções ANVISA e CONAMA (MS, 2004 e MMA, 

2005). 
 

O Grupo B, demonstrado no Quadro 4.7, de resíduos contendo substâncias químicas, pode 

apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

Quadro 4.7 - Classificação dos RSS - grupo de resíduos contendo substâncias químicas, classe B, segundo 

ANVISA RDC nº. 306 (2004) e CONAMA nº. 358 (2005). 
 

GRUPO DE RESÍDUOS – CLASSE B 

Contendo substâncias químicas 

 

 

 

B 

Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; 
imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 

medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos Medicamentos controlados pela Portaria MS 

344/98 e suas atualizações. Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; 

reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes. Efluentes de processadores de imagem 

(reveladores e fixadores). Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas. Demais produtos 

considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

    Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com as resoluções ANVISA e CONAMA (MS, 2004 e MMA, 

2005). 

                                                 
64 Hemoderivados - produtos farmacêuticos obtidos a partir do plasma humano, submetidos a processo de industrialização e 

normatização que lhes conferem qualidade, estabilidade e especificidade. 
65 Risco 4 – Conforme Art. 2º da resolução CONAMA 358 (MMA, 2005) – “Para os efeitos desta Resolução considera-se: I - 

agente de classe de risco 4 (elevado risco individual e elevado risco para a comunidade): patógeno que representa grande ameaça para o ser 

humano e para os animais, representando grande risco a quem o manipula e tendo grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a 

outro, não existindo medidas preventivas e de tratamento para esses agentes”. 
66 Príon: estrutura proteica alterada relacionada como agente etiológico das diversas formas de encefalite espongiforme. 
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O Grupo C, demonstrado no Quadro 4.8, de resíduos radioativos, são todos os materiais 

resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores 

aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para os quais a reutilização é 

imprópria ou não prevista. 

Quadro 4.8 - Classificação dos RSS - grupo de resíduos contendo substâncias radioativas, classe C, segundo 

ANVISA RDC nº. 306 (2004) e CONAMA nº. 358 (2005). 
 

GRUPO DE RESÍDUOS – CLASSE C 

Resíduos radioativos 

 

C 
Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes 

de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução 

CNEN-6.05. 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com as resoluções CNEN, ANVISA e CONAMA (CNEN, 1985; 

MS, 2004 e MMA, 2005). 

Nos resíduos químicos e radioativos classe B e C, conforme CONAMA também estão os 

produtos farmacêuticos, substâncias químicas laboratoriais, produtos de limpeza, metais 

tóxicos como o mercúrio dos termômetros quebrados e os pesticidas. 

O Grupo D, demonstrado no Quadro 4.9, de resíduos comuns são os que não apresentem 

risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares. 

Quadro 4.9 - Classificação dos resíduos - grupo de resíduos comuns, classe D, segundo ANVISA RDC nº. 306 

(2004) e CONAMA nº. 358 (2005). 
 

GRUPO DE RESÍDUOS – CLASSE D 

Resíduos comuns 

 

D 

Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto alimentar 

de paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros 

similares não classificados como A1; - sobras de alimentos e do preparo de alimentos; - resto alimentar 

de refeitório; - resíduos provenientes das áreas administrativas; - resíduos de varrição, flores, podas e 

jardins - resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com as resoluções ANVISA e CONAMA (MS, 2004 e MMA, 

2005). 

O Grupo E, demonstrado no Quadro 4.10, de resíduos perfurocortantes ou escarificantes 

são aqueles que apresentam risco frequente. 

Quadro 4.10 - Classificação dos RSS - grupo de resíduos perfurocortantes ou escarificantes, classe E, segundo 

ANVISA RDC nº. 306 (2004) e CONAMA nº. 358 (2005). 
 

GRUPO DE RESÍDUOS – CLASSE E 

Resíduos perfurocortantes ou escarificantes 
 

 

E 
Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas 

de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; 

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

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

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com as resoluções ANVISA e CONAMA (MS, 2004 e MMA, 

2005). 



 

121 

 

4.5. Riscos microbiológicos associados a resíduos dos serviços de 

saúde 

Há controvérsias entre autores quanto à periculosidade e os riscos à saúde e ao meio ambiente 

representados pelos resíduos dos serviços de saúde.  

Uma corrente de autores considera que os RSS apresentam riscos adicionais à saúde humana e 

ao meio ambiente e que os mesmos apresentam maior periculosidade, defendendo medidas 

severas por considerarem os RSS, resíduos perigosos, enquanto que há outra corrente que 

contesta o fator de maior potencialidade dos riscos (Belei, Tavares & Paiva, 2002).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em documento do seu programa específico para 

manejo dos resíduos de saúde alerta que o lixo de serviços de saúde é um reservatório de 

microrganismos potencialmente perigosos. A OMS afirma que pode-se disseminar 

microrganismos resistentes no ambiente; causar ferimentos, por meio dos materiais 

radioativos e dos perfurocortantes, e provocar envenenamento e poluição, seja pelo 

derramamento de produtos como antibióticos e drogas tóxicas ou por elementos como 

mercúrio e dioxinas (Viveiros, 2010).  

Tecidos, órgãos e partes do corpo humano ou de animais também foram descritos na literatura 

científica como sendo fontes de aerossóis infecciosos. Outros materiais saturados com fluídos 

corporais, sangue e excrementos, podem gerar aerossóis, que são um risco microbiológico 

potencial. Eles podem ser capazes de transmitir patógenos quando trazidos ao contato direto 

com a mucosa que recobre a boca e o nariz, os olhos e as áreas da pele que contêm cortes e 

abrasões (Mavropoulos, 2010).  

De um modo geral todos os resíduos de agentes infecciosos de fonte de aerossóis, foram 

descritos como fontes de riscos microbiológicos, como as culturas e colônias de laboratórios 

clínicos que contêm altas concentrações de vários agentes infecciosos, por exemplo, 

Mycobacterium tuberculosis, que é naturalmente transmitida aos seus hospedeiros através da 

inalação de pingos de menos de 1-3 micros de diâmetro dispersos no ar. Estes agentes podem 

ser tratados ainda na fonte de geração (MS, 2006). 

Existem vários relatos sobre a transmissão de HIV, HBV, HCV e de outros patógenos através 

de respingos de sangue em superfícies não protegidas de mucosa e pele durante 

procedimentos de emergência ou no manejo dos RSS. Entretanto, a causa mais comum e mais 



 

122 

 

investigada dos riscos microbiológicos associados aos RSS são os ferimentos devido a 

agulhas (Mavropoulos, 2010).  

Outros resíduos perfurocortantes podem ter contato com patógenos microbiais apresentando 

riscos similares tais como os objetos de vidro e plástico utilizados em clínicas e em 

laboratórios anatômicos, sistemas de coleta de sangue para a obtenção de espécimes e lâminas 

de bisturis utilizados em procedimentos cirúrgicos. Eles podem causar ferimentos e, portanto, 

criar uma abertura para a entrada de agentes infecciosos no corpo.  

Mota, Magalhães, Pordeus & Moreira, (2004) observam que também nos consultórios 

odontológicos são geradas quantidades significativas de resíduos potencialmente infectantes, 

químicos de mercúrio, glutaraldeído, hipoclorito de sódio, revelador e fixador de radiografias. 

Silva, Reis, Bernardes & Moraes (2001), salientam que diferentes microrganismos 

patogênicos presentes nos resíduos de serviços de saúde apresentam capacidade de 

persistência ambiental, entre eles Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, vírus da hepatite A e da hepatite B. 

Os agentes responsáveis por doenças do trato intestinal (Ascaris lumbricoides; Entamoeba 

coli; Schistosoma mansoni); e o vírus causador da hepatite (principalmente do tipo B) 

apresentam risco pela sua capacidade de resistir em meio adverso. Eles acreditam que o vírus 

causador da AIDS ou SIDA gera medo, mais pela comoção social que desperta, do que pelo 

risco associado aos resíduos, pois apresenta baixíssima resistência em condições adversas. 

Além desses, devem também ser referidos os microrganismos responsáveis por dermatites 

(Ferreira & Anjos, 2001).  

Com exceção de algumas substâncias e materiais resultantes dos RSS, os autores a seguir não 

acreditam que os RSS possam oferecer potenciais riscos à saúde. Para Garcia e Zanetti, a 

exceção seria somente para os perfurocortantes contaminados, para Keese a liga de amálgama 

e para Philippi Junior e Pelicioni (2005), os materiais biológicos (Garcia & Zanetti, 2004; 

Keese, 2006). 

Rutala & Mayhall (1992); Reinhardt, Gordon & Alvarado (1996) e Ferreira (1997), a respeito 

dos resíduos com presença de microrganismos, consideram que os temores sobre os riscos de 

contaminação são observados de forma exagerada pela população e isso se deve a falta de 

uma melhor compreensão dos modos de transmissão dos agentes associados a doenças 

infecciosas.  
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Contudo, as instituições de saúde brasileiras devem considerar a legislação e estabelecer os 

corretos procedimentos, respeitando os critérios gerenciais para redução dos riscos associados 

a tais resíduos, principalmente dos perfurocortantes, com a sua desinfecção ou esterilização. 

O Quadro 4.11 a seguir, identifica os microrganismos presentes nos resíduos de serviços de 

saúde não tratados, contabilizado os dias de sobrevivência destes microrganismos no lixo. 

Observa-se que os microrganismos são potentes fontes de contaminação da saúde humana e 

ambiental, uma vez que sobrevivem por tempo considerável no interior do lixo de RSS. 

Quadro 4.11- Tempo de Sobrevivência de alguns microrganismos. 
 

MICROORGANISMOS PESQUISADOS 
 

TEMPO DE SOBREVIVÊNCIA NO LIXO (em dias) 
 

Entamoeba histolytica 8 a 12 

Leptospira interrogans 15 a 43 

Larvas de Vermes 25 a 40 

Salmonella Typhi 29 a 70 

Poliovirus 20 a 170 

Mycobacterium Tuberculosis 150 a 180 

Ascaris Lumbricoides (ovos) 2.000 a 2.500 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com Suberkeropp e Klug (1974).  

4.6. Eixos da gestão de resíduos  

Na gestão de resíduos, primeiramente, deve-se incentivar a não geração precedida da redução. 

Quando a geração não puder ser evitada, a gestão do manejo deverá ser ambientalmente 

saudável e observar a causa fundamental do problema, para ir além da simples deposição ou 

aproveitamento por métodos seguros dos resíduos gerados, procurando mudanças de padrões 

não sustentáveis de produção e consumo.  

Além dos resíduos domésticos, do comércio, da indústria, e da agropecuária, os Resíduos dos 

Serviços de Saúde (RSS) encontram-se entre os exemplos de resíduos potencialmente 

perigosos e infectantes, que também devem ser manejados e dispostos adequadamente. Para 

Schneider; Rego; Caldart & Orlandin (2001), devido ao caráter infectante de alguns de seus 

componentes, os RSS apresentam riscos e dificuldades especiais no seu manuseio. 

A correta manipulação ou manejo dos resíduos infectantes e perigosos compreende uma série 

de intervenções que iniciam logo após a sua utilização e se estende até a sua disposição final 

em áreas adequadas para mantê-los com o mínimo de risco para a sociedade. Quando não são 

adequadamente manejados, os resíduos podem contaminar o solo, as águas e o ar e causar 

problemas de saúde pública.  
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Para Nóbrega (1993) as etapas envolvidas no trato desses resíduos são importantes, desde o 

acondicionamento
67

 e o transporte no interior dos estabelecimentos de saúde até as operações 

envolvidas na coleta externa, tratamento e destino final. 

As resoluções RDC nº. 306 (2004) e CONAMA nº. 358 (2005) dispõem, respectivamente, 

sobre a gestão interna e externa dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). Dentre os vários 

pontos importantes das resoluções destaca-se a importância dada à segregação
68

 na fonte, a 

orientação para os resíduos que necessitam de tratamento especial e a possibilidade de solução 

diferenciada para disposição final, desde que aprovada pelos Órgãos de Meio Ambiente, 

Limpeza Urbana e de Saúde (MS, 2004 e MMA, 2005). 

Segundo a ANVISA (MS, 2004) os RSS ocupam um lugar de destaque, pois merecem 

atenção especial no conjunto das ações voltadas a gestão em todas as suas fases de manejo 

(segregação, condicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, 

armazenamento externo, coleta, transporte externo, tratamento e disposição final) em 

decorrência dos graves riscos que podem oferecer, por apresentarem componentes químicos, 

biológicos e radioativos. A seguir serão observadas as etapas de manejo dos resíduos dos 

serviços de saúde. 

4.6.1. Segregação, Acondicionamento e Identificação 

4.6.1.1. Segregação 

A segregação consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de 

acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos 

envolvidos. O Art. 14 da resolução CONAMA nº. 358 (2005) observa que é obrigatória a 

segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com suas 

características, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, 

garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente. A resolução observa também que os 

resíduos infectantes devem ser segregados dos demais tipos de resíduos no local da geração e 

devem ser colocados em recipientes identificados (MMA, 2005). 

O Quadro 4.12 exemplifica, de acordo com cada classe de resíduo, a forma de descarte e o 

                                                 
67 Acondicionamento - consiste no ato de embalar os resíduos segregados em recipientes que evitem vazamentos e resistam às 

ações de punctura e ruptura. 
68 Segregação - consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com as características físicas, 

químicas, e biológicas; do seu estado físico e dos riscos envolvidos. 
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tipo de recipiente exigido na resolução RDC nº. 306 (2004), para a segregação, 

acondicionamento e identificação. 

Quadro 4.12 – Segregação e acondicionamento de resíduos. 
 

GRUPO 

 

RESÍDUOS 

 

EXEMPLO 

 

DESCARTE 

 

Recipientes 

 

 

A 

POTENCIALMENTE 

INFECTANTES 

Sondas, curativos, luvas de 

procedimento, bolsa de 
colostomia. 

Lixeiras revestidas com 

sacos brancos ou vermelho. 
 

 

B 

QUÍMICOS Reveladores, Fixadores de Raios-

X, prata. 

Galões coletores específicos. 
 

 

C 

RADIOATIVOS Cobalto, lítio. Caixas blindadas. 

 
 

D 

COMUNS Fraldas, copos plásticos de 

cafezinho, papel toalha. 

Lixeiras revestidas com 

sacos pretos. 
 

 

E 

PERFUROCORTANTES Agulhas, lâminas de bisturi, 

frascos e ampolas de 
medicamentos e vidros quebrados. 

 

Coletores específicos. 

 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a RDC nº. 306 (MS, 2004). 

Os rejeitos radioativos devem ser segregados de acordo com a natureza física do material e do 

radionuclídeo presente, e o tempo necessário para atingir o limite de eliminação, em 

conformidade com a norma NE - 6.05 (CNEN, 1985). 

O saco plástico branco utilizado no descarte dos resíduos infectantes deverá ser identificado, 

em local de fácil visualização. 

4.6.1.2. Acondicionamento 

Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem 

vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de 

acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo. 

Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em sacos resistentes à ruptura e vazamento e 

impermeáveis, de acordo com a NBR 9.191 (ABNT, 2000). Deve ser respeitado o limite de 

peso de cada saco, além de ser proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. 

Os RSS resultantes de setores diferenciados dos ambientes da área médica, conforme RDC nº. 

306 (MS, 2004) e resolução CONAMA nº. 358 (MMA, 2005) deverão ser acondicionados em 

recipientes apropriados, respeitando os procedimentos para o tempo de substituição dos 

resíduos gerados. 

Os rejeitos radioativos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, 

forrados internamente com saco plástico resistente conforme a resolução RDC nº. 306 (MS, 

2004). 
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Os sacos brancos, identificados com a simbologia de resíduo infectante, devem ser mantidos 

dentro de coletores de material lavável, resistente ao processo de descontaminação utilizado 

pelo laboratório, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, (lixeiras com 

pedal - identificadas) e possuir cantos arredondados. Os sacos nunca poderão ser esvaziados 

ou reaproveitados. 

Os materiais perfurocortantes ou escarificantes contaminados com resíduo infectante deverão 

ser acondicionados em recipientes rígidos, com tampa, resistentes à perfuração, à ruptura, a 

vazamento e ao processo de descontaminação utilizado pelo laboratório. O preenchimento do 

recipiente deverá obedecer à marca tracejada do recipiente de papelão, que é padronizado no 

mercado pela ANVISA. Feito isso, o recipiente deverá ser fechado com lacre de nylon e 

acondicionado em saco branco identificado com a simbologia de resíduo infectante. 

Os resíduos infectantes devem ser retirados das áreas geradoras, quando atingirem o limite 

máximo de 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas, ou a cada 

procedimento, conforme a RDC ANVISA nº. 306 (MS, 2004). Os resíduos devem ser 

acondicionados, conforme descrito no Quadro 4.13. 

Os resíduos contendo Mercúrio (Hg) devem ser acondicionados em recipientes sob selo 

d’água e encaminhados para recuperação, conforme exigido na RDC nº. 306 (MS, 2004) e a 

resolução CONAMA nº. 257 (MMA, 1999b). 

Quadro 4.13 – Acondicionamento de resíduos. 
 

AMBIENTE 

 

 

RECIPIENTE 

 

SUBSTITUIÇÃO 

CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO Sem tampa A cada procedimento 

POSTO DE ENFERMAGEM, 

CONSULTÓRIO, UTI, PS. 

Com tampa 

articulada 

Com 2/3 do volume ou a cada 24 h 

INTERNAÇÃO Com tampa Com 2/3 do volume ou a cada 24 h 

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Sem tampa Com 2/3 do volume ou a cada 24 h 
Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 

4.6.1.3. Identificação (Etiquetagem)  

A identificação consiste no conjunto de medidas tomadas para permitir o reconhecimento dos 

resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações para o manejo correto. 

Devem-se utilizar os Símbolos de Risco de Manuseio para Transporte e Armazenamento de 

Materiais, da norma NBR 7.500 (ABNT, 2004c). 
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Esta etapa permite o reconhecimento ou a identificação dos resíduos contidos nos sacos e 

recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS. 

Os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta interna e externa, os recipientes de 

transporte interno e externo, e os locais de armazenamento devem ser identificados de tal 

forma a permitir fácil visualização, de forma que não se apague, utilizando-se símbolos, cores 

e frases, atendendo aos parâmetros referendados na norma NBR 7.500 (ABNT, 2004c), além 

de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada 

grupo de resíduos, conforme Quadro 4.14.  

Os rejeitos radioativos sólidos devem ser identificados conforme o item 12.2 da resolução 

RDC nº. 306 (MS, 2004) e conforme indicado no Quadro 4.14. 

Quadro 4.14 – Identificação dos Resíduos dos Serviços de Saúde por grupo de A a E. 

GRUPO IDENTIFICAÇÃO 

 

SÍMBOLO 

A 

Resíduos 

infectantes 

 

Identificados pelo símbolo internacional de RISCO BIOLÓGICO para substância infectante, 

com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. 
     

B 

Resíduos 

Químicos 

Identificados através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR 7500, da ABNT e 

com discriminação de SUBSTÂNCIA QUÍMICA e frases de risco. em Recipiente resistente. 

O armazenamento de resíduos químicos deve atender à NBR 12.235 da ABNT. 
     

SUBSTÂNCIA QUÍMICA 

C 

Resíduos 

Radioativos 

Representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de cor 

magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão “REJEITO 

RADIOATIVO”. 
  

REJEITO RADIOATIVO 

D 

Resíduos 

Comuns 

Quando adotada a reciclagem, sua identificação deve ser feita em recipientes usando código de 

cores e suas correspondentes Nomeações.  
Para os demais resíduos do grupo D deve ser utilizada a cor cinza ou preta nos recipientes. 

 

E 

Resíduos 

Perfuro- 

cortantes 

Identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e 

contornos pretos. Possui a inscrição de “RESÍDUO PERFUROCORTANTE”, indicando o 

risco que apresenta o resíduo. 
    

      RESÍDUO 

     PERFUROCORTANTE 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a NBR 7.500, (ABNT, 2004c). 

 

Após o decaimento do elemento radioativo a níveis do limite de eliminação estabelecidos pela 

norma CNEN NE 6.05, o rótulo de REJEITO RADIOATIVO deve ser retirado e substituído 

por outro rótulo, de acordo com o Grupo do resíduo em que se enquadrar. 

As sobras de alimentos provenientes de pacientes submetidos à terapia com Iodo 131, depois 

de atendidos os respectivos itens de acondicionamento e identificação de rejeito radioativo, 

devem observar as condições de conservação mencionadas no item 1.5.5, da RDC durante o 

período de decaimento do elemento radioativo. Alternativamente, poderá ser adotada a 

metodologia de trituração destes alimentos na sala de decaimento, com direcionamento para o 

sistema de esgotos, desde que haja Sistema de Tratamento de Esgotos na região onde se 

encontra a unidade. 
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4.6.2. Tratamento 

O Tratamento consiste na aplicação de métodos, técnicas ou processos que modifiquem as 

características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de 

contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. O tratamento pode ser 

aplicado no estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento. 

A manipulação em ambiente laboratorial de pesquisa, ensino ou assistência médica e 

odontológica deve seguir as orientações contidas na publicação do Ministério da Saúde – 

Diretrizes Gerais para o Trabalho em Contenção com Material Biológico, correspondente aos 

respectivos microrganismos. 

 RESÍDUOS DO GRUPO A1 - descritos no quadro 4.6, como infectantes, e os 

resíduos resultantes de atividades de vacinação com microrganismos vivos ou 

atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com 

conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto serão tratados conforme a 

recomendação do quadro 4.15.  

 

Quadro 4.15 – Local de Tratamento e Processo utilizado para resíduos do Grupo A1. 
  

ACONDICIONAR 
 

TRATAMENTO 
 

PROCESSO 
 

Para tratamento 

e descarte 

 

Na própria unidade geradora 

 ou fora 

 

Que garanta Nível III69 - de Inativação Microbiana  

Desestruturação das características físicas 
 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 

As sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos podem ser 

descartadas diretamente no sistema de coleta de esgotos, desde que atendam respectivamente 

as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de 

saneamento competentes.  

 RESÍDUOS DO GRUPO A2 - descritos no quadro 4.6 como infectantes, serão 

tratados conforme recomendação do Quadro 4.16. 

 

Quadro 4.16 - Local de Tratamento e Processo utilizado para resíduos do Grupo A2. 

ACONDICIONAR RESÍDUO TRATAMENTO PROCESSO 

 

Para tratamento  

Classe de 

risco 4 

No local de geração   

Que garanta Nível III de Inativação Microbiana  

Para descarte 
Posteriormente encaminhados para 

tratamento térmico por incineração 

Acondicionamento 

para descarte 

(branco leitoso) 

 

Demais 

resíduos 

 

No local de geração ou  

No estabelecimento 

 
Que garanta Nível III de Inativação Microbiana 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 

                                                 
69 Nível III de Inativação de bactérias vegetativas, fungos, vírus lipofílicos e hidrofílicos, parasitas e microbactérias com redução 

igual ou maior que 6 Log 10, e inativação de esporos do B. Stearothermophilus ou de esporos do B. Subtilis com redução igual ou maior que 
4 Log 10. 
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 RESÍDUOS DO GRUPO A3 - descritos no quadro 4.6, como infectantes, serão 

tratados conforme recomendação do Quadro 4.17. 
 

Quadro 4.17 - Local de Tratamento e Processo utilizado para resíduos do Grupo A3. 
ACONDICIONAR TRATAMENTO 

Para tratamento 

(saco vermelho) 

Sepultamento em cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do Município, do 

Estado ou do Distrito Federal ou; 

Para descarte Tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento devidamente licenciado para 

esse fim. 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 

 RESÍDUO GRUPO A4 - descritos no quadro 4.6, como infectantes, serão tratados 

conforme recomendação do Quadro 4.18. 
 

Quadro 4.18 - Local de Tratamento e Processo utilizado para resíduos do Grupo A4. 
ACONDICIONAR SEM TRATAMENTO OBSERVAÇÃO 

Para descarte 

(saco branco) 

Em locais devidamente licenciados para 

disposição final de resíduos. 

Os órgãos de meio ambiente podem exigir 

tratamento prévio. 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 

 RESÍDUO GRUPO A5 - descritos no quadro 4.6, como infectantes, serão tratados 

conforme recomendação do Quadro 4.19. 
 

Quadro 4.19 - Local de Tratamento e Processo utilizado para resíduos do Grupo A5. 
ACONDICIONAR TRATAMENTO PROCESSO 

Para tratamento (saco vermelho) Fora da unidade de geração. Tratamento térmico incineração. 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 

 RESÍDUO DO GRUPO B - descritos no quadro 4.7, como químicos, serão tratados 

conforme recomendação do Quadro 4.20. 
 

Resíduos químicos que apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente, quando não forem 

submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a 

tratamento ou disposição final, específicos. 

Quadro 4.20 – Local de Tratamento e Processo utilizado para resíduos do Grupo B. 
RESÍDUO QUÍMICO 

ACONDICIONAR TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL 

Estado sólido 

Em recipientes de material rígido, adequados para cada tipo 

de substância química, respeitadas as suas características 

físico-químicas e seu estado físico. 

 

Não tratados. 

 

Aterro de resíduos perigosos  

Classe I. 

Estado líquido 
Em recipientes constituídos de material compatível com o 

líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com 

tampa rosqueada e vedante. 

Tratamento 

específico 

fora da unidade 

de geração. 

Vedado o seu encaminhamento  

para disposição final em aterros. 

Tratamento de acordo com os 

órgãos de meio ambiente. 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 

Os resíduos de substâncias químicas, constantes do Apêndice VI, da RDC 306 (MS, 2004), 

quando não fizerem parte de mistura química, devem ser obrigatoriamente segregados e 

acondicionados de forma isolada. 
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Quando os recipientes de acondicionamento forem constituídos de PEAD
70

, deverá ser 

observada a compatibilidade constante do Apêndice VII, da RDC 306 (MS, 2004), que 

contém a lista das principais substâncias que reagem com embalagens de PEAD. 

 RESÍDUO DO GRUPO C - descritos no quadro 4.8, como radioativos, serão 

tratados conforme recomendação do Quadro 4.21. 
 

Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em 

quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas normas do CNEN e para os 

quais a reutilização é imprópria ou não prevista deverão ser tratados conforme Quadro 4.21. 

Quadro 4.21 - Local de Tratamento e Processo utilizado para resíduos do Grupo C. 
 

RESÍDUO RADIOATIVO 
 

ACONDICIONAR TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL 

Identificados conforme a natureza de cada 
resíduo e mantidos no local de armazenamento 

provisório para (decaimento). 

 
Não tratados 

Aterro para cada tipo de resíduo 
após o decaimento 

Rejeitos líquidos em recipientes resistentes, 
rígidos e estanques, com tampa rosqueada, 

vedante. 

Tratamento específico fora da unidade de 
geração. Segregados de acordo com a natureza 

física do material e do radionuclídeo. 

Encaminhamento para disposição 
final em aterros específicos. 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a norma NE 6.05 (CNEN, 1985). 

 RESÍDUO DO GRUPO D - descritos no quadro 4.9, como comuns, serão tratados 

conforme recomendação do Quadro 4.22. 
 

Quadro 4.22 - Local de Tratamento e Processo utilizado para resíduos do Grupo D. 
 

ACONDICIONAR 
 

 

TRATAMENTO 
 

PROCESSO/OBSERVAÇÃO 
 

Para descarte de rejeitos não 
classificados como A1 

(saco preto) 

 
Não há. 

 
Aterro sanitário. 

Os recicláveis devem ser acondicionados no abrigo externo de recicláveis, separadamente, por cores diferenciadas para cada tipo de 

resíduo: 

Papelão reutilizável  

(no abrigo externo) 

Fora da unidade geradora 

Pela COMLURB71 ou Cooperativas. 

Enviar para cooperativas de coleta seletiva ou para 

cooperativas da COMLURB. 

Papéis reutilizáveis  

(em caixas de papelão) 

Na unidade geradora Após reutilização enviar para cooperativas de coleta seletiva 

ou para cooperativas da COMLURB. 

Papéis recicláveis 
(em caixas de papelão) 

Fora da unidade geradora 
Pela COMLURB ou Cooperativas. 

Enviar para cooperativas de coleta seletiva ou para 
cooperativas da COMLURB. 

Vidro 

(coletor verde ou Bags) 

Fora da unidade geradora 

Pela COMLURB ou Cooperativas. 

Enviar para cooperativas de coleta seletiva ou para 

cooperativas da COMLURB. 

Plástico 

(coletor vermelho ou Bags) 

Fora da unidade geradora 

Pela COMLURB ou Cooperativas. 

Enviar para cooperativas de coleta seletiva ou para 

cooperativas da COMLURB. 

Metal 
(coletor amarelo ou Bags) 

Fora da unidade geradora 
Pela COMLURB ou Cooperativas. 

Enviar para cooperativas de coleta seletiva ou para 
cooperativas da COMLURB. 

Material orgânico 

(coletor marrom) 

Dentro ou Fora da unidade geradora 

Pela COMLURB ou Cooperativas. 

Executar compostagem na área da unidade geradora ou 

Enviar para cooperativas de compostagem. 

Fonte: Elaboração própria (2015), com base na RDC nº. 306 (MS, 2004). 

 RESÍDUO DO GRUPO E - descritos no quadro 4.10, como perfurocortantes, serão 

tratados conforme recomendação do Quadro 4.23. 
 

Os resíduos perfurocortantes contaminados com agente biológico Classe de Risco 4, 

                                                 
70 PEAD - Polietileno de Alta Densidade. 
71 COMLURB – Companhia de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro. 
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microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de 

doença emergente que se torne epidemiologicamente importante, ou cujo mecanismo de 

transmissão seja desconhecido necessitam de tratamento fora da unidade geradora. 

As seringas e agulhas utilizadas em processos de assistência à saúde, inclusive as usadas na 

coleta laboratorial de amostra de paciente e os demais resíduos perfurocortantes não 

contaminadas não necessitam de tratamento. 

Quadro 4.23 – Local de Tratamento e Processo utilizado para resíduos do Grupo E. 

 ACONDICIONAR TRATAMENTO PROCESSO 

 

Para tratamento 

(Recipientes rígidos com tampa) 

Fora unidade geradora Que garanta Nível III - de Inativação Microbiana  

Desestruturação das características físicas 
 

Para descarte 
Os não-contaminados 

Sem tratamento ----- 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 

4.6.3. Transporte interno 

Esta etapa consiste no translado dos resíduos dos pontos de geração até local destinado ao 

armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de apresentação para 

a coleta externa. 

Os resíduos devem ser transportados por funcionários capacitados, em carrinhos fechados, da 

área geradora até os contêineres basculantes disponíveis nos abrigos específicos. 

O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro previamente definido e 

em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e medicamentos, 

períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades. Deve ser feito 

separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo 

de resíduos. 

Os carros para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, 

impermeável, resistente ao processo de descontaminação determinado pelo laboratório, 

provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados, 

e identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles contidos. Devem ser 

providos de rodas revestidas de material que reduza o ruído. Os recipientes com mais de 400 

litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes 

desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitidos para o transporte pelos 

trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
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4.6.4. Armazenamento temporário ou transitório 

O Armazenamento Temporário consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os 

resíduos já acondicionados, em locais próximos da geração, visando agilizar a coleta dentro 

do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à 

apresentação para coleta externa. É obrigatória a conservação dos resíduos nos sacos e 

recipientes do acondicionamento. Será armazenado de acordo com o descrito no Quadro 4.24. 

Quadro 4.24 – Armazenamento estabelecido pela legislação vigente. 
GRUPO SÍMBOLO ARMAZENAMENTO 

GRUPO A 

Resíduos 

infectantes  

 

Usada lixeira com pedal, saco plástico branco leitoso, identificado pelo símbolo do grupo A  

 

GRUPO B 

Resíduos 

Químicos 
 

Restos de amálgama devem ser colocados em um vidro com tampa rosqueável contendo água em seu 

interior e armazenado em local de baixa temperatura, isento de luz solar; - revelador deve ser posto em 

pote de plástico rígido e resistente com tampa rosqueada. O ideal é colocar na embalagem original; - o 
mesmo para o fixador. Qualquer vasilhame para recolhimento da placa de chumbo contido no filme 

radiográfico. 

GRUPO C 

Resíduos  

Radioativos  

 
Em Caixas blindadas até o decaimento. Após decaimento armazenar conforme o tipo de cada resíduo. 

 

GRUPO D 

Resíduos 

Comuns  

Vidro – Verde ou o símbolo  

Plástico – Vermelho ou o símbolo  

Papel – Azul ou o símbolo  
Metal – Amarelo ou o símbolo  

Orgânico – Marrom 

GRUPO E 

Resíduos 

Perfuro- 

cortantes 
 

 

Recipiente resistente tipo "descartex" ou "descarpack". São rotulados como "lixo biológico" e colocados 
em saco plástico branco leitoso. 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 

O armazenamento temporário pode ser dispensado nos casos em que a distância entre o ponto 

de geração e o armazenamento externo justifique. 

A área destinada à guarda dos carros de transporte interno de resíduos deve ter pisos e paredes 

lisas, laváveis e resistentes ao processo de descontaminação utilizado. O piso deve, ainda, ser 

resistente ao tráfego dos carros coletores. Deve possuir ponto de iluminação artificial e área 

suficiente para armazenar, no mínimo, dois carros coletores, para translado posterior até a 

área de armazenamento externo. Quando a sala for exclusiva para o armazenamento de 

resíduos, deve estar identificada como “Sala de Resíduos”. Não é permitida a retirada dos 

sacos de resíduos de dentro dos recipientes ali estacionados. 

Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados e permanecido por período 

superior a 24 horas de seu armazenamento temporário, devem ser conservados sob 

refrigeração, e quando não for possível, devem ser submetidos a outro método de 

conservação. 
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A sala de decaimento de rejeitos radioativos deve ter o seu acesso controlado. Deve estar 

sinalizada com o símbolo internacional de presença de radiação ionizante e de área de acesso 

restrito, dispondo de meios para garantir condições de segurança contra ação de eventos 

induzidos por fenómenos naturais e estar de acordo com o Plano de Radioproteção aprovado 

pela CNEN para a instalação. 

4.6.5. Armazenamento externo 

O armazenamento externo consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a realização da 

etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos 

coletores possuindo, no mínimo, ambientes separados para atender o armazenamento de 

recipientes de resíduos. Neste local não é permitido a manutenção dos sacos de resíduos fora 

dos recipientes ali estacionados.  

O Abrigo Externo deve ser dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, com 

capacidade de armazenamento dimensionada de acordo com a periodicidade de coleta do 

sistema de limpeza urbana local ou a retirada por empresas terceirizadas. O armazenamento 

de resíduos orgânicos deverá ocorrer em câmaras frias quando o resíduo estiver estocado por 

mais de 24 horas. 

4.6.6. Coleta e transporte externos 

A Coleta e o Transporte Externo consistem na remoção dos resíduos do abrigo 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou destino final, utilizando-se de 

técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos 

trabalhadores, da população e do meio ambiente devendo estar de acordo com as orientações 

dos órgãos de limpeza urbana. 

A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de 

acordo com as normas NBR 12.810 (ABNT, 1993b) e NBR 14.652 (ABNT, 2013b). 

Os sacos plásticos contendo resíduos infectantes não devem ser colocados na calçada, no chão 

do abrigo ou em qualquer outra área que não a identificada para o recebimento de resíduo 

infectante. 

O transporte externo de rejeitos radioativos, quando necessário, deve seguir orientação prévia 

específica da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 
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4.6.7. Tratamento para disposição final 

Toda atividade geradora de resíduos pode exigir ou não tratamento prévio para a sua 

disposição final.  

As atividades geradoras de RSS, por suas características especiais, de possível contaminação, 

sejam por contato com secreções humanas (em fezes, aerossóis, secreções de ferida) e, 

algumas vezes, no sangue, urina e em outros fluidos corpóreos, necessitam de processos 

diferenciados em seu manejo, exigindo tratamento prévio para a sua disposição final.  

No Tratamento, a resolução RDC nº. 306 (MS, 2004) recomenda que o lixo infectado deva ser 

tratado de maneira a preservar os recursos naturais e o atendimento aos padrões de qualidade 

ambiental e saúde pública.  

O tratamento consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as 

características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de 

contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. Pode ser aplicado no 

próprio estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento, observadas nestes casos, as 

condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local do 

tratamento.  

Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de 

licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237 (MMA, 1997) e são 

passíveis de fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. 

São muitas as tecnologias para tratamento de resíduos de serviços de saúde. Até pouco tempo, 

a disputa no mercado de tratamento de resíduos de serviços de saúde eram agrupadas em 

processos entre a incineração e a autoclavagem. Atualmente, a avaliação a respeito dos riscos 

de poluição atmosférica advindos do processo de incineração fez com que este processo 

tivesse sérias restrições técnicas e econômicas de aplicação, devido à exigência de tratamentos 

muito caros para os gases e efluentes líquidos gerados. Entretanto, novas tecnologias foram 

desenvolvidas, dando origem a diferentes processos. 

A Convenção de Estocolmo afirma que é "prioridade" ponderar a processos alternativos que 

têm utilidade similar, mas que evite a formação e a liberação de produtos químicos. Existem 

tecnologias alternativas, tais como: a esterilização a vapor, esterilização a vapor avançada, 

tratamento de micro-ondas, esterilização de calor seco, hidrólise alcalina e tratamento 

biológico (UNEP, 2005). 
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As tecnologias de tratamento a serem adotadas devem promover a redução da carga biológica 

dos resíduos, de acordo com os padrões exigidos eliminando o bacillus stearothermophilus 

(na esterilização), e o bacillus subtyllis, (na desinfecção).  

Para Prüss, Giroult & Rushbrook (1999), Mühlich, Scherrer e Daschner (2003) e Infotox, 

(2009) a determinação de um processo de tratamento deve ter por base fatores, tais como: 

Eficácia da descontaminação para os diferentes microrganismos – capacidade de redução do 

número de organismos infecciosos para um nível seguro que não constitua perigo a saúde 

humana.  

Também devem atender aos padrões estabelecidos pelo órgão de controle ambiental do 

governo para emissões dos efluentes líquidos e gasosos; não oferecer riscos efetivos em 

termos de saúde e oferecer condições de segurança; devem descaracterizar os resíduos, no 

mínimo impedindo o seu reconhecimento como lixo hospitalar, reduzindo o volume e a 

massa. Por questões éticas devem descaracterizar visualmente os resíduos anatómicos; e 

tornar os objetos cortantes e perfurantes inutilizáveis e irreconhecíveis; devem destruir os 

resíduos químicos perigosos; e ser economicamente viável em termos da economia local. 

O quadro 4.25 resume o tipo de tratamento e o destino final adequado para os resíduos 

contaminados e não contaminados observados por grupos de I a IV, conforme classificação 

pelas resoluções da ANVISA e do CONAMA. 

   Quadro 4.25 – Tipos de tratamento e destino final adequado para os resíduos dos grupos I a IV. 
 

NÃO CONTAMINADOS 

(NÃO PERIGOSOS) 

 

CONTAMINADOS 

(PERIGOSOS) 
 

GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV 
 

EQUIPARADOS AOS 

RESÍDUOS URBANOS 

 

DE USO CLÍNICO, MAS 

NÃO CONTAMINADOS. 

 

RISCO BIOLÓGICO 

 

ESPECÍFICOS 

ATERRO 

 SANITÁRIO 

ATERRO 

 SANITÁRIO 

 

AUTOCLAVAGEM 
 

INCINERAÇÃO 

 

SACO PRETO 

 

SACO BRANCO 

 

SACO VERMELHO 

COLETOR AMARELO 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 

A disposição inadequada de resíduos dos serviços de saúde, por exemplo, despejo a céu 

aberto ou a queima não-controlada, aumenta o risco da propagação de infecções e da 

exposição a emissões tóxicas provenientes da combustão incompleta. A legislação da UE 

proíbe a disposição de resíduos infecciosos em aterros sanitários. Portanto, assim como no 

Brasil, os resíduos dos serviços de saúde devem ser esterilizados ou incinerados antes da sua 

disposição final (Mavropoulos, 2010).  
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Segundo Bagio, Souza e Freitas (2013), aproximadamente 80% dos RSS poderiam ser 

destinados como resíduo comum, e não obrigatoriamente como infectante, que, por sua vez, 

exige um tratamento diferenciado e mais oneroso. Por outro lado, o manejo incorreto, 

caracterizado pela mistura dos diversos tipos de resíduos, faz com que esse resíduo comum 

torne-se potencialmente infectante.  

Os RSS pertencentes ao grupo A (resíduos biológicos) quando tratados por processo que 

conserve as suas características físicas deverão ser encaminhados para disposição final em 

vala séptica ou em célula especial de aterro sanitário, devidamente licenciado em órgão 

ambiental competente.  

Os RSS do grupo B (natureza química), embora tratados por processo que desativem a sua 

constituição tóxica e/ou perigosa que descaracterize a sua composição físico-química, seja por 

queima ou outros processos licenciados por órgão ambiental competente, só podem ser 

encaminhados para aterro sanitário de resíduos urbanos (resíduos comuns), se o seu produto 

final for liberado por órgão ambiental competente.  

Os RSS classificados como do grupo D (resíduos comuns), são passíveis de reciclagem. As 

cinzas provenientes de incineradores e outros resíduos sólidos inofensivos, oriundos de 

processos de equipamento de tratamento de resíduos comuns, devem ser encaminhados para 

aterro sanitário de resíduos urbanos (resíduos comuns), devidamente licenciados pelo órgão 

ambiental competente.  

Muitos destes resíduos como os do grupo B (reveladores, fixadores e amálgamas) e do grupo 

D (plástico, metal, vidro, papel e papelão), podem passar por processo de recuperação e 

reciclagem para posterior aproveitamento aumentando a vida útil das valas sépticas e 

diminuindo os impactos causados no meio ambiente (Coelho, 2001). 

O Quadro 4.26 demonstra o tratamento mais adequado a cada grupo de resíduo, de acordo 

com a natureza do resíduo e conforme a legislação brasileira. 

   Quadro 4.26 – Tratamento Final adequado para os grupos de resíduos A, B e C. 
TRATAMENTO FINAL ADEQUADO 

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 
 

TRATAMENTO 
GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

RISCO BIOLÓGICO RISCO QUÍMICO RADIOATIVOS 

1 - INCINERAÇÃO X X  

2 - AUTOCLAVE X   

3 - TRATAMENTO QUÍMICO X   

4 - MICROONDAS X   

5 - IONIZAÇÃO X   

6 - DECAIMENTO   X 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 
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4.6.7.1. Tipos de tratamento  

Com a finalidade de modificar as características químicas, físicas ou biológicas dos resíduos e 

promover a redução, a eliminação ou a neutralização dos agentes nocivos à saúde humana, 

animal e ao ambiente, o Tratamento consiste na descontaminação dos resíduos (desinfecção 

ou esterilização) por meios físicos ou químicos, realizado em condições de segurança e 

eficácia comprovada, no local de geração. 

O Quadro 4.27 observa que os processos de desinfecção podem ser classificados em 

Químicos, onde a descontaminação ocorre pela utilização de substâncias químicas, e Físicos, 

onde a descontaminação ocorre por via do aumento de temperatura, a seco ou com vapor, ou 

por radiação. 

 Quadro 4.27 – Processos e respectivas Tecnologias de Descontaminação. 
 

PROCESSOS E RESPECTIVAS TECNOLOGIAS DE DESCONTAMINAÇÃO 

 

QUIMICAS FÍSICAS 

 
 

DESINFECÇÃO QUÍMICA 

AUTOCLAVAGEM 

TRATAMENTO POR MICROONDAS 

IONIZAÇÃO 

TRATAMENTO TÉRMICO POR TRITURAÇÃO 

Fonte: Elaboração própria (2015), de acordo com a Resolução CONAMA nº. 358 (2005) e ANVISA nº. 306 

(2004). (MS, 2004 e MMA, 2005). 

Os processos disponíveis, que atendem as premissas fundamentais da legislação brasileira 

estão descritos a seguir: 

 ESTERILIZAÇÃO ou AUTOCLAVAGEM 

Originalmente utilizado na esterilização de material cirúrgico, este processo foi adaptado e 

desenvolvido para a esterilização de resíduos. 

A esterilização por vapor úmido, ou autoclavação, é um processo para eliminação das 

características de periculosidade com redução de carga microbiana de culturas e estoques de 

microrganismos. É utilizado para desinfecção de resíduos contaminados com materiais 

biológicos (Grupo A – infectantes ou patogênicos) e/ou constituídos de material 

perfurocortantes que devem ser previamente separados e segregados na origem.  

Pode garantir a eficiência na eliminação de microrganismos desde que sob a responsabilidade 

dos serviços que os possuírem. Há garantia da eficácia do processo através de controles 

químicos e biológicos periódicos devidamente registrados. Mas não há garantia de que o 

vapor d’água atinja todos os pontos da massa de resíduos, salvo se houver uma adequada 
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trituração prévia à fase de desinfecção. Se não comprovada a eficiência da operação o resíduo 

deverá sofrer novo processo de esterilização.  

Ecologicamente correto, está dispensado de licenciamento ambiental, por não emitir poluentes 

ao meio ambiente, como gases tóxicos. Seus rejeitos são apenas vapor de água e água (o 

efluente líquido é estéril). Outra vantagem está na economia de preço em relação à 

incineração (queima dos resíduos) e a manutenção e custo operacional relativamente baixo. 

Porém, a esterilização, assim como a incineração, recomendados pelo CONAMA, ainda são 

os métodos muito dispendiosos no Brasil. 

Os resíduos de saúde processados, uma vez comprovada a eficiência da operação de 

esterilização e descontaminação (ausência de microrganismos), devem ser dispostos em 

aterros sanitários como resíduos Classe II (Não contaminados), ou podem ser reciclados.  

Em linhas gerais, a esterilização consiste em um sistema de alimentação que conduz os 

resíduos através de cestos ou contêineres apropriados e de volume variável em função do 

tamanho da autoclave até uma câmara estanque onde é feito vácuo e injetado vapor d’água 

(entre 105°C e 150°C) sob determinadas condições de pressão.  O ciclo de tratamento é 

constituído de três fases sucessivas: 

                   

Os resíduos permanecem nesta câmara durante um determinado tempo até se tornarem 

estéreis, havendo o descarte da água por um lado e dos resíduos pelo outro. 

Este método não reduz o volume de resíduos. Porém, estando associado à trituração prévia ou 

a trituração na saída da autoclave, obterá a descaracterização e diminuição do volume antes de 

ser levado a um aterro sanitário.  

 INCINERAÇÃO 

Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem ser monitorados pelo órgão de 

controle ambiental e obedecer ao estabelecido na Resolução CONAMA nº. 316 (MMA, 

2002b).  

A Resolução observa que a incineração é o método mais seguro para a esterilização dos 

resíduos, comprovados pela realização de avaliações bacteriológicas de incineradores, além 

de estudos técnicos realizados.  
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A incineração é um processo de queima ou combustão controlada, na presença de excesso de 

oxigênio, no qual os materiais à base de carbono, resíduos sólidos, líquidos e gases 

combustíveis são decompostos, e transformados em dióxido de carbono, óxidos de enxofre e 

nitrogênio, dioxinas e outros contaminantes gasosos, cinzas voláteis e resíduos sólidos que 

não se queimam e água.  

Da incineração dos resíduos resulta um residual sólido constituído basicamente de materiais 

incombustíveis (resíduo de cinzas) que devem ser dispostos em aterros sanitários e/ou 

reciclados. Embora condenado por diversos autores e organizações, é possível controlar a 

emissão de poluentes através de processos adequados de limpeza dos gases.  

Como benefício, a incineração reduz significativamente, o volume e peso iniciais do resíduo a 

ser descartado, destoxifica o material e pode fazer a recuperação de energia. Como 

desvantagem, quando não operada adequadamente, pode emitir componentes tóxicos durante 

a combustão, além do alto custo de seu monitoramento.  

Vesley (1991) menciona os riscos da incineração dos resíduos sólidos hospitalares, que geram 

substâncias tóxicas e cancerígenas, como ácidos, dioxinas, hidrocarbonetos entre outros, 

embora esta técnica seja uma das mais difundidas, permitindo a redução final em 90% do 

volume residual. 

A Organização Não-Governamental Greenpeace adota uma postura radical frente à 

incineração. Conforme Cristina Bonfiglioli, bióloga da ONG: "É uma crença que a 

incineração elimina o lixo. Ela apenas transforma seu estado sólido em gasoso". Ela 

recomenda a utilização de métodos de tratamento que enviam os resíduos à reciclagem, 

quando possível, ou a um aterro sanitário especial, por se tratar de um lixo especial. 

(Greenpeace, 2014). 

Em grandes linhas, um incinerador é um equipamento composto por duas câmaras de 

combustão onde, na primeira câmara, os resíduos sólidos e líquidos, são queimados a 

temperatura variando entre 800°C e 1.000°C, com excesso de oxigênio, e transformados em 

gases, cinzas e escória. Na segunda câmara, os gases provenientes da combustão inicial são 

queimados a temperaturas da ordem de 1.200°C a 1.400°C. 

Os gases da combustão secundária são rapidamente resfriados para evitar a recomposição das 

extensas cadeias orgânicas tóxicas e, em seguida, tratados em lavadores, ciclones ou 

precipitadores eletrostáticos, antes de serem lançados na atmosfera através de uma chaminé. 
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Como a temperatura de queima dos resíduos não é suficiente para fundir e volatilizar os 

metais, estes se misturam às cinzas, podendo ser separados destas e recuperados para 

comercialização. 

Para os resíduos tóxicos contendo cloro, fósforo ou enxofre são necessários sofisticados 

sistemas de tratamento para lança-los na atmosfera. 

Os resíduos compostos apenas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio necessitam de 

um eficiente sistema de remoção do material particulado que é expelido juntamente com os 

gases da combustão. 

Existem diversos tipos de fornos de incineração. Os mais comuns são os de grelha fixa, de 

leito móvel e o rotativo: 

o Incineradores de Grelha Fixa 

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 a escória resultantes da 

queima 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 completa 

combustão dos resíduos e dos gases, o fluxo de ar é feito por meio de um exaustor colocado 

antes da chaminé. 

o Incineradores de Leito Móvel 

São formados por peças de ferro fundido posicionadas em degraus e ligadas a um sistema 

hidráulico que proporciona ao leito um movimento de vaivém, conduzindo o lixo desde a 

porta de acesso até o fosso de remoção de cinzas e escórias. 

As cinzas e escórias oriundas da queima do lixo são descarregadas continuamente dentro de 

um fosso situado debaixo do forno. No fosso, as cinzas e escórias escaldadas são removidas 

mecanicamente ou por via úmida. 

o Fornos Rotativos 

Apesar de servirem para destruir termicamente os resíduos infectantes, os fornos rotativos são 
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mais utilizados para resíduos industriais Classe I. São incineradores cilíndricos, com diâmetro 

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

pequena inclinação em relação ao plano horizontal. Os gases gerados passam para uma 

câmara secundária de queima onde estão instalados os queimadores de líquidos e gases. O 

fluxo dos gases resultantes da queima é então dirigido aos trocadores de calor e aos 

equipamentos de lavagem. 

 SISTEMA PLASMA 

É um sistema semelhante ao da incineração, mas sem combustão. O estado molecular do 

plasma se caracteriza pela ionização dos átomos, ou seja, os átomos recebem muita energia 

até que os elétrons se desprendem do núcleo atômico. Fazer o tratamento dos resíduos sólidos 

através da tecnologia de Plasma significa introduzir muita energia para os resíduos em um 

sistema fechado e muito bem isolado até que toda a matéria seja transformada em plasma. 

Neste processo são utilizados arcos eléctricos na ausência de oxigénio a baixa pressão e 

elevada temperatura: 7000ºC a 12000ºC. As temperaturas elevadas conduzem à destruição da 

matéria orgânica e não permitem a formação de poluentes atmosféricos. O produto final é um 

inerte vitrificado. Para se adequar aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

brasileira, seria necessário antes retirar do “lixo” todo o material reciclável e reaproveitável. 

 PIRÓLISE 

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

de absorver calor e se processar na ausência de oxigênio. Nesse processo, os materiais à base 

de carbono são decompostos em combustíveis gasosos ou líquidos e carvão. 

Os pirolisadores são muito utilizados no tratamento dos resíduos de serviços de saúde, onde o 

poder calorífico dos resíduos mantém uma determinada temperatura no processo. 

Existem modelos de câmara simples, onde a temperatura gira na faixa dos 1.000°C, e de 

câmaras múltiplas, com temperaturas entre 600°C e 800°C na câmara primária, e entre 

1.000°C e 1.200°C na câmara secundária.  

Suas vantagens estão na garantia da eficiência de tratamento, quando em perfeitas condições 

de funcionamento e na redução substancial do volume de resíduos a ser disposto (cerca de 
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95%). Em contra partida suas desvantagens estão no custo operacional e de manutenção 

elevado, a manutenção difícil e o risco de contaminação do ar, com geração de dioxinas a 

partir da queima de materiais clorados como os sacos de PVC e desinfetantes. Existe o risco 

de contaminação do ar pela emissão de materiais particulados. Também possui um elevado 

custo para o tratamento dos efluentes gasosos e líquidos. 

Observa-se que nem a incineração, nem a pirólise resolvem integralmente o problema do 

destino dos resíduos de serviços de saúde, havendo a necessidade de se providenciar uma 

disposição final adequada para as cinzas e para o lodo resultante do tratamento dos gases. 

 MICRO-ONDAS 

No processo de Micro-ondas os resíduos são triturados, umedecidos com vapor a 150ºC e 

colocados continuamente num forno de micro-ondas onde há um dispositivo para revolver e 

transportar a massa, assegurando que todo o material receba uniformemente a radiação de 

micro-ondas. 

As vantagens desse processo para o Tratamento de RSS estão na ausência de emissão de 

efluentes de qualquer natureza e pelo processo ser contínuo.  Em contrapartida, as principais 

desvantagens estão no custo operacional relativamente alto e, assim como na autoclavagem há 

necessidade de redução do volume de resíduos através da trituração. 

 RADIAÇÃO IONIZANTE 

No processo de radiação ionizante os resíduos, em sua forma natural são expostos à ação de 

raios gama, gerados por uma fonte enriquecida de cobalto 60 (fonte radioativa) que torna 

inativo os microrganismos. 

Em relação aos processos abordados anteriormente, sua eficiência é questionável, pois esse 

processo apresenta desvantagens, quanto à possibilidade dos raios eletromagnéticos não 

atingirem a toda massa de resíduos exposta para o tratamento. Há vantagens por ser um 

processo contínuo e pela ausência de emissão de efluentes de qualquer natureza. 
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 DESATIVAÇÃO ELETROTÉRMICA 

Este processo consiste numa dupla trituração prévia ao tratamento, seguida pela exposição da 

massa triturada a um campo elétrico de alta potência, gerado por ondas eletromagnéticas de 

baixa frequência, atingindo uma temperatura final entre 95 e 98° C. Nele não há a emissão de 

efluentes líquidos, nem gasosos, e a redução de volume só é obtida pelo sistema de trituração. 

As vantagens e desvantagens deste processo são as mesmas do processo de micro-ondas, 

agravadas pela dificuldade de manutenção do equipamento e ausência de redução do volume. 

 TRATAMENTO QUÍMICO 

No processo de tratamento químico os resíduos são triturados e logo após são mergulhados 

numa solução desinfetante, que pode ser hipoclorito de sódio, dióxido de cloro ou gás 

formaldeído. A massa de resíduos permanece nesta solução por alguns minutos e o tratamento 

ocorre por contato direto. Antes de serem dispostos no contêiner de saída, os resíduos passam 

por um sistema de secagem, gerando um efluente líquido nocivo ao meio ambiente que 

necessita ser neutralizado. 

As vantagens deste processo são a economia operacional e de manutenção, assim como a 

eficiência do tratamento dos resíduos. E as desvantagens são a necessidade de neutralizar os 

efluentes líquidos e a não-redução do volume do lixo, necessitando de trituração (Felipetto, 

2007). 

 TRATAMENTO DE RESÍDUOS RADIOATIVOS 

Os rejeitos radioativos são provenientes de basicamente dois tipos de instalações: nucleares e 

radioativas. Os principais geradores de rejeitos são as usinas nucleares, instalações que usam 

materiais radioativos, como clínicas, hospitais, indústrias, universidades, centros de pesquisa, 

entre outros.  

As alternativas de reutilização ou reciclagem de resíduos são normalmente excluídas quando 

se trata de rejeitos radioativos. Isso se deve ao facto de que a definição de rejeitos radioativos 

da Companhia Nacional de Energia Nuclear (CNEN) exclua esta possibilidade. A CNEN 

observa que o rejeito radioativo é um material descartado e para o qual não está previsto 

qualquer uso (CNEN-NE-6.05, 1985). Mas, após o decaimento, o resíduo nuclear pode ser 
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tratado pela classe original de cada resíduo e ser descartados normalmente, conforme cada 

classe (CNEN, 1985). 

As fontes descartadas são recolhidas em depósitos supervisionados nos institutos da Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), licenciadas como instalações radioativas
72

, como 

recomendado ao Governo do Brasil pela missão do Programa Consultivo de Gestão dos 

Rejeitos Radioativos, de 1988 do International Atomic Energy Agency (IAEA, 1988) e Guetat, 

Whitehead & Thomas (1988). 

A migração dos radionuclídeos para fora do repositório é controlada predominantemente 

pelas características do encapsulamento da fonte, e como esse encapsulamento é, 

normalmente, de alta resistência à corrosão, age como uma contenção muito eficaz contra a 

dispersão dos radionuclídeos (IAEA, 2002).  

 TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

Uma solução para o tratamento dos RCC é a Usina de Reciclagem de Entulho que, além dos 

resíduos de sobra da construção civil, recicla os resíduos de demolição. A Usina é constituída 

por um conjunto de máquinas e equipamentos que permitem transformar resíduos descartados 

em matéria prima reutilizável. A reciclagem de RCC consiste em triturar o entulho num 

britador e depois classificar os agregados obtidos por granulometria, de pedriscos até areia, 

passando pela classificação Pedra1, Pedra 2, Pedra 3. 

A implantação de uma Usina de Reciclagem de RCC é uma boa solução para os municípios e 

uma excelente oportunidade de negócios para as empresas privadas. 

O tratamento de RCC tem como vantagem a concentração do entulho no canteiro de obras, 

em local adequado atendendo as normais ambientais. O tratamento evita os descartes em 

locais impróprios, e a reutilização de material que seria enterrado para uma sobrevida como 

base de estradas ou de obras de infraestrutura, ou como matéria prima para fabricar “tijolos 

ecológicos” destinados a casas populares por exemplo. 

                                                 
72 LICENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES RADIATIVAS - atos administrativos pelos quais a CNEN aprova a viabilidade do 

local proposto para uma instalação radiativa e permite a sua construção e operação, após verificar a viabilidade técnica e o conceito de 
segurança do projeto (CNEN, 2004). 



 

145 

 

 TRATAMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

Os resíduos industriais (agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes – resíduos e 

embalagens, lâmpadas fluorescentes, a vapor de mercúrio e sódio e de luz mista; produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes) estão sujeitos à logística reversa. Discussões estão 

sendo coordenadas pelo Governo Federal para o tratamento e destino destes resíduos com a 

elaboração de “acordos setoriais” e “termos de compromisso” 
73

entre consumidores, empresas 

distribuidoras e fabricantes.  

Os resíduos industriais e alguns domésticos, como restos de tintas, solventes, aerossóis, 

produtos de limpeza, lâmpadas fluorescentes, medicamentos vencidos, pilhas e outros, contêm 

significativa quantidade de substâncias químicas nocivas ao meio ambiente. 

Muitos desses produtos contêm metais pesados, como mercúrio, chumbo, cádmio e níquel, 

que podem se acumular nos tecidos vivos, até atingir níveis perigosos para a saúde.  

4.6.8. Formas de destino ou disposição final de resíduos sólidos 

A Disposição Final consiste na deposição dos resíduos no solo, previamente preparado para 

recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento 

ambiental de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237 (MMA, 1997). 

A seguir serão apresentadas algumas formas de Destino Final existentes no Brasil para 

Resíduos Sólidos: 

 LIXÃO 

Lixão, assim denominado no Brasil, é uma área de disposição final de resíduos sólidos sem 

nenhuma preparação anterior do solo e sem sistema de tratamento de efluentes líquidos 

gerados pelos rejeitos, como o chorume (líquido preto de cor acentuada e odor desagradável 

que escorre do lixo, de elevado potencial poluidor). Sem tratamento do solo este líquido 

penetra pelo terreno levando substâncias contaminantes para o solo e para o lençol freático. 

Insetos e roedores convivem com o lixo livremente no lixão a céu aberto, além de catadores 

informais como (crianças, adolescentes e adultos) que catam para comer ou vender os 

recicláveis. O lixo exposto trás consequências ambientais e sociais negativas. 

                                                 
73 Acordos Setoriais e Termos de Compromisso - Estes atos são de natureza contratual, firmado entre o poder público e 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços públicos de limpeza e manejo dos resíduos sólidos 

urbanos deliberados pela lei municipal nº. 4.969 (PMRJ, 2008) e a lei federal nº. 12.305 (BRASIL, 2010c), artigo 3º. Inciso XII, que definem 
a logística reversa. 
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Quando uma quantidade significativa de resíduos de serviços de saúde é disposta em lixões a 

céu aberto existe um risco maior da migração de infecções com o chorume através da 

infiltração nas fontes de água potável alimentadas pelo lençol freático. Além disso, resíduos 

químicos e farmacêuticos dispostos nos lixões podem lixiviar substâncias tóxicas no lençol 

freático ou nas águas superficiais próximas. Materiais deste tipo podem contaminar plantas e 

serem consumidos. Podem contaminar o abastecimento de água potável para a população ou 

volatilizar e contaminar o ar. Em áreas secas, a contaminação do solo pode se espalhar através 

de poeira levada pelo vento. Uma vez que a contaminação do solo migra para os corpos 

d´água, ela também pode se acumular em sedimentos, o que pode ser muito difícil de 

remediar, podendo afetar os ecossistemas e a saúde humana do local. Os efeitos potenciais 

podem ser agudos ou crônicos. 

 ATERRO SANITÁRIO 

O Aterro Sanitário é uma área destinada a Técnica de Disposição Final de resíduos sólidos 

urbanos no solo, por meio de confinamento em camadas cobertas com material inerte, 

segundo normas específicas (RDC 306), de modo a evitar danos ou riscos à saúde e à 

segurança, minimizando os impactos ambientais, (MS, 2004). 

O aterro está fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais específicas que 

permitem uma confinação segura em termos de controle de poluição ambiental e proteção a 

saúde pública. O aterro sanitário é uma alternativa econômica e de curto prazo.  

No aterro sanitário o lixo é compactado várias vezes por um trator, após ser colocado em 

valas forradas com lonas plásticas e depois recoberto com uma camada de 15 a 30 centímetros 

de terra, para evitar concentração de insetos, roedores e aves. 

Os gases e o chorume resultantes da decomposição são coletados e tratados para não 

causarem mau cheiro e contaminação dos lençóis freáticos.  

 ATERRO CONTROLADO 

O aterro controlado é um aterro remediado em fase de desativação, que se caracteriza 

basicamente pelo simples enterramento do lixo, sem tratamento do terreno, não se levando em 

conta os problemas ambientais resultantes da decomposição do lixo. O método só é diferente 

do lixão porque elimina os aspectos indesejáveis dos depósitos de lixo a céu aberto.  
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A constante lixiviação do lixo pelas águas de chuva, assim como a decomposição do material 

gerando o chorume, por um elevado teor de matéria orgânica biodegradável é encaminha para 

cursos da água. O chorume caracteriza-se como fonte potencial de microrganismos 

patogênicos, comumente presentes no lixo domiciliar.  

 ATERRO DE RESÍDUOS PERIGOSOS - CLASSE I 

São utilizados para a deposição de Resíduos químicos no estado sólido, quando não tratados. 

A Técnica utiliza a disposição final de resíduos químicos no solo, sem causar danos ou riscos 

à saúde pública, minimizando os impactos ambientais e utilizando procedimentos específicos 

de engenharia para o confinamento. 

Muitos produtos farmacêuticos tais como citostáticos/citotoxinas são perigosos e não devem 

ser dispostos em um aterro sanitário. Além disso, os catadores inalando pequenas quantidades 

de aerossóis ou poeira contendo drogas citotóxicas podem ter problemas imediatos, tais como 

dermatites, tontura, náusea e dor de cabeça. Estudos indicam que a exposição repetida a 

pequenas quantidades destas drogas pode causar dano a órgãos e cromossomos e prejudicar a 

fertilidade.  

 USINAS DE COMPOSTAGEM 

A compostagem de matéria orgânica é baseada em práticas milenares, com a utilização de 

microrganismos eficientes para o processamento do composto; na adubação exclusivamente 

orgânica, com reciclagem de nutrientes no solo; e na rotação de culturas. É um processo 

natural de degradação biológica da matéria orgânica, vegetal ou animal, pela ação destes 

microrganismos. Este sistema não exala odores desagradáveis e não há o surgimento de 

insetos.  

O produto final da compostagem gera um composto orgânico, rico em húmus
74

 e em 

nutrientes minerais, com certo potencial fertilizante, podendo ser usado na agricultura; em 

hortas; no plantio de mudas; e em recuperação de áreas degradadas (Brandão, 2015). 

A decomposição da parte orgânica, resultante da atividade de microrganismos, consiste 

principalmente na transformação dos complexos orgânicos existentes no lixo em outras 

substâncias simples. 

                                                 
74 Húmus - matéria orgânica totalmente estabilizada que quando aplicada ao solo melhora suas características físicas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAmus
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAmus
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A compostagem diminui o volume do lixo nos aterros sanitários, contribuindo assim para 

aumentar a vida útil dos mesmos.  

4.6.9. Tempo de degradação dos materiais 

O Quadro 4.28 ilustra o tempo de degradação dos materiais citados: 

Quadro 4.28 - Tempo de degradação dos materias. 

 

MATERIAL 

 

TEMPO DE 

DEGRADAÇÃO 

 

Aço Mais de 100 anos 

Latas de aço 10 anos 

Luvas de Borrachas Indeterminado 

Metais (componentes de equipamento) Cerca de 450 anos 

Papel e papelão Cerca de 6 anos 

Plástico (embalagens, equipamentos) Até 450 anos 

Sacos e sacolas plásticas Mais de 100 anos 

Vidros Indeterminado 

Pneus 600 anos 

Fraldas 450 anos 

Embalagens PET´s 400 anos 

Tampas de garrafas 150 anos 

Copos plásticos 50 anos 

Nylon Mais de 30 anos 

Esponjas Indeterminado 

Isopor 8 anos 

Goma de mascar 5 anos 

Pontas de cigarros 20 meses 

Tecido 6 a 12 meses 

Jornal 6 meses 

Palito de madeira 6 meses 

Fonte: Elaboração própria (2015), com base nos resultados obtidos na REDAÇÃO AMBIENTE BRASIL 

(2014). 
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CAPÍTULO 5  

SUPORTE METODOLÓGICO DA PESQUISA 
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5.1. Introdução 

Para a construção do saber, segundo Morin (1996 & 2000) é preciso utilizar-se um ou mais 

métodos. Nesta pesquisa, visando o alcance dos objetivos propostos e a construção de um 

novo saber, foram selecionados os métodos que a seguir se apresentam e explicam. 

Inicia-se o capítulo com a identificação do tipo de pesquisa e as ferramentas utilizadas para a 

coleta de dados. Posteriormente, demonstra-se o procedimento específico utilizado em cada 

etapa de trabalho, cujo esquema foi estruturado em função dos grupos diferenciados de 

stakeholders
75

 contactados. A parte final corresponde à metodologia usada para a análise dos 

dados obtidos nas etapas anteriores.  

O cenário para o estudo de caso é o HFAG, que possui um Complexo Hospitalar de grande 

porte, localizado na Ilha do Governador, bairro da cidade do Rio de Janeiro, e que presta 

atendimento às diversas especialidades de saúde. 

Elegeu-se este hospital pelo facto do mesmo ser responsável pela geração de uma quantidade 

considerável de variados tipos de resíduos sólidos carente de gestão integrada; e por se 

vislumbrar a possibilidade do desenvolvimento de um Modelo de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (MGIRS) nas organizações referidas, principal objetivo deste trabalho. 

5.2. Identificação do tipo de pesquisa 

Do ponto de vista do seu objetivo, esta pesquisa é classificada como descritiva e exploratória. 

A pesquisa descritiva é útil quando se objetiva descrever as características de determinada 

população ou fenómeno e se relata, compara e identifica determinados aspetos com ela 

relacionados. Este procedimento é obviamente necessário para permitir a contextualização do 

problema em estudo.  

A pesquisa exploratória permite o conhecimento mais completo e mais adequado da realidade 

e proporciona maior familiaridade com o problema (Lakatos & Marconi, 1985) e (Lakatos & 

Marconi, 2004), complementando a pesquisa anterior. Este procedimento, através de 

                                                 
75 Stakeholders - O termo foi usado de forma mais ampla pelo filósofo Robert Edward Freeman. Segundo ele, os stakeholders para 

identificar os elementos essenciais ao planeamento estratégico. O termo compreende todos os envolvidos em um processo, que pode ser de 
caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o negócio de uma empresa ou a missão de uma organização). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_estrat%C3%A9gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
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levantamentos bibliográficos, entrevistas e estudo de caso
76

, foi o mais adequado para 

identificar os fatores que contribuem para a ocorrência dos fenómenos em investigação e para 

aprofundar o conhecimento da realidade examinada (Gil, 2002).  

No caso concreto do presente trabalho, a pesquisa exploratória do tipo estudo de caso tem 

como finalidade ampliar o conhecimento sobre a gestão de resíduos sólidos e será balizada em 

coletas de dados, por etapas, através da técnica de documentação direta e indireta aplicada 

numa amostra representativa das unidades da aeronáutica sob estudo. O seu caráter 

exploratório permitirá o conhecimento autêntico, completo e adequado da realidade do 

manejo de resíduos no complexo hospitalar, o que proporcionará maior familiaridade com o 

problema. O estudo de caso será necessário para agregar conhecimento, em relação às 

políticas de sustentabilidade a serem incorporadas na administração pública tendo em vista a 

necessidade de se adquirir especificidades na forma de administração do setor público militar.  

Embora existam controvérsias em relação à sua cientificidade e rigorosidade, o estudo de caso 

é uma estratégia de pesquisa utilizada de forma extensiva em ciências sociais (Yin, 2005). 

Para Yin (2001), o estudo de caso é uma investigação empírica, um método que abrange tudo 

- planeamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos, ou seja, “... o estudo de 

caso permite uma investigação capaz de reter características holísticas e significativas de 

eventos da vida real, tais como ciclos de vida individual, processo gerencial e organizacional 

(...) relações internacionais, e maturação de empresas” (Yin, 2001, p.77). 

O conhecimento gerado a partir do estudo de caso é diferente do alcançado a partir de outras 

pesquisas porque é mais concreto, contextualizado e voltado para a interpretação do leitor e 

baseado em populações de referência determinadas pelo autor (André, 2005).  

Utilizou-se como objeto de estudo deste trabalho, o quotidiano do Complexo Hospitalar da 

FAB, essencialmente, para identificar os resíduos gerados (de acordo com a classificação 

utilizada no Capítulo 4) e observar como estes são geridos e integrados nas demais 

organizações envolvidas, bem como verificar o (in)cumprimento da legislação anteriormente 

analisada (Capítulo 3). Sendo assim, a proposta metodológica adotada nesta pesquisa, para 

além do caráter da pesquisa exploratória de estudo de caso, envolve ainda a pesquisa 

participante, com métodos de abordagem e de análises qualitativas tipificadas num estudo 

descritivo (Demo, 2004). 

                                                 
76 Estudo de caso – É uma investigação detalhada de uma ou mais organizações, ou grupos dentro de uma organização, com vista 

a prover uma análise do contexto e dos processos envolvidos no fenómeno em estudo (Rocha, Leal & Boaventura, 2008). 
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Para Rocha, Leal, & Boaventura, (2008), a metodologia empregando o método qualitativo, 

que tem caráter exploratório, estimula os entrevistados a pensarem livremente sobre o tema 

possibilitando a compreensão de um contexto particular, respaldando-se na interpretação, na 

procura de significado, na subjetividade e na intersubjetividade. Para complementar, Polit e 

Beck (2011, p.289) afirmam que a abordagem qualitativa “reflete o desejo de fazer a pesquisa 

com base nas realidades e nos pontos de vista de quem está sendo estudado”.  

O caráter de pesquisa participante utilizado no trabalho procurou envolver aquele que 

pesquisa e aquele que é pesquisado no estudo do problema a ser superado, conhecendo a sua 

causa e construindo coletivamente as possíveis soluções, o que significa envolvimento do 

sujeito-objeto. O pesquisador passa não só a ser objeto de estudo, assim como os sujeitos-

objetos são igualmente pesquisadores onde todos, pesquisador e pesquisados, identificam os 

problemas, discutem as possíveis soluções e partem para a ação, seguido de uma avaliação 

dos resultados obtidos (Brandão, 1990). 

A pesquisa participante ainda reconhece a relação estreita entre ciência social e intervenção na 

realidade, promovendo a superação das dificuldades de um determinado grupo social. A 

ciência, não é o fim em si mesma, mas um instrumento de questionamento sistemático para a 

construção do conhecimento do quotidiano e do destino humano (Minayo, 1994). 

Para entender claramente a pesquisa participante é preciso reconhecer que o problema a ser 

conhecido, para ser solucionado, tem origem na própria comunidade, sendo neste estudo a 

comunidade militar da qual o pesquisador faz parte. A finalidade da pesquisa participante é a 

mudança das estruturas com vista à melhoria de vida dos indivíduos envolvidos. Algumas 

questões práticas desenvolvidas pelo autor de 2012 a 2015, no âmbito desta metodologia 

podem ser constatadas no Apêndice A, itens (i a xiii). 

De seguida, são expostos os principais aspetos relativos à metodologia utilizada na 

investigação e é feita uma análise do resultado da pesquisa, confrontando-o com o referencial 

teórico desenvolvido na parte inicial do trabalho. 

5.3. Etapas de estudo 

Como identificado de forma genérica no Capítulo 1, a metodologia do trabalho está dividida 

em quatro fases fundamentais, que se detalham de seguida.  
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5.3.1. Fase I: Documental  

Para alcançar os objetivos citados do presente trabalho, desenvolveu-se nesta fase, a pesquisa 

documental e bibliográfica procurando o enquadramento teórico do tema (Quadro 5.1). 

Recorreu-se à análise de documentos de fontes primárias (legislação, documentos 

governamentais, levantamentos fotográficos, levantamentos aerofotogramétricos, mapas, 

projetos e desenhos técnicos, jornais e filmes) e secundárias (livros e revistas, artigos 

académicos, anais de congressos científicos). Esta fase teve ainda o propósito de identificar as 

boas práticas na gestão e no manejo de resíduos, desenvolvidas atualmente, no Brasil e no 

mundo, e que se encontram apresentadas no Capítulo 2.  

 

 Quadro 5.1 – Relação entre as tarefas da Fase I, os objetivos e a metodologia usada no trabalho. 
a 

 

1ª FASE DOCUMENTAL

TAREFAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS METODOLOGIA

• Levantamento 
do referencial 
teórico

• Delimitação do 
tema abordado

 Identificar trabalhos de referência sobre o tema.
 Conhecer a diversidade de resíduos e as classificações

existentes.
 Identificar modelos, planos e formas para a gestão dos

resíduos, provenientes de outros países.
 Identificar legislação sobre os resíduos sólidos.
 Identificar dados estatísticos sobre resíduos no Brasil e

no mundo.
 Identificar as boas práticas na gestão e manejo de

resíduos, desenvolvidas atualmente, no Brasil e no
mundo.

 Identificar estrutura e forma de funcionamento do
HFAG.

 Identificar a existência de planos de gestão para o
manejo de resíduos sólidos gerados no HFAG.

 Identificar outros hospitais com caraterísticas
semelhantes do HFAG.

Pesquisa bibliográfica 
e documental.

Fontes primárias e 
secundárias.

Pesquisas estatísticas 
em fontes oficiais.

Técnicas de 
sistematização: 

resumos e fichas.

FASE I 

 
 Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

No sentido de valorização da pesquisa foram analisados documentos que apresentam 

experiências similares, em hospitais públicos federais brasileiros de mesmo porte, extraindo 

os bons exemplos a serem aplicados, que serviram para balizar o HFAG em relação à 

implantação da Agenda Ambiental (A3P) e o cumprimento do PLS
77

.  

Os resultados obtidos nesta etapa permitiram a construção do referencial teórico e o 

                                                 
77 O desenvolvimento desta investigação deu origem a uma comunicação apresentada no III Congresso Latino Americano e do 

Caribe de Saúde Global, em San José (Costa Rica) e à sua publicação no livro de proceedings do evento, com a seguinte referência: 
BRANDÃO, A. B.; FRAGA, P.; MARTA-COSTA, A. (2014). La Agenda Ambiental Brasileña – A3P, en las Instituciones Públicas de 

Salud. In Memoria del III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global “Salud Global en la Agenda post desarrollo 2015: 

desafíos desde las Americas”. Universidad de Costa Rica, Escuela de Salud Publica, San José (Costa Rica), 19 a 21 de novembro de 2014, 
pp. 155-161. ISBN: 978-9930-9523-2-0. (ver Apêndice E). 
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aperfeiçoamento do conhecimento sobre o tema, bem como contribuíram para delimitar 

pesquisa em curso. 

5.3.2. Fase II: Diagnóstico  

A segunda fase compreendeu o diagnóstico da realidade de gestão e descarte dos resíduos 

sólidos do complexo hospitalar e demais organizações internas e externas envolvidas no 

estudo (Quadro 5.2). 

Quadro 5.2 – Relação entre as tarefas da Fase II, os objetivos e a metodologia usada no trabalho. 

2ª FASE DIAGNÓSTICO

TAREFAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS METODOLOGIA

• Caracterização 
da realidade dos 
ambientes 
estudados 

• Análises críticas

 Analisar e verificar o cumprimento da PNRS e da
A3P.

 Analisar as ferramentas utilizadas, pelas Diretorias
que supervisionam o hospital, para o controle
administrativo e estratégico na gestão dos resíduos
e rejeitos sólidos.

 Identificar as organizações responsáveis por cada
etapa do gerenciamento e avaliar o cumprimento
das suas responsabilidades.

 Diagnosticar os resíduos sólidos gerados pelo HFAG
e caracterizar obstáculos, necessidades, pontos
fortes e fracos; meios disponíveis e meios
potenciais para a sua gestão, no âmbito do HFAG.

Observação direta intensiva 

entrevistas estruturadas e
semiestruturadas

Tratamento das evidências 
físicas

visitas in locu

Questionários e observação 
participativa

Análise SWOT e BSC  
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Através de uma abordagem qualitativa, foram diagnosticados, no HFAG, os resíduos sólidos 

produzidos desde as fontes geradoras; formas de prevenir a sua geração; procedimento de 

segregação; sistemas de coleta, transporte e transbordo; tipos de tratamento; descarte e riscos 

do manejo inadequados dos resíduos, durante os anos de 2012 a 2015. Foi ainda obtida 

informação sobre a organização das Diretorias de saúde e de engenharia, os Grupos de 

trabalho e a gestão dos resíduos de algumas organizações que, atualmente, fazem parte da 

REDERIO
78

.  

                                                 
78 REDERIO - A Rede de Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, organização sem fins lucrativos, se estrutura nos seis 

eixos temáticos da A3P/MMA, e tem a missão de capacitação e ampliação das ações da A3P, como também difundir, entre servidores 
públicos de todo Brasil, conhecimentos sobre processos de gestão administrativa que incorporem critérios de sustentabilidade 

socioambiental. Os seus objetivos são: promover e apoiar iniciativas de sustentabilidade; compartilhar conhecimentos, difundir informações 

e oferecer oportunidades de aprendizado coletivo; fomentar parcerias e boas práticas; proporcionar espaço para integração entre a pesquisa 
científica e os desafios da sustentabilidade. Integra 72 órgãos públicos (multistakeholders), com o apoio do MMA e a presenças dos 

Ministérios Público Federal (MPF) e da Saúde (MS); Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda (SAMF), entre outros 

demais órgãos: de fiscalização do Estado do Rio de Janeiro – Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA), Instituto Nacional do Ambiente (INEA), Companhia Nacional de Energia Nuclear (CNEN), 

Prefeitura do Rio, a Companhia de Água e Esgoto do Rio de Janeiro (CEDAE) e Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia 

(INMETRO); o setor jurídico do Estado - Tribunal Judiciário do Rio de Janeiro (TJRJ), AGU/RJ, ALERJ, TCE/RJ, TJ/RJ, TRE/RJ; TRT/RJ; 
as organizações militares: Marinha - Diretoria de abastecimento, ENGEPRON e Hospital Naval Marcílio Dias; Exército - Parque Regional 

de Manutenção da 1ª Região Militar e  Instituto Militar do Exército - IME; e a Aeronáutica – Diretoria de Engenharia da Aeronáutica 

(DIRENG) e Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA)/PAME/RJ/CISCEA/CTCEA; o Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(JBRJ); os Hospitais Públicos Federais do Rio de Janeiro – Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO); Hemocentro do Estado do RJ 

FASE II 
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O diagnóstico quantitativo investigou o volume de resíduo gerado no hospital, identificando o 

que, desnecessariamente, causa prejuízos económicos devido à sua forma incorreta de 

segregação. Além disso, durante os anos citados, foram levantados os índices de acidentes no 

manejo inadequado de resíduos, que causam risco para a saúde. 

Nesta etapa foram utilizados, como instrumento de coleta de dados, as entrevistas semi-

estruturadas e a observação participativa, que visavam identificar o conhecimento de cada 

setor envolvido e investigar os problemas levantados no Capítulo Introdutório do presente 

trabalho. A coleta de informações visou obter dados sobre o manejo correto dos resíduos e sua 

gestão, tanto dos servidores do hospital, pacientes e acompanhantes, como dos profissionais 

das organizações envolvidas. A análise da informação foi desenvolvida através do uso das 

ferramentas – Análise SWOT, BSC, A3P/PLS e análise de Modelos utilizando ferramentas de 

gestão, que se descrevem de seguida. 

A - Observação participativa 

Com a finalidade de efetuar um diagnóstico criterioso, recorreu-se à observação direta 

intensiva com tratamento de evidências físicas e documentais, realizadas junto dos gestores e 

servidores de cada setor das OM´s e demais organizações relacionadas com o manejo dos 

resíduos hospitalares no ambiente de trabalho. 

Nesta etapa, a investigação pretendeu corroborar com as hipóteses levantadas a respeito dos 

problemas estabelecidos na Introdução do presente trabalho, referentes ao viés económico, 

ambiental, educacional e de saúde pública. Pretendeu-se, ainda, atender aos objetivos do 

trabalho, inventariando as Diretorias e OM subordinada (DIRENG, DIRSA e HFAG) e 

investigando o município no que concerne ao manejo dos resíduos realizado até ao seu 

destino final. 

 

                                                                                                                                                         
(HEMORIO); Hospital Federal da Lagoa (HFL); Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE); Instituto Nacional do Câncer (INCA); 

Hospital Federal de Ipanema (HFI); Hospital Geral de Bonsucesso (HGB); e o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE/UERJ); as 
Escolas e Universidades Federais e Estaduais - SAGE/COPPE/UFRJ, UFRJ (Prefeitura); UNIRIO, LATEC/UFF, TCE/Escola de Contas e 

Gestão; Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFRJ); Instituto Benjamin Constant (IBC) e o Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ); e demais organização tais como: a NUCLEPE; a Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE); ANCINE; ANS; BNDES; Caixa Econômica Federal; Companhia Estadual de Habitação do estado do RJ (CEHAB); Centro de 

Tecnologia Mineral (CETEM); Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM); Empresa de Tecnologia e Informações da 

Previdência Social (DATAPREV); Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRAS; Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) - DIRAD, DIRAC, IFF, FARMANGUINHOS, IOC e ENSP; Central Elétrica de FURNAS; Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal (IBAM);; INT; NERJ; NUCLEP; Petrobras e TRANSPETRO; SEA; Secretaria de Estado e Educação 

(SEEDUC/RJ); Secretaria do Estado de Saúde; Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços; 
SEPLAG/RJ; Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO); Secretaria de Estado Transferência e Controle (STC). 
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O levantamento de informações diretas e o tratamento das evidências físicas e documentais 

deram-se no período compreendido entre 2012 e 2015, sendo praticados através de constantes 

visitas que analisaram/observaram/identificaram/diagnosticaram: 

 Os variados tipos de resíduos sólidos, produzidos nas fontes geradoras encontrados 

nos processos de trabalho dos setores que foram investigados no HFAG; a localização 

das fontes geradoras; a forma de prevenção e segregação utilizada; os sistemas de 

coleta, de acordo com a exigência da Lei e a participação de cooperativas de coleta 

seletiva (de acordo com o exigido na A3P), delineando um levantamento autêntico da 

situação das OM´s; 

 O volume de resíduo gerado; os sistemas de tratamento empregados; a forma de 

transporte e descarte; os riscos no manejo inadequado; e os locais destinados à 

disposição final e/ou descarte, destes resíduos e rejeitos; 

 Os prejuízos no manejo incorreto e o despejo dos resíduos sólidos, mapeando na 

Região Metropolitana do Município do Rio de Janeiro: as centrais de reciclagem; os 

aterros sanitários;  

 Os obstáculos e necessidades; os pontos fortes e pontos fracos; os meios disponíveis e 

meios potenciais, as oportunidades e as ameaças, ocorridos no manejo de resíduos em 

cumprimento das normas legais;  

 As estratégias existentes no HFAG, na DIRENG e na DIRSA para a Gestão Integrada 

dos Resíduos Sólidos; e 

 A existência de um Plano de Ação para gestão de resíduos sólidos, no HFAG. 

 

Além das entrevistas realizadas (que se expõem de seguida e se identificam no Apêndice A), 

foram observados e identificados, in loco, os resíduos existentes nas lixeiras de cada setor. 

Também foi feito o reconhecimento da existência, ou não, de equipas de ronda interna para 

avaliação da gestão dos RSS em cada setor. 

A análise de quantidades de resíduos foi obtida através dos “Manifestos de Resíduos”, cujo 

Modelo se encontra no Anexo D, ao longo dos anos de 2012, 2013 e 2014. O Manifesto é um 

documento exigido pela ANVISA e INEA, controlado pelo setor de Engenharia e 

Manutenção, do HFAG, e pelas empresas contratadas, denominadas no trabalho como (N, A e 

F). Os responsáveis pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), pelos setores 

de Engenharia e Manutenção, de Enfermagem e o responsável pela gestão de resíduos do 

hospital, durante os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, também colaboraram com o 

fornecimento dos dados.  

A pesquisa de caráter participativo possibilitou, ao autor do presente trabalho, observar e 

participar nas recentes mudanças nos regimentos internos destas organizações (conforme é 

demonstrado no Apêndice A), verificadas também no Regulamento da FAB quanto à 

introdução das questões socioambientais.  
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É importante salientar que, o caráter da Pesquisa Participante possibilita a introdução de 

novos conceitos de sustentabilidade na área ambiental e administrativa que, acompanhados de 

políticas públicas, vêm recentemente, modificando a missão, a visão e os objetivos das 

organizações. Os resultados desta investigação estão demonstrados no Capítulo 6.  

B – Entrevistas  

Como técnica de coleta de dados optou-se pela aplicação de questionários estruturados e 

entrevistas semiestruturadas. Canzonieri (2011, p.88) afirma que “entrevista é o momento 

(encontro) experenciado pelo pesquisador e o sujeito para obter informações sobre aquilo 

que se tem como problema”. Envolve empatia, perceção, sentimentos e emoções de ambas as 

partes. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador é parte integrante do processo de pesquisa e 

como característica, ocorre a interação do pesquisador com o sujeito pesquisado. 

A pesquisa utilizou a técnica de questionário estruturado aplicados aos profissionais gestores 

de resíduos do HFAG; aos representantes gestores de resíduos das organizações que 

constituem a REDERIO; e aos profissionais gestores de resíduos de três hospitais federais de 

mesmo porte do HFAG, localizados no Rio de Janeiro. Os questionários que investigaram a 

aplicação da A3P e avaliaram a gestão de resíduos, nas 72 organizações da REDERIO, 

encontram-se nos Apêndices B e C. Já o questionário que complementa o estudo entre os 

hospitais federais apresenta-se no Apêndice D, uma vez que incorpora o artigo apresentado e 

publicado nos Anais do III Congreso Latinoamericano y del Caribe de Salud Global 

apresentado no Apêndice E.  

Este último questionário possibilitou, através da aplicação da ferramenta A3P/MMA e 

PLS/MPOG avaliar o nível de desempenho organizacional entre os quatro Hospitais Federais 

(HFAG, HCA – Hospital Central da Aeronáutica, HFL – Hospital Federal da Lagoa e INTO – 

Instituto de Traumatologia e Ortopedia) relativos à gestão dos resíduos sólidos. Estas 

ferramentas, que se detalham na secção F desta fase, permitem ainda classificar o HFAG, 

relativamente aos demais hospitais.  

O diagnóstico das evidências físicas e das entrevistas também contribuíram, 

consideravelmente, para a construção de indicadores que verificaram o nível de cumprimento 

da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e que balizam o desempenho do 

HFAG diante dos outros três hospitais federais de mesmo porte, auxiliando também no 

delineamento do MGIRS, que consta no Capítulo 7.  
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Com base nas entrevistas e no questionário estruturado (Apêndice D), foram demonstrados, 

através de uma avaliação percentual, os níveis de gestão ambiental dos Hospitais Públicos 

Federais visitados. Tal percentagem foi calculada a partir das 145 perguntas efetuadas sobre 

os seis eixos temáticos da A3P e o cumprimento do PLS, e foram compiladas numa fórmula 

matemática simples que divide o número de respostas positivas, multiplicadas por cem, pelo 

total de perguntas. As respostas negativas foram eliminadas. Os indicadores de desempenho 

fornecidos pela fórmula foram reproduzidos em tabelas, com demonstrações das variações 

percentuais, que classificaram as unidades investigadas em cinco classes
79

: I - Totalmente 

Eficientes; II - Satisfatoriamente Eficientes; III - Parcialmente Eficientes; IV - Razoavelmente 

Eficientes; e V - Não Eficientes. Estas tabelas encontram-se no Apêndice E. 

Os demais questionários (Apêndices B e C), aplicados em junho de 2015, aos representantes 

das 72 organizações que são membros da REDERIO, tiveram a intenção de observar o 

comportamento destas instituições quanto às políticas públicas direcionadas para o manejo de 

resíduos e a aplicação da A3P. A análise é expressa através da matriz SWOT que se apresenta 

no Apêndice F (Quadros 1 e 2). 

Os resíduos foram classificados de acordo com as tipologias expostas no Capítulo 4. A sua 

classificação e os procedimentos para o manejo adequado, servem de referencial científico e 

técnico para o diagnóstico dos resíduos existentes no HFAG. 

Os representantes da COMLURB e da PMRJ (Apêndice A – item iii e vi), que participam 

diretamente no processo de gestão dos resíduos sólidos na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, foram igualmente entrevistados para a verificação de fluxos no manejo externo de 

resíduos até o destino final. De uma maneira informal, o mesmo foi realizado com os 

dirigentes da DIRENG e DIRSA.  

STAKEHOLDERS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM´s) 

Num universo de 936 servidores militares e civis do HFAG, e demais profissionais de outras 

OM´s e empresas do terceiro setor, a amostra deste estudo (denominados de stakeholders 

internos) incidiu em 100 profissionais de saúde, de administração, de engenharia e terceiro 

setor (físico nuclear e empresas contratadas para o manejo de resíduos), selecionados a partir 

de um grupo representativo de cada categoria profissional:  

                                                 
79 Classificação formalizada pela autora (Brandão, 2015), conforme descrito no Apêndice E. 
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 04 Diretores e Vice-diretores das áreas de saúde e de engenharia;  

 01 Gestor de resíduos, do HFAG;  

 01 chefe do setor administrativo e licitações, do HFAG;  

 02 engenheiros do hospital;  

 01 físico nuclear contratado pelo hospital;  

 01 engenheiro da DIRENG;  

 14 enfermeiros do hospital do quadro temporário de oficiais e 01 enfermeiro de 

empresa contratada pelo HFAG;  

 15 pacientes e 15 acompanhantes;  

 40 profissionais dos setores do hospital entre médicos, enfermeiros e auxiliares de 

saúde, incluindo o setor da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e os 

setores administrativos;  

 02 membros do Grupo de Trabalho de Meio Ambiente e Sustentabilidade (GTMAS), 

da DIRENG;  

 03 profissionais de empresas do terceiro setor que trabalharam diretamente no manejo 

de resíduos do HFAG, durante o período de coleta de dados, do ano de 2012 ao ano de 

2015. 

Para a seleção dos 100 sujeitos, foram levados em consideração os seguintes critérios: 

 Profissionais atuantes há pelo menos um ano nas organizações citadas; 

 Profissionais atuantes diretamente com a gestão e o manejo de resíduos nas 

organizações citadas; 

 Profissionais de saúde - oficial general em nível de direção - patente de brigadeiro; 

 Profissionais de engenharia - oficial general em nível de direção - patente de 

brigadeiro; 

 Profissionais de saúde - oficial superior em nível de chefia de setor - patente de 

coronel e major; 

 Profissionais de administração - oficial superior em nível de chefia de setor - patente 

de coronel; 

 Profissionais de engenharia - oficial superior em nível de chefia de setor – patente de 

coronel e major; 

 Profissionais de engenharia - civil de nível superior em nível de chefia; 

 Profissionais que atuam na gestão de cada setor do hospital - chefia de oficiais 

superiores; 

 Profissionais de assistência direta ao paciente - oficiais superiores - patente de 

tenentes; 

 Profissionais de assistência direta ao paciente - militares subalternos - patente de 

sargentos; 

 Profissionais civis contratados, atuantes diretamente com o transporte interno e 

externo de resíduos - de empresas do terceiro setor. 

Esta pesquisa priorizou trabalhar com os profissionais descritos por pressupor que os mesmos 

têm tido acesso a informações mais estruturadas sobre o tema pesquisado em cada setor.  

Para a seleção e pesquisa dos stakeholders internos (Figura 5.1), foram solicitadas 

permissões, aos chefes e diretores responsáveis pelos setores envolvidos no manejo e gestão 

de resíduos das instituições sob estudo, desde a geração ao destino final. Uma vez autorizado, 
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os sujeitos do estudo foram contactados em seus lugares de trabalho, para a realização das 

entrevistas. 

No universo das organizações externas (Figura 5.1), aqui denominadas por 

multistakeholders
80

 externos, os sujeitos do estudo foram profissionais no nível de chefia e 

direção, do município e da REDERIO; membros da sociedade, indústria e comércio; para 

além dos profissionais que lidam diretamente com a gestão de resíduos hospitalares, em 

hospitais de mesmo porte, citados no artigo apresentado no Apêndice E. Também a 

REDERIO encontra-se detalhada no Capítulo 7, deste trabalho. 
 

 

STAKEHOLDERS 
INTERNOS 

STAKEHOLDERS EXTERNOS 
(MULTISTAKEHOLDERS) 

MODELO 
(MGIRS) 

DIRSA 

DIRENG 

HFAG 

TERCEIRIZADAS 

GTMAS REDERIO: UNIVERSIDADES 
ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS  

(ESTADUAIS E MUNICIPAIS) 
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS (ONGS) 

GOVERNO 
(ORGANIZAÇÕES FEDERAIS) 

INDÚSTRIA 

SOCIEDADE 

FORNECEDORES 

 

NECESSIDADE 
DE 

INTEGRAÇÃO 

 
Figura 5.1 – Necessidade de integração entre stakeholders internos e externos (Multistakeholders). 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
 

A modalidade de entrevista semiestruturada foi utilizada quando existiam tópicos ou questões 

amplas que precisavam ser abordados. Nestes casos, foi utilizado um guia de entrevista para 

garantir que todas as áreas eram contempladas, como indicam Polit e Beck (2011) e 

Canzonieri (2011). Porém, os diversos tópicos foram sendo modificados conforme o rumo da 

                                                 
80 Multistakeholders – De acordo com EcoDesenvolvimento.org (2015), o termo multistakeholders aplica-se em situações de 

participação conjunta de líderes de diferentes setores em discussões relativas a um assunto ou processo (na situação presente, referente à 

gestão de resíduos), permitindo a integração das suas experiências. 
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entrevista, evitando conduzir o entrevistado ou grupos de entrevistados. 

Através das entrevistas semiestruturadas (utilizadas como base para as demais investigações 

relativas à consciência ambiental e para elucidar a forma de gestão exercida pelas diretorias), 

conseguiu-se determinar os níveis de conhecimento e de educação ambiental da comunidade 

do HFAG e das OM´s Dirigentes, quanto aos aspetos relacionados com os resíduos sólidos e a 

situação da atual da gestão. Também foi possível verificar o descompasso existente entre a 

gestão atual de resíduos no HFAG e o PGRS, em cumprimento aos critérios estabelecidos na 

Lei n.º 12.305, da PNRS (BRASIL, 2010c).  

As entrevistas foram gravadas em formato MP4 e posteriormente transcritas em Word, 

permitindo o registo fiel dos dados. Algumas delas foram também filmadas. Excetuando-se as 

filmagens, que obtiveram o consentimento dos profissionais, registados no momento da 

filmagem, as entrevistas gravadas foram identificadas com o número de ordem em que as 

mesmas foram realizadas, porém sem a identificação da categoria profissional do 

entrevistado, com o objetivo de garantir o anonimato dos participantes. 

A transcrição das entrevistas ocorreu concomitantemente à coleta, com término em junho de 

2015. Destaca-se que foram necessárias entrevistas até a data apresentada em virtude de 

mudanças recentes de Direção, na DIRSA.  

C - Análise SWOT 

A técnica de análise SWOT foi elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey, durante o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford entre as décadas de 

1960 e 1970, usando dados da Fortune 500, uma revista que compõe um ranking das maiores 

empresas americanas (Valentim, 2012). SWOT é a sigla dos termos ingleses Strengths 

(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) que 

consiste numa metodologia bastante popular no âmbito empresarial. 

Em Administração de Empresas, a Análise SWOT é um importante instrumento utilizado para 

planeamento estratégico que consiste em recolher dados importantes que caracterizam o 

ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) da empresa. 

A ferramenta foi utilizada na análise ambiental, por ser considerada a base da gestão e do 

planeamento estratégico das organizações, de conceção bastante simples, facilmente 

empregada no cenário das instituições-membro da REDERIO. 

http://www.significados.com.br/planejamento-estrategico/
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Para subsidiar as proposições de estratégias e ações necessárias à construção do Modelo 

proposto, foi utilizada a matriz SWOT, com base nos questionários estruturados apresentados 

nos Apêndice B e C. Tais elementos de pesquisa foram aplicados às 72 organizações que 

fazem parte da REDERIO, tendo-se obtido duas a três respostas por cada uma, totalizando 

cerca de 150 questionários válidos. Através da análise desenvolvida aferiu-se a adoção de 

práticas sustentáveis, a aplicação da A3P e a confeção do PLS, avaliando as reais 

necessidades destes multistakeholders. Esta análise observou as oportunidades e ameaças 

existentes no estado do Rio de Janeiro e no Brasil (Apêndice F – Quadro 1 e 2).  

O questionário (Apêndice C) avaliou a gestão de resíduos, 2º eixo temático da A3P e 

proporcionou o embasamento para o plano de ação do Modelo proposto.  

D - Análise através do Balanced Scorecard 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma metodologia de medição e gestão de desempenho através 

de indicadores, desenvolvida pelos professores Robert Kaplan e David Norton, em 1992, na 

Harvard Bussiness Review (kaplan & Norton, 1992). Para além de constituir uma ferramenta 

de mensuração, é uma ferramenta de gestão que permite a criação de um modelo 

organizacional (Kallás, 2003). O conceito é dinâmico e está sempre em evolução: em 1990, o 

BSC era considerado somente uma ferramenta de mensuração; em 1992, uma ferramenta de 

implementação da estratégia; em 1996, considerado como sistema de gestão; até evoluir, em 

2004, para um Modelo de Gestão Estratégica Integrada (Herrero Filho, 2005). 

Kaplan e Norton (1997) salientam que o BSC é a tradução da missão e da visão das empresas 

num conjunto abrangente de medidas de desempenho, que serve de base para um sistema de 

medição estratégica. 

O BSC é formado por alguns componentes que auxiliaram no acompanhamento dos 

indicadores alcançados, tais como: 

 

1. Mapa estratégico: descrevendo as estratégias de cada organização, através dos 

objetivos relacionados entre si e distribuídos nas quatro dimensões (perspetivas 

financeiras, de aprendizagem e conhecimento, de processos internos e para os 

clientes); 

2. Objetivo estratégico: o que deverá ser alcançado e o que é crítico para o sucesso da 

organização; 

3. Indicador: como será medido e acompanhado o sucesso para alcançar o objetivo 

proposto; 
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4. Meta: o nível de desempenho ou a taxa de melhoria, necessários; e 

5. Plano de ação: programas de ação-chave necessários para alcançar os objetivos 

propostos. 

 

Para Kaplan e Norton (2004, p.21) “Ao traduzir a estratégia na arquitetura lógica do mapa 

estratégico do Balanced Scorecard, as organizações criam um ponto de referência comum e 

compreensível para todas as unidades e empregados”. 

Com base na problemática estruturada e nos objetivos do presente trabalho, estabeleceram-se 

estratégias de alinhamento, apresentadas em mapas estratégicos e táticos. Os mapas 

contribuíram para avaliar cada unidade militar integrada no sistema de gestão da FAB.  

O planeamento estratégico utilizado é resultado de entrevistas ao subdiretor da DIRENG e o 

diretor da DIRSA. As entrevistas possibilitaram observar as dificuldades de cada organização 

para avaliação da melhor estratégia a ser adotada, e uma melhor adaptação junto aos 

cenários
81

 inesperados.  

O BSC possibilitou a sinergia necessária para esta gestão, para além de auxiliar na garantia 

dos projetos. Identificou ainda as necessidades e as medidas mitigadoras destinadas a prevenir 

ou a reduzir as magnitudes dos impactos negativos (relacionados com o meio ambiente e com 

os investimentos financeiros, educacional e de pessoal das organizações), (Secaf, 2003). 

Os resultados obtidos com a aplicação da ferramenta BSC, originaram o trabalho
82

 exposto no 

artigo do Apêndice G, que colaborou com a etapa de tomada de decisão e propostas do 

Modelo sugerido no Capítulo 7.  

E - Análise de Modelos, Ferramentas e Políticas de Gestão 

Vários Modelos, Ferramentas e Políticas de Gestão foram analisados no intuito de embasar a 

escolha mais apropriada para o Modelo a propor no presente trabalho. Foram analisados: o 

Responsible Care; a BS7750/1994 (British Standard); o benchmarking; o Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA); o modelo gerencial PDCA (Plan, Do, Check and Act); os modelos de 

Tomada de Decisão (Redução da poluição e Balanço de custos e benefícios); a Política dos 

5R´s (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar); a Política Nacional de Resíduos 

                                                 
81 Segundo Cavalcanti (2001:19) “Cenários são histórias que dão significado a acontecimentos; não tratam da administração do 

futuro, mas da percepção dos futuros no presente”.  
82

 GOMES BRANDÃO, Ana Beatriz de Souza.; SILVA, Ana Carolina; MORAES Michelline Freire; ALMEIDA, Zenólia Maria 

(2013). Balanced Scorecard as Tool For Sustainable Management Control: A Case Study of the Brazilian Air Force. Journal of Economics, 
Business and Management, Vol. 1, n. 2. ISSN: 2301-3567 (ver Apêndice G). 

http://www.achando.info/verbos/conjugar/prevenir.html
http://www.achando.info/verbos/conjugar/meio.html
http://www.achando.info/verbos/conjugar/ambiente.html
http://www.achando.info/verbos/conjugar/ambiente.html
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Sólidos (PNRS); a ferramenta de gestão institucional do MMA – a Agenda Ambiental na 

Administração Publica (A3P) e o Plano de Logística Sustentável (PLS). Observadas algumas 

semelhanças foram selecionadas para a estruturação do MGIRS as políticas dos 5R´s e a 

PNRS, e as ferramentas a A3P e o PLS. 

F – A Agenda Ambiental na Administração Pública e o Plano de Logística Sustentável  

A A3P, apresentada no Capítulo 3 deste trabalho, é uma ferramenta de gestão institucional 

que procura aumentar a eficiência da gestão, incorporando critérios socioambientais na 

Administração Pública. Também tenciona promover a Responsabilidade Socioambiental 

(RSA). 

Possui cinco passos para a sua implantação, que se expõem na Figura 5.2. 

 
 Figura 5.2 – Implantação da A3P e o PLS 

 Fonte: Almeida (2015). 

O Plano de Logística Sustentável (PLS) é uma ferramenta de planeamento que permite 

estabelecer práticas de sustentabilidade e racionalização de gastos e processos na 

Administração Pública e tem como referencial a A3P. Ele atende ao artigo 16 do Decreto n°. 

7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamentou o artigo 3º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho 

de 1993. As regras do PLS estão estabelecidas na IN/SLTI n° 10, de 12 de novembro de 2012. 

O PLS é um instrumento vinculado ao planeamento estratégico do Poder Judiciário, com 

objetivos e responsabilidades definidas, ações, metas, prazos de execução, mecanismos de 
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monitoramento e avaliação de resultados, que permite estabelecer e acompanhar práticas de 

sustentabilidade, racionalização e qualidade para obter uma melhor eficiência do gasto 

público e da gestão dos processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do órgão, 

conforme Resoluçao CNJ 201 (PJ, 2015).  

O PLS é composto por seis etapas: 

 

O modelo está baseado no seguinte conteúdo mínimo: 

 I - atualização do inventário de bens e materiais do órgão ou entidade e identificação 

de similares de menor impacto ambiental para substituição; 

 II - práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços; 

 III - responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano; e 

 IV - ações de divulgação, conscientização e capacitação. 

 

As ferramentas A3P e o PLS (recomendado pela Agenda) foram eleitas entre as demais 

ferramentas por serem especificamente voltadas para as organizações públicas brasileiras e 

por terem apresentado bons resultados conforme divulgado no Capítulo 3. Os passos das 

ferramentas selecionadas serão demonstrados no decorrer do trabalho. Especificamente, o 2º 

passo da A3P, estará demonstrado no inventário do manejo de resíduos obtido nas incursões 

ao hospital e através das entrevistas que investigaram as práticas de sustentabilidade 

existentes e a existência do PGRS em cumprimento a PNRS (Capítulo 6 do presente 

trabalho). Os 1º, 3º e 4º passos estarão como proposição no Capítulo 7 do Modelo. Os 5º e 6º 

passos só poderão ser verificados após a aplicação pelo hospital do que estará sendo proposto. 

O PLS estará demonstrado no trabalho, até a segunda etapa, também nos Capítulos 6 e 7. 

5.3.3. Fase III: Avaliação económica, administrativa e ambiental  

Para atender aos objetivos específicos do trabalho foram avaliados os aspetos económicos, 

administrativos e ambientais das OM´s citadas com a finalidade de: 

 Em termos económicos - avaliar os impactos económicos decorrentes do manejo 

inadequado de resíduos no ambiente hospitalar – analisar o manejo de resíduos 

comuns juntamente com resíduos infectantes (o aumento desnecessário de volume de 

resíduos infectante eleva os custos da remoção); analisar o volume de retirada de 

resíduos maior que o necessário em virtude da falta de segregação e reciclagem; 
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 Em termos administrativos - realizar um balanço crítico das estratégias existentes na 

gestão das diretorias DIRENG e DIRSA para a integração das ações relativas às 

compras sustentáveis e ao plano de metas para a gestão de resíduos. Avaliar se há 

controle da gestão de resíduos pelas diretorias; 

 Em termos ambientais – avaliar as interferências no meio ambiente devido ao manejo 

inadequado dos resíduos gerados pelo hospital – avaliar se o HFAG contribui para o 

aumento desnecessário de resíduos nos aterros sanitários. 
. 

 

Quadro 5.3 – Relação entre as tarefas da Fase III, os objetivos e a metodologia usada no trabalho. 

FASE III AVALIAÇÃO  

TAREFAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS METODOLOGIA 

 

• Avaliação 

económica 

• Avaliação 

administrativa  

• Avaliação 

ambiental 

 Identificar impactos económicos e os 

possíveis prejuízos decorrentes do 

manejo inadequado de resíduos no 

ambiente hospitalar, para dar subsídios 

às estratégias que este trabalho 

pretende propor. 

 Avaliar as estratégias empregadas no 

HFAG, na DIRENG e DIRSA, para a 

gestão integrada dos resíduos sólidos e 

promover um balanço crítico a nível 

económico, administrativo, social e 

ambiental.  

Analise documental. 

Análise de manifestos 

de resíduos. 

Análise das entrevistas 

e de índices de 

acidentes no manejo 

de resíduos 

infectantes. 

Análise de coletores 

internos e externos. 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Nesta fase, os prejuízos económicos quanto ao manejo inadequado de resíduos infectantes 

foram avaliados através do diagnóstico dos setores e dos “Manifestos de Resíduos” 
83

. Os 

índices de acidentes com material perfurocortantes também foram avaliados com a 

investigação dos relatórios de acidentes, controlados pelo setor de CCIH do hospital e pelos 

relatórios das empresas terceirizadas. Estes índices estão expostos no Capítulo 6.  

5.3.4. Fase IV: Propostas  

Nesta fase desenvolveram-se as orientações para a conclusão do trabalho, baseando-se nos 

objetivos propostos inicialmente.  

 
Quadro 5.4 – Relação entre as tarefas da Fase IV, os objetivos e a metodologia usada no trabalho. 

                                                 
83 O modelo do manifesto está apresentado no Anexo D – este documento faz o controlo quantitativo de resíduos retiradas para o 

destino final. 
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FASE IV PROPOSIÇÃO DO MODELO  

TAREFAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS METODOLOGIA 

 

Proposta do 

Modelo de 

Gestão 

Integrada de 

Resíduos 

Sólidos 

(MGIRS) 

 Propor critérios, metas e ações a curto, médio e longo 

prazo para o manejo adequado dos resíduos sólidos.  

 Elaborar Instruções Normativas e um plano de ação, para 

o cumprimento da PNRS e da A3P; 

 Propor a medição do desempenho organizacional através 

de indicadores comparativos com hospitais de mesmo 

porte para o controle do MGIRS, no HFAG, através das 

Diretorias de Engenharia e de Saúde e sugerir elementos 

para a reestruturação dos processos internos.  

 Propor a divulgação do MGIRS em outros hospitais e na 

área académica. 

 

 

Ferramentas 

Propostas: 

A3P e PLS 

 
 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

Para subsidiar o MGIRS foram utilizados os indicadores de desempenho das ferramentas A3P 

e do PLS levantados na etapa de diagnóstico e no artigo apresentado no Apêndice E, que 

qualificaram as organizações, quanto às questões ambientais, económicas e administrativas.   

Os indicadores de desempenho organizacional foram importantes instrumentos adotados, para 

auxiliar, tanto nos estágios de planeamento das propostas, do presente trabalho, norteando 

parâmetros a serem atingidos, como nas etapas estratégicas e de ações futuras (de médio e 

longo prazo) assinaladas no Capítulo 7 para a implantação do MGIRS. 

5.4. Aspetos éticos da pesquisa 

De acordo com os aspectos éticos e legais da Resolução nº.196 (1996), do Conselho Nacional 

de Saúde da ANVISA (MS, 1998), que normaliza a pesquisa com seres humanos, o projeto de 

pesquisa foi apresentado ao Comitê de Ética do HFAG, tendo sido aprovado pelo diretor da 

instituição. 

Para atender as normas de Pesquisa com Seres Humanos, Resolução nº.196 (1996), antes da 

realização das entrevistas, foram apresentados os objetivos e a metodologia do estudo, bem 

como o Termo de Consentimento do diretor do hospital para cada entrevistado. Este Termo 

assegura ao entrevistado, durante a pesquisa, o direito à privacidade, confiabilidade e o direito 

de desistir da pesquisa, sem que haja prejuízo por esta decisão (MS, 1998). 
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5.5. Resumo dos trabalhos propostos 

As fases de estudos metodológicos apresentadas neste capítulo estão resumidas no Quadro 

5.5: 

   Quadro 5.5 – Resumo dos trabalhos propostos.  
 

METODOLOGIA: FASES DE ESTUDO 

FASE I 

DOCUMENTAL 

E 

BIBLIOGRÁFICA 

PANORAMA MUNDIAL DOS RESÍDUOS E DO BRASIL.  

LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS GOVERNAMENTAIS. 

LIVROS, ARTIGOS ACADÉMICOS e CIENTÍFICOS, ANAIS DE CONGRESSOS CIENTÍFICOS,  

MAPAS, PROJETOS e LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS. REVISTAS e JORNAIS,  

DOCUMENTOS QUE APRESENTAM EXPERIÊNCIAS SIMILARES EM HOSPITAIS DE MESMO PORTE. 

 
 

PESQUISA 
APRESENTADA 

CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA 

CAPÍTULO 3  

ENQUADRAMENTO 
LEGAL 

CAPÍTULO 4  

CLASSIFICAÇÃO 
CIENTÍFICA 

ANEXOS 

MODELOS E  
DOCUMENTOS DO GOVERNO 

 
 

 

FASE II 
DIAGNÓSTICO 

A B C D E F 
OBSERVAÇÃO 
PARTICIPATIVA 
PESQUISA DE 

CAMPO 

 

 
ENTREVISTAS 

 

 
SWOT 

 
 

BSC 

 

MODELOS 
FERRAMENTAS 

POLÍTICAS 

 
A3P 
PLS 

 
 

AMOSTRA 
UTILIZADA 

HFAG 
DIRENG 
DIRSA 
INTO 
HFL 
HCA 

STAKEHOLDERS 
(INTERNOS) 

100 profissionais 
 

MULTSTAKEHOLDERS 
(EXTERNOS) 

 

REDERIO 
72 

ORGANIZAÇÕES 
 

HFAG 

 

 
FAB 

(DIRENG e 
DIRSA) 

 

PNRS 
POLÍTICA DOS 

5R´s 
A3P 
PLS 

 
HFAG 
INTO 
HFL 
HCA 

 
 
 
 

PESQUISA 
APRESENTADA 

 
 
 

CAPÍTULO 6 
DIAGNÓSTICO 

 
APÊNDICES 

 
 
 

CAPÍTULO 6 
DIAGNÓSTICO 

 
APÊNDICES  

e  
ANEXOS 

 
 
 

CAPÍTULO 6 
DIAGNÓSTICO 

 
ANEXOS 

 
 
 
 
 
 

APENDICE 
(C) 

 
CAPÍTULO 3  

ENQUADRAMENTO 
LEGAL 

 
CAPÍTULO 5 

METODOLOGIA 
 

CAPÍTULO 7 
MODELO 

CAPÍTULO 3  
ENQUADRAMENTO 

LEGAL 
CAPÍTULO 5 

METODOLOGIA  
CAPÍTULO 6 

DIAGNÓSTICO 
APÊNDICES 

ANEXOS  
CAPÍTULO 7 

MODELO 

 

FASE III 

AVALIAÇÃO 
ECONÓMICA 

ADMINISTRATIVA 

AMBIENTAL 

 

HFAG 

DIRENG 

DIRSA 

IDENTIFICAR POSSÍVEIS PREJUÍZOS NO MANEJO INADEQUADO.  

IDENTIFICAR IMPACTOS ECONÓMICOS.  

AVALIAR ESTRATÉGIAS EMPREGADAS NO HFAG, NA DIRENG E DIRSA, PARA A 
GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.  

PROMOVER UM BALANÇO CRÍTICO A NÍVEL ECONÓMICO, ADMINISTRATIVO, 
SOCIAL E AMBIENTAL. 

PESQUISA 
APRESENTADA 

CAPÍTULO 6 - DIAGNÓSTICO 

APÊNDICES e ANEXOS 
 

 

FASE IV 

PROPOSTAS 

MODELO 

MODELO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

MGIRS 

(A3P/PLS) 

 
PESQUISA 

APRESENTADA 

RESULTADO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE TODOS OS CAPÍTULOS 

APRESENTAÇÃO DO MODELO - CAPÍTULO 7 

 

G 

PROCEDIMENTO: FASES DE ESTUDO 

 
           Fonte: Elaboração própria (2015). 
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CAPÍTULO 6  

FASE DE INVENTÁRIO - O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO  

E AS ORGANIZAÇÕES MILITARES  

DE SAÚDE E DE ENGENHARIA 
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6.1. Introdução 

Esta fase de investigação envolve o diagnóstico do manejo em todo o cenário da gestão 

integrada dos Resíduos Sólidos (RS), desde a fonte geradora (Hospital de Força Aérea do 

Galeão - HFAG) até ao seu destino final (Áreas de Transbordo e Triagem – ATT; Estações de 

Transferências de Resíduos – ETR; e Centros de Tratamento de Resíduos – CTR), da região 

Metropolitana do Município do Rio de Janeiro.  

Posteriormente, investigam-se as Organizações Militares (OM´s) de Saúde e Engenharia da 

FAB, representadas pelas Diretorias de Saúde (DIRSA) e de Engenharia (DIRENG) da 

Aeronáutica, com o objetivo de constatar as suas dificuldades na gestão socioambiental 

integrada, enfatizando-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P).  

Além das OM´s citadas foram investigados três Hospitais Federais de mesmo porte do HFAG, 

com o intuito de avaliar o desempenho organizacional entre as instituições, tomando como 

base a PNRS e a A3P.  

Para o efeito, toma-se como base toda a legislação brasileira de âmbito federal, estadual e 

municipal, apresentada no Capítulo 3, mais precisamente a PNRS, imposta na Lei nº. 12.305 

(BRASIL, 2010c), a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), (MMA, 2011a) e as 

principais resoluções relativas aos resíduos gerados nas Organizações Hospitalares, 

destacando-se a RDC nº. 306 (MS, 2004) e a CONAMA nº. 358 (MMA, 2005). Também 

como apoio ao diagnóstico está a classificação científica dos resíduos exposta no Capítulo 4.  

6.2. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o Estado e o 

Município do Rio de Janeiro e o destino final dos resíduos sólidos.  

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro possui uma área territorial de 5.645 km², 

configurada no mapa abaixo, Figura 6.1, localizada no Estado do Rio de Janeiro, região 

sudeste do Brasil, país com 190.755.799 habitantes 8.515.692,27 km² de dimensões 

continentais, distribuídos por 27 Unidades da Federação (Estados) e 5.565 municípios (IBGE, 

2010).  
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REGIÃO METROPOLITANA  

DO RIO DE JANEIRO 

BRASIL 

ESTADO DO  

RIO DE JANEIRO 

BRASIL 

 
Figura 6.1 – Mapa do Brasil com a localização do Estado e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Fonte: (MAPASBLOG, 2013). 

O Estado do Rio de Janeiro, que agrega 92 municípios, e a Cidade do Rio de Janeiro (capital) 

possuem as seguintes características, conforme Quadro 6.1:  

  Quadro 6.1 - Dados para a Capital e o Estado do Rio de Janeiro. 
 

INFORMAÇÕES 

 

CIDADE RJ 

 

ESTADO RJ  

POPULAÇÃO (hab., 2010) 6.300.000 15.989.929 

ÁREA (km²) 1.255 43.780,172 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab/km²) 5.265,82 365,23 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) 0,84 0,802 

PIB (Produto Interno Bruto) per capita (R$/h) 28.405,95 22.103,00 

  Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) e (IDH, 2010). 

A área Metropolitana do Rio de Janeiro tem a maior taxa de urbanização do país, com 99,3% 

da população residindo em áreas urbanas. É a segunda maior área metropolitana do Brasil, 

terceira da América do Sul e ocupa a 20ª posição do mundo (IBGE, 2010).  

A Região ostenta um Produto Interno Bruto (PIB) predominante do setor de serviço, seguido 

do industrial de R$ 172,563 bilhões, constituindo o segundo maior polo de riqueza nacional. 

Concentra 71% da força económica do estado e 8,04% de todos os bens e serviços produzidos 

no país (IBGE, 2010). Com índices bastante elevados de produção e consumo, 

consequentemente é grande geradora de resíduos, como também, a que mais coleta Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) no País. Neste contexto, os municípios necessitam de programas de 

apoio para o correto destino final de resíduos com a finalidade de evitar o crescimento de 

vazadouros clandestinos ou Lixões. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Real_(moeda)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bilh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do programa LIXÃO ZERO, apoia os 

municípios (a responsabilidade pela disposição final dos resíduos sólidos é das prefeituras 

municipais), induzindo a formação de consórcios intermunicipais, com soluções de aterros 

sanitários regionais - cujo custo operacional é menor. A Secretaria de Estado do Ambiente 

(SEA), por meio de ações junto dos municípios, tem obtido significativos avanços no 

encerramento dos lixões. Dos 70 lixões existentes em 2007, 53 já foram fechados no âmbito 

do Programa Lixão Zero. Existem ainda 17 lixões ativos no Estado do Rio de Janeiro, que 

representam apenas 2% (342 t/dia) dos resíduos sólidos gerados no território. Além disso, 

94,3% do total de 16.971 toneladas/dia seguem para aterros sanitários e 3,7% para aterros 

controlados (PMRJ, 2013c). 

Como mostra a Figura 6.2, 19 aterros regionais e municipais, formados por consórcio e 

públicos, estão em operação e autorizados para a disposição final dos RSU. Em 2010, 30 

municípios já depositaram os seus resíduos sólidos em locais ambientalmente adequados. Em 

2012, esse número aumentou para 57 e, em dezembro de 2013, 62 municípios enviaram o seu 

lixo para locais adequados. Com a inauguração da Central de Tratamento de Resíduos (CTR) 

de São Fidélis, 72 cidades do Estado do Rio de Janeiro estão a destinar seus resíduos a aterros 

sanitários.  

 
 

 

 

CONSÓRCIO PÚBLICO 

CONSÓRCIO EM FORMAÇÃO 

ARRANJOS EM DEFINIÇÃO 

SOLUÇÕES INDIVIDUAIS 

DESTINO FINAL 

ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO MINICIPAL 

ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO CONSÓRCIO 

ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO REGIONAL 

ATERRO SANITÁRIO PÚBLICO AUTORIZADO 

ATERRO DESATIVADO 

COPROCESSAMENTO 
 

EM OPERAÇÃO 

PREVISTO 

 
          Figura 6.2 – Arranjos regionais para a disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

          Fonte: Governo do Rio de Janeiro (PMRJ, 2013c). 
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A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro adota políticas de Redução, Reutilização e Coleta 

Seletiva de resíduos e, dessa forma, vem tentando transformar o município numa cidade-

referência em sustentabilidade, trabalhando intensamente na adoção de medidas que reduzam 

os impactos atuais, que minimizem as emissões de gases de efeito estufa e que garantam 

melhores condições de vida para a população (PMGIRS/RJ, 2012a). 

Ressalva-se que o setor de resíduos é um forte emissor de gás metano (CH4), contribuindo 

com 31% das emissões, entre as fontes de Energia, Processos Industriais e Usos de Produto 

(IPPU, sigla em inglês) e Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo (AFOLU, sigla em 

inglês), conforme representado na Figura 6.3. Ele apresenta um potencial de aquecimento 

global 21 vezes superior ao do dióxido de carbono (CO2) - COPPE/UFRJ, (PMRJ, 2011f). 

 

 
Figura 6.3 - Participação dos setores nas emissões totais da Cidade do Rio de Janeiro. 

Fonte: Inventário de emissões de gases do efeito estufa da Cidade do Rio de Janeiro (PMRJ, 2011f). 

 

Observa-se na Figura 6.4, que os resíduos sólidos, incluindo os Resíduos dos Serviços de 

Saúde (RSS), são as maiores fontes responsáveis pelas emissões totais do setor de resíduos no 

município do Rio de Janeiro, representando 77%, entre as fontes de resíduos e efluentes 

industriais, domésticas e comerciais.  
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Figura 6.4 – Participação das fontes nas emissões totais do setor de resíduos no município do Rio de Janeiro. 

Fonte: Inventário de emissões de gases do efeito estufa da Cidade do Rio de Janeiro (PMRJ, 2011f). 

 

A Cidade gera, aproximadamente, 10.815 t/dia de resíduos sólidos urbanos. O montante de 

resíduos sólidos coletados e destinados corretamente, em 2011, atingiu a média de 9.667 t/dia, 

distribuídos conforme mostra a Figura 6.5.  Quase metade daquele valor (49,42%) foi lixo 

domiciliar; 32,47% foi lixo público; os resíduos de atendimento a emergência, Resíduos dos 

Serviços municipais de Saúde (RSS) e remoção gratuita contribuíram com 6,16%, ou seja, 

cerca de uma t/dia; e a parcela restante foi constituída pelos Resíduos de Grandes Geradores
84

 

- RGG (incluindo Resíduos da Construção Civil - RCC) correspondendo a 11,95% - 

PGIRS/RJ, 2013 - DIAGNÓSTICO, 2012 – (PMRJ, 2012a). 
 

 

DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
Origem, Volume e Caracterização

DOMICILIAR

LIXO PÚBLICO

DEMAIS RESÍDUOS (INCLUSIVE
OS RSS)

RGG + RCC

4.777 t/dia 

49,42% 

595 t/dia 

6.16% 

3.139 t/dia 

32,47% 

1.156 t/dia 

11.95% 

 
 

Figura 6.5 - Destino Final dos resíduos sólidos gerados na cidade do Rio de Janeiro - Origem, volume e 

caracterização dos resíduos sólidos. 

Fonte: Elaboração própria, com base no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade do Rio de 

Janeiro - PGIRS/RJ, DIAGNÓSTICO 2012 (PMRJ, 2012a). 

 

                                                 
84 Grande Gerador de RCC – aquele que gera volume superior a 2m³ por semana de acordo com o inciso VII, artigo 3º do decreto 

municipal nº.  27.078 (PMRJ, 2006). 

77% 
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Muitos estudos têm sido realizados para a desativação de aterros e o licenciamento de outros, 

como também para viabilizar o encerramento do maior aterro Metropolitano da América 

Latina - o aterro de Jardim Gramacho
85

. Tais estudos foram consolidados no documento 

“Aterro Sanitário – Relatório Final”. Baseando-se nas conclusões do referido relatório, o 

município passou a implantar soluções consociadas com outros municípios. Primeiramente, 

em 2011, deu-se a implantação de um Centro de Tratamento de Resíduos (CTR), no 

município vizinho de Seropédica, chamado de CTR-Rio, Figura 6.6, com área de 220 

hectares. Embora tenha sido concebido como solução exclusiva para o município do Rio de 

Janeiro, acabou acolhendo resíduos do próprio município de Seropédica e de dois municípios 

vizinhos - Itaguaí e Mangaratiba. 

 
Figura 6.6 – Planta esquemática do CTR-Rio, de Seropédica. 

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade do Rio de Janeiro – PMGIRS. 

Decreto Municipal nº. 37.775 (PMRJ, 2013a). 

Atualmente, a CTR de Seropédica, Figura 6.7, recebe resíduos provenientes de sete Estações 

de Transferência de Resíduos (ETR) dos bairros do Caju, Jacarepaguá, Taquara, Penha, 

Marechal Hermes, Bangu e Santa Cruz e da Área de Transbordo e Triagem (ATT) de 

Missões. 

                                                 
85 O aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, considerado o maior aterro da América Latina, iniciou sua operação em 1978, 

ocupando uma área de 1.300.000,00m². Até 1996 foi operado fora das normas ambientais, quando sob orientação técnica da COMLURB foi 

remediado passando a ser operado como aterro controlado. O seu encerramento definitivo ocorreu em 03 de junho de 2012, quando foi 
transformado em um polo de extração de biogás para fins energéticos. 
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Figura 6.7 – Logística de transferência de resíduos em tonelada por dia (t/dia) das ETRs existentes nos baixos 

assinalados para o CTR-Rio, de Seropédica, com a localização do HFAG. 

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade do Rio de Janeiro – PMGIRS. 

Decreto Municipal nº. 37.775 (PMRJ, 2013a). 

 

As ATT Missões recebiam os RCC que eram reaproveitados em pavimentações de pistas, 

praças e usados para o recobrimento de resíduos dispostos no polémico aterro Metropolitano 

de Jardim Gramacho até o seu encerramento, em 2012. Atualmente, os RCC, provenientes de 

Grandes Geradores (GG), são recolhidos por empresas licenciadas pelo município mediante a 

elaboração do Plano de Gestão de RCC (PGRCC), nos termos do Decreto Municipal nº. 

27.078 (PMRJ, 2006), e por normas estabelecidas no Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA). Este PGRCC deve privilegiar as alternativas de reaproveitamento e de 

reciclagem na própria obra ou em unidades de beneficiamento devidamente licenciadas 

Resolução SMAC nº. 519 (PMRJ, 2012b) Já os pequenos geradores de resíduos, que geram 

menos que 2 m³/semana, podem solicitar a retida pelo município. 

Em fase de desativação no munícipio, desde 2014, observa-se o aterro de Gericinó, hoje 

denominado de Centro de Tratamento de Resíduos (CTR - Gericinó), com 355.000,00 m². 

Sofreu uma série de intervenções tendo sido transformado num aterro controlado. Gericinó 

opera nos moldes sanitários e ambientais, com índice de recebimentos em média de 2.618 

t/dia de resíduos. Também coleta gás metano dos resíduos e sua operação permite o 

atendimento de situações de emergência ou a disposição de resíduos inertes. É importante 

observar que no CTR - Gericinó foi licenciada uma unidade de incineração de RSS gerados 

pela rede hospitalar municipal, com uma capacidade de 200 kg/dia. 



 

180 

 

Em virtude da legislação federal e municipal atribuir aos geradores a responsabilidade pelo 

tratamento e destino final dos RSS, grande parte dos municípios coleta e dá como destino 

final apenas aqueles resíduos que são gerados em unidades públicas municipais de saúde. A 

coleta de RSS, executada pela maioria dos municípios, é parcial e o restante fica a cargo da 

iniciativa privada. 

Os Grandes Geradores (GG) de resíduos sólidos, como os RCC e os resíduos sujeitos ao 

Plano Especial, onde se incluem os RSS (infectantes, químicos e biológicos), gerados pelos 

hospitais públicos federais (militares ou não) e privados, são destinados às empresas privadas 

licenciadas pelo município para aterros sanitários licenciados, ou locais de disposição final de 

resíduos de serviços de saúde, após tratamento prévio, tais como: resíduos classificados como 

A e E que sofrem esterilização por autoclaves para serem encaminhados para aterros 

industriais. Outros tratamentos são executados por microondas; incineração (Gericinó ou 

Tribel), termodesinfecção, esterilização (Trusher), Desativação Eletrotérmica, entre outros ou 

rede de esgoto, após tratamento (resíduos líquidos)/efluentes. Tais resíduos também podem 

ser enviados para serem tratados em outros estados.  

A incineração, forma de tratamento de resíduos bastante polémica noutros estados brasileiros, 

atingiu em 2013 a 44%, e 33,1% dos resíduos dos RSS foram destinados a aterros, valas 

sépticas e lixões, ou seja, trata-se de uma quantidade significativa de RSS que foi depositada 

incorretamente. 

O Quadro 6.2 representa a capacidade instalada no tratamento de RSS por região brasileira, 

sendo a região sudeste, onde está situada a Cidade do Rio de Janeiro, aquela que se destaca 

como recorde em todos os tipos de tratamento.  

 

  Quadro 6.2 - Capacidade instalada de tratamentos de RSS (t/ano) por região brasileira. 
 

(*) A estes dados foram somados 31.200t/ano, tratadas por Desativação Eletrotérmica.  
    Fonte: ABRELPE (2013). 
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Outros resíduos com destinos especiais, que também são coletados por empresas licenciadas 

pelo município, como a prata, presente nas fotografias branco e preto e utilizada para a 

revelação de radiografias através dos aparelhos mais antigos de Raios-X hospitalares, são 

considerados como fontes secundárias de grande interesse comercial por serem atividades 

lucrativas e constituir matéria-prima sem custo para quem recolhe. As chapas não podem ser 

descartadas no lixo comum por conterem elementos tóxicos nocivos ao meio ambiente, 

contaminando o solo e lençóis freáticos.  

Na Cidade do Rio de Janeiro, existem empresas especializadas no recolhimento de chapas de 

Raio-X como as que tratam as chapas retirando toda a toxidade, podendo destacar metanol, 

amônia, cromo; algumas ainda possuem brometo, dentre outros solventes orgânicos. Com o 

tratamento correto consegue-se torná-las aptas para reciclagem e assim retornar a linha de 

produção para a fabricação de capas de caderno, recipientes, pacotes, dentre outros materiais.  

Embora a PNRS exija que, para os aterros sanitários sejam encaminhados somente os rejeitos, 

os resíduos orgânicos do município tem um destino pouco controlado, pois a população não 

tem o hábito de segregar, tão pouco de compostar seus resíduos orgânicos e a COMLUB não 

chega a todos os bairros para este tipo de coleta.  

Na Usina do bairro do Caju CTR-Caju a COMLURB, através da fração orgânica proveniente 

da usina de reciclagem existente na mesma área, por meio da compostagem, produz um 

composto orgânico denominado FERTILURB que vem sendo empregado no reflorestamento 

e na preservação de encostas da cidade. Além da fração orgânica proveniente da reciclagem 

na usina, grandes geradores de resíduos orgânicos, tais como, os hortifrutigranjeiros 

encaminham à usina do Caju os resíduos orgânicos. Esta iniciativa contribui para economia, 

com a comercialização do composto e diminuição dos gastos com os transportes, e o aumento 

da vida útil dos aterros evitando emissões de gases do efeito estufa.  

A coleta seletiva de materiais recicláveis do município, realizada de porta a porta, atendeu a 

41 dos 160 bairros existentes na cidade e atingiu 7.797 toneladas, em 2011, equivalente a 4 

kg/pessoa/dia - DIAGNÓSTICO - (PMGIRS, 2012a). O programa de ampliação da coleta 

seletiva da cidade criado pelo Decreto Municipal nº. 30.624 (PMRJ, 2009), baseado na Lei nº. 

12.305 (BRASIL, 2010c) e no Decreto nº. 5.940 (MMA, 2006), que ampara os catadores, 

iniciado em 2010, após contrato assinado entre a prefeitura e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pretende atender a todos os 160 bairros 

promovendo a inclusão social de 1.500 catadores de materiais recicláveis, totalizando 150t/dia 

https://www.ecoloja.art.br/index.php?op=secao&id=9
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35/461-um-raio-x-da-chapa.html
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conforme demonstrado na Figura 6.8. O programa de ampliação da coleta seletiva 

compreende a capacitação, o apoio na autogestão de novas cooperativas, a divulgação do 

projeto e a conscientização da população com campanhas de educação ambiental voltadas a 

não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem em (escolas, condomínios, associações 

de moradores, etc.), e, inicialmente, com a construção de seis CTR, atendendo a 500 

catadores.   

 

 
Figura 6.8 – Posicionamento de 06 (seis) Centrais de Triagem de Resíduos Sólidos (CTRS) do município do Rio 

de Janeiro. 

Fonte: Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) da Cidade do Rio de Janeiro, diagnóstico 2012. 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (PMRJ, 2012a). 

 

Existem dificuldades na coleta do material reciclável, pois a população de rua mistura o 

resíduo segregado pelos domicílios. Há necessidade de intensificar a coleta, para que o lixo 

segregado permaneça intacto. 

A Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (PMRJ) criou pontos de recolhimento para 

reciclagem, chamados ECO-pontos em parcerias com demais órgãos do município, tais como 

a companhia de energia elétrica, Light Serviços de Eletricidade S.A (LIGHT), com o 

programa LIGHT-Recicla. 

A PMRJ realiza a coleta seletiva no bairro da Ilha do governador, onde se encontra o HFAG, 

objeto de estudo. Porém, não recolhe recicláveis no hospital. Entre o material reciclável estão 

papel e papelão, vidro, plástico e garrafas PET, latas de óleo e alumínio. Todo esse material 

coletado é entregue às cooperativas de catadores, no bairro do Galeão e no bairro de 
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Tubiacanga, credenciadas pela Prefeitura (Figura 6.9).  

 

 
Figura 6.9 – Início da coleta seletiva no Bairro da Ilha do Governador, em 2012. 

Fonte: Jornal da Ilha do Governador (ILHA NOTÍCIAS, 2012) 

 

Quanto ao destino final dos resíduos sujeitos a logística reversa a administração pública 

aguarda conclusões de discussões que estão sendo coordenadas pelo Governo Federal sobre a 

elaboração de “acordos setoriais” e “termos de compromisso”.  

Estes atos são de natureza contratual, firmado entre o poder público e fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços públicos de 

limpeza e manejo dos resíduos sólidos urbanos deliberados pela Lei Municipal nº. 4.969 

(PMRJ, 2008) e a Lei Federal nº. 12.305 (BRASIL, 2010c), artigo 3º, Inciso XII, que definem 

a logística reversa.  

Assim, implantada a responsabilidade compartilhada como instrumento destinado a garantir o 

fluxo de retorno dos resíduos ao ciclo produtivo, viabilizarão a coleta e restituirão ao setor 

empresarial para seu destino final ambientalmente adequada. 

Recentemente, conforme relatado no Capítulo 3, a Lei Estadual nº. 6.805 (GERJ, 2014) 

incluiu artigos no Decreto Estadual nº. 4.191 (GERJ, 2003), da Política Estadual de Resíduos 

Sólidos instituindo a obrigação da implementação de sistemas de logística reversa para 

resíduos eletroeletrónicos, agrotóxicos, pneus e óleos lubrificantes, no âmbito do Estado 

do Rio de Janeiro. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), em articulação com a Secretaria 
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Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SECONSERVA) e a Companhia Municipal 

de Limpeza Urbana (COMLURB), publicou o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos da Cidade do Rio de Janeiro – PMGIRS - Decreto Municipal nº. 37.775 

(PMRJ, 2013a) nos termos da PNRS, Lei nº. 12.305 (BRASIL, 2010c) e, em atendimento à 

Lei Federal nº. 11.445 (BRASIL, 2007b), às Leis Municipais n°. 4.969 (PMRJ, 2008) e nº. 

5.248 (PMRJ, 2011e) e ao Decreto Municipal n°. 31.416 (PMRJ, 2009).  

Esse Plano é parte integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto do 

Município do Rio de Janeiro (PMSB-AE), estabelecido pelo Decreto Municipal n°. 34.290 

(2011). Além disso, a prefeitura vem formando parcerias entre os órgãos citados, com a 

iniciativa privada e ONGs. (PMRJ, 2011c). 

6.3. Organizações Militares (OM´s) investigadas  

A missão Constitucional da FAB é defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais, a 

Lei e a ordem, por iniciativa de qualquer dos poderes constitucionais. Cabe à Aeronáutica, 

como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, 

na forma determinada pelo Presidente da República. Em sua missão síntese cabe a FAB: 

“manter a soberania do espaço aéreo nacional com vistas à defesa da pátria”. FAB – DMA 

1-1 (MD, 2012b p.1). 

A Aeronáutica vislumbra ser reconhecida, nacional e internacionalmente, pela sua prontidão e 

capacidade operacional para defender os interesses brasileiros em estreita cooperação com as 

demais Forças. 

No território nacional a FAB é dividida em sete jurisdições denominadas de Comando Aéreos 

Regionais (COMARES) e conta com o trabalho de, aproximadamente, 78.000 servidores civis 

e militares.  

Dentre as organizações existentes destacam-se as OM´s, constantes na Figura 6.10, que fazem 

parte do estudo em questão para a proposição do Modelo Integrado de Gestão de Resíduos. 

As três organizações estão localizadas na área de jurisdição do Terceiro Comando Aéreo 

Regional (III COMAR), no Rio de Janeiro.   
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Diretoria de 
Engenharia da 
Aeronáutica
(OM normatizadora)

Diretoria de Saúde 
da Aeronáutica
(OM administradora) 

Hospital de Força 
Aérea do Galeão
(OM executora)

Macro Universo

• Força Aérea Brasileira (FAB)

Foco – Micro Universo

• Organizações Militares (OM)

 

Figura 6.10 – Representação das OM´s abordadas no estudo, sob jurisdição do III COMAR, no Rio de Janeiro. 

Fonte: Elaboração própria (2015).  

 

6.3.1. Diretorias de Engenharia e de Saúde da Aeronáutica  

As Diretorias investigadas, de Engenharia da Aeronáutica e de Saúde da Aeronáutica, estão 

localizadas no centro da Cidade do Rio de Janeiro, próximo ao Aeroporto Santos Dumont, 

bairro Castelo, conforme configurado no mapa da Figura 6.11. 

 
 

 

DIRENG e DIRSA 
Baia de 

Guanabara 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 
Figura 6.11 – Mapa com a Localização das Diretorias DIRENG e DIRSA. 

Fonte: Imagem Digital globe (Google Earth Map, 2015). 
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6.3.1.1. Diretoria de Engenharia da Aeronáutica – DIRENG 

A DIRENG foi criada de acordo com o Decreto nº. 81.199, de 9 de janeiro de 1978 (BRASIL, 

1978) e regulamentada pela Portaria nº. 847/GM3, de 19 de dezembro de 1996 (BRASIL, 

1996). 

Sediada no prédio do Comando da Aeronáutica, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do 

Rio de Janeiro, a DIRENG é uma OM subordinada ao Comando Geral de Apoio (COMGAP) 

da FAB e, atualmente, possui um efetivo de 260 servidores entre civis e militares. A ela 

compete estabelecer as normas, planos, programas e projetos, e propor requisitos referentes às 

atividades de apoio de engenharia necessárias ao desenvolvimento do Poder Aeroespacial, 

bem como às de apoio de engenharia decorrentes dos encargos dos Sistemas e de seus Elos, 

dos quais a DIRENG é o Órgão Central.  

Em todos os segmentos da Aeronáutica encontra-se a Engenharia da Aeronáutica, sendo a 

DIRENG a responsável por atender e supervisionar/fiscalizar tecnicamente todos os setores 

de projetos e obras de responsabilidade do Comando da Aeronáutica (COMAER). 

Recentemente, com a reformulação de seu Regulamento Organizacional (ROCA 21-69), 

aprovado pela Portaria 677/GC3 (2014), para além da Direção (DIR) existem três 

subdiretorias (Figura 6.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.12 – Organograma Básico da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG) 

Fonte: Elaboração própria (2015), com base no Regulamento Organizacional (ROCA 21-69 /2014). 
 

Porém, esta nova edição não contempla um setor específico para os cuidados com o meio 

ambiente, embora exista, na DIRENG, um Grupo de Trabalho de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (GTMAS). Tal informação foi confirmada em entrevistas aos gestores e aos 

servidores desta diretoria que estão demonstradas no Capítulo 5 nos Procedimentos 

Metodológicos da Pesquisa e Apêndice A.  

O GTMAS tem atuado para a implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P) e do Plano de Logística Sustentável (PLS), sensibilizando gestores e servidores às 
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condutas ambientalmente saudáveis.  Inclusive estão em fase de formulação, pelo grupo, as 

Instruções Normativas do Comando da Aeronáutica (ICA) para a economia de água, de 

energia, o licenciamento ambiental e o correto manejo dos resíduos gerados. Porém, a 

DIRENG não possui profissionais específicos para a área de meio ambiente, nem este tipo de 

profissional consta no quadro militar do efetivo da Diretoria.  

O Centro de Estudos e Projetos (CEP) que projeta as edificações tendo em vista o alcance dos 

princípios ambientais quanto à economia de água e de energia, aproveitamento de água de 

chuva, ao tratamento de efluentes com as Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Estações 

de Tratamento de Efluentes Industriais (ETEI), entre outros, visa às construções sustentáveis, 

respeitando a legislação ambiental. Nos projetos da área hospitalar são também obedecidos os 

regulamentos e legislações vigentes. 

Conforme o Regulamento Interno da DIRENG, a Divisão de Fiscalização supervisiona todas 

as execuções de projetos de construções, reforma e ampliações no âmbito do COMAER, 

inclusive as hospitalares, em todo o país. Porém, a falta de profissionais habilitados para a 

gestão de meio ambiente dificulta o controle na execução das edificações que contemplam o 

manejo e descarte de resíduos, principalmente na área hospitalar. Há necessidade de uma 

Divisão de Sustentabilidade e Meio Ambiente (DSUMA). Tal informação foi confirmada em 

entrevistas aos gestores e aos servidores desta diretoria que estão demonstradas no Capítulo 5 

nos Procedimentos Metodológicos da Pesquisa.  

6.3.1.2. Diretoria de Saúde da Aeronáutica – DIRSA  

A criação do Serviço de Saúde da Aeronáutica coincide com o surgimento do então 

Ministério da Aeronáutica, em 1941, e a guerra na Europa, quando surgiram as primeiras 

necessidades relativas à medicina de aviação. Nos anos seguintes, a estrutura evoluiu na 

quantidade de Organizações especializadas no atendimento médico-hospitalar para os 

militares e seus dependentes. Em 1944, o Serviço de Saúde possuía representações em cada 

uma das cinco Zonas Aéreas existentes naquela época no Brasil, com organizações sanitárias 

(Centros Médicos) nos grandes estabelecimentos e nas Unidades de Aviação, além de contar 

com o Hospital Central da Aeronáutica (HCA).  

A DIRSA foi criada de acordo com o Decreto-Lei n°. 7.147 de 12 de Dezembro de 1944. 

Sediada no prédio do Comando da Aeronáutica, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do 

Rio de Janeiro. É uma OM subordinada ao Comando Geral do Pessoal (COMGEP) da FAB, e 
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é responsável por 286.000 beneficiários do sistema de saúde em: três Hospitais e duas 

Odontoclínicas de 4° Escalão
86

; seis Hospitais com suas Odontoclínicas e uma Odontoclínica 

de 3° Escalão; sete Hospitais de Base/Esquadrão reforçado; cinco Hospitais de 

Base/Esquadrão Intermediário; cinco Hospitais de Base/Esquadrão Básico; 13 Postos 

Médicos de 2° escalão; e 35 dispensários médicos do 1° escalão (BRASIL, 1944). 

A Portaria do Comando Geral de Pessoal (COMGEP) nº. 215/5EM, de 13 de dezembro de 

2010, aprova o novo Regimento Interno da Diretoria de Saúde. No Art. 2º a DIRSA, de 

acordo com a Portaria nº 166/GC3, de 22 de março de 2010, é Unidade Gestora Credora (UG 

CRED), (MD, 2010a). Recentemente, em 1º de janeiro de 2014, foi ativado no Rio de Janeiro, 

o Grupamento de Apoio Logístico de Saúde (GALS/RJ). A unidade passou a ser responsável 

pelo apoio logístico e administrativo das unidades de saúde localizadas no Rio de Janeiro 

(MD, 2010a). 

O GALS foi criado para otimizar os processos administrativos do Comando da Aeronáutica 

no que se refere aos assuntos da saúde, de acordo com as diretrizes do Comando Geral de 

Pessoal (COMGEP) e atende às necessidades dos laboratórios, centro de medicina, hospitais 

da aeronáutica entre eles o HFAG. Como unidade administrativa de orçamento e finanças, 

recentemente criada, pode-se constatar através das entrevistas aos gestores da DIRSA e 

HFAG, constantes do Apêndice A, as dificuldades na gestão integrada com o HFAG, quanto 

às compras e licitações sustentáveis e compartilhadas. 

O Art. 1º do ROCA 21-13 - REGULAMENTO DA DIRETORIA DE SAÚDE, de 2014, 

indica que a DIRSA, tem por finalidade tratar das atividades relacionadas com a área de 

saúde, no âmbito do COMAER. No seu Art. 4º, que trata das competências da DIRSA, pode-

se destacar os itens que estão diretamente relacionados com a investigação e com os estudos 

de integração das Diretorias de Saúde e de Engenharia com o objeto de estudo, o HFAG, no 

que se refere à qualificação profissional e à compra de materiais e equipamentos de saúde que 

provavelmente gerarão resíduos (MD, 2014a): “VI - padronizar procedimentos, equipamentos 

e materiais de saúde bem como as instalações médico-hospitalares componentes do SISAU; 

VII - controlar e distribuir o suprimento de materiais de saúde bem como de itens especiais 

aos elos do SISAU; VIII - planejar, coordenar, supervisionar e controlar cursos técnicos de 

especialização ou de aperfeiçoamento do pessoal de Saúde, visando à melhoria da 

qualificação profissional no SISAU” (MD, 2014b, p. 7). 

                                                 
86 Escalão funcional – nível de atendimento da unidade de saúde. Exemplo 4º escalão - de alto nível. Atende seu público usuário 

de forma plena e eficaz. 
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A diretoria de Saúde está também subdividida em três subdiretorias, conforme organograma 

da Figura 6.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.13 – Organograma Básico da Diretoria de Saúde da Aeronáutica (DIRSA). 

Fonte: Elaboração própria (2015), com base no Regulamento Organizacional (ROCA 21-69/2014). 
 

Observa-se, após analise do conteúdo do regulamento e das entrevistas aos gestores e aos 

servidores da DIRSA, que a diretoria não tinha conhecimento da Política de Sustentabilidade 

e Meio Ambiente, do MMA, nem da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e do 

Plano de Logística Sustentável (PLS), tão pouco vislumbrava a possibilidade de integração 

com a Diretoria de Engenharia para desenvolver os assuntos relativos aos resíduos.  

Foi unanime a confirmação de que a gestão integrada entre as Diretorias e o HFAG deve ser 

ministrada através da Divisão de Sustentabilidade e Meio Ambiente (DSUMA), a ser criada e 

subordinada à Diretoria de Engenharia (DIRENG), a quem compete o controle de normas e 

legislações e todas as obras e benfeitorias das OM, além de atribuições acessórias como a de 

zelar pelo património da FAB. 

Após conclusão das entrevistas na DIRSA, pode-se perceber que diante do organograma 

desenhado, a Subdiretoria Técnica seria o elo de ligação com a DSUMA, a ser criada para 

normatizar, fiscalizar e controlar as políticas de sustentabilidade e meio ambiente a serem 

implementadas integrando as OM estudadas. Os entrevistados, unanimemente, confirmaram a 

necessidade desta assessoria para melhor atender as exigências das políticas de 

sustentabilidade e meio ambiente e as exigências das resoluções a respeito dos RSS, o que 

desoneraria os profissionais da área médica de mais uma atribuição, além do cumprimento 

dos serviços militares. 

6.3.2. Hospital de Força Aérea do Galeão - HFAG  

Sediado na Ilha do Governador, região metropolitana do Rio de Janeiro, próximo ao 

Aeroporto Internacional do Galeão (Figura 6.14), o HFAG é uma OM do COMAER, criada 

em 30 de junho de 1980.  
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Figura 6.14 – Mapa da região Metropolitana do Rio de Janeiro com a localização da Ilha do Governador onde 

está sediado o Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG). 

Fonte: Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro (PMRJ, 2013b). 

 

O HFAG é diretamente subordinado ao Diretor da Diretoria de Saúde da Aeronáutica e é 

classificado como Unidade Gestora Executora.  

Considerado hospital de grande porte, possui 148 leitos e tem por finalidade prover a 

assistência médico-hospitalar e odontológica em nível de prevenção, tratamento médico 

cirúrgico e reabilitação. Presta serviços de saúde (ambulatorial, hospitalar e de apoio 

psicossocial) aos militares da Aeronáutica e seus dependentes. Executa, também, inspeção de 

saúde dos militares e dos aeronautas civis, de acordo com a legislação em vigor e ordens da 

Diretoria de Saúde.  

Participa em ações humanitárias e atende aos grandes eventos ocorridos no Brasil. Em 2016, 

estará atendendo a defesa aos possíveis ataques químicos nas olimpíadas, de acordo com as 

regras preconizadas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). É um Hospital 

Militar de referência no sistema de saúde, no Brasil.  

Já há 22 anos que possui um dos principais Centros de referência em Tratamento de 

Queimados (CTQ) da América Latina. O CTQ presta atendimento de emergência à sociedade, 

às vítimas de acidentes aeronáuticos, a militares das forças armadas e funcionários de 

empresas conveniadas especializadas na explosão e refino de petróleo, e empresas de 

fornecimento de energia elétrica, química industrial e siderurgia. 

Possui uma área total de terreno de 171.412,88m
2
, Figura 6.15, e ocupa uma área total 

construída de 343.387,76m
2
, distribuída em 31 (trinta e uma) edificações de um a três 

pavimentos. 

 



 

191 

 

 
Figura 6.15 - Delimitação da área patrimonial e localização do HFAG e Laboratório Químico e Farmacêutico da 

Aeronáutica (LAQFA) - sediado na Ilha do Governador, Rio de Janeiro, Brasil. 

Fonte: Imagem Digital Globe (Google Earth, 2015). 

Atualmente, é dirigido por um oficial general (brigadeiro médico), posto máximo na 

hierarquia militar, para a gestão hospitalar. Funciona 24 h/dia em atividades diversas de 

suporte a saúde
87

.  

De acordo com a Figura 6.16, o HFAG apresenta seis divisões subordinadas aos diretores na 

escala hierárquica, da maior para a menor patente, entre brigadeiro, coronel, tenente coronel e 

major.  

Abaixo destas patentes estão os capitães, 1º e 2º tenentes, suboficiais, sargentos, cabos e 

soldados, que além das atividades organizacionais de um hospital como, atendimentos diários 

aos pacientes e plantão médico, prestam serviços da atividade militar, como serviços de 

guarda militar, formaturas e oficial de dia. 

 
DIRETOR 

Brigadeiro Médico 

VICE-DIRETOR 
Coronel Médico 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 
Tenente Coronel Médico 

DIVISÃO MÉDICA 
Major  Médico 

DIVISÃO ODONTOLÓGICA 
Coronel Médico 

DIVISÃO FARMACÊUTICA 
Tenente Coronel Médico 

DIVISÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Tenente Coronel Médico 
DIVISÃO DE ENSINO 

Major Médico 

 
Figura 6.16 – Organograma do Hospital da Força Aérea do Galeão (HFAG). 

Fonte: Elaboração própria (2015), com base na Intranet – Sistema de comunicação interna da Força Aérea. 

                                                 
87 Atividades - de Laboratório, Emergência, Diagnóstico por imagem, Terapia Intensiva adulta, Unidades de internação, e 

Hemoterapia. Possui as seguintes especialidades e Serviços: Alergologia, Análises Clínicas, Anatomia Patológica, Cardiologia, Cirurgia 
Geral, Cirurgia Cardíaca, Neurocirurgia, Cirurgia Torácica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Dermatologia, Emergência, Endocrinologia, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastroenterologia, Geriatria, Hemoterapia, Laboratório, Medicina Intensiva (adulto), Medicina 

Nuclear, Neurologia, Nutrição, Odontologia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Proctologia e Urologia. 
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6.4.  Diagnóstico dos resíduos sólidos do HFAG 

Foram diagnosticados qualitativa e quantitativamente os resíduos sólidos produzidos nas 

fontes geradoras; sua prevenção; sua forma de segregação; os sistemas de coleta, transporte e 

transbordo; o tipo de tratamento; o descarte e os riscos do manejo inadequados dos resíduos.  

Também foram observados os obstáculos e as necessidades, os pontos fortes e fracos; os 

meios disponíveis e potenciais para verificação do cumprimento das normas legais de 

resíduos sólidos; analisadas as estratégias existentes, no HFAG, para a gestão dos resíduos, e 

verificada a existência ou não de um Plano de Ação para cumprimento das normas legais de 

gestão de resíduos sólidos; avaliados os aspectos económicos, administrativos e 

socioambientais; e verificado o incentivo a oferta de educação ambiental, como também, 

estabelecidos alguns Indicadores de desempenho organizacional. 

Estes procedimentos têm como base a Lei nº. 12.305 (BRASIL, 2010c) da PNRS, a A3P 

(MMA, 1999a) e as resoluções RDC nº. 306 (MS, 2004) e CONAMA nº. 358 (MMA, 2005), 

as NBRs, da ABNT e as Normas Técnicas da Companhia de Limpeza Urbana (COMLURB) 

do município do Rio de Janeiro.  

6.4.1. Análise qualitativa do tipo de resíduo gerado  

Para interpretar a realidade, no cenário dos resíduos gerados no HFAG, foram analisados 

nesta etapa de pesquisa de campo os resíduos encontrados em cada setor do Hospital, desde a 

GERAÇÃO, a SEGREGAÇÃO e o ACONDICIONAMENTO, o TRANSPORTE, até ao 

DESTINO FINAL. 

A Figura 6.17 localiza os setores investigados no prédio principal (1º, 2º e 3º pavimentos) e 

edificações anexas e a Figura 6.18 localiza os setores investigados no prédio principal 

(subsolo) do HFAG.  
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         Figura 6.17 – Planta esquemática de locação dos setores investigados no HFAG (1º, 2º e 3º pavimentos). 

         Fonte: Elaboração própria, com base na Imagem Digital Google Earth e do projeto do hospital (2015). 
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        Figura 6.18 – Planta esquemática de locação dos setores investigados no HFAG (subsolo). 

        Fonte: Elaboração própria, com base no Projeto do hospital do HFAG (2015). 
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Na primeira fase do diagnóstico foram identificados e classificados os RSS, os Resíduos 

Comuns, os Resíduos Orgânicos e os RCC, de acordo com as normas e legislações citadas no 

Capítulo 3 e a classificação científica indicada no Capítulo 4.  

Verificou-se a adequação (classificada como Sim – representada pela letra S), a não 

adequação (classificada como Não – representada pela letra N), ou a adequação parcial 

(classificada como Parcialmente ou Parcial), dos resíduos nos ambientes assinalados nas 

Figuras 6.17 e 6.18. 

Além disso, foi verificado o tipo de intervenção na segregação ou separação dos resíduos no 

momento e no local de sua geração; o acondicionamento imediato interno; até ao 

acondicionamento no abrigo externo, de acordo com a classificação científica adotada (Classe 

A, B, C, D e E) e pela legislação RDC nº. 306 (MS, 2004), CONAMA nº. 358 (MMA, 2005), 

e normas NBR 7.500 (ABNT, 2004c), NBR 9.191 (ABNT, 2000).   

De um modo geral os resíduos gerados no HFAG são acondicionados corretamente em 

recipientes (coletores ou bombonas) constituídos de material compatível com o resíduo, com 

sacos nas seguintes cores, conforme as normas e sua classificação:  

 
Resíduo infectante: branco leitoso de acordo com a norma NBR 9.191 (2000), da ABNT e vermelho para os 

resíduos do tipo A1, A3 e A5;  

Resíduo químico: bombonas de cor azul com identificação resíduo tóxico;  

Resíduo comum: sacos plásticos de cor azul;  

Resíduo orgânico do setor de Nutrição e Dietética (cozinha, copas e cantinas);  

Resíduos de Construção Civil (RCC) - (entulhos) procedente de obras: saco plástico de cor preto; Roupas 

contaminadas: saco verde para Hamper
88

 hospitalar;  

Resíduo químico (Medicamentos Vencidos): saco plástico comum (transparente) relacionado em impresso 

próprio para devolução ao setor de farmácia, onde são acondicionados em saco branco leitoso com 

identificação; e  

Resíduo químico (medicamentos parcialmente utilizados): saco plástico comum (transparente) 

relacionados em impresso próprio para devolução ao setor de farmácia.  

 

Todos os resíduos são recolhidos dos abrigos internos para o abrigo externo, por funcionário 

do setor de higienização e limpeza designado exclusivamente para esta tarefa, pela empresa 

contratada, cognominada de Empresa (N), e dos abrigos externos para o tratamento externo 

até o destino final pela(s) Empresa(s) (A, F e V) prestadora(s) de serviços de coleta e 

transporte de Resíduos Comuns e RSS. Os RSS são controlados e registados através de 

impresso próprio denominado “MANIFESTO DE RSS” (Anexo D). Os RCC são recolhidos e 

transportados pelas empresas responsáveis pelas obras executadas no hospital.  

A seguir, conforme apresentado nos Quadros 6.3 a 6.22, através das visitas in loco, 

                                                 
88 Hamper – Cesto de roupa suja. 
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explicitadas no Capítulo 5 de Suporte Metodológico da Pesquisa, foram verificadas as 

adequações de cada setor investigado: 

Quanto aos setores de Vacinação e a Unidade de Atendimento ou Apoio a Criança (UAC), 

situados em prédio anexo ao hospital, na Ala Norte do sítio hospitalar, no Quadro 6.3, 

observa-se a adequação no manejo de resíduos infectantes e biológicos até o correto descarte 

que é efetuado pela secção de microbiologia do Hospital Central da Aeronáutica (HCA). O 

HCA que se situa em outro bairro da cidade do Rio de Janeiro efetua a esterilização dos 

micro-organismos vivos presentes nas vacinas por autoclavação (a aproximadamente 200 

graus de calor úmido). Porém, quanto ao resíduo comum, há deficiência no seu 

armazenamento temporário (depósito interno destes setores, no HFAG), necessitando os dois 

setores da construção de local apropriado.  

Quadro 6.3 – Investigação dos Setores de Vacinação e Unidade de Atendimento a Criança (UAC) prédio anexo - 

Ala Norte. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 
MANEJO 

Conforme PNRS, ABNT e RDC 

ADEQUADO 

S Parcialmente N 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACINAÇÃO  

 

E 

 

UNIDADE  

DE 
ATENDIMENTO 

A CRIANÇA 

(UAC) 

 

 

 

 

 

Grupo A 

Infectantes 

e 

biológicos 

 
 

Vacinas e  
Imunobiológicos 

OBS. 1 

Descartar em recipiente rígido, resistente a 
punctura e vazamento.  

   

Colocar em saco branco leitoso, resistente e 

impermeável com simbologia de resíduo 
INFECTANTE ou BIOLÓGICO. 

   

Encaminhar para autoclavação.     

OBS. 1: estes resíduos são descartados pela seção de microbiologia do Hospital Central da Aeronáutica (HCA). 

 

 

 

 
 

 

Grupo E 

Perfuro 

cortantes 

 

 

 

 
 

 

Agulhas com 
seringas, 

ampolas, vidros 

em geral. 

*1. Descartar em caixas coletoras apropriadas, 

ou na ausência das caixas em recipientes rígidos, 

resistentes à punctura, ruptura e vazamentos, com 

tampa (tipo descarpack®).  

  

* 

 

Substituir quando atingem a 2/3 da capacidade ou 

trocar os recipientes a cada 72 horas, 
independente do preenchimento. 

  

* 

 

Colocar em sacos brancos (opacos) identificados 

com o símbolo “INFECTANTE”. 

 *  

Armazenar no abrigo interno. NOTA 1.  *  

Coletar nos horários pré-determinados e destinar 
ao abrigo externo. 

 *  

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23 

Quando Não há descaracterização física das estruturas - em saco branco leitoso.    
Quando há descaracterização - acondicionar como resíduo comum classe D.    

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

OBS.2: todo recipiente deve ser fechado ao atingir 2/3 de sua capacidade, de forma a não possibilitar 

vazamento ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. 

 Coletores 

quebrados 

 

NOTA 1: A Enfermagem é responsável pelo lacre do coletor, e deve acionar o funcionário da empresa 

terceirizada de limpeza para o transporte da caixa coletora dentro de saco branco leitoso até o abrigo externo. 

   

NOTA 2 - Logo após o descarte, todos os resíduos são recolhidos do abrigo interno para o abrigo externo por 

funcionário da empresa terceirizada do setor de higienização e limpeza designado exclusivamente para esta 

tarefa e deste pela(s) Empresa(s) prestadora(s) de serviços de coleta e transporte de RSS (Resíduos Sólidos 
de Saúde) para o destino final adequado. Para o manejo deve ser utilizado (Equipamento de Proteção 

Individual (E.P.I) adequado para a realização do procedimento. 

  

Necessário 

abrigo interno 

 

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

 

Nos setores de Internação (1º e 3º pavimento), Centro Cirúrgico (CC), Centro de 

Tratamento Intensivo (CTI), Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Oncologia, 
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Hemodiálises, Ambulatório, Atendimento ao paciente, Emergência e Ortopedia, 

assinalados no Quadro 6.4, detectou-se a presença de resíduos infectantes, químicos, químicos 

perigosos, perfurocortantes e comuns. Foram observadas dificuldades para a segregação 

destes resíduos nas áreas, principalmente, de Emergência, no Centro Cirúrgico e Centro de 

Tratamento Intensivo (CTI), onde o trabalho tem ritmo intenso e não existem servidores para 

lidarem, exclusivamente, com a segregação de resíduos nestes ambientes, portanto os resíduos 

são coletados sem segregação e todos são considerados infectantes.  

No setor do CTI foram detectados alguns boxes de atendimento aos pacientes, sem recipientes 

coletores ou com recipientes sem tampa. Observou-se que a qualidade do material para coletar 

os resíduos não é apropriada, pois 70% dos coletores possuem alguma avaria (sem pedal, sem 

tampa ou sem identificação). Para compra de materiais e equipamentos de melhor qualidade 

deveriam ser observadas, as disposições legislativas estabelecidas no Capítulo 3 que permitem 

a compra de materiais sustentáveis, não havendo necessidade de licitar materiais pelo menor 

preço, conforme preconiza a Lei nº. 8.666 (BRASIL, 1993), que muitas vezes sugere baixa 

qualidade, existindo a possibilidade de compras sustentáveis e compartilhadas para reduzir 

custos. O novo setor criado para administrar as compras do hospital, o GALS/RJ, não tem 

costume de seguir as Instruções Normativas (IN), do MPOG, para compras sustentáveis e 

compartilhadas melhorando a qualidade do material utilizado. 

De entre os “resíduos especiais dos serviços de saúde” o mercúrio (Hg), classificado como 

metal pesado, presente nos equipamentos como os termómetros e os manómetros, segundo a 

WHO (1999), devem ser banidos dos hospitais. É importante mencionar a presença de 

mercúrio em equipamentos utilizados no HFAG. 

De acordo com a resolução CONAMA nº. 257 (MMA, 1999b), os resíduos contendo 

mercúrio deverão ser encaminhados para recuperação. Para o descarte do mercúrio o coletor 

deve ter símbolos compatíveis com suas características e periculosidade, e devem ser 

transportados ao Aterro Sanitário Industrial para Resíduos Perigosos – Classe I. 

Quanto aos resíduos de gesso gerados na Ortopedia há um tratamento preliminar, específico 

ao lado do da sala de gesso. Posteriormente, ao tratamento preliminar o material é lançado à 

rede de esgoto para a moderna Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), da Companhia 

Estadual de Água e Esgoto (CEDAE), existente no bairro onde se encontra o hospital.  
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Quadro 6.4 – Investigação dos Setores de Internação (1º e 3º pav.), Centro Cirúrgico (CC), Centro de Tratamento 

Intensivo (CTI), Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Oncologia, Hemodiálises, Ambulatório, Atendimento 

ao paciente, Emergência e Ortopedia. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  
ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme PNRS, ABNT e RDC 

ADEQUADO 

S Parcialmente N 

 

 

INTERNAÇÃO  

 

CTI ADULTO 

UTI 

HEMODIÁLIS 

 

 

 

Grupo A 

Infectantes 

ou 

biológicos 

 

 

 
 

Recipientes 

utilizados que 
mantiveram 

contato com o 

paciente. 

*2.Descartar em recipiente rígido, 

resistente a punctura e vazamento.  

 Coletores quebrados; 

Áreas sem coletores. 

 

Colocar em saco branco leitoso, 

resistente e impermeável com 
simbologia de resíduo INFECTANTE 

ou BIOLÓGICO. 

  

Coletores sem 

identificação 

 

Utilizar saco duplo para resíduos 
pesados e úmidos. 

   

Encaminhar para o abrigo externo.    

ORTOPEDIA 

NOTA 3: Os resíduos gerados nestes setores são considerados infectantes ou biológicos devido à característica de 

patologia da unidade – infecciosa. 

 

Grupo B 

Químico 

 

Medicamentos 

vencidos 

*3. Descartar em saco plástico 

comum (transparente).  

   

Relacionar em formulário próprio para 

devolução ao setor de farmácia. 

Os demais resíduos encontrados nestes setores não são considerados infectantes: 

 

 

 

 

 
AMBULATÓRIO 

 

 

 

 

 

Grupo B 

Químico 

 

 

 
Medicamentos 

parcialmente 

utilizados 
(antimicrobiano 

de frasco ampola) 

Descartar em Bombonas com tampa 

rosqueada. 

   

Identificar com rótulos de fundo 
branco, desenho e contornos pretos, 

contendo símbolo e inscrição de 

resíduo tóxico.  

   

Recolher pelo funcionário da limpeza 
para o abrigo externo. 

   

Recolher por Empresa prestadora de 

serviços de coleta e transporte de 
RQS(Resíduos Químicos de Saúde). 

   

ATENDIMENTO 

AO PACIENTE 

 

Grupo B 

Químicos e 

perigosos 

 

 

Termômetros 

Acondicionar em bombonas de 

resíduos químicos sob selo d’água.  
  

 

Necessário eliminar 

equipamentos que 

utilizam o mercúrio 

 

Encaminhar ao setor de farmácia. 

EMERGÊNCIA 

Coletar por pela empresa especializada 
na coleta de resíduos químicos para 

posterior recuperação. 

 

Grupo E 

Perfuro-

cortantes 

Scalps, agulhas c/ 
seringas, lâminas 

de bisturi e 

barbear, ampolas, 
vidros quebrados. 

*1.Seguem as informações contidas 

no (QUADRO 6.3) quanto ao 

acondicionamento e à 

adequabilidade. NOTA 1 

  

 

* 

 

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 

Grupo D 

Comum 

 

 Gesso 

 

Tratamento preliminar específico.    

CENTRO 

CIRÚRGICO 

Lançar a rede de esgoto existente.    

Tratamento pela CEDAE    

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

Ver OBS.2: do QUADRO 6.3  Coletores quebrados  

NOTA 1: A Enfermagem é responsável pelo lacre dos coletores, e deve acionar o funcionário da 
empresa terceirizada de limpeza para o transporte da caixa coletora dentro de saco branco leitoso. 

   

Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3  Necessário abrigo interno  

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

No setor de internação, especificamente nos halls de entrada dos quartos de pacientes, 

Quadro 6.5, foram detetados coletores lado a lado para resíduos infectantes e comuns, muitos 

deles sem identificação e sem tampas, e com pedais quebrados. A falta de indicação adequada 

faz com que os resíduos comuns sejam despejados, por pacientes e acompanhantes, nos 

coletores dos resíduos infectantes, aumentando desnecessariamente o seu volume e assim 

onerando o descarte, pois o custo de descarte deste resíduo é 30% maior.  Não há um 

programa de educação ambiental para os pacientes e acompanhantes para o correto descarte 

de resíduos.  
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Quadro 6.5 – Investigação dos Halls de entrada dos quartos de pacientes. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 

Cf PNRS, ABNT e RDC. 

ADEQUADO 

S Parcialmente N 

 

 

 

 

 

 

QUARTOS DE 

PACIENTES, 

BANHEIROS E 

HALLS DE 

ENTRADA 

 

 

 

 

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

 

 
Os resíduos comuns encontrados neste setor estão sendo misturados aos recipientes de resíduos infectantes. 

 

 

Grupo A 

Infectantes ou 

biológicos 

 
Materiais utilizados nos 

quartos que mantiveram 

contato com o paciente. 

*2. Seguem as informações 

contidas no (QUADRO 6.4) 

quanto ao 

acondicionamento 

 

  

Descartados em 

coletores no 

hall dos quartos 

 

 

Grupo E 

Perfuro 

cortantes 

 

 
Scalps, agulhas c/ seringas, 

ampolas, vidros quebrados. 

*1. Seguem as informações 

contidas no (QUADRO 6.3) 

quanto ao 

acondicionamento e à 

adequabilidade. NOTA 1. 

 

  
 

* 

 

 

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 

 

 

OBS.2: todo recipiente deve ser fechado ao atingir 2/3 de sua capacidade, de forma a não possibilitar 

vazamento ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. 

 Coletores 

pequenos 

 

Ver NOTA 1 do QUADRO 6.3    

Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3  Necessário abrigo 

interno 
 

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

 

Conforme investigação e entrevistas aos profissionais de enfermagem, dos Postos de 

enfermagem (Quadro 6.6), os resíduos infectantes, em 2012, eram recolhidos em carrinhos 

apropriados, pelos enfermeiros, diretamente aos postos de enfermagem e não havia coletores 

de resíduos infectantes nos halls dos quartos. Consequentemente, a atual forma de manejo 

(retorno dos coletores para os halls dos quartos), alterou o volume de resíduos infectantes. 

Atualmente, o aumento de 30% no quantitativo destes resíduos, também se deve à falta de 

educação ambiental dos pacientes e acompanhantes. Na verdade, estes resíduos devem ser de 

responsabilidade do profissional habilitado.  

Ainda nas investigações deste setor foram observadas as dificuldades na coleta de resíduos do 

posto de enfermagem para o depósito interno. A relação entre coletor – tempo de retirada – 

número de empregados da empresa terceiro setor N necessita ser revista. Os coletores de 

resíduos existentes nos postos de enfermagem são pequenos e o tempo e número de retiradas 

não evita o transbordo, embora sejam recolhidos quatro vezes ao dia pela empresa N, 

contratada para recolhimento de resíduos internos. Coletores maiores facilitarão a vazão 

possibilitando melhor fluxo no descarte. Além da dimensão dos coletores, a melhor qualidade 

dos coletores facilitará a coleta.  
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Quadro 6.6 – Investigação dos Postos de Enfermagem.  
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 

Cf PNRS, ABNT e RDC 

ADEQUADO 

S Parcialmente N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTOS DE 

ENFERMAGEM 

 

Grupo A 

Infectantes ou 

biológicos 

Bolsas transfusionais vazias 

ou c/ volume residual pós-

transfusão. Recipientes 
utilizados nos quartos em 

contato com o paciente. 

 

*2.Seguem as informações 

contidas no (QUADRO 6.4) 

quanto ao acondicionamento. 

  

Descartados em 

coletores no 

hall dos quartos 

 

 

Grupo E 

Perfuro-

cortantes 

 

Scalps, agulhas com seringas, 
lâminas, ampolas, vidros em 

geral quebrados. 

 

*1.Seguem as informações 

contidas no (QUADRO 6.3) 

quanto ao acondicionamento 

e à adequabilidade e NOTA1. 

 

  

 

* 

 

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 

 

OBS.2: todo recipiente deve ser fechado ao atingir 2/3 de sua capacidade, de forma a 
não possibilitar vazamento ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. 

  

Coletores 

pequenos 

 

 

 

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

 

Ver NOTA 1 do QUADRO 6.3    

Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3  Necessário abrigo 

interno 
 

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

 

O setor de Farmácia, Quadro 6.7, recebe medicamentos vencidos de todo o hospital, 

acondicionados em sacos de plástico comum (transparente), relacionados em formulário 

próprio para devolução ao setor de farmácia, e posteriormente são acondicionados, na 

farmácia, em saco branco leitoso com identificação resíduo químico-medicamento vencido. 

Em seguida, são acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o 

resíduo, resistente, rígido e estanque com tampa rosqueada e vedante contendo símbolo e a 

inscrição de resíduo tóxico. Estes resíduos encontram-se colocados num espaço no setor de 

farmácia. Para maior segurança deveriam ser armazenados em sala própria para este fim 

(abrigo intermediário), para posteriormente serem levados pela empresa terceirizada que é 

responsável pela circulação interna dos resíduos até o abrigo externo e serem recolhidos pela 

empresa “F”, prestadora de serviços de coleta e transporte de Resíduos Químicos de Saúde 

(RQS). 

Os Medicamentos parcialmente utilizados (antimicrobianos de frasco ampola) são 

acondicionados da mesma forma, contendo símbolo e inscrição de resíduo tóxico, porém são 

recolhidos pelo funcionário da limpeza diretamente para o abrigo externo para posteriormente 

serem recolhidos pela empresa prestadora de serviços de coleta e transporte de RQS. 
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Quadro 6.7 – Investigação do Setor de Farmácia. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO 

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme PNRS, ABNT e RDC 

ADEQUADOS 

S Parcialmente N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARMÁCIA 

(2º pav. do prédio 

da Internação) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo B 

Químico 

 

 

 
 

 

 
Medicamentos vencidos 

Receber os descartados em saco 

plástico comum (transparente) 

relacionados em formulário próprio. 

   

Acondicionar em saco branco leitoso 
com identificação resíduo químico-

medicamento vencido 

   

Armazenar em bombonas c/ 
identificação (resíduo tóxico), com 

tampa rosqueada e vedante. 

   

Depositar em sala própria para este 

fim, na farmácia. 
   

Descartar para o abrigo externo para 

serem recolhidos pela empresa que 

realiza a coleta de resíduos químicos. 

 

 
  

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

Grupo E 

Perfuro-

cortantes 

Materiais defeituosos ou 

quebrados, Scalps, 

agulhas lâminas de 

bisturi ampolas, vidros. 

*1. Seguem as informações contidas 

no (QUADRO 6.3) quanto ao 

acondicionamento e à 

adequabilidade. NOTA 1. 

  
 

* 

 

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 

Ver OBS.2: do QUADRO 6.3    

Ver NOTA 1 do QUADRO 6.3    

Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3    

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 
 

No setor de Odontologia (Quadro 6.8), prédio anexo do hospital, foram encontrados resíduos 

de Raios-X odontológicos colocados em recipientes improvisados. Como é de costume em 

vários setores do hospital também foi detectada a existência de uma copa para lanches e café 

onde são gerados resíduos orgânicos que não são segregados. 

Quadro 6.8 – Investigação do Setor de Odontologia. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme PNRS, ABNT e 

RDC 

ADEQUADO 

S Parcialmente N 

 

 

 

 

 

 

 

ODONTOLOGIA 

 

Grupo A 

Infectantes ou 

biológicos 

Recipientes utilizados em 

contato com o paciente. Luvas, 

swabs, gazes e algodão 
contaminados. 

*2. Seguem as informações 

contidas no (QUADRO 

6.4) quanto ao 

acondicionamento. 

 Coletores 

quebrados ou 

improvisados. 

 

 

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

Grupo B 

Químico 

 

Reveladores de Raios-X não 

utilizados e soluções 
concentradas. 

*4.Seguem as informações contidas no (QUADRO 

6.9) quanto ao acondicionamento e a adequabilidade. 

Grupo B 

Químico 

Fixadores *5. Seguem as informações contidas no (QUADRO 

6.9) quanto ao acondicionamento e a adequabilidade. 

 

Grupo E 

Perfuro 

cortantes 

Agulhas, seringas, ampolas de 
vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de 
bisturi, fios ortodônticos. 

*1. Seguem as informações 

contidas no (QUADRO 

6.3) quanto ao 

acondicionamento e à 

adequabilidade. NOTA 1. 

  

 

* 

 

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 

Ver OBS.2: do QUADRO 6.3    
Ver NOTA 1 do QUADRO 6.3    
Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3    

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

O setor de Radiologia, Quadro 6.9, ainda utiliza alguns equipamentos antigos de Raios-X e 

por este motivo gera resíduos químicos tóxicos, como a prata utilizada nas chapas dos 
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aparelhos. Demais equipamentos foram automatizados. A prata não é submetida a processo de 

recuperação no hospital, e é recolhida por empresa especializada (F) para posterior 

reaproveitamento sem ônus para o hospital, conforme observado em contrato. Percebe-se que 

os coletores de reveladores e das soluções concentradas não se encontram em bom estado. É 

necessário total atenção no acondicionamento dos resíduos gerados, pois devem ser 

observadas as exigências de compatibilidade química entre eles. Devem atender as diretrizes 

estabelecidas pelos órgãos ambientais para serem lançados posteriormente na rede de esgoto. 

Quadro 6.9 – Investigação do Setor de Radiologia.  
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO 

ENCONTRADO 

ACONDICIONAMENTO  

Conforme PNRS, ABNT e RDC 

ADEQUADO 

S Parcial/ N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIOLOGIA 

 

 

 

 

Grupo B 

Químico 

 

 

 

Reveladores de Raios-
X não utilizados e 

soluções concentradas. 

*4. Coletar em frascos de até 2 litros ou em 

bombonas de material compatível ao líquido 
armazenado, resistente, rígido e estanque, 

com tampa rosqueada e vedante.  

  

Necessário 
melhorar 

Coletores 

 

Submeter a processo de neutralização para 

alcançarem pH entre 7 e 9. 
   

Lançar na rede coletora de esgoto.     
 

 

 

Grupo B 

Químico 

 

 

 

 

Fixadores 

*5. Processo de recuperação da prata.     
Ou acondicionar em frascos de até 2 litros, 

ou em bombonas de material compatível ao 
líquido armazenado, resistente, rígido e 

estanque, com tampa rosqueada e vedante, 

sendo devidamente identificado. 

  

Necessário 
melhorar 

Coletores 

 

Armazenar em local destinado para ser 
coletado por empresa específica. 

   

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

 

Grupo E 

Perfuro 

cortantes 

scalps, agulhas com 

seringas, lâminas de 
bisturi  ampolas, 

vidros em geral 

quebrados 

*1.Seguem as informações contidas no 

(QUADRO 6.3) quanto ao 

acondicionamento e à adequabilidade. 

NOTA 1. 

  

 

* 

 

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 
Ver OBS.2: do QUADRO 6.3    
Ver NOTA 1 do QUADRO 6.3    
Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3    

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

 

Observa-se no ambiente do Laboratório (Quadro 6.10) que a conduta está correta para os 

resíduos infectantes, pois estão sendo tratados preliminarmente com a esterilização ou 

diminuição da carga bacteriana, sendo os tratamentos feitos por processos físicos ou químicos 

aprovados por norma. A respeito das substâncias químicas, especificamente, as substâncias 

químicas puras, as soluções desinfetantes, esterilizantes, e os reagentes vencidos, o tratamento 

garante padrões aceitáveis para emissões de líquidos na rede de efluentes de esgoto existente, 

para posterior tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), da Companhia Estadual 

de Água e Esgoto (CEDAE), de acordo com a legislação em vigor. O laboratório e a patologia 

possuem depósito intermediário de laminas que ficam acondicionadas durante 5 a 6 anos e 
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quando são descartadas acarretam um aumento considerável no descarte de resíduos 

perfurocortantes. 

Quadro 6.10- Investigação do Setor de Laboratório. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme PNRS, ABNT e RDC 

ADEQUADO 

S Parcial/ N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo A 

Infectantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Recipientes utilizados no 

laboratório 

 
 

 

Tratar preliminarmente por processos 

físicos ou com produtos químicos 

aprovados. 

   

Autoclavação - tratamento térmico mais 
utilizado. 

   

Descartar em recipiente rígido, resistente 

a punctura e vazamento. 

   

Colocar em saco branco leitoso, 

resistente e impermeável com 

simbologia de resíduo INFECTANTE 
ou BIOLÓGICO. 

   

Utilizar saco duplo para resíduos 

pesados e úmidos. 

   

Encaminhar para o abrigo externo.    

Fezes , urina, Descartar em esgoto sanitário “in 
natura”. 

   

Líquidos biológicos, 

secreções e excreções. 

Submeter à diminuição da carga 

bacteriana e descartar no esgoto sanitário 
com fluxo de água. 

   

 

Potes sujos 

Descartar em saco branco leitoso, 

resistente e impermeável com 

simbologia de resíduo INFECTANTE 
ou BIOLÓGICO. 

   

luvas, swabs, gazes. 

algodão contaminados. 

Descartar como material biológico em 

saco branco leitoso. 
   

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

 

 

 

 

Grupo B 

Químico 

 

Substâncias químicas 
puras. Soluções 

desinfetantes. 

Esterilizantes. 
Reagentes vencidos. 

Diluir com água antes de seu destino 
final no esgoto sanitário. 

   

Lançar em rede de esgoto nos padrões da 

legislação em vigor. 
   

Misturas líquidas oriundas 

das reações químicas. 

Tratar preliminarmente para diminuir 

suas potencialidades infectantes. 
   

Armazenar em local destinado para ser 
coletado por firma específica. 

   

Grupo E 

Perfuro 

cortantes 

Escalpes, agulhas c/ 

seringas, lâminas de bisturi 
e ampolas, vidros 

quebrados. 

*1.Seguem as informações contidas 

no (QUADRO 6.3) quanto ao 

acondicionamento e à 

adequabilidade.. NOTA 1. 

  

 

* 

 

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 

Ver OBS.2: do QUADRO 6.3    
Ver NOTA 1 do QUADRO 6.3    
Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3    

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

O setor de Hemoterapia (Quadro 6.11), prédio anexo do hospital, recebe sangue do Centro 

de Hemoterapia do Hospital da Aeronáutica dos Afonsos (HAAF) que possui um banco de 

sangue. Por este motivo, o sangue recebido com erros de identificação ou que tenha 

hemolizado (com quebra de moléculas), ou mesmo o que sobra do paciente (com temperatura 

elevada) é classificado como infectante e retorna na própria frasqueira térmica, ao HAAF. O 

tratamento previsto para bolsas contendo hemocomponentes contaminados ou vencidos é 

realizado fora da unidade geradora, o acondicionamento para transporte é feito em recipientes 
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rígidos, resistentes à punctura, rupturas e vazamentos, com tampas providas de controle de 

fechamento e devidamente identificados, conforme norma NBR 7.500 (ABNT, 2004c) de 

forma a garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento. Os vidros de reagentes são 

descartados juntamente com os perfurocortantes. 

Quadro 6.11 – Investigação do Setor de Hemoterapia. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO 

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme PNRS, ABNT e RDC 

ADEQUADO 

S Parcial/ N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEMOTERAPIA 

 

 

 

 

 

Grupo A 

Biológico 

 

 

 
Bolsas transfusionais 

vazias ou com volume 

residual pós-transfusão 

Coletar em saco branco leitoso.     

Encaminhar, em recipiente rígido, 

resistente a rupturas e a vazamentos, com 
sistema de fechamento que permita 

vedação, com alça. 

   

Identificar com a simbologia e expressão 

RESÍDUO BIOLÓGICO. 
   

Encaminhar para o abrigo externo pela 

empresa que transporta os resíduos 

internos do HFAG. 

   

 

 

 

 

Grupo A 

Biológico- 

Infectante 

 
 

 

 
Bolsas contendo hemo 

componentes 

contaminados ou 
vencidos 

Coletar em saco plástico vermelho    

Encaminhar, em recipiente rígido, 

resistente a rupturas e a vazamentos, com 

sistema de fechamento que permita 
vedação, com alça, 

   

Identificar com a simbologia e expressão 

RESÍDUO INFECTANTE. 

   

Encaminhar para o abrigo externo pela 
empresa que transporta os resíduos 

internos do HFAG. 

   

Grupo A 

Biológico - 

infectante 

 
Bolsas com erro de 

tipagem sanguínea 

Encaminhada para o Hospital da 
Aeronáutica dos Afonsos (HAAF) para 

confirmação da tipagem, na frasqueira 

térmica do HAAF.. 

   

 

Grupo E 

Perfuro 

cortantes 

Scalps, agulhas c/ 
seringas, lâminas de 

bisturi e barbear, 

vidros e ampolas,  

*1. Seguem as informações contidas 

no (QUADRO 6.3) quanto ao 

acondicionamento e à adequabilidade. 

NOTA 1. 

  

 

* 

 

*verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

Ver OBS.2: do QUADRO 6.3    
Ver NOTA 1 do QUADRO 6.3    
Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3    

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 
 

Nos setores de Anatomia Patológica e Necropsia (Quadro 6.12), existente no subsolo do 

prédio principal do hospital, o produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 

500 gramas ou estrutura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 

semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente 

ou seus familiares são descartados pelo hospital.  

Estes resíduos são registados no local de geração e encaminhados para: Sepultamento em 

cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do município, estado ou distrito 

federal; ou Tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento devidamente 

licenciado para este fim. 
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Quadro 6.12 - Investigação dos Setores de Anatomia Patológica e Necropsia.  
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO 

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme PNRS, ABNT e RDC 

ADEQUADO 

S Parcial/ N 

 

 

 

 

 

ANATOMIA 

PATOLÓGICA 

 

 

Grupo A3 

Peças 

anatômicas 

Peças anatômicas (membros) 

do ser humano; Produto de 

fecundação sem sinais vitais, 
que não tenham valor 

científico ou legal e não 

tenha sido requisitado pelo 
paciente ou seus familiares.  

Acondicionar em saco vermelho e 

identificar conforme NBR 7500 da 

ABNT com a inscrição “PEÇAS 

ANATÔMICAS”. 

   

Encaminhar para o sistema de 

tratamento térmico (incineração ou 

cremação). 

   

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

 

Grupo E 

Perfuro 

cortantes 

Scalps, agulhas com seringas, 

lâminas de bisturi e de 

análise histo-patológico, 
ampolas, vidros em geral. 

*1. Seguem as informações contidas 

no (QUADRO 6.3) quanto ao 

acondicionamento e à 

adequabilidade. NOTA 1. 

  

 

 

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA DE 

NECRÓPSIA 

 

Grupo A3 

Peças 

anatômicas 

para estudos 

patológicos 

 

 
Peças desprezadas depois de 

utilizadas em estudos 

anátomo-patológicos. 

Segregar com separação do FORMOL 

em esgotamento sanitário.  
   

Coletar em saco vermelho e identificar 

com a inscrição “PEÇAS 

ANATÔMICAS”. 

   

Encaminhar para o sistema de 

tratamento. 
   

 

 

 

 

 

Grupo B 

Químico  

 

 
 

 

XYLOL 
(hidrocarboneto de líquidos 

voláteis inflamável incolor, 

usado como um solvente) 

Acondicionar em recipientes 

individualizados, observadas as 
exigências de compatibilidade química 

da substância referida com os materiais 

da embalagem de forma a evitar reação 
química. 

   

Identificar conforme NBR 7500 da 

ABNT. 
   

Armazenar em sala própria para 
posterior descarte. 

   

Recolher através Empresa prestadora 

de serviços de coleta e transporte de 

RQS. 

   

Ver OBS.2: do QUADRO 6.3    

Ver NOTA 1 do QUADRO 6.3    

Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3    

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científicae legislação vigente (2015). 

Localizado no subsolo do prédio principal do HFAG, o setor de Medicina Nuclear e 

Radioterapia contém radionuclídeos em quantidade superior aos limites de eliminação e 

sofrem decaimento na área onde são produzidos, e são armazenados em sala específica 

identificada como SALA DE DECAIMENTO. Estes resíduos seguem as normas NE – 6.05 e 

NE – 3.05 da CNEN. Demais resíduos encontrados estão assinalados no Quadro 6.13. 

Em virtude do quadro efetivo civil e militar dos servidores da FAB não possuir a 

especialidade de físico nuclear, este serviço é solicitado pelo hospital à empresa contratada. A 

monitorização dos rejeitos radioativos é feito pela empresa contratada (R) para proteção 

radiológica que recolhe o resíduo nuclear até o seu decaimento. Toda a equipe de limpeza 

recebe treinamento específico para trabalhar neste setor. 

Quanto ao esgotamento de substâncias radioativas, o quarto terapêutico (do paciente que 

recebe tratamento de medicina nuclear) é blindado e tem um tratamento de esgoto especial.  

 

* 
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Quadro 6.13 – Investigação do Setor de Medicina Nuclear. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 
Cf PNRS, ABNT, RDC e CNEN 

ADEQUADO 

S Parcial/ N 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDICINA 

NUCLEAR 

e 

RADIOTERAPIA 

QUIMIOTERAPIA 

Grupo A 

Infectantes  

Biológico 

Recipientes utilizados que 

mantiveram contato com o paciente. 

Luvas, gazes e algodão contaminados 

*2. Seguem as informações 

contidas no (QUADRO 6.4) 

quanto ao acondicionamento. 

   

Na quimioterapia, resíduos sólidos e remédios, são recolhidos em bombonas de cor marrom.  
Os resíduos infectantes são recolhidos pela empresa (F) diariamente. 

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

 

 

 

 

Grupo C 

Radioativos 

 

 
 

Rejeitos radioativos de meia-vida 

curta - papel, copo plástico, algodão, 
seringa e frasco de vidro. 

Enquanto radioativos, armazenar 

em recipientes blindados com 
chumbo em embalagens 

adequadas ao tipo de resíduo: saco 

branco leitoso para materiais 
infectantes.  

   

Liberados após o decaimento 

radioativo - descartar conforme a 

classe original de cada resíduo. 

   

Depois do decaimento não há saída de resíduo radioativo do Setor. 

Grupo E 

Perfuro -

cortantes 

 

scalps, agulhas com seringas, lâminas 

de barbear, ampolas, vidros em geral 

*1. Seguem as informações 

contidas no (QUADRO 6.3) 

quanto ao acondicionamento e à 

adequabilidade. NOTA 1. 

   

* 
 

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 

Ver OBS.2: do QUADRO 6.3    

Ver NOTA 1 do QUADRO 6.3    

Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3    

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

 
Os setores de Esterilização e Endoscopia (Quadro 6.14) possuem características semelhantes quanto 

aos resíduos. Os resíduos químicos são tratados por empresa contratada, porém não existe local 

destinado ao armazenamento temporário na Endoscopia e a Esterilização necessita de adequações para 

o local de armazenamento temporário. 

Quadro 6.14 – Investigação dos Setores de Esterilização e Endoscopia. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO 

ENCONTRADO 

ACONDICIONAMENTO 
Conforme PNRS, ABNT e RDC 

ADEQUADO 

S Parcialmente N 

 

 

SETOR DE 

ESTERILIZAÇÃO  

 

 

 

 

 

Grupo B 

Químico 

 
 

 
 

Esterilizante químico 

Coletar em bombonas, 
resistentes à punctura, ruptura 

e vazamento. 

   

Identificar conforme NBR 
7500 da ABNT. 

   

Armazenar em sala própria 

para posterior descarte. 
 Não há sala 

apropriada 

 

 

 

 

 

ENDOSCOPIA 

 

 

Recolher através Empresa 
prestadora de serviços de 

coleta e transporte de RQS. 

   

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6..16 e 17 

 

Grupo E 

Perfuro 

cortantes 

 
Scalps, agulhas com 

seringas, ampolas, vidros 

em geral quebrados. 

*1.Seguem as informações 

contidas no (QUADRO 6.3) 

quanto ao 

acondicionamento e à 

adequabilidade. NOTA 1. 

  

 

* 

 

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 

Ver OBS.2: do QUADRO 6.3    

 

Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3 

 Necessário 

abrigo interno 

apropriado 

 

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, Classificação científica e legislação vigente (2015). 

O Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), situado em prédio anexo ao hospital 

(Quadro 6.15), que em 2016 estará atendendo ao combate aos possíveis ataques químicos nas 

olimpíadas, encontra-se em fase de reforma para adaptação às regras da OTAN. Devido à 
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reforma gerará RCC que serão abordados adiante. O abrigo intermediário de resíduos está 

sendo reformado. 

Quadro 6.15 – Investigação do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO 

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme PNRS, ABNT e RDC 

ADEQUADO 

S Parcialmente N 

 

 

 

 

 

 

Grupo A 

Infectantes  

Recipientes e materiais 

utilizados em contato 

com o paciente. Luvas, 
swabs, gazes e algodão 

contaminados. 

*2.Seguem as informações 

contidas no (QUADRO 6.4) 

quanto ao acondicionamento. 

 

 

Coletores 

quebrados  

 

Encaminhar para sistema de 

tratamento. 

 Coletores sem 

identificação 

 

 

Grupo A3 

Peças 

anatômicas 

 

 
Pele e Peças anatômicas 

(membros) do ser 

humano. 

Acondicionar em saco vermelho e 

identificar conforme NBR 7500 da 
ABNT com a inscrição “PEÇAS 

ANATÔMICAS”. 

   

Encaminhar para o sistema de 

tratamento térmico (incineração 

ou cremação). 

   

Grupo E 

Perfuro 

cortantes 

Agulhas com seringas, 

ampolas, vidros em 
geral. 

*1.Seguem as informações 

contidas no (QUADRO 6.3) 

quanto ao acondicionamento e à 

adequabilidade. NOTA 1. 

  

* 
 

* verificar índices de acidentes investigados e assinalados na Figura 6.23. 

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

OBS.: todo recipiente deve ser fechado ao atingir 2/3 de sua capacidade, de forma a não possibilitar 

vazamento ou pelo menos uma vez a cada 24 horas. 

 Coletores 

quebrados. 

 

Ver NOTA 1 do QUADRO 6.3    

Ver NOTA 2 do QUADRO 6.3    

A área se encontra em reforma para atender a possíveis ataques químicos nas olimpíadas de 2016    

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 
 

Nos Sanitários, Vestiários e Alojamentos, Fisioterapia, Gestoria de roupas e Lavanderia 

para acompanhantes (Quadro 6.16) não existe o conceito de reciclagem comprovado através 

dos recipientes existentes em cada setor, como também pelas entrevistas. É necessário educar 

ambientalmente e de forma contínua os usuários do hospital. 

Quadro 6.16 – Investigação dos Setores de Sanitários, Vestiários e Alojamentos, Fisioterapia, Gestoria de roupas 

e Lavanderia para acompanhantes. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme PNRS e ABNT 

SÍMBOLO 

S Parcialmente N 

 

 

 

SANITÁRIOS 

 

 VESTIÁRIOS 

  

ALOJAMENTOS 

 

FISIOTERAPIA 

 

GESTORIA DE 

ROUPAS 

e 

LAVANDERIA PARA 

ACOMPANHANTE 

 

 

 

 

 

 

Classe D 

Comum 

 e 

Reciclável 

 
Papel toalha e 

papel toalha com 

gel 

Segregar em recipiente separado com saco 
de cor azul 

   

Recolher ao abrigo externo ao setor de 

resíduo comum. 

 Recolhido sem 

segregação 

 

 
 

 

Papeis de uso 
sanitário 

 

 

Se não forem engessados ou coloridos, 
podem ser jogados no vaso sanitário para 

posterior tratamento na ETE do estado do 

Rio de Janeiro. 

   

Se engessados ou coloridos recolher com 
recipiente apropriado com sacos 

transparentes. 

   

 
 

Embalagens 

em geral 

Embalagens de vidro, plástico, metal, 
TETRAPLAC, coletar em Bags de 

descartáveis da COMLURB. 

   

Embalagens de papel e papelão recolher 
para a reciclagem em coletores 

identificados e encaminhar ao abrigo de 

reciclados. 

   

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.17. 

OBS. 2: todo recipiente deve ser fechado ao atingir 2/3 de sua capacidade, de forma a não possibilitar vazamento. 

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE 

TRATAMENTO 

DE 

QUEIMADOS 
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Os Setores Administrativos, assinalados no Quadro 6.17, geram resíduos comuns recicláveis 

em grande volume. O volume de papel reciclável é misturado aos resíduos comuns. O setor 

não possui plano de segregação e não possui política digital para economia de papel no envio 

e cópia de documentos. A forma de acondicionamento do que é gerado necessita ser 

modificada para ser fornecido corretamente às cooperativas adicionando ao resíduo reciclável 

maior valor agregado. Os copos descartáveis são misturados aos resíduos recicláveis. 

Quadro 6.17 – Investigação dos Setores Administrativos. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme PNRS e ABNT 

SÍMBOLO 

S Parcialmente N 

Setores administrativos:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe D 

Comum 

Reciclável 

e de 

logística 
reversa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Papel, cartuchos de 

tinta de 
impressoras. Copos 

descartáveis. 

Embalagens em 
geral. 

 

Papeis de documentos sem sigilo coletar em 

caixas apropriadas sem amassar. 
   

ADMINISTRAÇÃO 

DIREÇÃO 

LICITAÇÃO 

Papéis provenientes de documentos 

sigilosos - triturar e acondicionar 
separadamente em sacos transparentes. 

   

ENSINO 

ENGENHARIA 

MANUTENÇÃO 

Copos descartáveis substituir por copos de 
vidro ou louça. 

 10% dos 

copos são 

permanentes 

 

CONTRA INCÊNDIO Cartuchos de impressora – logística reversa 
ao fabricante 

   

 

CONTROLE 

INTERNO 

SAME 

Embalagens de vidro, plástico, metal, 

alumínio, TETRAPLAC, coletar em Bags 
de descartáveis da COMLURB. 

   

Utilizar Coletores com saco plástico azul 

para resíduo comum segregado. 
   

 

 

JUNTA DE SAÚDE 

 

 

CENTRAL DE 

CONTROLE DE RSS 

INTERNOS - CRI 

Papeis e papelão recolher pelo funcionário 
da limpeza, a cada turno de 6 horas ou 

quando necessário para o abrigo externo de 

cooperativas. 

 O papelão é 

recolhido sem 

contrato com 

cooperativas 

 

Recolher por cooperativas prestadoras de 
serviços de coleta e transporte. 

   

Recolher e transportar pela COMLURB 

para as cooperativas prestadoras de serviços 
de coleta seletiva. 

   

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16. 

OBS. 2: todo recipiente deve ser fechado ao atingir 2/3 de sua capacidade, de forma a não possibilitar vazamento. 

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 
 

Os Resíduos Comuns orgânicos húmidos, que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico para a saúde ou meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares, encontrados na Cozinha e Paiol, no Refeitório, Cantina e Copas do hospital, 

citados no Quadro 6.18, são recolhidos e acondicionado em saco duplo (com o peso de até 16 

Kg), na cor preta. Não são segregados dos resíduos descartáveis, não sendo, portanto, tratados 

adequadamente. O hospital não faz a compostagem dos resíduos orgânicos, contribuindo 

assim para um aumento considerável no custo de retirada de resíduos comuns por empresa 

contratada. Este volume poderia diminuir em média 20% se fosse aplicada a política de 

segregação, conforme PNRS e NBR 13.591 para Compostagem (ABNT, 1996), oferecendo-se 

tais resíduos às cooperativas de descartáveis, conforme Decreto nº. 5.940 (MMA, 2006), 

recomendado pela Agenda Ambiental. O óleo de cozinha tem destino inadequado sendo 

despejado na rede de esgoto, o que poderia ser evitado com a contratação de cooperativas para 

a transformação e reutilização do óleo de cozinha. 
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Os resíduos de fácil putrefação permanecem mais de 24 horas de seu armazenamento fora de 

abrigo temporário, sem refrigeração, portanto, estão em desacordo ao item 1.5.5 da RDC nº. 

306 (MS, 2004). Não existir depósito temporário refrigerado, como também, não são 

submetidos a outro método de conservação até que sejam recolhidos. 

 

Em 2012, a COMLURB recolhia o resíduo orgânico do HFAG, até o limite do volume de 

resíduo orgânico estabelecido pela norma CONAMA nº. 283 (MMA, 2001), que corresponde 

ao Grupo D para a parcela do Lixo Comum ou Lixo Comum Extraordinário produzido em 

Unidades de Tratamento de Saúde (UTS) até o volume diário de 120 litros ou 60 kg/dia. 

Atualmente, devido o aumento do volume gerado de resíduo orgânico, sem a segregação 

necessária na fonte de geração, o resíduo do HFAG está sendo recolhido pela empresa 

contratada (A). Há necessidade de educação ambiental contínua para que o hospital volte a 

atingir as metas de redução na geração de resíduos comuns e orgânicos segregando os 

recicláveis deste volume. 

Quadro 6.18– Investigação dos setores - Paiol, cozinha, refeitório, cantina e copas (existentes nos setores de 

odontologia, hemoterapia, direção, manutenção, engenharia, contra incêndio, etc.). 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme PNRS e ABNT 

ADEQUADO 

S Parcial/ N 

 

PAIOL 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo D 

Comum 

Orgânico 

(Sem risco 

biológico, 
químico, 

radioativo). 

Grupo D – Comum  

(Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver nos QUADROS 6.16 e 

6.17.  

 

 

COZINHA, REFEITÓRIO e 

CANTINA 

 

 

 

 

Resíduos de fácil 
putrefação: 

 
Restos de comida, 

e sobra do preparo 

de alimento dos 
usuários do 

hospital. 

Resto alimentar de 
paciente não 

contaminado. 

 

 

Separar descartáveis, tais como: 

papel papelão, alumínio, vidro e 
plástico 

   

Descartar em recipiente com 

tampa e pedal. 
   

Acondicionar em saco plástico 

de cor marrom. 
   

 

 

 

COPAS 

(setores de odontologia, hemoterapia, 
direção, manutenção, engenharia, contra 

incêndio, etc.). 

Armazenar em abrigo interno 

com refrigeração ou submeter a 
outro método de conservação. 

   

Encaminhar para o abrigo 

externo para a compostagem. 
   

Recolher por empresa 
especializada. 

   

Óleo de cozinha. 

NOTA 5 

Recolher por empresa 

especializada para 
transformação e reutilização. 

   

NOTA 4. Resíduo orgânico misturado com descartáveis. 

NOTA 5. Óleo de cozinha não é encaminhado às empresas especializadas ou cooperativas. 

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

 

De maneira geral os resíduos comuns encontrados nos Setores em todo o Hospital, 

assinalados no Quadro 6.19, geram resíduos comuns e comuns recicláveis em grande volume. 

A forma de acondicionamento do que é gerado não é apropriada e necessita ser modificada 

para que os recicláveis possam ser fornecidos corretamente às cooperativas adicionando ao 

material maior valor agregado. 
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Há deficiência no armazenamento temporário (Depósitos Internos) para o resíduo comum, 

necessitando da construção de locais apropriados. Assim como, não há segregação dos 

resíduos descartáveis para serem reaproveitados por cooperativas de catadores, conforme 

recomenda a PNRS, a A3P e o Decreto nº. 5.940 (MMA, 2006), do MMA, descrito no 

Capítulo 3 deste trabalho.  

Quadro 6.19 – Investigação de todos os Setores do hospital que possuem resíduos comuns. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme PNRS e ABNT 

SÍMBOLO 

S Parcialmente N 

 

 

 

 

 

TODOS OS 

SETORES DO 

HOSPITAL 

 

 

 

Grupo D 

Comum 

(Sem risco 

biológico, 
químico ou 

radioativo). 

Embalagens em geral 
bem como outros 

materiais que não tem 

contato com o paciente 
e/ou que não estejam 

contaminados. Papeis, 

papelão, alumínio, 
plástico, vidro. Fraldas. 

Peças descartáveis de 

vestuário. Equipo de 
soro não contaminado. 

** Papeis sanitários 

Descartar em recipiente com tampa e pedal.    

Acondicionar em saco plástico de cor azul.    

Separar descartáveis e embalagens, tais 

como: vidro, plástico, metal, alumínio, 

TETRAPLAC, coletar em Bags de 

descartáveis da COMLURB. 

   

Separar peças descartáveis de vestuário e 

equipo de soro não contaminado. 

   

Armazenar em abrigo interno 
separadamente por tipo de descartável. 

   

Encaminhar para o abrigo externo.    

OBS. 2: todo recipiente deve ser fechado ao atingir 2/3 de sua capacidade, de forma a não possibilitar vazamento. 

** Papeis de uso sanitário, se não forem engessados ou coloridos, podem ser jogados no vaso sanitário para posterior tratamento na ETE 

do estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco classificação científica e legislação vigente (2015). 

Os resíduos Industriais perigosos (lâmpadas fluorescentes, a vapor de mercúrio e sódio e de 

luz mista; produtos eletroeletrônicos e seus componentes; pilhas, baterias e acumuladores de 

carga contendo Chumbo (Pb), Cádmio (Cd) e Mercúrio (Hg) e seus compostos), os pneus, 

óleos lubrificantes – resíduos e embalagens, encontrados em todo hospital, assinalados no 

Quadro 6.20,  que atualmente são encaminhados ao Aterro Sanitário Industrial para Resíduos 

Perigosos – Classe I, por firma especializada, não estão sendo tratados de acordo com a  

política de segregação adequada e não seguem integralmente a PNRS, o Decreto Estadual nº. 

4.191 (GERJ, 2003), e a Lei Estadual nº. 6.805 (GERJ, 2014), da Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, que instituiu recentemente a obrigação da implementação de sistemas de 

logística reversa no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O descarte de pilhas, baterias e 

acumuladores de carga e seus compostos, também deverá observar a Resolução CONAMA 

nº. 257 (MMA, 1999b) e a Resolução CONAMA nº. 313 (MMA, 2002) que exige o 

Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais
89

.  A Empresa contratada (V) recolhe os 

pneus para o HFAG. 

                                                 
89 Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais: é o conjunto de informações sobre a geração, características, 

armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias 

do país. 
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Quadro 6.20 – Investigação dos Resíduos existentes em todo o HFAG. 

LOCAL 

INVESTIGADO 
CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme ABNT, PNRS e lei estadual 

ADEQUADO 

S Parcialmente N 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODO O 

HOSPITAL 

 

Classe I 

 

Industriais 

 

e 

 

 

Industriais 

Perigosos 

 

 

Lâmpadas 

fluorescentes, 

Pilhas e baterias e 
acumuladores de 

carga. 

Guardar a embalagem das lâmpadas em depósito 

apropriado 
   

Recolher e colocar em depósito apropriado 

devidamente identificado. 
 Sem depósito 

apropriado 

 

Implementação de sistemas de logística reversa 

para resíduos eletroeletrônicos. 
   

Eletrônicos e seus 

componentes 

Sujeitos à logística reversa    

Pneus Coletar e acondicionar em abrigo apropriado 

para ser recolhido por empresa especializada 
 Sem depósito 

apropriado 

 

Óleos lubrificantes Recolher em bombonas resistentes e 
acondicionar em abrigo apropriado para ser 

recolhido por empresa especializada 

   

Nota 4: Observar A LEI ESTADUAL Nº. 6.805, de 18 de junho de 2014, que “inclui artigos instituindo a obrigação 

da implementação de sistemas de logística reversa para resíduos eletroeletrônicos, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro”.  

Os resíduos industriais perigosos atualmente são encaminhados para o setor de manutenção e após para o Aterro 

Sanitário Industrial para Resíduos Perigosos – Classe I. 

Os resíduos devem ter símbolos compatíveis com suas características e periculosidade. 

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

 

Na Área Externa os resíduos de varrição e limpeza de jardins e pátios (internos e externos) 

coletados, são manejados conforme indicado no Quadro 6.21. São encaminhados ao abrigo 

externo e retirados juntamente com os resíduos comuns, aumentando desnecessariamente, o 

volume de resíduos comuns que é retirado por empresa (A) contratada pelo hospital. O 

resíduo orgânico não é transformado em composto orgânico. 

 

Quadro 6.21- Investigação dos Setores Administrativos (área externa). 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme NBR da ABNT e PNRS 

ADEQUADO 

S Parcial/ N 

 

 

ÁREA 

EXTERNA 

Grupo D 

Comum 

Orgânico 

Folhas, galhos, flores e 

grama de podas, 

varrição, limpeza de 
jardins e pátios. 

Coletar em recipientes apropriados com saco 

preto e encaminhar para o abrigo externo.  
          

 

 

Encaminhar para a compostagem no hospital ou 
por empresa especializada em orgânicos. 

   

NOTA 3. A coleta externa é realizada pelas empresas prestadora de serviços de coleta e transporte de resíduos, no 

horário entre 08:00 e 12:00 horas (uma vez ao dia, em veículos distintos e identificados). 

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

 

As áreas de apoio constantes do Quadro 6.22, como Subestação, Refrigeração e Caldeiras 

foram investigadas para verificar a presença de resíduos sólidos. 

 

Quadro 6.22 – Investigação da Subestação, Refrigeração e Caldeiras. 
LOCAL 

INVESTIGADO 

CLASSE RESÍDUO  

ENCONTRADO 

MANEJO 

Conforme ABNT e PNRS 

ADEQUADO 

S Parcial/ N 

SUBESTAÇÃO 

REFRIGERAÇÃO  

CALDEIRAS 

Os resíduos líquidos encontrados são tratados e filtrados, e enviados a rede de esgoto do 

estado. 

   

Grupo D – Comum (Sem risco biológico, químico ou radioativo) ver no QUADRO 6.16 e 6.17. 

Fonte: Elaboração própria, conforme verificação in loco, classificação científica e legislação vigente (2015). 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/65090d62b870818e83257d010060b83c?OpenDocument
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6.4.2. Considerações relativas ao manejo interno e externo dos resíduos  

A coleta interna dos resíduos gerados pelos setores do hospital e o seu transporte interno aos 

Abrigos Internos ou Depósitos Temporários de Resíduos Sólidos (DTRS), é executada pela 

empresa contratada “N” e realizada dentro das unidades geradoras de resíduos a cada 6 horas, 

ou antes deste período, de acordo com a necessidade do momento e a situação do volume 

encontrado em cada coletor. Nos setores de internação chegam a ser realizadas até cinco vezes 

ao dia. 

Em cada setor pesquisado e apresentado nos Quadros 6.3 a 6.22 foi observada a necessidade 

de ampliação dos compartimentos intermediários ou ainda a necessidade de construção de 

novos abrigos intermediários ou DTRS, para o armazenamento interno temporário. A guarda 

temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados, separados por grupos, em 

local próximo aos pontos de geração agiliza a coleta e o translado entre os pontos geradores e 

ponto destinado à coleta externa. Neste caso, há deficiência para o cumprimento do item 1.5.1 

da RDC nº. 306 (MS, 2004), no ambiente do armazenamento temporário interno, pois em 

muitos setores a distância entre o ponto de geração e acondicionamento interno é demasiada 

até o armazenamento externo, justificando a construção de outros depósitos intermediários.  

Os resíduos infectantes são minimamente manuseados, lacrados e acondicionados nos 

depósitos intermediários (DTRS), porém são depositados no mesmo local dos materiais de 

limpeza (DML). Para maior segurança o DML deveria ser separado do DTRS, embora a 

resolução exija, no caso, da área ser a mesma, que a sala seja acrescida de no mínimo 2 m². 

As áreas encontradas não são suficientes para armazenar o mínimo de dois recipientes 

coletores conforme exigido, para posterior translado até a área de armazenamento externo.  

A empresa do terceiro setor recebe treinamento mensal para nunca retirar o resíduo infectante 

do saco plástico, tão pouco, trocar de recipiente. Os sacos contendo resíduos são 

encaminhados até os carros coletores de resíduos biológicos no andar até o DML.  

GRUPO A - Detectou-se que o armazenamento temporário de resíduos do GRUPO A, 

infectantes, (devidamente tampados e identificados) é feito no mesmo compartimento onde 

são estacionados os recipientes de transporte interno (cheios), como também, onde são 

guardados os recipientes de resíduos vazios. Portanto, a sala para o armazenamento 

temporário é compartilhada com a sala de utilidades (DML – Depósito de Materiais de 

Limpeza).  
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Há dificuldades em atender a RDC nº. 306 (MS, 2004) quanto aos equipamentos utilizados, 

pois nem todos os carros coletores possuem tampa e a identificação com símbolo de 

infectante ou comum e muitas vezes foram encontradas tampas soltas do coletor ou 

identificação encoberta pelos sacos plásticos internos.  A RDC nº. 306 (MS, 2004) no item 

1.3.1 observa que a identificação deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos 

recipientes de coleta interna e externa, nos recipientes de transporte interno e externo, e nos 

locais de armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se 

símbolos, cores e frases, atendendo aos parâmetros referenciados na norma NBR 7.500 

(ABNT, 2004c), além de outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco 

específico de cada grupo de resíduos. 

A RDC nº. 306 (MS, 2004) também recomenda no item 1.3.2 que a identificação dos sacos de 

armazenamento e dos recipientes de transporte poderá ser feita por adesivos, desde que seja 

garantida a resistência destes aos processos normais de manuseio dos sacos e recipientes. A 

maioria dos adesivos de identificação colados nos carros e coletores do HFAG, não resiste a 

frequente e necessária lavagem e desinfecção.  

O recolhimento interno de resíduos do GRUPO A, realizado pela Empresa prestadora deste 

serviço “N” é feito uma vez por semana ou sempre que há vazamento do saco. Percebe-se que 

em 30% dos casos os adesivos de identificação encontram-se soltos dos coletores.  

GRUPO B - O armazenamento temporário de resíduos do GRUPO B, químicos, é realizado 

na farmácia, porém, o setor de Farmácia não possui local próprio adequado ao volume gerado 

e a frequência de coleta, não atende as condições básicas de segurança exigidas da norma. 

GRUPO C - O armazenamento temporário de resíduos do GRUPO C, radioativo, para futura 

liberação ocorre em conformidade com Norma CNEN- NE- 6.05 – Gerência de Rejeitos e 

Instalações Radioativas, em condições adequadas para o decaimento do elemento radioativo. 

O depósito de rejeitos radioativos situa-se no Setor de Medicina Nuclear. 

GRUPO D - Os resíduos do GRUPO D, comuns, utilizam sacos impermeáveis, contidos em 

recipientes, são lacrados em sacos plásticos ainda dentro dos coletores e substituídos por outro 

saco azul. O volume destes resíduos poderia ser reduzido se fosse observada a PNRS para a 

reciclagem e logística reversa. Não foi implementado o processo de reciclagem em conjunto 

com a COMLURB. 

Também, a forma de coleta dos resíduos comuns, lado a lado com os infectantes, nos halls 
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dos quartos dos pacientes do setor de Internação (Figura 6.19), sem que haja um programa ou 

campanhas de educação ambiental para pacientes e acompanhantes e uma melhor 

identificação e padronização dos recipientes, avoluma o recolhimento de resíduos infectantes, 

ou causa risco ao recolhimento, pois ambos os recipientes consequentemente, recolhem 

resíduos misturados. O recolhimento de infectantes deve ficar a cargo do posto de 

enfermagem. Os resíduos comuns, coletados indevidamente como infectantes nos halls dos 

quartos, no Centro Cirúrgico e no setor de Emergência causam prejuízo à economia do 

hospital por serem retirados como resíduos infectantes contabilizando um custo superior à 

retirada do resíduo comum.  

 

 
Figura 6.19 – Coletores mal identificados e sem padrão, colocados nos Halls dos quartos de pacientes no setor de 

internação (1º e 3º pavimentos). 

Fonte: Acervo do autor (2015). 

Além disso, estes resíduos são encaminhados até os carros coletores de resíduos comuns e são 

também alocados na sala de resíduos, ou abrigo interno, juntamente com o material de 

limpeza, no DML.  

Em todo o hospital (copas, cantina e cozinha, etc.) os resíduos comuns orgânicos não são 

Coletor de resíduos 

comuns 

Coletor de resíduos 

infectantes 

Coletor de resíduos 

comuns 

Coletor de resíduos 

infectantes 
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segregados corretamente ocasionando o aumento do volume de resíduos retirados pela 

empresa contratada “A” e, consequentemente, prejuízos para o hospital.  

De um modo geral, no hospital, existem coletores para resíduos comuns que recebem 

identificação conforme Resolução CONAMA n°. 358 (MMA, 2005) e símbolos identificando 

o tipo de material a ser reciclado, porém a maioria encontra-se em estado precário de 

conservação. Não há campanhas educativas para a correta segregação. 

Grupo E - O armazenamento temporário de resíduos do GRUPO E, perfurocortantes, é 

realizado no local de sua geração, imediatamente após o uso em recipientes rígidos, porém é 

unanime para os entrevistados que lidam diretamente com o material, a necessidade de 

melhorar a qualidade dos recipientes que não são resistentes à punctura, ruptura e vazamento, 

embora estejam de acordo com a norma NBR 13.853 (ABNT, 1997), pois possuem tampa e 

são devidamente identificados. Também foram encontrados materiais que não deveriam estar 

nestes recipientes aumentando o volume deste tipo de resíduo e, consequentemente, o custo 

de retirada. Após o lacre dos resíduos do GRUPO E, os mesmos são acondicionados em saco 

branco leitoso do GRUPO A, onde são armazenados no abrigo temporário até serem 

encaminhados ao abrigo externo. 

Coleta Externa - Conforme a RDC nº. 306 (MS, 2004), a Coleta Externa consiste na 

remoção dos resíduos do armazenamento externo da unidade geradora até a unidade de 

tratamento ou disposição final, que poderá ser de forma genérica, em processos manuais, 

mecânicos, físicos, químicos ou biológicos que alterem as características do resíduo, visando 

à minimização dos riscos à saúde e segurança do trabalhador e da população e a preservação 

da qualidade do meio ambiente.  

Os resíduos hospitalares devem ser descartados adequadamente no Abrigo ou Depósito 

Temporário Externo (DTE), uma vez que favorecem um ambiente para o desenvolvimento de 

vetores como insetos e roedores, podendo gerar perigo a saúde humana e ao meio ambiente. 

Também devem ser manejados adequadamente para não ocasionar acidentes com graves 

consequências para os trabalhadores, podendo estes contrair doenças, além de contribuir para 

o desenvolvimento de infecções hospitalares. 

O DTE do HFAG, localizado na Figura 6.17 e setorizado abaixo na Figura 6.20, é construído 

em local exclusivo, porém não atende o item 15.2 da RDC nº. 306 (MS, 2004) quanto ao 

dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, pois não possui capacidade de 
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armazenamento compatível com a periodicidade de coleta do sistema de limpeza e 

recolhimento contratado e público.  

 
  Figura 6.20 - Planta baixa do Abrigo ou Depósito Externo de Resíduos. 

  Fonte: Desenho fornecido pelo setor de engenharia do hospital (2015). 

Quanto à acessibilidade, as rampas de acesso necessitam ser melhoradas para facilitar a 

circulação dos veículos coletores. Os recipientes de transporte interno, que atualmente 

transitam no pátio externo de manobras da área (7), não podem transitar pela via pública 

externa à edificação para terem acesso ao abrigo de resíduos externo, conforme recomenda a 

RDC nº 306 (MS, 2004), item 15.1.  

Observa-se na Figura 6.20, que o trajeto para o traslado de resíduos desde a geração até o 

armazenamento externo não permite livre acesso dos recipientes coletores de resíduos, por 

possuir piso irregular e rampa com inclinação em desacordo com a RDC ANVISA nº. 50 

(2002), conforme preconiza o item 15.9 da RDC nº. 306 (MS, 2004). O regulamento observa 

também, que o acesso ao abrigo externo é restrito aos funcionários da gestão de resíduos, 

porém no local visitado não existe um aviso de alerta para este tipo de conduta, tão pouco, 

uma barreira limitando este acesso.  



 

216 

 

A área (1) de lavagem e higienização, para a limpeza e desinfecção dos coletores, necessita 

ser ampliada e as canaletas de escoamento de águas servidas e caixas coletoras de esgoto dos 

resíduos resultantes da lavagem necessitam ser reformadas para que o esgoto lançado à rede 

seja apropriado, conforme exigências da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE). 

De um modo geral, em todos os setores do hospital, não foi encontrado local intermediário 

apropriado para o depósito e segregação de resíduos recicláveis. Este descarte tem sido feito 

a céu aberto ao lado do setor de manutenção e engenharia do hospital, observado na Figura 

6.17 e ao lado do depósito externo localizado na, Figura 6.20, contrariando o item 1.7.1 da 

RDC nº. 306 (MS, 2004), que observa que no armazenamento externo não é permitida a 

manutenção dos sacos de resíduos fora dos recipientes ali estacionados. 

O Abrigo de recicláveis existente (2) não comporta a quantidade de resíduos gerados e 

necessita ser ampliado para receber também os resíduos recicláveis de logística reversa. O 

destino final dos resíduos de logística reversa deve ser diferenciado de acordo com cada 

fabricante. A área (2) pode ser ampliada e construída no setor (6) com cobertura e paredes 

para que permaneça fechada com portas. Esta área poderá abrigar as embalagens das 

lâmpadas utilizadas para posterior descarte de lâmpadas queimadas e para que o descarte das 

mesmas seja seguro. A área (6) poderá receber os diferentes tipos de recicláveis, tais como: 

papel e papelão; lâmpadas; equipamentos eletroeletrónicos; equipamentos inutilizados 

(macas, colchões, cadeiras, etc.). O óleo de cozinha, que não é reciclado no hospital, também 

poderá ter lugar reservado neste abrigo até o recolhimento por catadores autorizados. 

No início da pesquisa em 2012, havia uma cooperativa (V) que recolhia os resíduos 

recicláveis. Atualmente, o recolhimento é feito por catadores individuais e informais. A coleta 

não atende ao Decreto nº. 5.940 (MMA, 2006), a Lei da PNRS e a A3P, para o correto 

descarte. 

Os móveis e equipamentos têm destino bastante variado. São leiloados, descarregados e/ou 

doados a outras unidades da aeronáutica. Os recicláveis (alumínio, vidro, papéis, papelão, 

plásticos e garrafas PET) também não são direcionados às cooperativas de catadores 

existentes no município. O destino de eletroeletrônicos poderia ser integrado com a DIRENG, 

que faz a atualização destes equipamentos e a remontagem para reuso em outras unidades da 

FAB. 

Atualmente, boa parte dos resíduos recicláveis é exposta a céu aberto, conforme Figura 6.21, 

possibilitando o aumento de vetores prejudiciais a saúde e ocupam inclusive a área (7) de 
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pátio de manobras, que em desacordo com a RDC nº. 306 (MS, 2004), não reúnem condições 

físicas estruturais adequadas, possibilitando a ação do sol, chuva e ventos.  

 
Figura 6.21 – Pátio de manobras e abrigo externo com resíduos expostos a céu aberto ao lado do abrigo externo. 

Fonte: Acervo do autor (2015). 

 

O Hospital não utiliza o recolhimento de recicláveis oferecido pela Companhia de Limpeza 

Urbana do Município (COMLURB), através do programa de reciclagem com “bags de 

recicláveis”. O hospital possui áreas externas, de jardins externos e estacionamentos, onde 

poderiam ser colocadas as “bags de recicláveis” para serem posteriormente transportadas. 

A área destinada aos resíduos infectantes (3) necessita ser ampliada e não está apropriada, 

pois possibilita a entrada de vetores (insetos e roedores). É necessário ser reformada com 

forro vedando o teto. Esta área, por exigência da ANVISA, deve ter paredes laváveis. 

O abrigo (4) para resíduos químicos, não comporta o volume de resíduos produzidos e deve 

ser ampliado, não possui sistema de combate a incêndio e não foram encontrados os kits de 

emergência exigidos por norma. Os resíduos encontrados não estão armazenados de acordo 

com o critério de compatibilidade entre eles.  

A empresa “A”, através de contrato por licitação pública, conforme recomendações da 

legislação citada no Capítulo 3, recolhe a partir do abrigo externo, os resíduos infectantes, 

diariamente, e os resíduos químicos a cada 10 dias, e transporta para tratamento e destino 

final executando os tratamentos em autoclaves e incineração fora do HFAG.  

Atualmente, os recipientes vazios dos resíduos orgânicos e infectantes estão sendo 

acumulados no mesmo ambiente (5) destinado somente aos resíduos comuns orgânicos, 

embora exista área destinada para cada tipo de resíduo separadamente. A área destinada aos 

resíduos orgânicos não possui câmara frigorífica para a refrigeração dos resíduos com 

possibilidade de putrefação rápida, para o caso de serem coletados em período superior a 24 

ABRIGO EXTERNO 

RESÍDUOS EXPOSTOS A CÉU ABERTO 
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horas. Estes resíduos além de misturados, sem necessidade, aos resíduos recicláveis são 

retirados pela empresa contratada e são submetidos a outro método de conservação e 

tratamento fora do hospital para posterior descarte, aumentando desnecessariamente o custo 

da remoção.  

Conforme vistoriado, os resíduos radioativos, após o decaimento, que é acompanhado pela 

empresa contratada (R) para a proteção radiológica, são recolhidos pela empresa contratada 

(A) e depois de compactados são depositados em aterros controlados de forma correta pela 

empresa (A). 

Os RCC deveriam ser administrados de forma integrada pelo setor de engenharia e 

manutenção do hospital, em conjunto com os profissionais da Diretoria de Engenharia. As 

empresas contratadas para reformas e construções deveriam apresentar o plano de retirada de 

RCC e do canteiro de obras sustentáveis. O Grupamento de Apoio Logístico de Saúde do Rio 

de Janeiro (GALS/RJ), que administra as contratações de serviços e materiais, não atua de 

forma integrada com a DIRENG e o setor de manutenção do HFAG. No edital de contratação 

não são introduzidas às exigências necessárias, conforme legislação, para o cumprimento do 

destino correto dos RCC. 

A central de Controle de Resíduos Internos (CRI), localizada na Figura 6.17, abriga a equipe 

da empresa contratada (N) que faz todo o controle e retirada dos resíduos desde os recipientes 

dos depósitos intermediários até o armazenamento externo. A empresa (N) é composta por 

uma enfermeira, que capacita mensalmente a equipe de servidores de saúde e os funcionários 

das empresas terceirizadas do hospital que lidam com os RSS, para o manuseio dos resíduos. 

Também, participam das reuniões da equipe de gestão de resíduos adequando a utilização dos 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs). 

Em virtude da quantidade de acidentes com perfurocortantes observa-se a necessidade de 

maior controle de EPIs e EPCs. 

O fluxo dos resíduos, indicado na Figura 6.22, representa o percurso correto e independente 

dos resíduos recolhidos desde o abrigo externo, para tratamento fora do HFAG, pela empresa 

contratada (A) que utiliza a autoclavagem e a incineração para o tratamento dos resíduos 

infectantes cuja disposição final destina-se ao aterro licenciado pelo município. Para os 

resíduos químicos recolhidos, é utilizada a incineração e depois destina-se também para o 

aterro licenciado pelo município. 
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Figura 6.22 – Planta de situação do HFAG e Laboratório Químico e Farmacêutico da Aeronáutica 

(LAQFA) indicando o fluxo independente para a retirada do resíduo. 

 Fonte: Elaboração própria, conforme Projeto fornecido pelo HFAG (2015). 

6.4.3. Acidentes com perfurocortantes 

Dentre os acidentes ocupacionais que ocorrem nas instituições de saúde, destacam-se aqueles 

ocasionados por materiais perfurocortantes, principalmente por acidentes com agulhas durante 

o manuseio e o recapeamento, envolvendo trabalhadores de enfermagem; e o manejo de 

resíduos envolvendo os profissionais de higiene durante o trabalho na limpeza, coleta ou 

transporte dos resíduos.  

Os servidores da área de saúde do HFAG e os servidores do setor de higiene e limpeza 

hospitalar da empresa contratada (N) são os mais expostos aos riscos biológicos. São comuns 

os acidentes com materiais perfurocortantes ou corto contusos (contaminados) encontrados 

principalmente em recipientes inadequados, ou seja, sem resistência mecânica suficiente para 

impedir acidentes. Os servidores também são expostos a fluídos sanguíneos e corporais 

vindos do vazamento de containers, assim como, a patógenos transmitidos pelo ar, enquanto 

os resíduos entram no processo de tratamento. Muitas vezes os acidentes não são percebidos. 

Também são detectados acidentes na recepção de roupa suja, do setor de Gestoria de roupas, 

pois no manuseio de roupas destinadas ao transporte de roupas cirúrgicas contaminadas para a 

lavanderia é frequente encontrar agulhas hipodérmicas, agulhas de sutura, lâminas de bisturi e 

outros materiais perfurocortantes acondicionados em sacos de pano.  
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A prevenção à exposição ao sangue ou a outros materiais biológicos deve ser capaz de evitar 

transmissão do HIV e dos vírus da Hepatite B e C, e de outras patologias, minimizando o 

risco às pessoas que manipulam os resíduos de serviços de saúde.  

São considerados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) elevados os riscos de 

contaminação em acidentes com perfurocortantes (seringas e agulhas) que para hepatite B é 

de 30% com 21 milhões de casos em 2000 (32% de todas as novas infecções). Já para hepatite 

C, o risco diminui para 1,8 % com 2 milhões de casos em 2000 (40% de todas as novas 

infecções). O HIV é o de menor risco com 0,3 % de 260 mil de casos em 2000 (5% de todas 

as novas infecções), (WHO, 1999). 

Os índices da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), do HFAG apresentados 

no Quadro 6.23 indicam que há um crescimento de acidentes com perfurocortantes e estes são 

atribuídos não só a qualidade dos coletores, como também, conforme a documentação 

analisada e entrevistas, às falhas na utilização dos Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) e dos Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs).  

A Medicina Preventiva do HFAG visa à segurança e proteção dos funcionários que 

manipulam os resíduos. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) atua em três 

frentes: reconhecer os riscos existentes nos processos de trabalho; analisar os riscos 

existentes; definir controle dos riscos. Após ultrapassar as três fontes citadas, em conjunto 

com a CCIH e Seção de Medicina Preventiva (SMP), atua através do mapeamento de risco, a 

fim de evitar a ocorrência de eventos que causem danos à saúde dos envolvidos no processo 

produtivo.  

O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e a Seção de Medicina Preventiva 

(SMP), do HFAG, em parceria com os representantes da empresa de higiene e limpeza 

terceirizada (N) realizam reuniões, para verificação de ações a fim de prevenir acidentes de 

trabalho, de forma que os participantes sejam estimulados e orientados para, constantemente, 

verificarem as condições dos locais de trabalho e das atividades dos funcionários que possam 

resultar em acidentes. Estas seções realizam visitas regulares às unidades geradoras de 

resíduos, verificando o cumprimento das normas estabelecidas neste Programa. A empresa 

contratada (N), empresa que também fornece treinamento para o manejo dos resíduos, no 

hospital, também possui registros anuais de acidentes com perfurocortantes. 

Observa-se a necessidade de atender a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 

relacionada à Norma Regulamentadora nº. 32 do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes 
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com Materiais Perfurocortantes e dispositivos de segurança, modificada recentemente, 

destacando-se no Art. 1º o item "32.2.4.16: O empregador deve elaborar e implementar 

Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes, conforme as 

diretrizes estabelecidas no Anexo III desta Norma Regulamentadora” (MTE, 2011, p.1).  

Os acidentes com materiais biológicos, quando ocorrem, são prontamente atendidos no setor 

de Emergência do hospital, constando para orientação do médico atendente, um manual 

padrão de ação para tais casos e o preenchimento da ficha de notificação para posterior 

acompanhamento do acidentado pela SMP e CCIH nos casos com fonte positiva ou 

indeterminada. Porém, muitos acidentes deixam de ser acompanhados por motivo do 

acidentado não retornar ao acompanhamento. 

Em todo o hospital, a conduta para o acondicionamento dos resíduos perfurocortantes segue 

as normas em vigor para o descarte, coleta e acondicionamento, em caixas rígidas de papelão 

com tampa, porém o monitoramento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 

do HFAG, registra indicadores com um alto índice de acidentes com os perfurocortantes, 

conforme assinalado na Figura 6.23, e por este motivo o manejo com este tipo de resíduo foi 

considerado PARCIALMENTE ADEQUADO, nos Quadros 6.3 a 6.17, citados acima, por 

indicar necessidades de mudanças.  

30 31

34

31

1 0 1

6

1 1 1 2

ANO 2011 ANO 2012 ANO 2013 ANO 2014

Acidentes com perfurocortantes

SERVIDORES DO HFAG MANEJO INTERNO EMPRESA (N) MANEJO EXTERNO EMPRESA (A)

 
Figura 6.23 – Número de acidentes com perfurocortantes ao longo dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014. 

Fonte: Elaboração própria (2015), conforme resultado de investigações no CCIH, do HFAG e empresas (A e N). 
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O risco de infecções com os resíduos perfurocortantes é presente em todo o hospital, por não 

possuir coletores adequados e não identificar previamente os responsáveis pela coleta destes 

resíduos como fator de prevenção. Se o acondicionamento for adequado, e os responsáveis 

forem identificados, o risco proporcionado por esses materiais desaparece. A maioria das 

exposições aos riscos biológicos dos RSS ocorre nas instalações de tratamento direto do 

profissional de saúde com o paciente, e é menor no tratamento de resíduos e em outros locais 

onde os trabalhadores lidam manualmente com os resíduos não tratados.  

6.4.4. Análise quantitativa dos resíduos gerados  

Os resultados mensurados a seguir, juntamente com o diagnóstico dos tipos de resíduos 

apresentados anteriormente, dão suporte à tomada decisão para o processo da proposição do 

Modelo de Gestão Integrada a seguir, no Capítulo 7. Os indicadores obtidos durante a análise 

são instrumentos para o embasamento da gestão, essenciais nas atividades de monitoramento 

e avaliação dos processos (projetos, programas e políticas), existentes no HFAG, e observarão 

as necessidades de mudança.  

Os Quadros a seguir demonstram a variação de volumes na geração de resíduos e a variação 

da proporção de resíduos de cada grupo (A, B, D e E) e geram indicadores que comprovam as 

dificuldades na gestão destes resíduos e na variação nos gastos para o manejo dos resíduos 

hospitalares. 

A análise de quantidades de resíduos foi obtida através dos “Manifestos de Resíduos”, 

(Modelo se encontra no Anexo D) documento exigido pela ANVISA, controlados pelo setor 

de Engenharia e Manutenção, do HFAG, e pelas empresas contratadas, denominadas no 

trabalho como (N, A e F), ao longo dos anos de 2012, 2013 e 2014. Os responsáveis pelos 

setores de CCIH, de Engenharia e Manutenção, de Enfermagem e o responsável pela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

gestão de resíduos do hospital, durante os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015, também 

colaboraram com a análise dos dados.  

Observa-se no Quadro 6.23 a diminuição dos resíduos infectantes ao longo dos anos de 2012, 

2013 e 2014, que se deveu a capacitação dos servidores para o correto manuseio dos resíduos 

sem que não fossem misturados aos resíduos comuns. Destaca-se que no ano de 2013 foram 

retirados os coletores de resíduos infectantes dos halls dos quartos da internação, ficando esta 

coleta sob a responsabilidade do quadro de enfermagem. Atualmente, (a média entre os 

primeiros cinco meses do ano de 2015), de resíduos infectantes já supera o ano de 2014 
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atribuindo-se ao facto da volta dos coletores de infectantes aos halls dos quartos, ficando sem 

controle e sem responsável, a mercê dos utentes.  

Quanto aos resíduos comuns, ainda no Quadro 6.23, inversamente o que ocorreu com os 

resíduos infectantes percebe-se o aumento do volume ao longo dos anos de 2013 e 2014. O 

aumento de volume de resíduos comuns neste período se atribui a rescisão do contrato com a 

Associação Brasileira Cooperativa – ABEH, de recicladores de papel e garrafas PET, no final 

de 2012, e a falta de campanhas ambientais para o manejo adequado de resíduos de 

recicláveis. Ao logo dos cinco primeiros meses de 2015 observa-se a diminuição da média de 

resíduos comuns, o que vem comprovar que os coletores que foram recolocados aos halls dos 

quartos são fatores preponderantes e um grande indício de que os resíduos comuns estão 

sendo despejados nos coletores dos resíduos infectantes. 

Quadro 6.23 – Quantitativo de resíduos infectantes e comuns retirado pela Empresa (A) ao longo dos anos de 

2012, 2013 e 2014. Em 2015 * - Média anual computando-se os meses de janeiro a junho de 2015. 
TIPO CLASSES 2012 2013 2014 2015 * 

RESÍDUO  Containers - 
240 litros 

Containers - 
240 litros 

Containers - 
240 litros 

Containers - 
240 litros 

INFECTANTE (A + E) Média anual Média anual Média anual Média até jun. 

Empresa (A)  409 319 294 298 

RESÍDUO  Containers - 
240 litros 

Containers - 
240 litros 

Containers - 
240 litros 

Containers - 
240 litros 

COMUM (D) Média anual Média anual Média anual Média até jun. 

Empresa (A)  799 914 944 855 
Fonte: Elaboração própria, de acordo com os manifestos de retirada de resíduos, fornecidos pelo setor de 

engenharia do HFAG (2015). 

 

O aumento de resíduos químicos, demonstrado no Quadro 6.24, conforme investigado nos 

documentos e manifestos de resíduos controlados pelo setor de engenharia e manutenção do 

hospital e fornecidos pela empresa contratada (A), se deve aos diferentes descartes: nos mês 

de janeiro - devido ao descarte de laminas dos setores de patologia e laboratório que são 

arquivadas por 6 anos; nos meses de janeiro e julho - pelo descarte de um maior volume de 

medicamentos vencidos e ao aumento de atendimento na quimioterapia; em outubro - 

observa-se o descarte de líquido da patologia, como também, o aumento de atendimento na 

quimioterapia.                                                                 

Quadro 6.24 – Quantitativo de resíduos químicos retirados pela Empresa (A) ao longo dos anos de 2012, 2013 e 

2014. 
TIPO CLASSE 2012 2013 2014 

RESÍDUO  kg kg kg 

QUÍMICO (B) Media anual Media anual Media anual 

Empresa (A)  142,36  114,35  164,40 
Fonte: Elaboração própria, de acordo com os manifestos de retirada de resíduos, fornecidos pelo setor de 

engenharia do HFAG (2015). 
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O Quadro 6.25 traduz a diminuição dos resíduos químicos entre os anos de 2013 e 2014, 

observado pelo manifesto da Empresa “F” que recolhe os resíduos líquidos de Raio-X, tais 

como: os agentes reveladores e as soluções fixadoras. Com a mudança do sistema de 

processamento de imagens de Raio-X e da tomografia para a geração de imagens digitais, os 

tradicionais exames de raios-x passaram a ser feitos e processados pelo computador que, 

diferentemente das radiografias convencionais, utiliza equipamentos de digitalização de 

imagens diminuindo sensivelmente o volume de resíduos. 

A utilização do equipamento antigo de Raio-X, que gera maior volume de resíduo líquidos e 

material plástico (acetato) é, atualmente eventual no HFAG, porém ainda se observa uma 

quantidade considerável de resíduos químicos em virtude da máquina digital ter constantes 

quebras. Foi detectada a utilização dos aparelhos de Raio-X nos períodos investigados do ano 

de 2014 de (janeiro, fevereiro, maio, julho, setembro, novembro e dezembro). Os acetatos se 

tornam resíduos domésticos e não retornam ao hospital. 

 Quadro 6.25 – Quantitativo de resíduos químicos retirados pela empresa (F) ao longo dos anos de 2013 e 2014. 

Tipo Classes 2012 2013 2014 

QUÍMICO (B) Litros Litros Litros 

Empresa (F)  NÃO LEVANTADO 2.470,00 940,00 
Fonte: Elaboração própria, de acordo com os manifestos de retirada de resíduos, fornecidos pelo setor de 

engenharia do HFAG (2015). 

Os resíduos radioativos retirados e tratados pela Empresa (A) mantém uma média em torno de 

57 kg ao ano, Quadro 6.26. 

Quadro 6.26 – Quantitativo de resíduos radioativos retirados pela Empresa (A) ao longo dos anos de 2012, 2013 

e 2014. 

Tipo Classes 2012 2013 2014 

RADIOATIVO (C) Quilos Quilos Quilos 

Empresa (A)  49,95 61,40 59,10 
Fonte: Elaboração própria, de acordo com os manifestos de retirada de resíduos, fornecidos pelo setor de 

medicina nuclear do HFAG (2015). 

6.4.5. Análise do ambiente interno e externo. 

Nesta etapa a análise tem a finalidade de colaborar para a formulação da fase seguinte do 

Modelo de Gestão Integrada de Resíduos, Capítulo 7, que irá propor políticas e estratégias 

para o planeamento integrado das ações entre as organizações envolvidas. 

Após a identificação dos setores no Complexo Hospitalar e do levantamento de quantidades e 

tipos de resíduos, observando os riscos para a saúde, foram analisadas, conforme o Quadro 
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6.27, as deficiências e/ou eficiências no manejo dos resíduos do ambiente interno do (HFAG e 

empresas contratadas) e os impactos gerados no decorrer do processo de gestão dos resíduos. 

Foram observados os meios disponíveis existentes no ambiente externo (COMLURB, ETE, 

da CEDAE, Cooperativas, Catadores informais e Fabricantes) para potenciais ações, e os 

aspectos que poderiam ser melhorados tomando como referência os meios potenciais 

existentes no município, no hospital e nas demais organizações (DIRSA e DIRENG) para a 

gestão dos resíduos até a sua disposição final. Foi possível observar que existem esforços 

pouco integrados na questão de resíduos entre as Diretorias e o HFAG, e entre o HFAG e o 

Município, e este problema se torna mais grave quando estes esforços não são acompanhados 

de políticas adequadas para a segregação, reciclagem e tratamento dos resíduos até seu 

destino final. 

É importante mencionar a diminuta participação de Cooperativas de Coleta Seletiva no 

hospital. Também foram observadas as dificuldades em cumprir a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) no que tange o Decreto nº. 5.940 (MMA, 2006), para a coleta 

seletiva. Constata-se a necessidade de uma participação eficaz e sustentável no processo, 

situação que deverá despertar o interesse das autoridades nas Diretorias de Saúde e de 

Engenharia em conjunto com o município, tendo em vista a grande importância das 

Cooperativas de reciclagem. Não existe um programa de gestão de resíduos, para reutilização, 

reciclagem, ou compostagem. Os resíduos não segregados são transportados e tratados pelas 

empresas contratadas, do abrigo externo ao destino final, aumentando desnecessariamente o 

volume de descarte no aterro sanitário do município e, consequentemente, o aumentando os 

custos para a retirada, arcados pelo HFAG. 

Neste contexto, também foram observadas as oportunidades crescentes da DIRENG com a 

criação da Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente (CSUSMA) que facilitará a gestão 

integrada e o cumprimento da lei da PNRS.  Outro coadjuvante importante, no processo, é a 

direção da DIRSA, a qual estabelece as políticas gerais em todos os processos do HFAG, 

incluindo as relacionadas com os resíduos.  

Os Quadros 6.27 e 6.28 demonstram o tipo de resíduo encontrado por setor investigado no 

Complexo Hospitalar, identificado por cores e classes; tipo de segregação, reciclagem e 

tratamento existente; e as dificuldades e disponibilidades do HFAG, apontando os itens de 

maior importância que contribuirão para a proposição do Modelo de Gestão Integrada. 
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Quadro 6.27 – Analise de resíduos e dos processos de manejo por setores internos do HFAG e ambiente externo. 
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ambiental. 
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despejo nos 

recursos 

hídricos. 

Contratação 
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p/ manejo e 

tratamento 

dos resíduos. 
 

Estação de 

Tratamento 

de Esgoto 

(ETE) do 

estado. 
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gestão 

integrada com 

as Diretorias  

de Saúde, 

Engenharia e 

o Município. 
 

Acidentes 

com  

perfuro- 

cortantes. 
 

Deficiência 

Equipamentos 

Coletores. 
 

Deficiência 

de campanhas 

ambientais. 
 

Deficiência de 

educação 

ambiental. 
 

Orçamento 

insuficiente. 
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sustentáveis. 
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definitivo de 
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E 
   M

E 
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E    M

E 
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E 
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D 
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M

D 
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E 

    

Diminuição 
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hídricos. 

Contratação 

terceirizada  
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do estado. 
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E 
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MEDICINA 
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E 
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E 
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D 

M

D 

M

D 
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D 

M

D 
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Processo 

irregular 

ocasiona 

aumento 
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correto 
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D 
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D 

M

D 
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D 
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D 
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*Os setores administrativos englobam as áreas de direção e divisões, os departamento de engenharia e manutenção e demais escritórios. 

   Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Complementando as observações do Quadro 6.27, no Quadro 6.28 encontram-se as 

informações sobre as siglas MD (Manejo Deficiente) de resíduos e ME (Manejo Eficiente) de 

resíduos.  

A sigla MD indica as Deficiências encontradas, nos setores investigados no HFAG, tais 

como: a ausência de cooperativas no processo de reutilização; a ausência de logística reversa 

e de compostagem; a deficiência das empresas terceirizadas com a retirada de resíduos 

infectantes juntamente com os resíduos comuns nos setores assinalados; e a presença de 

catadores informais. Ainda foi detectada a ausência da Companhia de Limpeza Urbana do 

Município (COMLURB) para a retirada de pequenas quantidades de resíduos comuns.  

A sigla ME indica a Eficiência das empresas contratadas, nos setores assinalados, e da 

Estação de Tratamento de Esgoto existente no bairro do Galeão onde se situa o HFAG.  

 
Quadro 6.28 – Legenda que complementa o Quadro 6.27. 

LEGENDA 

M 

D 

Manejo Deficiente 

M 

E 

Manejo Eficiente 

LEGENDA 

 UTILIZAÇÂO da Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE) da CEDAE. (ME). 

 Empresas contratadas pelo HFAG (Serviços 

terceirizados). (MD) e (ME). 
 AUSÊNCIA de Cooperativas legalizadas. (MD).  AUSÊNCIA de Reutilização de materiais. 

(MD). 
 PRESENÇA de Catadores informais. (MD). 

 

 AUSÊNCIA de Logística Reversa. (MD). 

 AUSÊNCIA da Companhia de Limpeza Urbana 

(COMLUB) RJ. (MD). 

 AUSÊNCIA de Compostagem. (MD). 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

6.4.6. Estratégias e plano de ação existente no HFAG 

Desde 1993, através da Resolução CONAMA n°. 5, (MMA, 1993) vem sendo exigido que 

todos os estabelecimentos que lidam com a saúde elaborem e implementem o Plano de Gestão 

de Resíduos de Saúde (PGRSS) pelo potencial de periculosidade associado aos RSS. Porém, 

apesar de a legislação estabelecer critérios, percebe-se a ausência de informações para realizar 

a avaliação da qualidade de tais critérios em sua aplicação. Além da resolução, quase duas 

décadas depois, a PNRS, lei promulgada em 2010, observa que deve ser elaborado e 

implementado o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) para qualquer tipo de 

estabelecimento no Brasil (BRASIL, 2010c).  

Observa-se no HFAG, as estratégias traçadas para a gestão de RSS na busca de um plano de 

ação eficiente em cumprimento à legislação vigente:  
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Em 2009 - O Diretor do Hospital de Força Aérea do Galeão, no uso de suas atribuições 

regulamentares, cria através da Portaria HFAG nº. 29-T/SDIE, de 01 abril de 2009 a 

Comissão de Coleta Seletiva Solidária (MD, 2009). Porém, esta estratégia não foi adiante 

sessando em 2012, por motivo da saída para a reserva (ou aposentadoria) do então gestor 

administrativo. 

Em 2010 - O Diretor do Hospital de Força Aérea do Galeão, no uso de suas atribuições 

regulamentares cria a Comissão responsável pela coordenação do PGRSS. Desde então são 

elaborados os Planos de Gestão de Resíduos do HFAG, ainda sem a presença do profissional 

habilitado para a gestão de RSS. Quanto à questão profissional, observa-se que o quadro 

efetivo de enfermeiros não foi renovado pela FAB, ficando o PGRSS a mercê dos enfermeiros 

militares do quadro temporário, o que dificulta a continuidade no processo de gestão, ou a 

mercê de outros profissionais da área médica que não possuem expertise para gerenciar o 

plano. 

Em 2011 - O Regimento Interno do Hospital de Força Aérea do Galeão (RICA 21-24 (2006), 

no Art. 22º cria a Subdivisão de Análises Clínicas (SDANC) que tem em sua constituição, 

conforme item XV – a Seção de Apoio Técnico e Gestão de Resíduos de Saúde (SAGR). O 

Art. 111º cria então a Seção de Apoio Técnico e Gestão de Resíduos (SATGR). Nesta fase, o 

hospital contrata profissional enfermeiro habilitado para a confecção do PGRSS, através de 

empresa terceirizada (MD, 2010b). 

Nos anos subsequentes até o ano de 2014 - O Diretor do Hospital de Força Aérea do Galeão, 

no uso de suas atribuições regulamentares, citadas acima, cria a Comissão responsável pela 

coordenação e atualização do PGRSS. Ainda com a colaboração de profissional de empresa 

terceirizada contratada, que deixa o cargo em 2014. 

Atualmente, a Comissão de Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde é presidida por um 

Major Médico do quadro permanente, que recebe orientações de profissionais contratados 

pelas empresas (N, A, F e R) para o manejo de resíduos infectantes, químicos, comuns e 

radioativos. Como ponto negativo observa-se a sobreposição de funções para o gerente da 

comissão, que além da gestão de resíduos possui os afazeres militares e médicos. 

Em 2015 – Além das campanhas de higienização das mãos foi lançada a Campanha de 

impressão consciente: “Recicle seus hábitos” e “Pense bem antes de imprimir”.  

A organização que intercala atividades médicas e militares encontra dificuldades no 
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planeamento estratégico e na prática do PGRSS. A falta de profissional habilitado para a 

gestão de resíduos no Quadro Militar Permanente do HFAG; a rotatividade dos profissionais 

em transferências; os cursos necessários à carreira militar; e o acúmulo de atribuições para o 

profissional da área de saúde em comunhão com os deveres militares revelam esta 

dificuldade. 

6.4.7. Avaliação dos aspectos económicos e administrativos 

Estima-se que 30% a 40% dos gastos hospitalares se perdem em processos mal gerenciados – 

dados da CDi/FAPESP – (Biblioteca Virtual, 2006). Os gerentes de resíduos das unidades 

hospitalares necessitam conhecer as fontes de desperdício para poderem minimizá-las. A 

grande fonte de desperdício do HFAG, na gestão de resíduos, está na deficiência da 

segregação dos resíduos infectantes e comuns, sendo que o custo para a retirada de resíduos 

infectantes é 50% mais elevado que os comuns. Também não existem, no hospital, políticas 

que utilizem processos inovadores. Como por exemplo, a destruição de elementos 

patogênicos dos resíduos infectantes, antes de serem removidos como infectantes.  

O assistente executivo, da diretoria de controle de política ambiental da Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Básico de São Paulo (CTSB/SP), Fuzaro, em 2006, afirma que 

"Os métodos atuais de eliminação dos resíduos infectantes são muito dispendiosos, 

constrangedores e tão prejudiciais ao meio ambiente como o próprio lixo. O desafio é 

administrar e tratar adequadamente o resíduo sem os altos custos de instalação e das 

contínuas despesas de manutenção” (Portenoy, 2015, p.9). 

O resíduo comum, que não entra em contato com o paciente, ou o resíduo comum que é 

erroneamente misturado ao resíduo infectante, é tratado como resíduo infectante 

desnecessariamente contribuindo para o aumento dos gastos na remoção dos resíduos. Os 

tratamentos de resíduos infectados por incineração ou esterilização são de custos elevados. 

6.4.8. Incentivo a oferta de educação ambiental 

O SCIH do HFAG promove palestras e sessões clínicas de atualização e capacitação dos 

profissionais da unidade de saúde, a respeito dos riscos biológicos, principalmente com os 

perfurocortantes, no manejo dos resíduos, mas deveria ter maior frequência. 

A comissão de GRS, eventualmente, recebe capacitação para o manejo de resíduos, por 

empresa especializada contratada pelo hospital. Não existem campanhas e capacitação 

continuadas.  
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Os pacientes e acompanhantes não recebem informações, através de campanhas continuadas, 

alertando sobre os riscos com os resíduos infectantes e perfurocortantes, para o seu correto 

manejo e a para segregação dos resíduos comuns. Não existem campanhas de alerta para o 

correto manejo dos resíduos infectantes.  

O Hospital não faz uso da regulamentação nº. 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em 

Estabelecimentos de Saúde), do Ministério do Trabalho e Emprego, aprovada pela Portaria nº. 

1.748 (MTE, 2011), relacionada ao Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com 

Materiais Perfurocortantes e dispositivos de segurança, que reforça a necessidade de 

capacitação, no Anexo III, Art. 1º, itens: “(...) 32.2.4.16.1. As empresas que produzem ou 

comercializam materiais perfurocortantes devem disponibilizar, para os trabalhadores dos 

serviços de saúde, capacitação sobre a correta utilização do dispositivo de segurança. 

32.2.4.16.2. O empregador deve assegurar, aos trabalhadores dos serviços de saúde, a 

capacitação prevista no subitem 32.2.4.16.1." (MTE, 2011, p.2). 

Neste contexto, observou-se através das entrevistas estruturadas e semiestruturadas, 

observadas no Capítulo 5, de Suporte Metodológico da Pesquisa, que o nível de conhecimento 

e de educação ambiental dos usuários do HFAG, nos aspectos relacionados ao manejo de 

resíduos, encontra-se defasado com o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos (PGRS) 

existente no Hospital. Foi observado também que o HFAG e as Diretorias, encontram-se 

parcialmente de acordo com os critérios estabelecidos na Lei da PNRS e na Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P). 

6.5. Diagnóstico comparativo entre Hospitais, com emprego da 

ferramenta A3P.  

Conforme demonstrado no Capítulo 5 do presente estudo, para obtenção de Indicadores de 

Desempenho Organizacional foi realizado o diagnóstico comparativo entre quatro Hospitais 

Públicos Federais de mesmo porte
90

, situados na Cidade do Rio de Janeiro, utilizando os seis 

eixos temáticos do programa A3P (MMA, 2011a). 

O resultado obtido demonstra o desempenho parcial do HFAG no emprego da Agenda 

Ambiental e corrobora com as hipóteses iniciais do estudo de que o HFAG necessitava de um 

                                                 
90 Hospitais Públicos Federais de mesmo porte - Hospital Central da Aeronáutica (HCA), Hospital Federal da Lagoa (HFL), 

Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO) e o Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG). 
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Modelo de Gestão Integrada para o manejo dos resíduos gerados. Este trabalho foi publicado 

nos Anais do III Congresso Latino Americano e do Caribe de Saúde Global, na Universidade 

de Costa Rica (ver Apêndice E).  

6.6. Considerações sobre o diagnóstico 

O reconhecimento da problemática dos resíduos no HFAG, após a análise dos tipos e 

quantidades geradas, e dos riscos que eles representam, indica grande potencial de redução 

desses fatores através de uma melhor gestão.  

Numa análise geral verifica-se que a forma de gerir os RSS, no HFAG, direciona-se 

basicamente em torno de que todos os resíduos gerados na unidade hospitalar deviam ser 

classificados como infectantes (Grupo A), o que acarreta aumento de custos e demonstra a 

grande necessidade de um Modelo de Gestão Integrada de Resíduos. 

Considerando-se que o hospital subdivide-se em várias áreas que executam diferentes 

processos especializados, os resíduos gerados nesses processos também envolvem riscos 

diferentes.  

Com base nessa constatação, percebe-se a necessidade de melhorar a segregação na origem 

orientando os usuários e utentes, conforme o tipo de resíduo gerado em cada atividade. 

Assim sendo, a coleta de resíduos no ambiente do HFAG deve ser seletiva. Deste modo será 

possível definir um Modelo de Gestão apropriado com procedimentos que promovam a 

segurança dos servidores, pacientes e acompanhantes, proporcionando redução de custos 

envolvidos no manejo de resíduos hospitalares. Esta prática só terá validade se acompanhada 

por um programa de educação continuada, visando capacitar e treinar, principalmente, os 

novos funcionários da instituição hospitalar, de modo correto para o manejo do resíduo.  
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CAPÍTULO 7 

PROPOSTA: 

MODELO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
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7.1. Introdução 

São vários os modelos de gestão utilizados no mundo, sendo alguns de âmbito mais 

específico, nomeadamente ambiental ou económico, e outros com aspetos mais generalistas. É 

o caso do Responsible Care, concebido no Canadá, em 1984, e implantado pelas Indústrias 

Químicas dos Estados Unidos, sendo designado, no Brasil, por “Atuação Responsável”, e 

utilizado como uma técnica efetiva de gestão das operações industriais e de segurança e dos 

seus processos e produtos.  

Outro modelo identificado é a BS7750/1994 (British Standard), emitido pelo Instituto 

Britânico de Normatização, relativo à área de Gestão Ambiental e utilizado para avaliar o 

desempenho da organização e definir a sua política, práticas e objetivos. O benchmarking, 

considerado como um excelente instrumento de gestão para melhorar o desempenho das 

empresas, é também um processo que pode ser aplicado a qualquer área de atividade 

organizacional, desde o desenvolvimento estratégico (Watson, 1993) ao serviço do cliente e 

sua satisfação (Leopard e Molyneux, 1994), passando pelas operações (Shetty, 1993).  

Outro exemplo é o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) que envolve todos os setores de uma 

organização através de uma abordagem sistémica cujas especificações seguem a International 

Organization for Standardization (ISO), série 14.000, muito similar ao BS7750. A Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na sua Norma Brasileira (NBR) ISO 14.001 (ABNT, 

2004d), utiliza o SGA em complemento à ISO 14.001 e à ISO 14.031 (ABNT, 2015), 

dedicada à Gestão Ambiental, nomeadamente à Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA). 

A ADA é um processo de gestão interna que utiliza indicadores para fornecer informações, 

comparando o desempenho ambiental, passado e presente, de uma organização com os seus 

critérios desejáveis. Ela segue o modelo de gestão PDCA (Plan - Planejar, Do - Executar, 

Check - Avaliar and Act - Atuar), que estabelece os planos de ação; executa o trabalho 

conforme os planos e coleta de dados; avalia a execução das ações; e padroniza as ações bem 

sucedidas estabelecendo metas, itens de controle e itens de verificação.  

Para além das séries ISO 9.000 e 14.000, existem outras sobre qualidade e proteção 

ambiental. São exemplos a Social Account Ability 8000 (AS 8000), que incide sobre 

funcionários e condições de trabalho; a Account Ability 1000 (AA 1000), sobre 

responsabilidade social de forma geral, inclusive meio ambiente; e o Global Reporting 

Initiative (GRI), com ênfase em aspetos ecológicos (ABNT, 2005 e ABNT, 2004a). 
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Ainda na série ISO, construída com a participação de diversos setores da sociedade, em todo o 

mundo, distingue-se a ISO 26.000, que surge para ser a primeira norma internacional de 

Responsabilidade Social Empresarial, com objetivo de traçar diretrizes para ajudar empresas 

de diferentes portes, origens e localidades na implantação e desenvolvimento de políticas 

baseadas na sustentabilidade (ABNT, 2010). 

No contexto brasileiro, distinguem-se como modelos de gestão as ferramentas de planeamento 

do MPOG – o PLS; e a de gestão institucional do MMA – a Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), apresentadas no Capítulo 3 e 5 respetivamente. Não se 

identifica para o Brasil, todavia, um modelo de gestão integrado de resíduos, nomeadamente 

de resíduos sólidos e para o caso concreto do HFAG, como se verificou nos capítulos 

anteriores deste trabalho.  

Neste sentido, depois de percorridas as etapas do estudo, cujo ponto da situação é 

resumidamente apresentado na Figura 7.1, e corroboradas as hipóteses de partida, levantadas 

no Capítulo 1, através dos resultados obtidos, pretende-se no presente Capítulo dar início à 

proposta de um Modelo de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos (MGIRS) para o HFAG, 

com a finalidade de padronizar a gestão de resíduos e atender à PNRS. 
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Figura 7.1 – Etapas do estudo de pesquisa para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Complexo Hospitalar 

do HFAG. 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

A construção do Modelo foi orientada pelo conhecimento adquirido com a análise dos dados 

nacionais e internacionais sobre a gestão de resíduos (Capítulo 2), os preceitos legais que regem 

o Direito Ambiental brasileiro (Capítulo 3) que norteia as ações passíveis de desenvolver, a 

classificação científica dos resíduos (Capítulo 4), os resultados obtidos através da metodologia 
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aplicada neste trabalho, apresentados no Capítulo 6 (Diagnóstico, Anexos e Apêndices) e 

através da perceção do autor e entrevistados.  

Pretende-se que o MGIRS promova a sustentabilidade ambiental no HFAG, tendo como 

ferramenta básica a A3P, que tem como princípio a inserção de critérios socioambientais na 

Administração Pública para aumentar a eficiência na sua gestão. O modelo deverá ainda 

equacionar ações conjuntas com os Ministérios governamentais e demais organizações que 

com ele devem estar associadas, para um efetivo cumprimento da PNRS.  

7.2. Objetivos e pressupostos do MGIRS  

O MGIRS, proposto para o HFAG, é um trabalho inédito que surge da necessidade estratégica 

evidente de melhores práticas ambientais que incluam a adoção de atitudes de consumo 

sustentável, a racionalização dos gastos institucionais e do pensamento do ciclo de vida. Neste 

sentido, pretende-se desenvolver um modelo agregador dos interesses do hospital em estudo, 

que poderá ser utilizado por outros hospitais públicos do país, através de projetos de 

imediato/curto, médio e longo prazo, propostos no trabalho, permitindo que sejam testadas as 

práticas sugeridas.  

Considera-se como objetivo principal do modelo, padronizar a gestão de resíduos sólidos na 

área pública hospitalar. Para o efeito, o mesmo deve contribuir para minimizar a produção e 

melhorar a segregação dos resíduos gerados no HFAG, promovendo a redução do seu volume 

na fonte, a recuperação de recursos, a conscientização dos usuários, a coleta e o transporte 

adequados, através da sua integração no processo de gestão envolvendo as organizações do 

Governo, do Estado e do Município do Rio de Janeiro e as Diretorias de Saúde e de 

Engenharia da Aeronáutica.  

O MGIRS apresenta uma importância relevante justificada pela perspetiva de reduzir, 

também, a quantidade e a periculosidade dos resíduos perigosos, substituindo-os, sempre que 

possível por materiais de menos periculosidade.  

Também se justifica pela padronização na forma de encaminhar, de maneira segura e eficiente 

os resíduos gerados e estimular a reciclagem dos resíduos comuns no cumprimento da 

legislação vigente. E, finalmente, porque através dele se dará o estímulo à capacitação e 

treinamento continuado dos servidores, para assegurar com fidelidade o cumprimento das 

diretrizes das Comissões a serem formadas. O modelo pretende contribuir para a diminuição 
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da incidência de acidentes ocupacionais dos trabalhadores envolvidos, através de um Sistema 

de Educação Continuada.  

Nesse sentido, com o desenvolvimento deste Modelo pretende-se fortalecer a normatização e 

implementação das fases de: classificação; segregação; manuseio; acondicionamento; coleta e 

armazenamento; e destino dos resíduos sólidos. Consequentemente, a sua concretização 

colaborará para aumentar a vida útil dos aterros sanitários e valas sépticas otimizando a sua 

utilização, contribuindo para a proteção da saúde e do meio ambiente. 

A estruturação do MGIRS proposto segue a adoção de ações simples, que estão baseadas, 

principalmente, na Lei nº. 12.305, da PNRS (BRASIL, 2010c); na A3P/PLS (MMA, 2011a); 

nas resoluções RDC nº. 306 (MS, 2004) e CONAMA nº. 358 (MMA, 2005); na Política dos 

5R´s (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar); e nas demais legislações citadas no 

Capítulo 3, do presente trabalho. 

O modelo proposto pretende integrar stakeholders internos (OM´s, grupos de trabalho e 

empresas do terceiro setor atuantes no hospital) e externos (multistakeholders), demonstrados 

na Figura 7.2, com o propósito de colaboração mútua e troca de experiências.  
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Figura 7.2 – Modelo proposto, integrando stakeholders internos e externos (Multistakeholders). 

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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O MGIRS está baseado nos cinco passos para a implantação da A3P e nos seus seis eixos 

temáticos que estão desenvolvidos neste Capítulo com a proposição de DIRETRIZES, 

ESTRATÉGIAS e PLANOS DE AÇÃO, que se expõem de seguida. 

7.3. Aplicação da Agenda Ambiental na Administração Pública 

(A3P) 

Os passos que se expõem de seguida no Quadro 7.1, foram utilizados no modelo MGIRS para 

a implantação da A3P, com exceção do quinto passo que só poderá ser posto em prática pelo 

hospital. 

Quadro 7.1 – Passos para a implantação da A3P. 

PASSOS PARA IMPLANTAR A A3P ORIENTAÇÕES 

1º passo  Criar a comissão gestora da A3P DEFINIR 

COMISSÕES 

 CAPÍTULO 7 

2º passo  Realizar um diagnóstico da instituição DIAGNOSTICAR  CAPÍTULO 6 

3º passo  Elaborar o Plano de Gestão Socioambiental PLANOS  CAPÍTULO 7 

4º passo  Promover a sensibilização e capacitação PLANOS  CAPÍTULO 7 

5º passo  Realizar a avaliação e a monitorização das ações MELHORIA 

CONTÍNUA 

APÓS IMPLANTAÇÃO 

 DOS PLANOS 

Fonte: Elaboração própria (2015), conforme critérios da A3P (MMA, 2007). 

1º PASSO: 

1º passo  Criar a comissão gestora da A3P DEFINIR COMISSÕES 

Responsáveis pelo PGRS no Hospital - Para a implantação do Plano, o HFAG deverá estar 

associado às iniciativas governamentais e poderá formar equipas técnicas multidisciplinares 

com as Diretorias de Saúde e de Engenharia, designando os responsáveis técnicos de cada 

área (saúde, engenharia, engenharia ambiental e de segurança do trabalho e física nuclear, de 

serviços administrativos e de higiene e limpeza). Deverá criar dentro das exigências legais as 

seguintes comissões: 

 Comissão de Gestão de Resíduos Sólidos (CGRS);  

 Comissão de Gestão de Resíduos dos Serviços de Saúde (CGRSS);  

 Comissão de Coleta Seletiva Solidária e de Logística Reversa (CCSSLR);  
 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);  
 Comissão de Controle de Infeção Hospitalar (CCIH); e 

 Comissão de Biossegurança (CBS). 
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Alguns procedimentos comuns são necessários para a implantação do PGRS. Primeiramente, 

de acordo com a Lei nº. 12.305 da PNRS, do MMA Art. 22: “para a elaboração, 

implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do PGRS incluído o 

controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado 

responsável técnico devidamente habilitado” (Grifo do autor), (BRASIL, 2010c, p.15).   

De acordo com o Regulamento RDC nº. 306, da ANVISA, Capítulo IV – 

RESPONSABILIDADES: “(...) compete aos serviços geradores de RSS, a 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, (...) 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 equipa de trabalho que detenha as qualificações 

correspondentes (Grifo do autor), (MS, 2004, p.7).  

Os serviços que geram rejeitos radioativos devem contar com profissional devidamente 

registrado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) nas áreas de atuação 

correspondentes, conforme a Norma NE 6.01 (CNEN, 1998) ou NE 3.05 (CNEN, 2013). Os 

dirigentes ou responsáveis técnicos dos serviços de saúde podem ser responsáveis pelo 

PGRSS, desde que atendam aos requisitos descritos na RDC nº 306 (2004). O Responsável 

Técnico dos serviços de atendimento individualizado pode ser o responsável pela elaboração e 

implantação do PGRSS – ANVISA/RDC (MS, 2004). 

De acordo com o Regulamento CONAMA nº. 358 (2005), do MMA, Art. 5º - “O PGRSS 

deverá ser elaborado por profissional de nível superior, habilitado pelo seu conselho de 

classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Certificado de 

Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber” (MMA, 2005, p.2). 

Para a criação da Comissão para a Coleta Seletiva Solidária, de acordo com as normas da A3P 

e o Decreto nº. 5.940 (MMA, 2006), do MMA, a organização deverá: “Implantar e 

supervisionar a separação dos resíduos e a sua destinação às associações e cooperativas dos 

catadores; apresentar, semestralmente, ao Comitê Interministerial da Inclusão Social de 

Catadores de Lixo, avaliação do processo de separação e destinação às associações e 

cooperativas dos catadores; e Selecionar, entre seus integrantes, pessoas de diferentes áreas 

de trabalho, que se comprometam a ser interlocutoras e agentes de sensibilização Inter 

setorial” (Grifo do autor), (PNRS, 2010, p.2). 
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2º PASSO 

2º passo  Realizar um diagnóstico da 

instituição 

DIAGNOSTICAR  CAPÍTULO 6 

 

A utilização das ferramentas BSC, SWOT e A3P, apresentadas no Capítulo 5, Apêndices e 

Anexos, e o Diagnóstico apresentado no Capítulo 6, possibilitaram a identificação de 

eficiências e deficiências das organizações internas e externas, cujos resultados são 

resumidamente expostos de seguida e serão utilizados como base para a composição do 

MGIRS ao longo deste Capítulo:  

No Estado e Município 

 Índices bastante elevados de produção de resíduos e consumo de materiais;  
 Grande gerador de resíduos;  
 Que mais coleta RSU no País;  
 Necessitam de programas de apoio para o correto destino final de resíduos; 
 Necessitam evitar o crescimento de vazadouros clandestinos ou Lixões;  
 Significativos avanços no encerramento dos lixões e o aumento do depósito de lixo em locais adequados; 
 Possui políticas de Redução, Reutilização e Coleta Seletiva de resíduos;  
 Desativação de aterros e o licenciamento de outros; 
 Implantação de Centros de Tratamento de Resíduos (CTR), estações de transferências (ETR) e de triagens (ATT); 
 Instalações de aterros sanitários licenciados para RSS; 
 Incineração crescente e bastante polémica; 
 Resíduos orgânicos do município tem um destino pouco controlado; 
 A população não tem o hábito de segregar, tão pouco de compostar seus resíduos orgânicos; 
 A COMLUB não chega a todos os bairros para a coleta; 
 Índice baixo de coleta seletiva de materiais recicláveis com necessidade de novas cooperativas; 
 População necessita de campanhas de educação ambiental; 
 Necessidade de aumentar os pontos de recolhimento para reciclagem; 
 Resíduos sujeitos a logística reversa com termos de compromisso e acordos setoriais firmados. Implantada a 

responsabilidade compartilhada. 
 Como bom resultado criação da REDERIO de Sustentabilidade do Estado. 

Nas OMs - Diretorias DIRENG e DIRSA 

 A DIRENG não possui um setor específico para os cuidados com o meio ambiente. Há necessidade de uma Divisão de 
Sustentabilidade e Meio Ambiente. 

 A DIRENG possui um Grupo de Trabalho de Meio Ambiente e Sustentabilidade (GTMAS); 
 Ainda em fase de formulação, pelo GTMAS, as Instruções Normativas do Comando da Aeronáutica (ICA) para o correto 

manejo dos resíduos gerados; 
 O Centro de Estudos e Projetos (CEP) visa às construções sustentáveis; 
 Falta de profissionais habilitados para a gestão de meio ambiente; 
 Ativado recentemente o Grupamento de Apoio Logístico de Saúde (GALS/RJ) responsável pelo apoio logístico e 

administrativo das unidades de saúde que ainda tem dificuldades para efetuar compras sustentáveis e compartilhadas; 
 Dificuldades na gestão integrada entre OMs; 
 A DIRSA tinha conhecimento parcial da Política de Meio Ambiente, do MMA, e não conhecia a A3P; 
 Necessidade de assessoria profissional para atender a PNRS; 
 Necessidade de contratar profissionais especializados para a gestão de resíduos. 
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No HFAG 

 Resíduos recolhidos dos abrigos internos para o abrigo externo por empresa contratada,  

 RSS são controlados e registados através de impresso próprio denominado “MANIFESTO DE RSS”; 
 Necessária a adequação no manejo de resíduos infetantes e biológicos até o correto descarte; 
 Microrganismos vivos tratados corretamente por autoclavação; 
 Deficiência no armazenamento temporário (depósito interno dos setores); 
 Deficiência no armazenamento externo de resíduos; 
 Deficiência na qualidade das caixas em recipientes rígidos, para descarte de perfurocortantes; 
 Alto índice de acidentes com perfurocortantes; 
 Falha na identificação de recipientes; 
 Problemas na qualidade de coletores; 
 Problema no posicionamento de coletores para resíduos infetantes; 
 Necessária maior eficiência na utilização dos EPIs; 
 Dificuldades na segregação de resíduos infetantes, químicos, químicos perigosos, perfurocortantes e comuns; 
 Não existem servidores para lidarem, exclusivamente, com a segregação de resíduos; 
 Resíduos comuns coletados como infetantes ocasionando aumento de custos na coleta e no transporte externo; 
 Recipientes com avarias - quebrados, com defeito ou sem tampa; 
 Necessidade de compra de material de melhor qualidade; 
 Presença de mercúrio nos equipamentos (termómetros e os manómetros); 
 Resíduos de gesso tratados corretamente; 
 Não há um programa de educação ambiental para os pacientes e acompanhantes para o correto descarte de resíduos; 
 Necessidade de modificar a forma de recolhimentos de resíduos infetantes e perfurocortantes; 
 Necessário revisar o tempo de recolhimento de resíduos; 
 Necessidades de coletores maiores nos postos de enfermagem para a relação vazão e tempo de recolhimento; 
 Necessidade de depósitos intermediários seguros para a farmácia; 
 Necessidade de Corrigir coletores para resíduos de raios-X da odontoclínica; 
 O sangue é recolhido corretamente; 
 O descarte no destino final é correto e executado por empresas contratadas; 
 Utiliza-se a incineração de empresas contratadas; 
 Resíduos radioativos são corretamente descartados; 
 Deficiência no descarte de resíduos químicos esterilizantes; 
 Necessidade de local apropriado para os RCC e os resíduos de logística reversa; 
 Necessário educar para reciclagem; 
 Deficiências no abrigo externo. Compartimentos pequenos e resíduos depositados a céu aberto. Não há local apropriado 

para resíduos recicláveis; 
 Copos plásticos descartáveis necessitam ser substituídos por copos individuais, de vidro ou louça; 
 Não há compostagem dos resíduos orgânicos; 
 Óleo de cozinha tem destino inadequado sendo despejado na rede de esgoto; 
 Necessidade de câmara frigorífica como abrigo temporário de resíduos orgânicos; 
 A cozinha não segrega os resíduos orgânicos; 
 Resíduos industriais perigosos não são descartados corretamente; 
 Necessidade de depósito apropriado para resíduos perigosos; 
 Necessidade de separar o depósito temporário dos resíduos do DML; 
 Necessidade de melhorar a qualidade dos carros coletores externos; 
 A maioria dos adesivos de identificação colados nos carros e coletores do HFAG, não resiste a frequente e necessária 

lavagem e desinfeção; 
 Necessário reduzir os acidentes com perfurocortantes; 
 Incentivar a prevenção de acidentes com resíduos infetantes e perfurocortantes; 
 Necessidade de diminuir o descarte de resíduos infetantes com a correta segregação e a minimização de geração; 
 Incentivar a atuação de cooperativas; 
 Orçamento insuficiente; 
 Ausência de gestão integrada; 
 Deficiência de mão-de-obra especializada; 
 Não há política correta de utilização e descarte de papel e material de escritório. 

3º e 4º PASSOS 

3º passo  Elaborar o Plano de Gestão Socioambiental PLANOS 

SUGERIDOS 4º passo  Promover a sensibilização e capacitação 
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Nos terceiro e quarto passos constam os PLANOS sugeridos, com base nos resultados obtidos 

no segundo passo, as DIRETRIZES e ESTRATÉGIAS para implantação do MGIRS e serão 

desenvolvidos de acordo com os seis Eixos Temáticos da A3P: 

1 - Uso racional dos recursos naturais e bens públicos;  

2 - Gestão adequada dos resíduos gerados; 

3 - Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

4 - Sensibilização e capacitação de servidores;  

5 - Licitações e compras sustentáveis; e  

6 - Construções sustentáveis.  

 Diretrizes da A3P 

 Reduzir impactos socioambientais negativos gerados pela administração pública; 

 Promover economia e eficiência na aplicação dos recursos públicos; 

 Induzir mudanças para a adoção de novos padrões de produção e consumo; e  

 Dar exemplo. 

Em face do ordenamento jurídico brasileiro, entende-se ser viável a implantação de uma 

política de consumo mais sustentável pela Administração Pública para combate a todas as 

formas de desperdício dos bens públicos e recursos naturais e incluir critérios socioambientais 

nos investimentos, compras e contratações públicas; gestão ambiental dos resíduos, incluindo 

a parceria com cooperativas de catadores de lixo para geração de trabalho e renda; a formação 

continuada dos servidores públicos em relação aos aspetos socioambientais e de melhoria da 

qualidade do ambiente de trabalho; e a ética e a autoestima dos servidores públicos, 

principalmente em relação ao atendimento de interesses coletivos - A3P (MMA, 1999a).  

 Diretrizes segundo a Lei nº. 12.305 (2010)  

Especificamente a seção V - Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Art. 20: 

“Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: [...] II - os 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: a) gerem resíduos perigosos; b) 

gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 

composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

municipal; III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA; IV - os responsáveis pelos terminais e outras 

instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de 

normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e, se couber, do SNVS, as empresas de 

transporte; [...]”(BRASIL, 2010c, p.13). 



 

244 

 

Em seguida expõe-se a estrutura geral do PGRS, de acordo com o estabelecido na Lei nº. 

12.305 (2010), da PNRS, que deve obedecer ao conteúdo mínimo estabelecido no seu Art. 21. 

 Diretrizes para o MGIRS, do HFAG 

A organização das diretrizes do MGIRS do HFAG baseia-se na preservação do meio 

ambiente em condições de sustentabilidade, seguindo a Lei da PNRS; o Plano de gestão dos 

RSS; os Planos Estaduais de Resíduos; os Planos Microrregionais de Resíduos; os Planos de 

Resíduos da Região Metropolitana; os Planos Intermunicipais de Resíduos; e o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos.  

Guiado pelas diretrizes citadas, o Modelo proposto permeia toda a orientação estratégica e 

respetivas ações para obter eficiência e eficácia nos resultados. Assim, enunciam-se as 

seguintes diretrizes para o HFAG: 

a. O MGIRS atenderá ao disposto no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

(PMGIR) do respetivo município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos 

órgãos do SISNAMA e do SNVS, para a elaboração, a implementação, ou a 

operacionalização do PGIRS do hospital. 

b. O MGIRS deverá incorporar normas, critérios e procedimentos simplificados para a 

sua apresentação assim como um responsável técnico devidamente habilitado, 

conforme artigos 22º e 23º da PNRS; Capítulo IV, da RDC nº. 306 (MS, 2004), da 

ANVISA; e artigo 5º do CONAMA nº 358 (MMA, 2005);  

c. É necessária a coordenação permanente com os órgãos municipais, estaduais e federais 

de fiscalização, não só no aspeto corretivo do processo, como também, na etapa 

preventiva, de maneira a evitar danos irrecuperáveis ao meio ambiente.  

d. Como atividade permanente, a gestão deve orientar esforços ao fortalecimento da 

cultura de proteção ambiental da comunidade civil e militar do HFAG, para reduzir e 

organizar os resíduos de maneira que os usuários e utentes (servidores e pacientes, 

respetivamente) façam parte do processo de gestão. O Plano deve ser um meio de 

promoção de uma comunidade que, embora diversificada, possa constituir-se como 

elemento indispensável na cadeia de gestão. 

e. É importante estabelecer normas internas que alinhem com o objetivo de proteção 

ambiental desde uma fase prévia, de tal maneira que beneficiem contratos ou 
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licitações que considerem o aspeto de preservação ambiental, sem que signifique 

limitar, inconvenientemente, ou outros atributos importantes relacionados com a 

natureza da atividade Hospitalar. 

A adoção de um PGRSS deve considerar três aspetos fundamentais: a organização do sistema 

de manuseio dos RSS; aspetos técnicos-operacionais; e recursos humanos devidamente 

capacitados para o funcionamento do sistema. 

Schneider; Rego; Caldart & Orlandin (2001, p.319) enfatizam que o "gerenciamento é tido 

como um instrumento capaz de minimizar ou até mesmo impedir os efeitos diversos causados 

pelos resíduos sólidos de serviços de saúde, do ponto de vista sanitário, ambiental e 

ocupacional". 

7.4. Estratégias para a gestão de resíduos sólidos 

A Gestão de resíduos sólidos abrange atividades de tomada de decisões estratégicas relativas 

a aspetos institucionais, administrativos, operacionais, financeiros e ambientais, ou seja, à 

organização do setor para esse fim, envolvendo políticas, instrumentos e meios (Ferreira, 

2007). 

As estratégias podem ser introduzidas de forma escalonada, geralmente iniciando com a 

Gestão da Qualidade e no decorrer do tempo agregando à Gestão de Meio Ambiente e de 

Saúde e Segurança Ocupacional. Os assuntos são distintos, mas as normas de Gestão ISO 

9.001 (Qualidade), ISO 14.001 (Meio Ambiente), a ISO 14.031 (Gestão Ambiental - 

Avaliação de Desempenho Ambiental) e OHSAS
91

 ou SSO 18.001 (Saúde e Segurança 

Ocupacional) possuem uma base comum que permite que a gestão seja integrada (OHSAS, 

2007). 

É importante observar que a elaboração, a implantação e desenvolvimento do PGIRS, devem 

envolver, principalmente, os gestores de cada setor da organização. O manejo (conjunto de 

ações voltadas à gestão dos resíduos gerados) deve focar os aspetos intra e extra 

estabelecimento, indo desde a geração até à disposição final. 

Ainda visando às estratégias para o processo de gestão de resíduos é importante destacar a 

prevenção na geração dos resíduos e nos acidentes que interferem na saúde pública. Deve-se 

                                                 
91 OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Services, cuja melhor tradução é Serviços de Avaliação de Segurança e 

Saúde Ocupacional.  
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acentuar a responsabilidade pela administração das unidades produtoras de resíduos, o 

controle e a fiscalização das organizações envolvidas, bem como, o comprometimento de 

todos os profissionais envolvidos. É muito importante, também, promover a sensibilização e 

capacitação dos intervenientes no processo, servidores públicos do hospital e de empresas 

terceirizadas, dos utentes e público em geral. 

A estratégia proposta no MGIRS prevê a responsabilidade compartilhada por parte dos 

diferentes stakeholders visando à efetiva implementação do PGIRS, num entendimento de 

esforços simultâneos.  

Com a finalidade de atender as necessidades estratégicas é importante que o hospital se 

articule, institucionalmente, com as demais unidades militares que poderão dar apoio, e 

politicamente, com os órgãos de Governo Federal, Estadual e Municipal, a fim de construírem 

políticas públicas de resíduos, integradas e complementares à Política Nacional, em busca de 

alternativas institucionais que otimizem os recursos das instituições. 

A partir de um planeamento estratégico, a gestão dos resíduos, antes considerada um 

problema socioambiental, passa a ser uma oportunidade para a atuação do poder público no 

atendimento as diferentes questões na geração de resíduos. 

7.5. Planeamento estratégico para o HFAG 

Nesta fase, propõe-se o planeamento estratégico para uma política de gestão integrada de 

resíduos, no HFAG, a curto e/ou imediato, médio e longo prazo, tendo em vista os critérios 

gerais da legislação citada, conforme representação esquemática da Figura 7.3 e o disposto a 

seguir: 

 AÇÃO IMEDIATA e de CURTO PRAZO  

NO PRIMEIRO MÊS  

 Recrutar pessoal de diferentes setores para a montagem da Comissão de Gestão de 

Resíduos (CGR), conforme exigido pela PNRS para a gestão dos RSS, RCC, resíduos 

comuns e orgânicos, perigosos e resíduos de coleta seletiva e logística reversa;  

 Diagnosticar os resíduos e rejeitos, identificando os pontos críticos e os reais 

problemas, os impactos ambientais e desperdícios; a CGR avaliará os resíduos que, 

desnecessariamente, estão sendo retirados pelas empresas contratadas e os que, 

consequentemente, poderiam ser retirados por Cooperativas de Coleta Seletiva ou pela 

COMLURB, como também os resíduos de logística reversa;  
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 Promover campanhas de sensibilização ambiental para gestores e servidores, seguindo 

as diretrizes da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P); 

 Promover campanhas para a correta utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPIs)
92

 e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), para o controle dos altos 

índices de acidentes com perfurocortantes, conforme indicadores observados no 

Capítulo 6 deste trabalho; 

 

MENSALMENTE 

 Levantar indicadores para o controle de acidentes no manejo de resíduos, conforme 

indicado na Tabela 7.4; 

 Levantar indicadores para o controle da quantidade de cada tipo de resíduo gerado; 

 Capacitar as equipas de gestão de resíduos que fazem parte da Comissão de Gestão de 

Resíduos (CGR); 

 Organizar programas e campanhas para a educação ambiental dos usuários e utentes 

do hospital;  

 Treinar os seus empregados que atuam nos serviços de saúde e de limpeza e higiene 

para a coleta dos RSS e resíduos comuns (proveniente dos setores de atendimento ao 

paciente) que farão parte do processo para destino correto do resíduo de sua 

responsabilidade.  

 

CONTINUAMENTE 

 Exigir em seu edital de contratação de obras de reforma, construção e ampliação, o 

plano de gestão de RCC (proveniente de obras executadas por empresas do terceiro 

setor) que fará parte do processo licitatório, destinando corretamente os RCC da sua 

responsabilidade. As obras projetadas em conjunto com a DIRENG e o setor de 

engenharia do hospital serão fiscalizadas pela DIRENG. 

 Formular obras de reforma e manutenção (executadas pelo setor de manutenção do 

hospital), o plano de gestão de RCC, destinando corretamente o RCC de sua 

responsabilidade. O setor de engenharia e manutenção do hospital HFAG, juntamente 

com a DIRENG formulará o plano cujas obras serão fiscalizadas pela DIRENG. 

 Formalizar o plano para captação, através de concursos públicos, de Recursos 

Humanos especializados para a gestão de resíduos. 

 Capacitar equipas de gestão de resíduos, juntamente com os fabricantes de 

perfurocortantes, conforme o artigo 1º da regulamentação nº. 32, do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) que cita que “O empregador deve assegurar, aos 

trabalhadores dos serviços de saúde, a capacitação prevista no subitem 32.2.4.16.1." 

e “As empresas que produzem ou comercializam materiais perfurocortantes devem 

disponibilizar, para os trabalhadores dos serviços de saúde, capacitação sobre a 

correta utilização do dispositivo de segurança” (MTE, 2011, p.1). 

 Capacitar os servidores para a coleta seletiva de resíduos de logística reversa, para 

resíduos industriais perigosos e eletrónicos. 

 

 

                                                 
92 Conforme a Norma Regulamentadora NR-6 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, Equipamento de 

Proteção Individual (EPI) é todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde deste no ambiente de trabalho. 
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ATÉ AO TERCEIRO MÊS  

 Formalizar um contrato com as Cooperativas de Coleta Seletiva, de acordo com as 

normas da A3P e o Decreto nº. 5.940 (MMA, 2006), sem fins lucrativos;  

 Aprimorar e, em seguida implementar, o novo Plano de Prevenção de Riscos de 

Acidentes com Materiais Perfurocortantes e dispositivos de segurança, atendendo o 

Anexo III da Norma Regulamentadora nº. 32. (MTE, 2011). 

 Formalizar vínculos com outras instituições, internas e/ou externas, para a retirada 

compartilhada de resíduos, podendo também utilizar a bolsa de resíduos do sistema da 

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN)
93

; 

 Elaborar o novo PGIRS; 

 Treinar, no mínimo por trimestre, os seus servidores e empregados de empresas do 

terceiro setor para a coleta seletiva dos resíduos orgânicos (proveniente da preparação 

de alimentos: copas, cozinha/rancho, cantina, entre outros) que farão parte do processo 

para destinar corretamente o resíduo de sua responsabilidade.  

 

ATÉ AO SEXTO MÊS 

 Aprovar o novo PGIRS; 

 Formalizar o plano para o recrutamento de pessoal especializado necessário, através de 

concurso público, em conjunto com a DIRENG e a DIRSA para atender o quadro 

definitivo nas Carreiras Militares e o quadro da Carreira Civil de Tecnologia Militar, 

nas áreas de engenharia ambiental e de segurança do trabalho, física nuclear e 

enfermagem. 

 Planejar custos que constará do PPA da administração pública para as despesas 

necessárias a implantação do PGIRS; planejar custos para a eliminação dos materiais e 

equipamentos que utilizam mercúrio. 

 Formalizar os processos para a reutilização de resíduos aproveitáveis tais como, papeis 

e eletrónicos, encaminhando aos aterros sanitários somente os rejeitos; 

 Utilizar nos seus projetos de construção e reforma ou ampliação, em conjunto com a 

Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, os conceitos de gestão integrada de resíduos; 

 Identificar outras iniciativas sustentáveis nos processos de gestão de resíduos na FAB 

para troca de experiências internas na FAB; 

 Formalizar uma Comissão Gestora com representantes da DIRSA e DIRENG e HFAG 

para elaboração e aprovação do PLS, conforme disposto na Instrução Normativa IN nº. 

10 (MPOG, 2012); Formalizar o plano para Monitorização Integrada (MOINTRA) dos 

processos relativos ao manejo de resíduos, as construções, as compras sustentáveis e a 

fiscalização, via intranet, envolvendo os stakeholders internos do Sistema de Gestão 

Ambiental da Aeronáutica (COMGEP, COMGAP, DIRSA, DIRENG, HFAG e 

GALS). 

 

 

 

                                                 
93 Bolsa de resíduos do Sistema da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) – Em 2014 a Bolsa de Resíduos 

contabilizou 912 anúncios, dos quais 26% são anúncios de resíduos destinados à doação, 45% para venda de resíduos e 29% são anúncios de 
busca por resíduos. São ao todo 23 categorias de resíduos disponíveis. (FIRJAN, 2014). 
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 MÉDIO PRAZO 

 

ATÉ O PRIMEIRO ANO 

 Implantar o PGIRS, que contará com um Programa de Educação Ambiental (PEA) 

para (sensibilização, conscientização, capacitação e treinamento) de acordo com as 

normas vigentes;  

 Concluir, através da Comissão Gestora com representantes da DIRSA e DIRENG e 

HFAG, a implantação do PLS, conforme disposto na IN nº. 10 (MPOG, 2012). 

 Promover, para a implementação do PGIRS, o 1º Seminário Ambiental Hospitalar da 

Aeronáutica com a participação dos demais hospitais públicos federais do país, dos 

órgãos públicos envolvidos e das universidades, para renovação de conhecimento, 

com troca de experiências e introdução de novas tecnologias; 

 Contar com o planeamento integrado e com possíveis medidas técnicas e 

procedimentos operacionais de eficiência, e programar as atividades propostas, 

realizando treinamentos; 

 Definir os projetos e atividades, o custo das ações para o correto manejo de resíduos e 

quando serão pagas com a própria economia bem/recurso (metas); prever os custos 

derivados da implantação do PGIRS no orçamento anual de gestão do hospital;  

 Estabelecer programas de incentivo para os setores do HFAG que alcancem os 

objetivos do PGIRS; 

 Iniciar o planeamento de custos para o Plano Plurianual de Obras (PPO) sustentáveis; 

 Implementar um plano de ação para por em prática a redução dos resíduos de saúde 

infetantes com tratamentos prévio de desinfeção (química e física), intermediários e 

anteriores ao descarte; 

 Otimizar os custos para os gastos administrativos contando com a modalidade de 

compras sustentáveis e compartilhadas com demais órgãos públicos, e o Grupamento 

de Apoio Logístico de Saúde (GALS); 

 Aderir à Rede de Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro (REDERIO); 

 Dar continuidade à formalização do plano para monitorização integrado (MOINTRA) 

dos processos relativos ao manejo de resíduos, as construções, as compras sustentáveis 

e a fiscalização, via intranet, envolvendo os stakeholders internos do Sistema de 

Gestão Ambiental da Aeronáutica (COMGEP, COMGAP, DIRSA, DIRENG, HFAG e 

GALS). 

 

ATÉ O SEGUNDO ANO 

 Promover a melhoria contínua pela avaliação sistemática, o replaneamento, a 

implementação de procedimentos, a formação de funcionários e a implantação de 

novas tecnologias; 

 Promover para a implementação do plano, o 2º Seminário Ambiental Hospitalar da 

Aeronáutica com a participação dos demais hospitais públicos federais do país, dos 

órgãos públicos envolvidos e das universidades, para renovação de conhecimento, 

com troca de experiências e de novas tecnologias; 

 Contratar, com a aprovação do Comando Geral de Pessoal (COMGEP) e da DIRSA o 

pessoal especializado, classificado no concurso público, para o HFAG e com a 

aprovação do Comando Geral de Apoio (COMGAP) e da DIRENG e pessoal 

especializado para a DIRENG que atenderá ao quadro definitivo nas Carreiras 
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Militares e o quadro da Carreira Civil de Tecnologia Militar, nas áreas de engenharia 

ambiental e de segurança do trabalho, física nuclear e enfermagem. 

 Readequar o PGIRS, que contará com um novo PEA de acordo com as normas de 

sustentabilidade;  

 Reavaliar, através da Comissão Gestora com representantes da DIRSA e DIRENG e 

HFAG o andamento PLS, conforme disposto na Instrução Normativa nº. 10 (MPOG, 

2012). 

 Otimizar os gastos administrativos promovendo a boa gestão de recursos e eficiência 

dos gastos públicos, considerando atributos de sustentabilidade, reduzindo custos e 

combatendo desperdícios, através de compras sustentáveis e compartilhadas. 

Introduzir estes conceitos no Grupamento de Apoio Logístico de Saúde (GALS) 

unidade responsável pelo sistema de licitações para consecução da melhor contratação 

(aquisição de bens e contratação de serviços) para o serviço público, conforme o 

interesse pelo “desenvolvimento nacional sustentável” expresso na Lei de Licitações e 

Contratos da Administração Pública, Lei nº. 8.666 (BRASIL, 1993), no Decreto nº. 

7.746 (BRASIL, 2012d) e na IN nº. 10 (MPOG, 2012), em comunhão com o PLS, do 

MPOG.  

 Aprimorar, juntamente com a DIRENG, estruturas e sistemas de serviços das 

edificações construídas para posteriores reformas e adaptações dos abrigos internos e 

externos, conforme legislação;  

 Aderir à rede da Agenda Ambiental na Administração Pública A3P; 

 Aderir às redes nacionais e internacionais de hospitais saudáveis e saúde sem dano. 

 Implantar o plano para Monitoramento Integrado (MOINTRA) dos processos relativos 

ao manejo de resíduos, as construções, as compras sustentáveis e a fiscalização, via 

intranet, envolvendo os stakeholders internos do Sistema de Gestão Ambiental da 

Aeronáutica (COMGEP, COMGAP, DIRSA, DIRENG, HFAG e GALS). 

 

 LONGO PRAZO 

 

3º ANO EM DIANTE, A CADA ANO 

 Avaliar e monitorizar o desempenho ambiental, dos processos utilizados para as 

Campanhas, capacitação, treinamentos, recrutamentos, novos planos, entre outros, 

identificando as falhas e pontos de melhoria para promover implementação de novos 

procedimentos; 

 Revisar as metas para formulação dos novos PGIRS e PEA, de acordo com as normas 

vigentes; 

 Revisar, através de uma análise crítica, as metas do PLS, juntamente com a Comissão 

Gestora composta pelo Grupo de Trabalho (GT) de representantes da DIRSA, 

DIRENG e HFAG, conforme disposto na IN nº. 10 (MPOG, 2012). 

 Promover, até o quarto ano de reavaliação do PGIRS, o 3º Seminário Ambiental 

Hospitalar da Aeronáutica com a participação dos demais hospitais públicos federais 

do país, dos órgãos públicos envolvidos e das universidades, para renovação de 

conhecimento, com troca de novas experiências e de novas tecnologias; 

 Promover a melhoria contínua pela avaliação sistemática, o replaneamento, a 

implementação de procedimentos, a formação de funcionários, durante os quatro anos, 

de implantação do modelo, e assim por diante. 

 Eliminar totalmente os materiais e equipamentos que utilizam mercúrio. 
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ANO 1 ANO 2 ANO 3 EM DIANTE 

IMEDIATO/CURTO MÉDIO LONGO 

No 1º mês Até o 3º mês Até o 6º mês Até o 1º ano Até o 2º ano 3º ano em diante 
 

Recrutar pessoal de 

diferentes setores 

para a comissão de 

gestão de resíduo. 

 

Estabelecer 
Vínculos com 

outras 

instituições de 
saúde. 

Recrutar através de 
concurso público 

pessoal 

especializado nas 
áreas de saúde, 

física e engenharia. 

Contratar obras de 
reforma, construção 

e ampliação, com o 

plano de gestão de 
RCC. 

 

Programar 
incentivos para os 

setores que 

alcancem os 
objetivos do PGIRS. 

Avaliar e monitorizar 
o desempenho 

ambiental, 

identificando as 
falhas e pontos de 

melhoria. 

 

 

Diagnosticar 

Resíduos e 

Rejeitos. 

 

Elaborar  

PGIRS. 

 
Aprovar PGIRS. 

 
Implementar PGIRS. 

 
Plano de retro 

adequação 

sustentável. 

Desenvolver 
Processo de 

Avaliação e 

Monitorização 
Avaliar plano e 

revisar metas. 

 

 

Campanha de 

sensibilização de 

gestores e 

servidores. 

 
Influenciar em 

curriculum das 

escolas da 
aeronáutica 

(CIAAR e ILA). 

Formalizar uma 
Comissão Gestora 

com representantes 

da DIRSA e 
DIRENG e HFAG 

para execução do 

PLS. 

 
 

Eliminar os 

equipamentos que 
utilizam o mercúrio. 

 
 

Adesão formal a 

rede A3P 
 

 
 

Eliminar totalmente 

as máquinas  
de raio-X . 

Planejar continuamente os custos para PPA94 de gestão sustentável.  

Planejar continuamente os custos para PPO95 de obras sustentáveis. 

Reduzir o volume de resíduos retirados pelas empresas contratadas com campanhas para a correta segregação. 

Captação continuada de RH especializado. 

Campanhas continuadas de educação ambiental para servidores e paciente para sensibilização, conscientização e capacitação. 

Capacitação continuada das equipas de gestão de resíduos. 

Capacitação continuada das equipas de gestão de resíduos as custas de fabricantes de perfurocortantes. 

Capacitação continuada para coleta seletiva dos resíduos orgânicos, e para a logística reversa de resíduos industriais e eletrónicos.  

Criação da comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente da 

Aeronáutica (COSMAER) na Diretoria de Engenharia. 

Interação da COSMAER e o HFAG  

para a gestão de resíduos 

 

Campanhas para 

a correta 

utilização dos 

EPIs e EPCs 

 

Formalizar 

contrato com as 

Cooperativas de 
Coleta Seletiva 

conforme decreto 

5.240/06 

 

Formalizar os 

processos de 
reutilização de 

resíduos 

aproveitáveis 

 

Plano de ação para 

por em prática a 
redução dos RSS 

infetantes. 

 

 

Adesão às demais 
redes de hospitais 

saudáveis 

Implantar novas 

tecnologias. 

Aprimorar estruturas 
e sistemas de 

serviços das 

edificações 
construídas. 

Interação continua entre Diretorias de Saúde e Engenharia e o HFAG 

 
 

Programa de 

educação 

ambienta 

(PEA)l 

 
Vínculos com 

instituições para a 

retirada 
compartilhada de 

resíduos 

 
Utilização de 

conceitos de gestão 

integrada de 
resíduos em projetos 

 
Otimizar os gastos 

administrativos 

com compras 
sustentáveis e 

compartilhadas. 

Normatização a 
partir da OM 

normatizadora 

Padronização de 
condutas com os 

resíduos. 

 
Novo PGIRS. 

Treinar as 

equipas que 

atuam nos 

serviços de saúde 

e de limpeza e 

higiene para a 

coleta dos RSS e 

resíduos comuns 

Implementar o 
Plano de 

Prevenção de 

Riscos de 
Acidentes com 

Perfurocortantes 

e com os 
fabricantes 

 
 

 

Identificação de 
outras iniciativas na 

FAB 

 
1º Seminário 

ambiental hospitalar 

Para troca de 
experiências e 

introdução de novas 

tecnologias. 
 

 
2º Seminário 

ambiental hospitalar 

Para troca de 
experiências e 

introdução de novas 

tecnologias. 
 

 
3º Seminário 

ambiental hospitalar 

Para troca de 
experiências e 

introdução de novas 

tecnologias. 
 

Promover a melhoria contínua pela avaliação sistemática, o replaneamento, a implementação de procedimentos, a formação de 

funcionários. Divulgar e tornar públicos os resultados. 

Figura 7.3 – Planeamento estratégico.  

Fonte: Elaboração própria (2015). 

                                                 
94 PPA - Plano Plurianual - é o planeamento estratégico de médio prazo da Administração Pública e tem por finalidade estabelecer 

de forma regionalizada as Diretrizes, Objetivos e Metas (DOM) da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas 

decorrentes e para aquelas relativas aos programas de duração continuada (IPEA, 2015) e Cardoso & Cunha (2015). 
95 PPO - Plano Plurianual de Obras – é o planeamento estratégico de médio prazo da Administração Pública e tem por finalidade 

relacionar as obras necessárias, agrupadas pelo porte da obra, em ordem de prioridade. 

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO  
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7.6. Plano de ação sugerido para o HFAG - o manejo de resíduos 

sólidos com base nos seis eixos temáticos da A3P 

Com base nos seis eixos temáticos da ferramenta de Gestão Institucional - a Agenda 

Ambiental na Administração Publica (A3P), do MMA; na ferramenta de Planeamento - o 

PLS, do MPOG; na PNRS e nos aspetos legais observados na pesquisa, o Modelo propõe 

medidas para o manejo de resíduos sólidos que validam a sua necessidade, constando do 

seguinte plano de ação, apresentado nos Quadros de 7.2 a 7.12: 

 

Quadro 7.2 – Plano de ação para o USO NATURAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS, no 

HFAG. 

 

                                              Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

Plano de Sustentabilidade Socioambiental 

1 - USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS 

PLANO DE AÇÃO PRAZOS 

Programa mudança de hábitos IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Gerar menor quantidade de papel - privilegiar as políticas de incorporação da cultura digital e 

estabelecer política de impressão, com regras claras e bem definidas: 
    

            Não imprimir manuais e utilizar a biblioteca virtual;     

 Introduzir centrais de impressão e o programa de gestão eletrónica;     

 Recomendar a leitura, revisão/correção de texto em meio digital;     

 Visualizar a impressão na tela do computador antes de imprimir;     

 Imprimir em modo de rascunho quando a impressão for inevitável;     

 Imprimir frente e verso;     

 Corrigir documentos no computador e imprimir somente o trabalho final evitando o    
desperdício de papel; 

    

 Usar a intranet para comunicados internos e controles de exames e preenchimento de 
formulários; 

    

 Evitar a geração de documentos desnecessários (modificar o trâmite de documentos) e 
utilizar os sistemas existentes para comunicação intranet no HFAG, integrado entre as diretorias;  

    

 Criar setor de revisão de documentos em meio digital;     

 Criar modelos de controle e descartes de resíduos em meio digital e rastreamento eletrónico;     

 Criar modelo de comunicação entre as diretorias de saúde e de engenharia e o hospital para o 

controle do manejo dos resíduos e das construções sustentáveis. 

    

Evitar o uso de material descartável utilizando canecas, “squeezes” e/ou garrafas próprias.     

Verificar o pedido de material de expediente observando a real necessidade.     

Usar produtos de limpeza biodegradáveis cujos recipientes vazios possam ser reciclados.      

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Quadro 7.3 – Plano de ação para a GESTÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS GERADOS, no HFAG. 

Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

Plano de Sustentabilidade Socioambiental 

2 - GESTÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS GERADOS 

PLANO DE AÇÃO PRAZOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Segregar resíduos internamente reduzindo ao máximo os que exigem tratamento intra ou extra unidade.     

Realizar diagnóstico de resíduos gerados.     

Evitar a geração de Chorume sobre o solo.     

Garantir Higienização de abrigos e contentores de resíduos.     

Descartar perfurocortantes até o limite máximo do recipiente exigido por norma.     

Retomar o hábito de descarte dos resíduos infetantes pelo corpo de enfermagem (nos postos de 

enfermagem para o abrigo interno e depois para o abrigo externo), retirando os coletores dos quartos. 
    

Descartar resíduos de prata do Raio-X, por empresa especializada contratadas, sem custos para o HFAG     

Eliminar corretamente materiais e equipamentos contendo mercúrio, e abolir o uso no HFAG.     

Descartar resíduos dos Serviços de Saúde (RSS - infetantes, vacinas e soros, medicamentos, etc.) com 

controles de formulários próprios. Envolver o LACFA na coleta de medicamentos e o HAAF. 
    

Coletar recicláveis (plástico, vidro, metal) em “Bags” (grande coletores externos de lona) para 

recolhimento de recicláveis pela COMLURB, ou no abrigo externo para recolhimento das cooperativas. 
    

Coletar papelão e abrigar em abrigo externo a ser construído para descartá-los através de cooperativas.     

Coletar resíduos orgânicos em coletores apropriados de cor marrom e reduzir a geração com controle do 

número de refeições servidas. 
    

Recolher óleo de cozinha em garrafas PET (reaproveitamento do óleo em sabão e outras utilidades).     

Recolher folhas secas, galhos de madeira e flores para compostagem.     

Compostar resíduos orgânicos na área livre do hospital, utilizar na horta a ser criada pelo hospital, nos 

jardins, doar para cooperativas ou distribuir nas demais OM’s da FAB. 
    

Coletar papel A4 (usado de um dos lados), sem amassar, em caixas de papelão reutilizáveis. Usar as 

folhas de papel descartadas para rascunho. 
    

Coletar papel A4 (usado frente e verso), sem amassar, em caixas de papelão para reciclagem de 

cooperativas. Reaproveitar envelopes e pastas usadas. 
    

Coletar pilhas e baterias para o correto destino.     

Coletar e Armazenar lâmpadas fluorescentes, em local apropriado. Guardar embalagens.     

Coletar cartões magnéticos fora de uso para serem triturados em máquina apropriada que reaproveita os 
resíduos triturados transformando em objetos de uso diário. Contratatar empresas que recicla cartões. 

    

Coletar cartuchos e toners para a logística reversa de resíduos ao fabricante.     

Coletar meias finas utilizadas pelas militares e retalhos de tecidos em recipientes apropriados para a 

reutilização e transformação em objetos de uso diário ou enviar para fábricas de tecido. 
    

Armazenar e efetuar a desativação patrimonial de monitores, teclados etc., encaminhando 

adequadamente às empresas de descontaminação. Enviar equipamentos para a DIRENG remontar 

equipamentos para doação às OM´s. Doar peças renovadas para outras OM´s. 

    

Recolher resíduos da construção civil (RCC) reaproveitando em reformas, ou dar destino correto.     

Recolher pneus para logística reversa de resíduos ao fabricante.      

Compartilhar a retirada de resíduos com outras instituições públicas ou utilizar a bolsa de resíduos da 

FIRJAN. 
    

Tratar previamente os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) infetantes para reduzir o volume.     

Coletar corretamente os resíduos químicos e infetantes no abrigo externo, separadamente dos demais em 
local determinado. 

    

Evitar transbordo de resíduos (principalmente externo) e de resíduos infetantes e radioativos.     

Recolher resíduos perigosos, industriais perigosos, infetantes, perfurocortantes, químicos e radioativos 

com segurança, de acordo com as normas. 
    

Descartar resíduos infetantes que contém misturas de outros grupos, conforme quadros 7.4, 7.5 e 7.6.     

Fonte: Elaboração própria (2015).  
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Quadro 7.4 – Descarte de resíduos infetantes contendo misturas de outros grupos de resíduos com suspeita ou 

presença de micro-organismos. 
PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES  

COM SUSPEITA OU PRESENÇA DE MICRO-ORGANISMOS 

 

RESÍDUO 

 TRATAMENTO NA UNIDADE 

GERADORA 

 
ACONDICIONAMENTO 

DESTINO 
Nível de Biossegurança (NBS)96 

 

 

 

Sólido 

Meios de cultura (sólidos ou semissólidos)  

 

NBS 1 e 2 - Tratamento químico ou físico. 
NBS 3 e 4 - Tratamento físico. 

 

 

Saco branco resíduo 
infetante 

 materiais contendo sangue ou 

outros fluidos corpóreos 

 recipientes 

 materiais de laboratório 

Materiais perfurocortantes 

(caixa com perfurocortantes) 

Tratamento físico Saco branco resíduo 
infetante 

Organismos 

Geneticamente 

modificados 

(OGM) 

 

Resíduos sólidos originários de laboratório 

de manipulação genética 

 

NSB 1 e 2 - Tratamento químico ou físico. 

NBS 3 e 4 - Tratamento físico. 

 

Saco branco resíduo 

infetante 

 

 

 

OUTROS 

 

Filtros de ar de áreas contaminadas 

 

NBS 1 - Não necessita de tratamento. 
NBS 2, 3 e 4 - Tratamento químico ou 

físico. 

 

Engenharia 

 

 

Membranas filtrantes 

NSB 1 - Não necessita de tratamento. 

NBS 2, 3 e 4 - Tratamento químico ou 
físico. 

Saco branco resíduo 

infetante 

Quando houver presença dos antibióticos: Anfotericina B, 

Penicilina, Gentamicina, Ampicilina ou Neomicina. 

O tratamento deverá ser obrigatoriamente físico. 

Na presença de antibiótico Clorarfenicol ou 

Canamicina (termoestáveis). 

Destinado sempre como resíduo químico. 

Fonte: Elaboração própria (2015), com base nos estudos do Instituto Butantan (2014).  

 

Quadro 7.5 – Descarte de resíduos infetantes contendo misturas de outros grupos de resíduos. 
PROCEDIMENTOS PARA DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES  

COM AUSÊNCIA DE MICRO-ORGANISMOS 

 

RESÍDUO 

 TRATAMENTO NA UNIDADE 

GERADORA 

 
ACONDICIONAMENTO 

DESTINO 
Nível de biossegurança (NBS) 

 

 

 

Sólido 

Meios de cultura (sólidos ou semissólidos)  
 

Não necessita de tratamento 

 

Saco branco resíduo 

infetante 
 materiais de laboratório 

 recipientes 

 EPIs 

Materiais perfurocortantes 

(caixa com perfurocortantes) 

Não necessita de tratamento Saco branco resíduo 

infetante 

Organismos 

Geneticamente 

modificados 

(OGM) 

 
Resíduos sólidos originários de  

Laboratório de manipulação genética 

 
NSB 1 e 2 - Tratamento químico ou físico 

NBS 3 e 4 - Tratamento físico 

 
Saco branco resíduo 

infetante 

 

 

 

 

 

OUTROS 

Frascos de soros e vacinas Não necessita de tratamento Saco branco resíduo 
infetante 

 

 
 

Bolsas transfusionais contendo sangue ou 

hemocomponentes 
 

 

 
 

Não necessita de tratamento 

Saco branco resíduo 

infetante 
*Encaminhadas ao 

banco de sangue do 

Hospital da 
Aeronáutica dos 

Afonsos (HAAF) 

Resíduos de fabricação de produtos 

biológicos 

Tratamento químico ou físico Saco branco resíduo 

infectante 
 

Quando houver presença dos antibióticos: Anfotericina B, 

Penicilina, Gentamicina, Ampicilina ou Neomicina 

 

O tratamento deverá ser obrigatoriamente físico 

 
 

Na presença de antibiótico Clorarfenicol ou 

Canamicina (termoestáveis) 

 

Destinado sempre como resíduo químico 

 

Fonte: Elaboração própria (2015), com base nos estudos do Instituto Butantan (2014). 

 

                                                 
96 O tratamento físico (autoclavação), na unidade geradora, deve ser realizado em equipamento compatível com o Nível III de 

inativação microbiana. No tratamento químico com finalidade antimicrobiana, deve ser observada a Portaria ANVISA RDC nº 31 (MS, 
2011). O tratamento químico é uma alternativa que só deve ser utilizada na impossibilidade do tratamento físico. 
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Quadro 7.6 – Descarte de resíduos infetantes contendo misturas de outros grupos de resíduos. 
CLASSES 

 

DESCARTAR COMO 

RESÍDUO: 

INFECTANTE 

 

QUIMICO NÃO PERIGOSO INFECTANTE 

INFECTANTE 

EXCETO 

CARCAÇA 

 

QUÍMICO PERIGOSO * 

 

QUÍMICO 

INFECTANTE RADIOATIVO RADIOATIVO 

 

INFECTANTE RADIOATIVO 

 

RADIOATIVO 

* Qualquer componente que apresente característica: 

inflamável, corrosiva, tóxica ou explosiva e alguns medicamentos. 

Fonte: Elaboração própria (2015), com base nos estudos do Instituto Butantan (2014). 

 

Quadro 7.7 – Plano de ação para o PROGRAMA DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, no HFAG. 

Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

Plano de Sustentabilidade Socioambiental 

 

PLANO DE AÇÃO 

PRAZOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Programa de Coleta Seletiva Solidária – Decreto nº. 5.940 (2006) 

Realizar Diagnósticos dos resíduos recicláveis.     

Elaborar e Implementar o Programa para a Coleta Seletiva.     

Execução da cartilha (Implementar cartilhas instrutivas do programa de coleta seletiva).     

Convidar servidores para a elaboração da Programação Visual da Cartilha Ambiental.     

Organizar Palestras e Materiais de Sensibilização.     

Desenvolver Processo de Avaliação e Monitoração.     

Licitar as Cooperativas de recicláveis para recolhimento sem custos administrativos para a 

organização, conforme determinado pelo decreto nº. 5.940 (MMA, 2006). 
    

Divulgar e Tornar Públicos os Resultados.     

Fonte: Elaboração própria (2015). 

Quadro 7.8 – Plano de ação para QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO, no HFAG. 

                                              Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

Plano de Sustentabilidade Socioambiental 

 

PLANO DE AÇÃO 
PRAZOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

3 - QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Programa de Aproveitamento das Habilidades e Desenvolvimento de Capacidades.     

Dar condições de segurança de trabalho ao servidor envolvido com o PGRSS  

 Submeter a exames admissional, periódico de retorno ao trabalho, mudança e demissional. 
    

Eliminar riscos de acidentes com perfurocortantes com descarte adequado.     

Programa da Saúde do Trabalhador da CIPA, CCIH e Biossegurança: 

 Orientar a respeito dos perigos do manuseio dos resíduos infetantes e perfurocortantes; 

 Orientar a respeito do manuseio do mercúrio e da prata dos aparelhos de Raio-X; 

 Esclarecer os benefícios da atividade física para as equipes de coleta. 

    

Motivar servidores convidando a participarem da elaboração da Programação Visual dos 

impressos/cartazes/adesivos e cartilhas para a correta gestão de resíduos. 
    

Implementar medidas corretivas para o uso adequado dos EPIs e EPCs para diminuir os riscos de 

acidentes com os resíduos químicos, perfurocortantes e infectantes. 
    

Implementar medidas corretivas para o uso adequado dos coletores por tipo de resíduos.     

Implementar medidas corretivas para o uso e descarte adequado dos perfurocortantes.     

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Quadro 7.9 – Plano de ação para SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, do HFAG. 

Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

Plano de Sustentabilidade Socioambiental 

SEIS EIXOS TEMÁTICOS DA A3P 

 

PLANO DE AÇÃO 

PRAZOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

4 - SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 

Internacionalizar ações, buscar parcerias internacionais, e com outros grupos e redes de pesquisa.     

Capacitar gestores e servidores para tomarem conhecimento da A3P.     

Capacitar gestores e servidores do GALS para licitações compartilhadas e sustentáveis.     

Capacitar servidores da comissão para a elaboração do novo PGIRSS.     

Capacitar servidores da comissão para a elaboração do novo PGIRS.     

Capacitar servidores em Cursos gratuitos da rede A3P apresentando os benefícios do programa da A3P.     

Capacitar servidores em Cursos gratuitos da Rede de Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro.     

Capacitar servidores para a execução do PLS.     

Implementar palestras no HFAG com dicas para a mudança de hábitos e combate ao desperdício em conjunto 

com a DIRENG e a DIRSA. 
    

Estabelecer programas de educação socioambiental através da participação dos servidores em (oficinas, 

filmes, teatros e outros). 
    

Tomar conhecimento dos problemas de outros órgãos na implantação do programa A3P através de reuniões, 

encontros e palestras, e da REDERIO. 
    

 Elaborar Instruções do Comando da Aeronáutica (ICA) pela DIRENG, com a participação de gestores e 

servidores do HFAG e a DIRSA para os critérios de gestão de resíduos sólidos. 
    

Incluir no Plano diretor do HFAG as áreas destinadas a abrigos externos dos variados tipos de resíduos e as 
áreas reservadas para composteiras. 

    

Formular a certificação ambiental, (com a colaboração da DIRENG e DIRSA).     

Criar Grupo de Trabalho (GT) em conjunto com os hospitais federais para o descarte de Próteses formalizando 

acordos setoriais para logística reversa. 
    

Promover cursos de compostagem na área livre do hospital.     

Montar banco de dados virtual para a gestão de resíduos na página intranet com criação do link de meio 
ambiente e organizar uma biblioteca física com orientações sobre o descarte de resíduos. 

    

Divulgar o objetivo do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) em palestras.     

Apresentar relatórios com resultados da implementação do PGIRS a todos os servidores.      

Estabelecer programa de incentivo e educação continuada para a coleta seletiva.     

Reunir mensalmente as equipes que fazem parte do PGIRS.     

Reunir semanalmente as equipes que fazem parte da coleta interna e externa de RSS.     

Reunir semestralmente a equipe do COSMAER com o HFAG.     

Criar grupo de trabalho para estudos de eliminação do Mercúrio.     

Promover a Capacitação dos Servidores com Programa de Capacitação para utilização correta de 

equipamentos. 
    

Capacitação específica para as comissões de trabalho das diretorias de saúde e de engenharia.     

Capacitação específica para as comissões de trabalho dos PGIRS.     

Capacitação dos servidores e terceirizados (equipe de higiene e limpeza).  

 Palestra mensal de capacitação para a equipe de higiene e limpeza. 

    

Promover campanhas para reduzir o volume de resíduos retirado por empresas do terceiro setor.     

Criar Ciclo de palestras na área de sustentabilidade socioambiental (meio ambiente, saúde, segurança do 

trabalho e finanças). 
    

A Diretoria de Engenharia criará certificação ambiental para resíduos sólidos.     

Fonte: Elaboração própria (2015). 
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Quadro 7.10 – Plano de ação para LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS, do HFAG. 

Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

Plano de Sustentabilidade Socioambiental 

 

PLANO DE AÇÃO 
PRAZOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

5 - LICITAÇÕES E COMPRAS SUSTENTÁVEIS 

Estabelecer normas para aquisições e licitações verdes, por via eletrônica, ou compras compartilhadas:     

 Adquirir máquinas de impressão frente e verso;     

 Adquirir trituradores para documentos sigilosos;     

 Adquirir coletores identificados apropriadamente e de boa qualidade para papel/papelão, vidro, metal e 

demais resíduos comuns; 

    

 Adquirir coletores identificados apropriadamente, de boa qualidade e padronizadas para RSS;     

 Adquirir coletores identificados apropriadamente, de boa qualidade e padronizadas para o CTI;     

 Adquirir coletores identificados apropriadamente, de boa qualidade e padronizadas com dimensões 
maiores que as existentes nos postos de enfermagem; 

    

 Adquirir materiais permanentes/duráveis com rotulagem ambiental: copos de vidros, xícaras e pratos de 
louça.  

    

 Adquirir materiais biodegradáveis: copos de mandioca, copos de milho e outros;     

 Adquirir equipamentos com rotulagem ambiental;     

 Adquirir sacos de lixo de cores diferenciadas;     

 Adquirir lâmpadas tipo LED até que todas as lâmpadas fluorescentes sejam substituídas;     

 Adquirir produtos de limpeza biodegradáveis e com recipientes recicláveis;     

 Adquirir papel reciclado ou papel cujo processo de fabricação utilize o peróxido de hidrogênio97.     

 Adquirir bags apropriadas para a coleta de resíduos recicláveis a serem recolhidos pela COMLURB;     

 Adquirir novos tomógrafos digitais para eliminar a geração de resíduos das máquinas de raio-X.     

Efetuar compras sustentáveis compartilhadas.     

Contratar empresas trituradoras de cartões magnéticos.     

Adequar os contratos às conceções de consumo sustentável conforme IN 10 (2012, do MPOG.)     

Inspecionar a real necessidade dos pedidos para contratar a compra da quantidade de material de 

consumo/expediente de cada setor. 
    

Contratar cooperativas de recicladores, conforme decreto nº. 5.940 (MMA, 2006) sem custos administrativos 

para a organização. 
    

Estimar custo de desperdício de material98 dos serviços de saúde para novas compras.     

Licitar empresas para a retirada do resíduo infetante, químico, radioativo e formalizar contrato.      

Adquirir equipamentos e materiais necessários para o tratamento99 prévio de RSS (infetantes, perfuro 
cortantes, químicos perigosos e resíduos anatômicos) com a finalidade de diminuir o volume e os custos de 

contratação de empresas terceirizadas.  

    

Adotar política de compras livres de mercúrio.     

Contemplar a logística reversa na aquisição de pneus e baterias.     

Licitar obras de reforma e ampliação dos depósitos intermediários e externos.     

Licitar obras de reforma e ampliação de áreas externas para compostores.     

Fonte: Elaboração própria (2015). 

                                                 
97 Processo de fabricação de papel utilizando o Peróxido de Hidrogênio que ainda não é comum no Brasil, mas, por ser totalmente 

livre de cloro, é o melhor no respeito ao Meio Ambiente. 
98 Estimar custos de desperdício - estimar o custo direto das fontes mais citadas em cada unidade, de material descartado sem uso 

ou com uso impróprio, para se conhecer o custo do desperdício. Os dados referentes às fontes de desperdício serão analisados pela aplicação 

da estatística descritiva. As fontes mais citadas nas unidades investigadas terão seu processo desenhado e estimado o seu custo direto, ou 

seja, será levantado o preço dos materiais e o custo do salário/minuto pela faixa salarial dos integrantes das equipes médica e de enfermagem. 
99Tratamento - descontaminação para os diferentes microrganismos – capacidade de redução do número de organismos 

infecciosos para um nível seguro que não constitua perigo para a saúde humana. Capacidade de tornar os objetos cortantes e perfurantes 

inutilizáveis e irreconhecíveis e de destruir os químicos perigosos. Questões éticas – capacidade de descaracterização visual dos resíduos 
anatómicos. 



 

258 

 

Quadro 7.11 – Plano de ação para CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS, do HFAG. 

Programa da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 

Plano de Sustentabilidade Socioambiental 

SEIS EIXOS TEMÁTICOS DA A3P 

 

PLANO DE AÇÃO 
PRAZOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

6-CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Incluir nos projetos e especificações de obras, equipamentos e serviços, juntamente com a diretoria de 

engenharia e o setor de engenharia e manutenção do hospital os requisitos voltados à conservação e 
preservação do meio ambiente especificando materiais comprovadamente sustentáveis e certificados: 

 utilização de materiais com mínimo de impacto ambiental; 

 utilização de estrutura pré-existentes (principalmente nas obras de reforma); 

 qualidade dos materiais e utilização de material regional; 

 utilizar tecnologias sustentáveis (automação, etc.). 

    

Atingir a certificação sobre resíduos a ser criada pela DIRENG.     

Especificar equipamentos certificados.     

Prever área para armazenamento de resíduos recicláveis e da logística reversa.     

Prever áreas para compostores.     

Projetar áreas para plantio de hortaliças para utilizar o composto orgânico manipulado no hospital.     

Projetar e construir áreas de depósitos intermediários de resíduos nos setores de internação e demais 
setores cuja distância de retirada dos resíduos seja superior à recomendada pela norma RDC nº. 306 

(2004). 

    

Projetar e construir uma central de resíduos com a ampliação do abrigo externo de resíduos para 
resíduos de logística reversa, industriais e industriais perigosos, recicláveis (papel e papelão) e demais 

resíduos que necessitam de maior espaço no abrigo existente (Infetantes, químicos, etc.).  

    

Projetar e construir estrutura de armazenamento contra impactos e com capacidade para armazenar 
um número necessário de lâmpadas fluorescentes e para guardar embalagens de lâmpadas 

fluorescentes neste depósito para devolver lâmpadas ao fabricante. 

    

Projetar e construir câmara fria com capacidade para armazenar a quantidade necessária de resíduos 
orgânicos até a sua retirada para as compostores do HFAG, ou para as cooperativas do município. 

    

Projetar depósito temporário de resíduos com mercúrio existentes em termómetros e tensiómetros.     

Desenvolver pesquisas para incorporar tecnologias de fontes novas e renováveis.     

Desenvolver projetos alinhados à Política de Sustentabilidade e Meio Ambiente do COMAER: Plano 

Diretor, Diretrizes (DCA), Normas (NCA) e Instruções (ICA) do Comando da Aeronáutica. 
    

Inserir no estudo de viabilidade dos aspetos ambientais.      

Desenvolver projetos alinhados à Política de Sustentabilidade e Meio Ambiente, do CAU100, CREA101. 

e a RDC ANVISA nº. 50 (MS, 2002). 
    

Fonte: Elaboração própria (2015). 
 

Quadro 7.12 – Plano de ação para EVENTOS, no HFAG. 
 

EVENTOS PROPOSTOS 
PRAZOS 

IMEDIATO CURTO MÉDIO LONGO 

Dia internacional do Meio Ambiente, dia da Saúde da Aeronáutica, etc.     

Apresentação do PGIRS aos Diretores da DIRENG, da DIRSA e do HFAG.     

Seminário Ambiental Hospitalar     

Caminhada ecológica para conscientização ambiental.     

Gincanas ecológicas.     

Gincana de devolução das canetas usadas.     

Gincana para o uso de copos, canecas ou “squeezes” individuais.     

Premiação de servidores engajados, com fornecimento de certificados ou placas comemorativas.     

Fonte: Elaboração própria (2015). 

                                                 
100 CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU, 2010). 
101 CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA, 1973). 
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 Plano de Gestão de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) 

É um documento essencial que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos. É 

uma oportunidade do estabelecimento conhecer “o quê”, “quanto” gera, e “qual” o destino 

dos resíduos que produziu. É um dos documentos integrantes no processo de licenciamento 

junto ao órgão ambiental e deve contemplar medidas de envolvimento coletivo. O 

planeamento deve ser feito em conjunto com todos os setores definindo-se objetivos, 

responsabilidades e obrigações de cada um em relação aos riscos envolvidos (NEWSLAB, 

2010).  

Compete a todo o gerador, elaborar o seu PGRSS, estabelecendo condições para a segurança 

do processo de manejo dos resíduos, minimizando a produção e proporcionando aos gerados, 

encaminhamento seguro e eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, da saúde pública e 

do meio ambiente (NEWSLAB, 2010). 

Segundo Takada (2003), o PGRSS deve mostrar um novo paradigma na cultura do tratamento 

do resíduo, objetivando promover o bem-estar do profissional de saúde no seu ambiente de 

trabalho, bem como da comunidade em geral. A gestão dos RSS implica cuidados, devido à 

contaminação biológica, química e radioativa de parte desses resíduos. 

No Brasil, as propostas de gestão dos RSS, em especial das frações infetantes, têm-se 

fundamentado em padrões estabelecidos em países como os EUA, França, Portugal e Japão. A 

adoção de uma política cautelosa e de alternativas de tratamento desses resíduos está 

diretamente associada às diferentes frações consideradas perigosas, patogénicas, entre outras 

denominações, e que exigem procedimentos especiais (Ferreira, 1997). 

Para a execução do plano, o hospital deve seguir as normas da ANVISA/MS, do CONAMA e 

a PNRS, do MMA, constantes neste trabalho no Capítulo 3. Nelas deverão estar contidas as 

correções das deficiências observadas no Capítulo 6 (DIAGNÒSTICO). A obrigatoriedade de 

apresentação do PGRSS está descrita nas Resoluções CONAMA nº. 283 (MMA, 2001) e nº. 

358 (MMA, 2005), para além da Resolução ANVISA RDC nº. 306 (MS, 2004)  que obriga 

aos geradores de resíduos de saúde à promoção de um destino adequado aos mesmos, 

segregando-os na origem. O hospital poderá apresentar o PLANO DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PGRSS SIMPLIFICADO, conforme o padrão 

ANVISA constante do Anexo E. 
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Para a confecção do PGRSS o hospital poderá seguir o Manual de Gestão de RSS Capítulo 

IV, da RDC 306 (MS, 2004), da ANVISA que contém, nos anexos, a classificação dos RSS 

por grupos, os processos de minimização e segregação, os procedimentos recomendados para 

o acondicionamento e tipos de tratamento. Para facilitar o entendimento, um glossário reúne 

as expressões, o vocabulário técnico e há ainda uma lista de siglas utilizadas. O manual é 

composto por oito passos que estão assinalados a seguir: 1º passo - Identificação do problema; 

2º passo – Definição da equipe de trabalho; 3º passo – Mobilização da instituição; 4º passo – 

Diagnóstico da situação dos RSS; 5º passo – Definição de metas e objetivos; 6º passo – 

Elaboração do PGRSS; 7º passo – implementação do PGRSS; 8º - Avaliação do PGRSS. 

Além disso, com a finalidade de melhora contínua da gestão de resíduos, a instituição deve 

constantemente mapear os riscos de acidentes com perfurocortantes, detectados no Capítulo 6 

(Diagnóstico) deste trabalho e levantar os indicadores da Figura 4.4:  

 
   Figura 7.4 – levantamento de indicadores recomendados no manual da RDC nº. 306 (2004).  

   Fonte: MANUAL ANVISA (MS, 2006). 

 Plano de Gestão de Resíduos de Construção Civil  

É um documento essencial que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos RCC. O 

responsável deve conhecer “o quê” e “quanto” é gerado e o “destino final” que deverá ser 

fornecido pela empresa construtora contratada. Quando a obra for de manutenção executada 

por servidores do hospital, o PGRCC deverá ser executado pelo serviço de manutenção do 

hospital, através de planilhas padronizadas. 

A organização deve incluir nas especificações de contratação de obras de engenharia a 
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responsabilidade dos resíduos da construção civil às empresas que executarão as obras no 

Complexo Hospitalar; e exigir das empresas construtoras um PGRCC (constando de seleção 

de materiais e encaminhamento para reciclagem) em condições necessárias para a obtenção de 

ordem de serviço para a realização de obras que deverá ser expedida pela Diretoria de 

engenharia. Deverá seguir definição, princípios, classificação, destino e responsabilidades 

previstas pela Resolução CONAMA nº. 307 (MMA, 2002a, p.1) que "estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil”. 

Deve seguir também os reajustes, após a homologação da PNRS, para os resíduos de gesso 

que contam da resolução CONAMA nº. 431 (MMA, 2011c). 

As empresas e a organização de saúde devem se responsabilizar pelo destino dos resíduos que 

produzirem. E o município deve dispor de usinas de reciclagem de materiais de construção. 

 Plano de compostagem de Resíduo Orgânico 

O complexo Hospitalar deve planejar e “implantar sistema de compostagem para resíduos 

sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do 

composto produzido”, conforme estabelece a PNRS, capítulo III, seção II, Art. 36, item V. 

(BRASIL, 2010c, p.19) e a NBR 13.591 para Compostagem (ABNT, 1996).  

O processo de produção é bastante simples, como demonstrado no Capítulo 4 deste trabalho, 

sendo viável sua produção nas áreas livres e descobertas do Complexo Hospitalar. Não 

havendo contraindicação ao seu uso.  

As folhas secas, os galhos finos e as flores que caem das árvores e são gerados na varrição do 

complexo, e as palhas de aparas de grama, além de adicionar nutrientes com a decomposição 

da matéria orgânica, mantém a umidade no topo do solo por dias e atraem uma micro fauna 

que ajuda na aeração da terra. Os restos alimentares, coletados em recipientes identificados na 

cor marrom, também devem ser compostados. 

A matéria orgânica resultante da compostagem (adubo) pode ser distribuída pelo Complexo 

Hospitalar para os cuidados com o paisagismo ou doada às demais unidades da Força Aérea. 

O excedente deste composto poderá ser enviado para cooperativas e comercializado. Os 

encargos, tais como, equipamentos e mão-de-obra também poderão ser compartilhados pela 

FAB.  

A compostagem contribui para a redução de resíduos nos aterros sanitários e lixões, 
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consequentemente, contribui para a redução na geração de chorume
102

 e a contaminação e 

erosão do solo e aumenta a permeabilidade da água no solo. Diminui a produção de gases que 

contribuem para o aumento do efeito estufa e, consequentemente, reduz as chuvas ácidas. 

Para a reciclagem de peças maiores de madeira de podas de árvores, observa-se um bom 

exemplo do estado de São Paulo. A Lei nº. 14.723, de 15 de maio de 2008, que instituiu o 

Programa de Aproveitamento de Madeira de Podas de Árvores (PAMPA), com o objetivo de 

transformar os resíduos de podas de árvores em combustíveis e lenha para utilização em 

estabelecimentos comerciais, confecionar cabos de ferramentas e utensílios em geral (MSP, 

2008). 

 Plano de Gestão de Resíduos para Logística Reversa 

Observando a Lei nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010, Capítulo II, das Definições - Art. 3
o
, 

entende-se por logística reversa: “XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010c, p.2). 

No dia 18 de junho de 2014, foi publicada a Lei estadual nº. 6.805 (GERJ, 2014), que inclui 

artigos na Lei nº. 4.191, de 30 de setembro de 2003, da PERS, instituindo a obrigação da 

implementação de sistemas de logística reversa para resíduos eletroeletrónicos, agrotóxicos, 

pneus e óleos lubrificantes no âmbito do estado do Rio de Janeiro (GERJ, 2003). 

Através da logística reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo, Figura 7.5, são 

consolidados os Acordos Setoriais: Instrumentos contratuais entre os poderes públicos, 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.  

O HFAG deve incluir nos procedimentos de segregação de resíduos a logística reversa dos 

resíduos, resultante dos acordos setoriais e da lei, podendo reciclar seus eletrónicos, 

primeiramente, na Diretoria de Engenharia da Aeronáutica que possui o setor de informática 

para remontagem de novos computadores a partir dos equipamentos obsoletos desprezados 

que distribui para outras organizações militares. 

                                                 
102 Líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, químicos e físicos da decomposição de 

resíduos orgânicos. Esses processos, somados com a ação da água das chuvas, se encarregam de lixiviar compostos orgânicos presentes nos 
lixões para o meio ambiente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
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Figura 7.5 – Logística Reversa, Responsabilidade Compartilhada e Acordos Setoriais. 

Fonte: MMA (2015). 

 

 O Plano de Logística Sustentável 

O PLS é uma ferramenta que possibilita estabelecer critérios, práticas e diretrizes de 

sustentabilidade e racionalização de gastos institucionais e processos administrativos nas 

contratações realizadas na Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e 

pelas empresas estatais dependentes, com objetivos e responsabilidades definidas, ações, 

metas, prazos de execução, mecanismos de monitoração e avaliação de resultados, e qualidade 

que objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho, 

considerando a visão sistémica do órgão. 

O PLS-HFAG deverá ser elaborado e composto pelas seis etapas seguintes: 
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O Conteúdo mínimo do PLS deve obdecer as seguintes exigências: 1) Objetivos do Plano; 2) 

Responsabilidades dos gestores que implementarão o Plano; 3) Ações, metas e prazos de 

execução; 4) Mecanismos de monitoramento e avaliação das ações que serão implementadas; 

5) Ações: I - atualização do inventário de bens e materiais do órgão ou entidade e 

identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição; II - práticas de 

sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços; III - responsabilidades, 

metodologia de implementação e avaliação do plano; IV - ações de divulgação, 

conscientização e capacitação. 

O HFAG deve formalizar uma Comissão Gestora com representantes das diretorias (DIRSA e 

DIRENG) e do HFAG, conforme disposto na IN 10 (MPOG, 2012)
103

. As etapas de avaliação 

e análise crítica e revisão de metas estão previstas para o cronograma de médio e longo prazo 

apresentado neste Capítulo após a implantação do Modelo pelo HFAG.  

 

7.7. Política dos 5R´s (Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e 

Reciclar) 

A política dos 5 “R´s” deve priorizar a redução do consumo e o reaproveitamento dos 

materiais em relação à sua própria reciclagem. Ela tem como diretrizes: O primeiro R 

(Repensar) é a questão-chave para levar o cidadão a repensar seus valores e práticas, e os 

procedimentos adotados para aquisição de material; O segundo “R” (recusar) significa recusar 

o consumo de produtos que gerem impactos socioambientais significativos. Deve ser 

colocado em prática pelos consumidores e as indústrias, respetivamente, deixando de 

consumir, exageradamente e deixando de produzir produtos “não renováveis” (Brandão, 

2015). 

Os dois “R´s” (reduzir e reutilizar) fazem parte de um processo educativo que tem por 

objetivo uma mudança de hábitos no cotidiano dos cidadãos reduzindo o consumo exagerado 

e o desperdício. Reduzir a geração de resíduos; reduzir os gastos excessivos com material de 

expediente, de limpeza e higiene, de manutenção de equipamentos e veículos, além da compra 

indiscriminada de móveis e muitos outros itens perfeitamente dispensáveis. Reutilizar 

                                                 
103 Instrução Normativa IN/SLTI nº 10 (MPOG, 2012) – a instrução da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) 

do MPOG estabelece Regras para o PLS, atendendo ao artigo 16 do Decreto nº. 7.746/2012, referente à elaboração de PLS que regulamentou 

o art. 3º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº. 8.666/1993 (art. 3º – alterado pela Lei nº. 12.349 (BRASIL, 2010a), de 15 de 

dezembro de 2010 e art. 12º). 
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materiais significa um novo padrão de conduta, mais adequado quanto ao uso racional de bens 

permanentes e de consumo na administração pública. O reaproveitamento de tudo o que 

estiver em bom estado: material de expediente, equipamentos, peças, móveis, restos de 

divisórias, cortinas, vidros, etc. (Brandão, 2015). 

O quinto “R” (reciclagem) é colocado em prática, com o auxílio dos consumidores e 

cooperativas de coleta seletiva, pelas indústrias que substituem parte da matéria-prima por 

sucata (produtos já utilizados são reutilizados para fabricar novos produtos), seja de papel, 

vidro, plástico ou metal (alumínio e aço), entre outros. A reciclagem evita que mais matérias-

primas sejam retiradas da natureza. Porém, para que o processo de reciclagem tenha sucesso, 

ainda é preciso que se amplie, no Brasil, o mercado para produtos advindos deste processo, 

pois conforme o Instituto de Pesquisa e Estatística e Compromisso Empresarial para 

Reciclagem “Segregar sem mercado é enterrar separado” (IPT & CEMPRE, 1995). 

Por essas razões, a recusa e a redução no consumo devem ter prioridade sobre a reutilização e 

a reciclagem de materiais.  

A Política dos 5R´s se resume nas cinco etapas para o plano de gestão de resíduos sólidos, que 

se observam a seguir na Figura 7.6:  

 

 

 

 

 

5 R’ S 

REPENSAR 

 

Figura 7.6 - Diagrama do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos - Política dos 5R´s. 

Fonte: Elaboração própria (2015).  

 

A seguir estão listadas algumas iniciativas que se apresentam como contribuições imediatas 

na busca de construção da PGIRS. São propostas que consideram os resultados positivos de 

muitas iniciativas, algumas já regulamentadas nos órgãos públicos, anteriormente citados: 
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 Repensar (Quadro 7.13).  
 

Quadro 7.13 - 1ª estratégia de gestão dos 5R´s – REPENSAR. 

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DOS 5R´S

REPENSAR

• Estabelecer programas e campanhas de conscientização e
sensibilização para análise de valores e reais necessidades de
consumo estabelecendo mudanças de hábitos;

• Estabelecer programas para elevar o patamar de educação
ambiental através de campanhas educacionais com enfoque:

- nos cuidados para a preservação do meio ambiente;
- nos índices crescentes do volume de resíduos sobre a terra;
- nos índices crescentes de doenças provocadas pelo consumo

desnecessário, o aumento exagerado da geração e destinação
inadequada de resíduos.

 
Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 Recusar (Quadro 7.14).  
 

Quadro 7.14 - 2ª estratégia de gestão dos 5R´s - RECUSAR 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DOS 5R´S 

 
Fonte: Elaboração própria – Adaptação do livro de Gestão de Resíduos (Brandão, 2015). 
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 Reduzir (Quadro 7.15). 
 

Quadro 7.15 - 3ª estratégia de gestão dos 5R´s – REDUZIR. 

 
Fonte: Elaboração própria – Adaptação do livro de Gestão de Resíduos (Brandão, 2015). 

 

 

 

Os contaminantes gasosos (CFC)1
104

·, comentados acima, são bastante utilizados em solventes 

orgânicos, gases para refrigeração e propelentes em extintores de incêndio e aerossóis. 

Ultimamente o uso do CFC tem sido condenado e abolido, pois uma vez submetido à radiação 

Ultra Violeta, pode destruir as moléculas de Ozônio que formam a camada protetora da 

atmosfera. 

 

 

                                                 
104 Gás (CFC)1 (Clorofluorcarbono): Classe de compostos orgânicos que contém carbono, cloro e flúor. 



 

268 

 

 Reutilizar (Quadro 7.16). 
 

Quadro 7.16 – 4ª estratégia de gestão dos 5R´s – REUTILIZAR. 

.  

Fonte: Elaborado pelo autor – Adaptação do livro de Gestão de Resíduos (Brandão, 2015). 

 

 Reciclar (Quadro 7.17) – Papel e Papelão. 

Quadro 7.17 - 5ª estratégia de gestão dos 5R´s – RECICLAR PAPEL e PAPELÃO. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor – Adaptação do livro de Gestão de Resíduos (Brandão, 2015). 
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 Reciclar (Quadro 7.18) – Vidro. 

Quadro 7.18 – 6ª estratégia de gestão dos 5R´s – RECICLAR VIDRO 

.  
Fonte: Elaboração própria – Adaptação do livro de Gestão de Resíduos (Brandão, 2015). 

 

 Reciclar (Quadro 7.19) – Metal. 
 

Quadro 7.19 – 7ª estratégia de gestão dos 5R´s – RECICLAR METAL. 
  

  
Fonte: Elaboração própria – Adaptação do livro de Gestão de Resíduos (Brandão, 2015). 
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 Reciclar (Quadro 7.20) – Plástico. 
 

Quadro 7.20 - 8ª estratégia de gestão dos 5R´s - RECICLAR PLÁSTICO. 

 
Fonte: Elaboração própria – Adaptação do livro de Gestão de Resíduos (Brandão, 2015). 

7.8. Gestão integrada entre as organizações internas e externas 

Ao longo do trabalho apresentado pode-se observar que o Brasil possui uma vasta legislação 

regulamentando a preservação do Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, e um 

assunto de relevância é a PNRS, regulamentada pela Lei nº. 12.305, em 2010, que reúne o 

conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo 

Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 

Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e à gestão ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010c). 

Na Política Militar da Aeronáutica (DCA 14-5), a questão ambiental aparece como parte do 

Cenário Prospetivo relacionado com o aumento da preocupação com o meio ambiente global. 

(MD, 2008b). O Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo a gestão e a preservação do 

espaço e para o atingir, deve-se trabalhar simultaneamente e de forma integrada nos seus três 

pilares: ambiental, económico e social (MD, 2012a). 

A Doutrina Básica (DMA 1-1), da FAB define como atribuição subsidiária a cooperação com 

o desenvolvimento nacional (MD, 2012b), o que embasa o uso de critérios de sustentabilidade 

pelas organizações do COMAER, inclusive no consumo e destino de materiais e nas suas 

compras. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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O COMAER, sistematizando suas atividades relacionadas com a gestão ambiental, cumpre a 

sua responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento nacional, no sentido de adotar as 

providências para garantir também a preservação do meio ambiente. 

No âmbito da FAB, além das iniciativas citadas no Capítulo 3, em 29 de dezembro de 2014, o 

EMAER, através do Comandante da Aeronáutica, publicou a Portaria nº. 2189/GC3 (2014), 

que aprova a reedição do Regulamento de Administração da Aeronáutica, incluindo o item 

LXXXIII de Gestor de Património Ambiental ou Património de Meio Ambiente (MD, 2014c). 

Neste item, os gestores devem atuar na adequação dos meios de exploração dos recursos 

ambientais, naturais, económicos e socioculturais, com as especificidades do meio ambiente 

onde se encontra cada OM. Estarão encarregados de atuar no planeamento ambiental; 

desenvolver e executar projetos que visam à preservação do meio ambiente da OM, como 

programas de reciclagem e de educação ambiental; na exploração de recursos naturais de 

maneira sustentável, entre outros. Estes devem elaborar ou propor, aos órgãos competentes, 

estratégias para minimizar ou mitigar o impacto causado pelas atividades humanas no âmbito 

da Unidade de Gestão (UG), (ROCA 21-69), (MD, 2014b). 

A DIRSA, em junho de 2015, incluiu o item de meio ambiente no seu Regimento Interno, 

ainda em forma de minuta a ser aprovada pelo Comando Geral de Pessoal (COMGEP) e o 

HFAG, também incluiu esse tema, em 2010. A Diretoria de Engenharia, subordinada ao 

Comando Geral de Apoio (COMGAP), por sua vez, criou o Grupo de Trabalho de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (GTMAS) e aguarda a consolidação da Comissão de 

Sustentabilidade e Meio Ambiente do Comando da Aeronáutica (COSMAER), a ser aprovada 

ainda em 2015. A diretoria também incluiu no seu Regimento Interno, recentemente 

aprovado, o alerta com os cuidados com meio ambiente para cada tipo de especialidade de 

engenharia (DIRSA, RICA 21-111, 2010), (MD, 2010c); (HFAG, RICA 21-24, 2010), (MD, 

2010b); e (DIRENG, RICA 21-257, 2015), (MD, 2015a). 

As recentes transformações e as mudanças de paradigmas, baseadas nas Políticas de Meio 

Ambiente, no COMAER, podem facilitar sobremaneira a implantação do novo PGIRS 

apresentado neste Modelo. 

No âmbito externo às OM’s da aeronáutica, têm-se desenvolvido muitos trabalhos de 

melhoria contínua, utilizando a ferramenta A3P, através dos representados no Modelo como 

multistakeholders (governo, indústria, organizações da sociedade civil, como as ONGS, 

outras organizações como universidades, institutos científicos e centros de pesquisa, entre 
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outros). Porém as dificuldades encontradas estão na falta de integração para a otimização, o 

controle (fiscalização) e a comunicação entre as entidades. 

A falta de um instrumento oficial para o Estado do Rio de Janeiro, capaz de integrar as 

organizações envolvidas na questão da Agenda Ambiental; as dificuldades de integração entre 

as organizações, principalmente as de saúde (motivo do estudo) e as entidades responsáveis 

pela gestão dos resíduos sólidos; as dificuldades das entidades de fiscalização; e a lentidão na 

aprovação dos processos relativos ao manejo de resíduos, levaram a proposição deste Modelo 

Integrado de Gestão. 

De acordo com a Coordenação da REDERIO
105

 (dados não publicados), as dificuldades de 

integração comprovadas entre as 72 organizações investigadas e os três hospitais (INTO, HFL 

e HCA), aqui denominados de multistakeholders externos, cujos questionários da investigação 

se encontram nos Apêndices (B, C e F) e as dificuldades existentes nos órgãos internos do 

Comando da Aeronáutica (COMAER), neste caso as diretorias e o hospital, aqui denominados 

de stakeholders internos, apontaram para a necessidade de atuação integrada entre as 

organizações, que vislumbrada pelo Modelo proposto, poderá ser articulada pela coordenação 

do eixo de gestão de resíduos da Rede de Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro 

(REDERIO, 2015), A troca de experiências, entre os multistakeholders, que exercem papel 

fundamental no desenvolvimento desse trabalho-conjunto de integração, e as organizações 

internas representadas pelos stakeholders (OM´s envolvidas), poderá ser um grande 

facilitador para tomada de decisões e a possível solução de problemas já apresentados.  

O modelo propõe ao nível institucional (FAB), que os stakeholders internos dos segmentos 

das diretorias DIRENG e DIRSA e do HFAG se reúnam e formem um work group (grupo de 

trabalho - GT), para formular debates, discutir pontos específicos e, enfim, tomarem decisões 

consensuais, a serem levadas, posteriormente, ao conhecimento das partes interessadas do 

governo, nas reuniões da REDERIO, ou em reuniões específicas com órgãos de fiscalização e 

entidades da sociedade. 

Na REDERIO, além das organizações envolvidas é preciso, também, que os órgãos públicos 

locais, de controle e fiscalização dos serviços de saúde, se reorganizem entre si e de forma 

integrada com as Universidades para que possam atuar mais efetivamente sobre esses 

                                                 
105 A autora do trabalho exerce funções de Coordenadora Adjunta de Gestão de Resíduos da REDERIO, como representante da 

organização - Força Aérea Brasileira (FAB), juntamente com os demais membros - Coordenador e Coordenadora adjunta, respectivamente, o 

senhor Jorge Luiz P.Tardan, representante da FIOCRUZ e a senhora Viviane Montebello Carvalhosa, representante da NUCLEP. Esta Rede 

criada em, 14 de maio de 2015, encontra-se detalhada no Capítulo 5.  
 



 

273 

 

estabelecimentos, em relação à gestão dos resíduos. A contribuição das Universidades é de 

destacar, não apenas para com o ensino e pesquisa, mas também para contribuir e estender os 

seus conhecimentos às organizações e à sociedade. 

Por fim, o processo representado na Figura 7.7, demonstra a arquitetura do Sistema de Gestão 

proposto no MGIR para o HFAG.  
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Figura 7.7 – Modelo de Processo de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para stakeholders internos e 

multistakeholders externos. 

Fonte: Elaboração própria (2015). 

7.9. Considerações a respeito do Modelo de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos proposto para o HFAG 

Este trabalho vislumbrou apresentar, ao HFAG, o MGIRS, com embasamento legal na PNRS 

(BRASIL, 2010c), nas Resoluções RDC nº. 306 (MS, 2004), e CONAMA nº. 358 (MMA, 

2005), e nas ações da Agenda Ambiental na Administração Publica (A3P), para além do 

arcabouço legal apresentado no Capítulo 3, também a possibilidade de articulação das 

organizações militares citadas com a recém-criada REDERIO, que por ser uma rede estadual 

composta de 72 organizações, pode possibilitar uma importante troca de experiências.  
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Pretendeu-se divulgar técnica e cientificamente, de forma objetiva e estruturante, baseando-se 

nas exigências da legislação e na classificação científica, no que toca ao manejo de resíduos e 

no uso racional de recursos, com base na educação ambiental continuada.  

Este documento pode servir como base para iniciativa de articulações institucionais, definindo 

competências, metas e estratégias permanentes, que fomente a formulação de uma nova 

política ambiental para o Hospital, visando ser exemplo de sustentabilidade para a sociedade, 

exercendo ação de cidadania e saúde pública. Para o Complexo Hospitalar fica registado o 

início de um trabalho que poderá servir como ponto de partida para articulações integradas 

entre instituições públicas governamentais ou não governamentais, as universidades e a 

sociedade, valorizando a forma de atuação e de controle no manejo de resíduos sólidos na 

FAB. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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8.1. Conclusões 

No século XXI, o setor da saúde ocupa uma posição de importância não só derivado dos 

cuidados com a saúde das pessoas, mas também devido aos cuidados primordiais com o meio 

ambiente, com a educação e conscientização ambiental. 

Os efeitos combinados das mudanças climáticas, da contaminação do solo, das águas e do ar, 

e o uso não sustentável dos recursos, agravam os problemas de saúde em todo o mundo. Na 

verdade, vivemos de momento duas crises - de saúde pública e ambiental. 

O tema proposto vai ao encontro à expectativa mundial de eliminar os riscos com o manejo 

inadequado de resíduos e a necessidade de aplicação de ferramentas que possam minimizar ou 

eliminar os altos índices de poluição do meio ambiente e a contaminação de pessoas 

provocadas, essencialmente, pelo manejo inadequado de resíduos nos ambientes hospitalares. 

De um modo geral, nas instituições hospitalares, inicia-se uma visão mais ampla da saúde, 

onde não se pode limitar somente a salvar vidas, com os cuidados com os pacientes, mas 

devem ser levadas em consideração as preocupações com as pessoas que podem correr riscos 

com o manejo inadequado dos resíduos e a contaminação do meio ambiente. 

Iniciativas relacionadas com a sustentabilidade ambiental no setor da saúde têm apresentado 

passos importantes para que os hospitais e os demais sistemas de saúde possam lidar com a 

crescente geração de resíduos. No entanto, apenas tem sofrido redução o consumo de recursos 

que se mostra insuficiente para resolver o problema. Enquanto os sistemas de saúde forem 

apenas consumidores de recursos não renováveis, eles não se tornarão sustentáveis. Também 

a correta segregação poderá minimizar os riscos ambientais e ir ao encontro das práticas 

globais sustentáveis. Grande parte dos resíduos de saúde é composta de resíduos comuns que 

apresentam um baixo risco e, por este motivo, deve ser incentivada a segregação, como 

também deve ser proposto o tratamento prévio, antes do destino final.  

Até o momento, não existe nenhuma convenção internacional que garanta diretamente a 

uniformização da gestão dos resíduos dos serviços de saúde, tendo a sua classificação variada 

entre países. Alguns esforços foram demonstrados com a ocorrência de tratados e convenções 

e as iniciativas da OMS ou a legislação unificada da UE, porém é de extrema urgência uma 

intervenção conjunta dos governantes de todos os países. 

A gestão dos resíduos de saúde ainda é escassamente estudada e possui dificuldades para ser 

implementada, como também, a mentalidade ou a consciência ambiental devem estar 

intrínsecas nos atores das áreas que lidam com a saúde. 
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Quando se trata de educação ambiental, de acordo com os dados obtidos, pode-se observar um 

distanciamento entre o conhecimento dos profissionais de saúde a respeito dos Resíduos e os 

aspetos conceituais dessa temática.  

Esta situação requer políticas públicas efetivas, que possibilitem a inserção de programas 

ambientais e de saúde pública nos sistemas de educação. Observa-se também a necessidade de 

investir mais em programas de educação ambiental, em campanhas periódicas de 

conscientização e informação da população, e na capacitação permanente dos membros das 

organizações para melhorar a eficiência dos processos de gestão de resíduos.  

É importante ainda suscitar a manifestação de uma nova postura ética, de renovação de 

valores, cidadania e compromisso social.  

A realização deste estudo seguiu os critérios e as orientações da PNRS no Brasil e da Agenda 

Ambiental na Administração Pública (A3P) e teve como objetivo servir de base científica, 

teórica e prática para estabelecer a Política de Sustentabilidade Ambiental do HFAG, no Rio 

de Janeiro, por meio da proposição de um modelo, no trabalho denominado de MGIRS, 

versando sobre estratégias e planos de ação para uma melhor gestão integrada das 

organizações envolvidas em prol de salvaguardar o meio ambiente e a saúde pública. 

O trabalho, delineado por critérios críticos e desejáveis, procurou conceitos de 

sustentabilidade hospitalar que agregassem vantagens económicas, sociais e ambientais no 

uso eficiente e eficaz dos diversos recursos nas suas atividades de saúde, administrativas e 

operacionais. 

Ao pesquisar as definições de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável e as políticas 

mundiais e aquelas que se aplicam no Brasil, tentou-se verificar se aquelas atendiam as 

necessidades operacionais do hospital e se estavam alinhadas com a legislação ambiental 

brasileira.  

De entre os conceitos básicos e universalmente aceites, foram abordadas as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: a económica, a social e a ambiental, acrescentando o aspeto da 

participação do Estado como indutor de políticas públicas direcionadas para o crescimento 

sustentável, principal ponto defendido pelas PNMA e PNRS. 

Foram consideradas as diretrizes da OMS, as normas internacionais, como a ISO 14000, 

utilizadas como parâmetro em hospitais no mundo, como também as normas nacionais 

específicas, da ABNT, e as resoluções da ANVISA e do CONAMA. 
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Foram ainda analisadas as bases legais do Direito Ambiental Brasileiro e as políticas e 

estratégias desenvolvidas pela aeronáutica e pelos hospitais públicos de mesmo porte, 

apresentados neste estudo, que serviram como norteadores para a proposta do MGIRS. 

No estudo em questão, conforme os objetivos propostos foram identificadas: a falta de 

capacitação dos profissionais nas áreas de saúde, operacional e administração, como também 

a falta de conscientização sobre a corresponsabilidade sobre estes resíduos, durante o processo 

de geração, manuseio e destino final. Observou-se que a maioria dos profissionais associa a 

responsabilidade com os resíduos às profissões hierarquicamente inferiores, se eximindo de 

sua própria responsabilidade nesse processo. Isso explica o desinteresse da grande maioria 

dos profissionais sobre o tema.  

Acredita-se que esta problemática deve ser abordada dentro do seu processo de formação 

académica, onde temas relativos à educação ambiental devem ser inseridos. Portanto, fica 

evidente a necessidade de olhar para a abordagem dos resíduos sólidos dos serviços de saúde 

no processo de formação dos cursos de graduação e pós-graduação, não só na área da saúde, 

como nas demais áreas sob a interferência deste processo de gestão. 

Observou-se, no HFAG, a intenção de melhorias com a formação de agentes facilitadores, na 

tentativa de implantação de um plano de gestão de resíduos, mas para que se verifique 

eficiência no processo é primordial a conscientização dos gestores e dos recursos humanos. A 

administração do hospital tem demonstrado empenho no sentido de viabilizar a gestão dos 

resíduos, entretanto ainda é necessário investir em recursos materiais e profissionais e 

oferecer treinamento continuado para toda a comunidade do complexo hospitalar, pois todos 

eles são geradores de resíduos. 

Ainda dentro dos objetivos propostos foi constatada a inexistência de um sistema integrado de 

gestão de resíduos entre as organizações envolvidas (HFAG, DIRSA e DIRENG) e a ausência 

de um plano estratégico de ação que contemple a gestão integrada dos resíduos gerados.  

Observou-se que as diretorias não possuem o controle operacional e administrativo da gestão 

e que não utilizam ferramentas de avaliação e controle. Foram identificados os prejuízos 

financeiros e ambientais na forma incorreta de segregação dos resíduos e a falta de controle de 

todos os resíduos produzidos no Complexo Hospitalar, principalmente os que necessitavam da 

logística reversa. Também, se constatou a ausência de monitorização para a produção de 

indicadores de desempenho que facilitariam a formulação de novos parâmetros, entre os 

hospitais públicos, com o emprego da A3P, desperdiçando uma grande ferramenta que foi 

delineada para atender as instituições públicas. 
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Foram constatadas as hipóteses de atendimento parcial aos requisitos estabelecidos na PNRS 

e do desconhecimento da ferramenta A3P, carecendo da integração com as Organizações 

Militares (OM´s) dirigentes e com as organizações que fazem parte do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente e de Saúde Pública. Constatou-se a necessidade de implantar um plano de 

gestão integrado de resíduos sólidos, no HFAG, cujas diretrizes deveriam ser estabelecidas 

pelas diretorias (DIRENG e DIRSA), no cumprimento das Políticas citadas. Observou-se a 

necessidade do uso de ferramentas específicas para monitorizar os riscos na saúde e seus 

impactos ambientais e económicos gerados pelos resíduos e rejeitos sólidos que por hipótese 

não existiam.  

 

Os prejuízos financeiros e ambientais foram confirmados quando observadas as contratações 

de empresas privadas para a retirada de volumes maiores e desnecessários no manejo de 

resíduos infectantes. A pesquisa mostra, assim, as fragilidades dos planos existentes e a 

necessidade primordial de segregação em parcerias com o Governo e cooperativas de 

catadores existentes no município para redução de custos.  

Por fim, o desenvolvimento deste trabalho e os resultados expostos nos capítulos anteriores, 

permitiram confirmar todas as hipóteses de partida colocadas no capítulo inicial, 

permanecendo a convicção da necessidade de se promover melhoria na gestão ambiental, 

através do modelo de gestão extratégica - MGIRS apresentado.   

 

Na expectativa de alcançar os objetivos para propor a padronização da gestão de resíduos 

sólidos na área pública hospitalar, através do MGIRS, utilizando como ferramenta a A3P, 

com a finalidade de conscientizar os envolvidos quanto aos impactos, riscos e prejuízos do 

manejo inadequado dos resíduos sólidos produzidos pelos seus processos de trabalho, e de 

contribuir com a preservação do meio ambiente, pretende-se dar continuidade aos trabalhos 

iniciados na organização para que o conhecimento adquirido seja repercutido nas 

universidades e demais organizações públicas. 

 

Finalmente, o Modelo proposto preza por contribuir para a questão de gestão de resíduos na 

área hospitalar, dando continuidade à aplicação das ferramentas apresentadas para o HFAG. 

Pretende-se ainda, em continuidade a esse trabalho, divulgá-lo nas instituições internas e 

externas de saúde pública do estado do RJ e na REDERIO de sustentabilidade. 
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8.2. Considerações finais 

Considera-se pertinente observar a falta de entrosamento na questão da gestão de resíduos 

entre as unidades investigadas da Aeronáutica, como também a relação precária para trocas de 

conhecimento destes com os multistakeholders externos apontados no trabalho. Muitas 

dificuldades, por parte da aeronáutica, estão assinaladas na contínua rotatividade de 

profissionais militares com as transferências obrigatórias, em média a cada dois anos, para 

atender o sistema hierárquico da carreira militar e a necessidade de cumprir, além das 

atividades relativas à saúde, as atividades do serviço militar. O efetivo também é flutuante 

devido à obrigatoriedade de capacitação na carreira militar para as possíveis promoções. 

Portanto, a investigação observou uma grande dificuldade em manter profissionais 

especializados na gestão de resíduos por tempo prolongado. Como exemplo, durante o 

período da pesquisa houve mudanças na direção do Hospital e da Diretoria de Saúde e de 

Engenharia, que acarretaram em perdas de profissionais capacitados e descontinuidade no 

processo de gestão.  

Para garantir a melhoria contínua do planeamento estratégico sugere-se a aplicação do 

MGIRS para posteriormente dar continuidade aos demais passos, da ferramenta A3P, de 

avaliação e a monitoração das ações ao longo da gestão. Ainda dando continuidade ao Plano 

de Logística Sustentável, após a implementação e avaliação do plano, recomenda-se a 

aplicação da sexta etapa - analise crítica e revisão das metas. 

Com a finalidade de estimular o comprometimento das Organizações Militares (OM´s) nas 

questões sobre resíduos aconselha-se a criação de uma Certificação Ambiental inédita para o 

gestão de resíduos hospitalares, que poderá ser gerenciada pelo GTMAS da DIRENG. A 

Certificação poderá criar estímulos, que se darão através de incentivos para cada setor do 

hospital, valorizando e premiando os esforços despendidos. 

Para o controle e a divulgação das investigações propostas nesta tese, no âmbito da FAB, 

propiciando alinhamentos estratégicos às futuras certificações nos ambientes hospitalares e 

utilizando como base o MGIRS, conforme objetivo do trabalho, poderão ser utilizadas 

ferramentas eletrônicas, softwares internos do COMAER, que podem possibilitar o 

desenvolvimento de uma análise multicritério (educacional, ambiental, social, econômica, 

operacional e institucional/administrativa) e o acesso ao Modelo por diferentes usuários 

através da ferramenta eletrônica Interna da Aeronáutica (INTRAER).  
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Observa-se que as etapas futuras de avaliação pós-implantação do (MGIRS) poderão ser 

monitoradas pelas diretorias de engenharia e de saúde. 

Aspectos de natureza técnica, científica, econômica, ambiental e educativa devem ser 

considerados na análise dos fatores intervenientes no manejo de resíduos. Quando são 

agregados os objetivos de caráter social e de saúde, a sinergia entre os diversos fatores requer 

uma análise diferenciada, evidentemente, exigindo a participação de profissionais com 

competência nos diversos assuntos a serem tratados e principalmente dos Gestores.  

Os gestores públicos podem vislumbrar as alternativas de melhorias apontadas no presente 

trabalho para obtenção de êxito nos futuros processos de manejo de resíduos. 

Várias etapas poderão ser atingidas quando acontecer a integração entre os stakeholders 

internos e os multistakeholders externos identificados. 

As considerações económicas são também indispensáveis, já que um sistema de manejo de 

resíduos, inevitavelmente tem um custo elevado. É evidente que as mudanças necessárias 

também demandam tempo, mas podem ser implantadas por etapas escalonadas como foram 

sugeridas a curto, médio e longo prazo que possibilitarão a adequação de novas despesas e a 

capacitação gradativa dos servidores. 

Não se pode deixar de alertar a importância de que todos os geradores de resíduos devem 

estar engajados no processo para que se possam obter reais e contínuas melhorias.  

Alguns convênios necessitam ser criados com a participação de catadores de cooperativas e as 

comissões de gestão de resíduos do hospital que, além da diminuição de custos, estarão 

colaborando com a cidadania.  Sugere-se a criação de uma “bolsa de resíduos hospitalares” 

entre os hospitais e as cooperativas para que a segregação seja ampla e garantida.  

Algumas contratações, de servidores efetivos e permanentes no hospital, sejam do quadro 

militar ou civil poderão auxiliar na continuidade do processo. 

Assim, avaliadas as possibilidades de uma ação ampla que envolva todos os segmentos 

citados na introdução de novos conceitos de educação ambiental e de manejo de resíduos e da 

ética dos produtores e consumidores, com a participação consciente da população, com o 

objetivo de cuidar do planeta, como condição indispensável para a conquista de uma vida 

melhor contribuiremos também para a melhoria da saúde pública. 
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APÊNDICE A - Metodologia de trabalho desenvolvida pela autora de 

2012 a 2015 

i. De 01 de junho de 2015 até os dias atuais - Participação, como coordenadora 

adjunta, da Rede de Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro (REDERIO), no 

Tribunal Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), no EIXO DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS, o que possibilitou a investigação e a avaliação de 72 organizações 

envolvidas no tema da tese (Resíduos Sólidos), através de questionários e da análise 

da matriz SWOT que estão apresentados nos Apêndices B, C e F deste trabalho.  

ii. Em março de 2015 – Publicação de livro sobre Gestão de Resíduos – Brandão A. B. 

S. G. Editora - Novas Edições Acadêmicas – OmniScriptum GmbH & Co.KG – ISBN: 

978-3-639-75495-7. Saarbücken, Berlin, 2015, o que possibilitou aprofundar o 

conhecimento relativo à gestão de resíduos.  

iii. Em 2015 - Entrevista a profissional da Companhia de Limpeza Urbana do Município 

do Rio de Janeiro - COMLURB - (Coordenadora de Limpeza Predial e Coleta 

Hospitalar - Carla Assad) que possibilitou esclarecer dúvidas sobre a situação da 

coleta de resíduos hospitalares do município.  

iv. Em 2014 - Entrevista a profissional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 

SMAC/PMRJ - (Coordenadora de Resíduos Sólidos - Claudia Fróes Ferreira) que 

possibilitou esclarecer sobre a situação dos locais de destino final de resíduos no 

município. 

v. Em 2014 - Entrevistas aos gestores de resíduos com aplicação de questionário 

estruturado apresentado no Apêndice D nos seguintes hospitais: Hospital Federal da 

Lagoa - HFL à (Administradora Gerente de Qualidade - Rita Garcia), Instituto de 

Traumatologia e Ortopedia - INTO à (Agente Administrativo - Margareth Moore 

Lima Ávila) e Hospital Central da Aeronáutica – HCA à (Responsável Técnica do 

PGRSS e Membro Executor da CCIH - Tenente Coronel R1 Enfermeira Heloisa Alves 

da Silva). Estas entrevistas possibilitaram o balizamento entre estas instituições e o 

HFAG contribuindo com os assuntos pesquisados. O desenvolvimento desta 

investigação deu origem à comunicação apresentada no III Congresso Latino 

Americano e do Caribe de Saúde Global, em San José (Costa Rica) e à sua publicação 

no livro de proceedings do evento, com a seguinte referência: BRANDÃO, A. B.; 
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FRAGA, P.; MARTA-COSTA, A. (2014). La Agenda Ambiental Brasileña – A3P, en 

las Instituciones Públicas de Salud. In Memoria del III Congreso Latinoamericano y 

del Caribe de Salud Global “Salud Global en la Agenda post desarrollo 2015: 

desafíos desde las Americas”. Universidad de Costa Rica, Escuela de Salud Publica, 

San José (Costa Rica), 19 a 21 de novembro de 2014, pp. 155-161. ISBN: 978-9930-

9523-2-0. O artigo está apresentado no Apêndice E. 

vi. De 2012 a 2014 - Entrevistas aos diretores e subdiretores do HFAG, da DIRSA e da 

DIRENG que possibilitaram a confecção de artigos utilizando as ferramentas BSC e 

SWOT, que demonstram as dificuldades existentes nas organizações possibilitando a 

proposição do MGIRS.  O desenvolvimento desta investigação deu origem ao artigo 

publicado na Journal of Economics, Business and Management. Vol. 1, No.2. April 

2013. ISSN: 2301-3567.  GOMES BRANDÃO, Ana Beatriz de Souza; SILVA, Ana 

Carolina; MORAES Michelline Freire; ALMEIDA, Zenólia Maria (2013). Gestão 

Sustentável no Âmbito da Força Aérea Brasileira: Uma Visão Baseada no 

Balanced Scorecard. Versão publicada em inglês: Balanced Scorecard as Tool For 

Sustainable Management Control: A Case Study of the Brazilian Air Force. O artigo 

está apresentado no Apêndice G. De 22 a 26 de setembro de 2014 - Participação, 

como coordenadora geral do 1º Simpósio Ambiental do Comando da Aeronáutica, 

no prédio do Comando da Aeronáutica do Rio de Janeiro (COMAER/RJ), com a 

missão de fomentar e sensibilizar gestores e servidores para a gestão socioambiental. 

O Simpósio possibilitou colher dados e avaliar a real situação da FAB e das 

organizações públicas externas envolvidas no contexto da Política de Meio Ambiente 

Brasileira.  

vii. De setembro de 2012 até os dias atuais - Participação como gerente, na criação do 

Grupo de Trabalho de Meio Ambiente e Sustentabilidade – GTMAS, na Diretoria de 

Engenharia da Aeronáutica (DIRENG), órgão Central do Sistema de Engenharia da 

Aeronáutica que tem a missão de normatizar ações estratégicas e fiscalizar o 

cumprimento das Instruções Normativas (ICAs). Minuta da Portaria/set (2012). A 

participação neste grupo de trabalho possibilitou investigar a real situação da 

engenharia da aeronáutica na Política Nacional de Meio Ambiente, e na integração da 

gestão de resíduos sólidos com o HFAG, contribuindo com a tese. 
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viii. Em março de 2013 - Participação, como membro, da comissão criada pelo Estado 

Maior da Aeronáutica (EMAER) para o desenvolvimento dos assuntos relativos à 

Política de Sustentabilidade da Aeronáutica, no (EMAER), em Brasília, Distrito 

Federal, Brasil, possibilitando uma visão mais ampla da Política Nacional de Meio 

Ambiente da FAB.  

ix. Em outubro de 2012, abril 2013 e novembro de 2014 - Palestrante no Centro de 

Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR) e na DIRENG, com o tema a respeito 

da Política de Sustentabilidade Ambiental para oficiais-alunos, o que possibilitou 

investigar a formação educacional e profissional da FAB na questão de gestão 

ambiental e especificamente dos resíduos.  

x. Em 16 de maio de 2013 - Coordenadora de evento juntos aos gestores da DIRENG, 

EMAIOR, DIRSA, DIRMAB e HFAG para a exposição dos trabalhos relativos à 

politica de sustentabilidade e exposição dos trabalhos do GTMAS, o que possibilitou 

constatar a inexistência de uma Politica de Sustentabilidade Ambiental para a FAB.  

xi. Em 2012 - Entrevista ao Exmo. Brigadeiro Engenheiro Heinzelmann _ Subdiretor de 

Estudos e Projetos da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG) _ viabilizou 

o artigo: Balanced Scorecard as Tool For Sustainable Management Control: A Case 

Study of the Brazilian Air Force. Apresentado em congressos de Roma e Lisboa e a 

Publicação na Journal of Economics, Business and Management. Os resultados destes 

estudos contribuiram para a proposição do MGIRS. 

xii. Em 2012 - Entrevista ao Chefe do setor administrativo do Hospital de Força Aérea do 

Galeão (HFAG) - Coronel Intendente Jorge Clímaco. Foi reproduzida em 

apresentação no Congresso de Saúde Pública do Chile denominado: Indicadores de 

sustentabilidade no âmbito da Forca Aérea Brasileira - FAB: um estudo dos resíduos 

sólidos gerados pelos hospitais militares, 2012. Possibilitou investigar a gestão de 

resíduos no HFAG no início do processo de investigação da presente tese. 

xiii. De 2012 a 2015 - Congressos nacionais e internacionais com apresentação de artigos 

e publicações em Anais e Revistas Internacionais Académicas, e Livro, listados a 

seguir, que possibilitaram ampliar os estudos relativos à gestão de resíduos: 
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Participações correlacionadas ao tema do projeto de tese: 

CONGRESSOS - apresentação e exposição de artigos.  

 Publicação em REVISTA INTERNACIONAL ACADÊMICA. 

Publicação de LIVRO em EDITORA ACADÊMICA. 

 CONGRESSOS DATAS ARTIGOS, REVISTAS E LIVRO 

1 Rio de Janeiro 
XXII ENBRA RIO e VIII CONGRESSO 

MUNDILDE ADMINISTRAÇÃO 

5, 6 e 7 
Nov. de 

2012 

1.Políticas de Sustentabilidade na Força Aérea Brasileira: um 
estudo de caso. 
2.Gestión Sostenible en el Ambiente Castrense. 

2 Lisboa 
IV ENCONTRO LUSO-BRASILEIRO E I 
CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE 

ESTRATÉGIA 

12 e 13 
Nov. de 

2012 

3.Gestão Sustentável no Âmbito da Força Aérea Brasileira: Uma 
Visão Baseada no Balanced Scorecard. 
4.Sustenibilidad en Ambiente Militar. 

3 Córdoba 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
ESCUELA DE SALUD PUBLICA 

28,29 e 30  
Nov. 
2012 

 

5.Strengthening the network of important health in the dichotomy 
hospital/primary care in psychosocial reintegration.  
6.Riesgos profesionales: productos quimicos - cancerígeno y o 
mutagénico  na gestión brasileño y europeo. 

4 Cuba       
CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE SALUD 

PÚBLICA CUBA SALUD 2012 

3 a 7 Dez 
2012 

7.Sostenibilidad en ambiente de la Fuerza Aérea Brasileña: 

residuos en una hacienda militar. 

5 Chile 
 

2º CONGRESO LATINO AMERICANO Y DEL 
CARIBE SOBRE SALUD PUBLICA 

9,10,11  
Jan.  
2013 

8.Indicadores de sustentabilidade no âmbito da Forca Aérea 
Brasileira - FAB: um estudo dos resíduos sólidos gerados pelos 
hospitais militares. 
9.O papel da gestão intermediária em hospitais militares: um 
estudo qualitativo. 

6 Roma        CEBMM 2013 
 
 

Artigos Publicados na Journal of Economics, 
Business and Management. Vol. 1, No.2. April 

2013. 
ISSN: 2301-3567 

24 e 25 
Fev. 

 2013 

10.Balanced Scorecard as Tool For Sustainable Management 

Control: A Case Study of the Brazilian Air Force. 
11.Leadership and sharing knowledge: the case of an enterprise 

project. 

12.The Culture of Sharing Knowledge: The Road to 
Organizational Success. 

13.Third Sector accounting practices: a case study in the 

metropolitan area of Recife. 

14.Third Sector: accounting tools. 

7 Costa Rica 
Congresso Latino Americano e do Caribe de 

Saúde Global, em San José. 
 

ISBN: 978-9930-9523-2-0 

 
19, 20 e 21 

Nov. 
2014 

 
15. La Agenda Ambiental Brasileña – A3P, en las Instituciones 
Públicas de Salud. 
 

8 Brasil e Alemanha  
 

PUBLICAÇÃO DE LIVRO 
 

ISBN: 987-3-639-75495-7 

 
Março de 

2015 

 
16. Gestão de resíduos de uma fazenda militar. Estudo de caso da 
FAYS – Brasil. 
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APÊNDICE B - Questionário aplicado às 72 organizações que 
compõem a REDERIO para avaliação da A3P e PLS 
 
REDE DE SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 

REDERIO – Participação da autora da tese como Coordenadora adjunta de Gestão de Resíduos. Coordenação da 

REDERIO (n.p.). 

 

Contamos com o envolvimento de todos os profissionais para atingir os objetivos da Rede de Sustentabilidade 

das Instituições Públicas do Estado do RJ, bem como proporcionar o crescimento da adoção de práticas 

sustentáveis no ambiente de sua Instituição. Por isto, solicitamos que respondam a pesquisa a seguir: 

 

 QUESTIONÁRIO PERGUNTAS GERAIS (QUESTIONÁRIO GERAL) 

 EM SUA INSTITUIÇÃO EXISTE FORMALIZADA UMA ESTRUTURA COM ALÇADA E AUTORIDADE PARA DEMANDAR OS 

SETORES OPERACIONAIS PARA QUE A INSTITUIÇÃO POSSA CUMPRIR AS DEMANDAS LEGAIS SOCIOAMBIENTAIS E AO 

ART. 225 DA CFB? 
 SUA INSTITUIÇÃO ADERIU À A3P? 
 EM SUA INSTITUIÇÃO A AUTORIDADE INSTITUCIONAL ADERIU OU PRETENDE ADERIR A A3P?  
 SUA INSTITUIÇÃO TEM PLS ? 
 SUA INSTITUIÇÃO ATENDE OPERACIONALMENTE AO PLS? 
 SUA INSTITUIÇÃO POSSUI UMA POLÍTICA INTEGRADA, COMPARTILHADA E PARTICIPATIVA DE GESTÃO AMBIENTAL, 

CONSTRUÍDA POR MEIO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA? 
 EM SUA INSTITUIÇÃO A AUTORIDADE MÁXIMA POSSUI CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL? 
 Sua instituição comunica trimestralmente os resultados dos programas socioambientais? 

 Sua instituição destina parte do orçamento para as demandas de operacionalização dos programas 

socioambientais? 

 Sua instituição publica artigos em congressos, jornais, ou revistas com os resultados dos programas 

ambientais? 

 SUA INSTITUIÇÃO POSSUI PARCERIA PÚBLICO/PRIVADA PARA TECNOLOGIA & DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS 

AMBIENTAIS?  
Assinale com um “X” a alternativa que mais se aproxima às práticas de responsabilidade 

socioambiental de sua empresa, podendo ser acrescentado comentários/informações à parte 

para melhor esclarecer a sua resposta. 

 

POSTURA INSTITUCIONAL: 

 

12.A empresa manifesta compromisso socioambiental em suas estratégias corporativas (Visão, Missão, etc.)?:  

Sim (    ) Não (    ) 

 

13.A empresa possui código de ética?  

Sim (    ) Não (    ) 

 

14.O código de ética aborda questões relacionadas à prevenção contra corrupção e suborno? 

Sim (    ) Não (    ) 

 

15.A empresa promove cursos relacionados à responsabilidade social e ambiental para seu corpo técnico?  

Sim (   ) Não (    ) 

 

16.A empresa publica balanço social e/ou ambiental anual?  

Sim (    ) Não (    ) 

 

DIMENSÃO SOCIAL: 

17.A empresa não exerce pressão sobre os envolvidos em atividades sindicais, bem como, oferece liberdade para 

atuação dos sindicatos no local de trabalho?  

Sim (   ) Não (    ) 
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18.A empresa disponibiliza aos seus funcionários instrumento de comunicação livre entre os diferentes níveis 

hierárquicos?(ex.: jornal, murais, intranet,etc.)  

Sim (   ) Não (    ) 

Quais: 

 

 

19.A empresa incentiva os funcionários a se manifestarem com críticas e sugestões sobre a empresa, processo 

produtivo, produtos e serviços? 

Sim (    ) Não (   ) 

 

20.A empresa promove a diversidade por meio de normas e orientações sobre o tema, coibindo práticas 

discriminatórias? 

Sim (    ) Não (   ) 

 

21.A empresa possui plano de carreira instituído?  

Sim (    ) Não (    ) 

 

22.A empresa possui programas voltados à promoção da saúde, segurança no trabalho e qualidade de vida de 

seus funcionários e familiares? 

Sim (   ) Não (    ) 

 

23.A empresa incentiva o desenvolvimento profissional dos funcionários? (ex.:cursos, treinamento, bolsas de 

estudos, etc.)  

Sim (  ) Não (    ) 

 

24.A empresa possui reconhecimento/certificação social? (ex.: AA1000, SA8000, Empresa Cidadã, Amiga da 

Escola, etc.) 

Sim (    ) Não (    ) 

Quais: 

 

 

DIMENSÃO AMBIENTAL: 

 

25.A empresa possui licença ambiental vigente? 

Sim (  ) Não (   ) Não se Aplica (    ) 

Quais: 

 

26.A empresa adota política de desenvolvimento de produtos ou serviços com técnicas consideradas 

ecologicamente corretas? 

Sim (   ) Não (  ) 

 

27.A empresa possui certificação ambiental? (ex.: ISO 14000) 

Sim (   ) Não (  ) 

Quais: 

 

 

28.A empresa adota política de priorizar compras de fornecedores que possuam algum mecanismo de gestão de 

seus impactos ambientais? 

Sim (   ) Não ( ) 

 

29. O compromisso com o desenvolvimento sustentável esta formalmente inserido na estratégia da companhia? 

 Responder considerando apenas compromissos que possam ser evidenciados por meio documental; que se 

refiram diretamente ao conceito de desenvolvimento sustentável ou, de forma integrada, a seus conceitos 

fundamentais; e que reflitam um comprometimento estratégico amplo e consistente da companhia. 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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30. Se SIM para a PERGUNTA 29, este compromisso é divulgado: 

 A divulgação deve incluir aspectos estratégicos e concretos do compromisso assumido, evidenciado sua efetiva 

aplicação. Declarações de intenção genéricas não atendem ao objetivo desta questão. Em relação aos itens “b” e 

“c”: a adaptação pode ser de conteúdo (ex: simplificação da linguagem) ou de forma. A simples transposição do 

conteúdo do documento para a internet não deve ser considerada como “adaptação de forma”. 

a) Integralmente em mais de um idioma, além do português. 

b) Em versão adaptada especificamente a partes interessadas que tem necessidades especificas de acessibilidade 

(deficiência visual, de mobilidade ou outra que impeça o acesso ao conteúdo do relatório) 

c) Em versões adicionais, que visem sua compreensão e estimulem sua utilização pelas diferentes partes 

interessadas, considerando suas peculiaridades e interesses específicos. 

d) Nenhuma das anteriores 

31. A companhia aderiu formal e publicamente a compromissos voluntários amplamente legitimados, 

relacionados ao desenvolvimento sustentável, comprometendo todas suas unidades, bem como todas suas 

subsidiarias ou controladas? 

 Os compromissos voluntários amplamente legitimados podem ser convenções ou acordos estabelecidos no 

âmbito nacional ou internacional por meio de processos abertos a participação livre e voluntaria de instituições 

representativas das partes interessadas no compromisso das companhias com a Sustentabilidade. Visam o 

Desenvolvimento Sustentável e/ou a Responsabilidade Empresarial. São exemplos deste tipo de compromisso: 

Pacto Global instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a Declaração da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre Investimento Internacional e Empresas 

Multinacionais. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

32. A companhia tem um Comitê de Sustentabilidade ou de Responsabilidade Empresarial formalmente 

estabelecido? 

Responder considerando o conceito de Comitê de Sustentabilidade (Comitê de alto nível hierárquico e com 

ascendência/autoridade sobre as diversas áreas da companhia, designado para acompanhamento e orientação de 

sua política de sustentabilidade e/ou de Responsabilidade Empresarial), e que esta pergunta refere-se a existência 

e efetividade de instancias voltadas a concretização do compromisso da companhia com o desenvolvimento 

sustentável, e que sejam formalmente estabelecidas, de alto nível hierárquico e com autoridade sobre as varias 

áreas da companhia. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

33. No último ano, a companhia publicou Relatório de Sustentabilidade? 

 Responder considerando as definições para os diferentes tipos de relatório, que se destinam a publicação do 

desempenho de uma organização considerando os aspectos econômico, ambiental e social, e atentando para o 

fato de que publicações limitadas à apresentação de projetos sociais ou ambientais promovidos pela companhia 

não são suficientes para cobrir o exigido nesta pergunta. A simples publicação de dados contábeis ou 

quantitativos também é insuficiente para satisfazer esta exigência. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

34. Caso sua instituição não desenvolva ações de comunicação e educação ambiental, responda quais podem ser 

considerados os motivos.  

(  ) Não há vontade política  

(  ) Outras atividades são consideradas prioritárias. Quais?  

(  ) Faltam recursos financeiros  

(  ) Faltam recursos humanos  

(  ) Não há atividades de comunicação e/ou educação ambiental previstas no Plano de Manejo da UC  

(  ) Outros. Quais?  

 

35. Quais os objetivos das ações de comunicação e educação ambiental que sua instituição desenvolve?  

(  ) Desenvolver conhecimentos, habilidades, competências, atitudes que contribuam para a 

construção de sociedades sustentáveis.  

(  ) Desenvolver conhecimentos, habilidades, competências, atitudes que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável.  

(  ) Atividades de formação continuada  

(  ) Contribuir para a organização de grupos (voluntários, associações, cooperativas, comitês, redes, 

entre outros).  
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(  ) Incorporar a educação ambiental na formulação e execução das atividades de licenciamento.  

(  ) Fomentar a participação no processo de criação de Unidades de Conservação.  

(  ) Fomentar a participação no processo de gestão de Unidades de Conservação.  

(  ) Educação ambiental para a conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente.  

(  ) Campanhas nos meios de comunicação de massa, para disseminar informações e práticas 

sustentáveis.  

(  ) Estimular empresas e instituições a desenvolver programas de capacitação de funcionários.  

(  ) Difundir a legislação ambiental.  

(  ) Criar espaços de debate sobre mecanismos de articulação social, fortalecendo práticas 

comunitárias e garantindo a participação da população nos processos decisórios.  

(  ) Estimular e apoiar instituições a pautarem suas ações com base na Agenda 21.  

(  ) Estimular e apoiar pesquisas científicas.  

(  ) Incentivar a valorização da cultura, memória e paisagem, bem como a interação entre saberes 

tradicionais e populares e os conhecimentos técnico-científicos.  

(  ) Promover a inclusão digital para dinamizar o acesso a informações sobre meio ambiente.  

(  ) Promover e apoiar a produção e disseminação de materiais didático-pedagógicos e instrucionais.  

(  ) Sistematizar e disponibilizar informações sobre experiências exitosas e apoiar novas iniciativas.  

(  ) Produzir e aplicar instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação das atividades de 

EA.  

(  ) Inserir a educação ambiental, de forma transversal, nas atividades de ensino em todos os níveis.  

(  ) Outros. Quais?  

 

36. Que públicos são envolvidos com as ações de educação ambiental e comunicação que sua instituição 

desenvolve?  

(  ) Comunidades e povos tradicionais residentes  

(  ) Comunidade do entorno  

(  ) Público de visitação  

(  ) Comunidade científica  

(  ) Estudantes  

(  ) Funcionários/professores de instituições de ensino  

(  ) Gestores públicos  

(  ) Educadores e comunicadores ambientais  

(  ) Técnicos extensionistas e agentes do desenvolvimento rural  

(  ) Fiscais ambientais  

(  ) Produtores rurais  

(  ) Lideranças comunitárias rurais  

(  ) Lideranças comunitárias urbanas  

(  ) Tomadores de decisão de entidades públicas  

(  ) Tomadores de decisão de entidades privadas  

(  ) Servidores e funcionários públicos, privados ou não governamentais  

(  ) Grupos voluntários  

(  ) Membros dos poderes legislativo ou judiciário  

(  ) Sindicatos, movimentos ou redes sociais  

(  ) Instituições religiosas  

(  ) População em geral  

(  ) Outros. Quais?  

 

37. Sua instituição trabalha em parceria com outras instituições ou grupos? Se sim, quais?  

(  ) Governo Federal  

(  ) Governo Estadual – Secretaria de Meio Ambiente ou Secretaria de Educação  

(  ) Governo Municipal  

(  ) Redes de Educação Ambiental  

(  ) Redes de Comunicação Ambiental  

(  ) Coletivo Educador  

(  ) Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA)  

(  ) Coletivo Jovem  

(  ) Empresas  

(  ) ONGs  

(  ) Instituições de ensino  
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(  ) Conselho Gestor da UC  

(  ) NEAs/Ibama  

(  ) Grupos, Conselhos Comitês Comunitários  

(  ) Fórum de Agenda 21  

(  ) COM-Vidas  

(  ) Movimentos Sociais  

(  ) Organismo internacional  

(  ) Outros. Quais?  

 

38. A companhia possui uma política ambiental documentada, aprovada pela alta direção e amplamente 

divulgada as partes interessadas? 

 A política ambiental deve abranger todas as unidades da companhia, estabelecendo diretrizes claras e objetivas 

para a sua gestão e para o seu desempenho ambiental. 

Além da conformidade legal deve contemplar o compromisso com a prevenção de impactos ambientais 

potenciais e efetivos de suas atividades, produtos e serviços, com a melhoria continua do desempenho ambiental 

e com o uso sustentável dos recursos naturais. A companhia deve adotar praticas sistemáticas e permanentes de 

divulgação da política ambiental para as partes interessadas, o que inclui a adoção de procedimentos e mídias 

diferenciados e compatíveis. Não se considera suficiente a divulgação da política ambiental sob demanda de 

indivíduos ou grupos de interesse. 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

39. Indique para quais níveis hierárquicos da companhia há atribuições ambientais especificas na descrição 

formal das funções (job description): 

 A resposta a esta pergunta devera considerar apenas as funções que possuem descrições de atribuições 

documentadas e nas quais sejam especificamente mencionadas responsabilidades em relação à gestão ambiental 

da companhia. Uma resposta afirmativa somente poderá ser assinalada quando todas as funções de um 

determinado nível contemplarem as atribuições ambientais na descrição formal de funções. Caso não exista uma 

descrição formal de atribuições para a função a resposta deverá ser não. 

 

 Sim Não N/A 

a) CEO    

b) Vice-presidente    

c) Diretores (todos) 

d) Gerencias operacionais 

   

e) Coordenadores / 

encarregados 

   

f) Demais Funcionários    

 

 

40. O principal gestor ambiental da companhia responde diretamente a qual dos níveis hierárquicos abaixo: 

 Considera-se como principal gestor ambiental da companhia aquele que responde pelo seu desempenho 

ambiental junto à comunidade, órgãos ambientais e demais partes interessadas. No caso de companhias com 

varias unidades onde a responsabilidade pela gestão ambiental seja descentralizada, deverão ser consideradas as 

seguintes alternativas para a resposta: (i) o nível hierárquico ao qual responde o coordenador do grupo de 

gestores ambientais, ou (ii) o nível hierárquico ao qual, predominantemente, respondem os gestores ambientais. 

a) Presidência 

b) Vice Presidência 

c) Diretoria 

d) Gerencia operacional 

e) Outra 

41. A companhia possui seguro para degradação ambiental decorrente de acidentes em suas operações? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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APÊNDICE C - Questionário aplicado às 72 organizações que 
compõem a REDERIO para avaliação da gestão de resíduos: 
 
REDE DE SUSTENTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 

Participação da autora da tese como Coordenadora adjunta de Gestão de Resíduos. Coordenação da REDERIO 

(n.p.). 

 

Contamos com o envolvimento de todos os profissionais para atingir os objetivos da Rede de Sustentabilidade 

das Instituições Públicas do Estado do RJ, bem como proporcionar o crescimento da adoção de práticas 

sustentáveis no ambiente de sua Instituição. Por isto, solicitamos que respondam a pesquisa a seguir: 

 

QUESTIONÁRIO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

1. A instituição/empresa realiza anualmente a pegada ecológica para monitorar o estágio em que se 

encontraram suas instalações?  

2. A instituição/empresa atende aos requisitos da Norma ABNT ISO 14.001 (2004) e tem um sistema de 

gestão certificável? 

3. A instituição é certificada pela ISO 14.00 (2004)? 

4. A instituição/empresa está inserida na A3P? 

5. A instituição/ empresa possui Programas e Planos de Gerenciamento de resíduos gerados na sua 

atividade? 

6. Caso a resposta para o item 5 tenha sido positiva, a instituição/ empresa possui objetivos, metas e 

indicadores bem definidos dentro do Programa de Gerenciamento de Resíduos, que visem a redução e o 

reuso dos resíduos? 

7. Caso haja programa de gerenciamento de resíduos, existe algum benefício financeiro proveniente da 

gestão de resíduos/coleta seletiva que beneficie a instituição/empresa ou terceiros?  

8. Caso haja programa de gerenciamento de resíduos, qual a estimativa de quantidade de resíduos 

(perigosos e não perigosos) produzidos na instituição? Qual a estimativa de quantidade de resíduos 

recicláveis gerados na instituição? 

9. A instituição/empresa recebeu nos últimos três (3) anos algum prêmio relacionado à gestão de resíduos/ 

coleta seletiva? Em caso positivo, quais? 

10. Quais são as facilidades e desafios encontrados ou esperados para a realização da gestão de resíduos, 

incluindo a coleta seletiva, no órgão? 

11.  A instituição/ empresa tem termo de doação firmado com cooperativas de materiais recicláveis, 

conforme o Decreto nº. 5940/06?É realizada a segregação de resíduos recicláveis na instituição/ 

empresa? Em todas as unidades ou em parte? Se houver somente em parte, há previsão de expansão? 

12. Caso a empresa/instituição realize doação dos recicláveis às cooperativas, conforme Decreto 5940/06, é 

elaborado e enviado o Relatório Semestral de Coleta Seletiva Solidária? 

13. Existe algum projeto de reciclagem interno na instituição/ empresa? Este projeto já está implantado? 

Em caso positivo, descreva em linhas gerais o projeto. 

14. Caso se aplique, a empresa adota programa de redução de embalagens ou a adoção de embalagens 

menos agressivas ao meio ambiente junto a seus clientes? 

15. Existe algum projeto de reuso de resíduos na instituição/ empresa? Este projeto já está implantado? Em 

caso positivo, descreva em linhas gerais o projeto. 

16. A instituição/ empresa desenvolve algum projeto de logística reversa? Este projeto já está implantado? 

17. Há programa de treinamento/sensibilização formalizado em sua instituição para a sensibilização dos 

funcionários da instituição/empresa quanto à gestão de resíduos/coleta seletiva?   

18. Há programa de treinamento/sensibilização para os funcionários da limpeza quanto à gestão de 

resíduos/coleta seletiva? 

19. A instituição/ empresa inclui, de acordo com a Res. ANVISA RDC 306 (2004), nos contratos de 

prestação de serviços de limpeza, com relação à coleta de resíduos de serviços de saúde, a exigência de 

comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários das firmas prestadoras de serviço de 

limpeza e conservação que pretendam atuar nos estabelecimentos de saúde, bem como no transporte, 

tratamento e disposição final destes resíduos? Responder se aplicável. 

20. A instituição/empresa inclui em seus contratos de prestação de serviços de limpeza o treinamento e a 

capacitação dos prestadores de serviço com relação à coleta seletiva? 

21. Há contratos de transporte e destinação final para todos os tipos de resíduos gerados na instituição com 

empresas devidamente licenciadas pelo órgão ambiental competente? 

22. Se há contratos, quem são transportadores e receptores que coletam e recebem os resíduos gerados pela 
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instituição/empresa?  

23. Os resíduos gerados são manejados de acordo com a sua classificação (Perigosos e não perigosos)? 

24. Existe alguma área destinada à triagem e ao armazenamento temporário para os resíduos gerados na sua 

instituição/ empresa até a retirada dos resíduos? Em caso positivo, há algum tipo de controle dessas 

áreas? 

25. 19 Caso a empresa realize contratação de empresa para tratamento/destinação final de resíduos, há 

algum tipo de fiscalização por parte da empresa/instituição nas instalações da empresa contratada? 

26. A instituição/ empresa sofre auditorias e/ou fiscalizações de órgãos externos ou de empresas 

contratadas? Quais? 

27. A instituição/empresa recebeu nos últimos três (03) anos algum tipo de notificação, auto de infração ou 

multa por não conformidade encontrada referente ao gerenciamento de resíduos?  

28. A instituição/empresa tem procedimento interno para compra/ utilização de materiais de escritório mais 

sustentáveis (ex: papel reciclado, canecas em substituição aos copos, brindes, etc.) e que visem a 

diminuição dos resíduos gerados? 

29. Com relação aos efluentes gerados (sanitários e industriais), estes são tratados na própria empresa ou 

são contratadas empresas especializadas para seu recolhimento e destinação final? Em caso de 

tratamento fora da empresa, os efluentes gerados são incorporados no gerenciamento de resíduos? 

30. A instituição/empresa tem por obrigatoriedade a realização do inventário de resíduos? Em caso positivo, 

enviou nos três (3) últimos anos o relatório ao órgão ambiental competente? 

Preencha a tabela abaixo, caso a instituição/empresa realize a coleta seletiva e doe seus resíduos às 

cooperativas, responda com relação à atual parceria: 

 
  Sim Não 

 OBSERVAÇÕES 

31 A cooperativa tem galpão próprio para o armazenamento dos resíduos? Se 

a resposta for negativa, como recebe os resíduos? 

   

32 O galpão ou espaço utilizado permite o armazenamento dos resíduos a céu 

aberto? 

   

34 Os coletores e locais de armazenagem estão identificados (cor e legenda).    

35 Há coletores suficientes para os resíduos gerados?    

36 Os agentes utilizam devidamente os EPIs necessários para a coleta de 

resíduos? 

   

37 Há proliferação de vetores ou odores no local de geração ou de 

armazenamento temporário? 

   

38 Os cooperados são capacitados/ sensibilizados com relação à coleta 

seletiva? 

   

39 Os locais de trabalho estão limpos e organizados?    

40 É identificada presença de resíduos perigosos no Galpão da Cooperativa?    

41 É verificado o estado do caminhão da cooperativa quando da coleta dos 

resíduos recicláveis na empresa/ instituição? 

   

42 É conhecido o destino dos resíduos recicláveis, ou seja, para onde as 

cooperativas os encaminham? 

   

43 É realizada a conferência pela empresa/ instituição sobre o pagamento do 

fundo de garantia e INSS dos cooperados. 

   

44 Existem banheiros, vestiários e refeitórios e os mesmos se encontram em 

boas condições de higiene e conservação. 

   

45 Existem caneletas de contenção em torno do galpão da cooperativa?    

46 O resíduo não reciclável gerado na cooperativa é recolhido pela 

companhia de limpeza pública? 

   

47 O nível de ruído desta área é incomodo se exposto por muitas horas ao 

local de trabalho? 

   

48 Os resíduos são armazenados de forma a permitir o acúmulo de água e 

proliferação de mosquitos? 

   

49 As áreas internas e externas estão livres de objetos em desuso ou estranhos 

ao ambiente? 

   

50 A edificação, as instalações, os equipamentos, os móveis e os utensílios 

são livres de vetores e pragas urbanas? 

   

51 Há listagem de todos os cooperados e documentação dos mesmos?    

52 É identificada presença de menores de 18 anos atuando na Cooperativa?    
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APÊNDICE D – Questionário aplicado aos hospitais em estudo 

 

HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (HFL) 

HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA (HCA) 

HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO (HFAG) 

INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA (INTO) 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE GESTÃO DA UNIDADE HOSPITALAR PARA O 

CUMPRIMENTO DA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO (A3P) e do 

PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL (PLS) 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

SIM 

 

NÃO 

1. A organização tem conhecimento de todas as legislações reguladoras do meio ambiente, pertinentes a 

sua atividade? 
  

2. A organização tem conhecimento parcial das legislações reguladoras do meio ambiente, pertinentes a 
sua atividade? 

  

3. A organização tem pouco conhecimento das legislações reguladoras do meio ambiente, pertinentes a sua 

atividade? 
  

4. A organização cumpri totalmente as legislações citadas no item 1?   

5. A organização cumpri parcialmente as legislações citadas no item 1?   

6. A organização cumpri uma pequena parte das legislações citadas no item 1?   

7. A organização tem conhecimento e implantou quase totalmente os 6 eixos da Agenda Ambiental da 

Administração Publica (A3P)? 
  

8. A organização tem conhecimento e iniciou a implantação dos 6 eixos da A3P?   

9. A organização não tem conhecimento e não iniciou a implantação da A3P?   

10. A organização cumpre totalmente a Lei nº 12.305 (2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS)? 
  

11. A organização cumpre parcialmente a Lei nº 12.305 (2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS)? 

  

12. A organização cumpre poucos itens da Lei nº 12.305 (2010 da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS)? 

  

 

Eixo 1. USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS  

 
13. A organização cumpre totalmente as recomendações do eixo nº 1, da A3P, relativo ao USO 

RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS? 
  

14. A organização cumpre parcialmente as recomendações do eixo nº 1, da A3P, relativo ao USO 

RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS? 
  

15. A organização tem dificuldades em cumprir os itens recomendados no eixo nº 1, da A3P, relativo ao 

USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS? 
  

16. A organização procura evitar totalmente o desperdício de água, contando com uma equipe qualificada 

de manutenção e controle? 
  

17. A organização trabalha para evitar o desperdício de água e está formando uma equipe qualificada de 

manutenção e controle? 
  

18. A organização tem dificuldades em evitar o desperdício de água, por não possuir equipe qualificada de 

manutenção e controle? 
  

19. A organização procura evitar totalmente o desperdício de água, contando com uma equipe qualificada 

para a educação ambiental dos usuários? 
  

20. A organização trabalha para evitar o desperdício de água e está formando uma equipe qualificada para 

a educação ambiental dos usuários? 
  

21. A organização tem dificuldades em evitar o desperdício de água, por não possuir equipe qualificada 

para a educação ambiental dos usuários? 
  

22. A organização economiza energia e conta com equipes qualificadas para manutenção da edificação e 
para a educação ambiental dos usuários? 

  

23. A organização trabalha para economizar energia e está formando equipes qualificadas para 

manutenção da edificação e para a educação ambiental dos usuários? 
  

24. A organização tem dificuldades em trabalhar para economizar energia, por não possuir equipes 
qualificadas para manutenção e para a educação ambiental dos usuários? 

  

25. Na organização o uso e o reuso de papel é feito de forma econômica e racional, em sua totalidade?   
26. Na organização o uso e o reuso de papel é feito de forma econômica e racional, parcialmente?   
27. A organização não tem o hábito de usar e reusar papel de forma econômica e racional?   
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28. Na organização os copos plásticos descartáveis foram totalmente substituídos por copos individuais ou 

por copos confeccionados com produtos biodegradáveis? 
  

29. Na organização os copos plásticos descartáveis estão sendo substituídos por copos individuais ou 

confeccionados com produtos biodegradáveis?  
  

30. A organização faz uso de copos plásticos descartáveis e ainda não faz campanha para mudanças de 

hábitos? 
  

31. Na organização o uso de materiais hospitalares é feito de forma econômica e racional, em quase sua 

totalidade, e quando possível, estão sendo substituídos por materiais não agressivos ao meio ambiente? 
  

32. Na organização o uso de materiais hospitalares é feito de forma econômica e racional, e estão sendo 

substituídos, gradativamente, por materiais não agressivos ao meio ambiente? 
  

33. A organização tem dificuldade de introduzir o uso de materiais hospitalares não agressivos ao meio 

ambiente? 
  

34. A organização não faz uso de mercúrio?   
35. A organização faz uso de mercúrio e vem substituindo gradativamente o mercúrio de suas atividades?   
36. A organização faz uso de mercúrio e ainda não tem programa para substituição?   

 

Eixo 2 . GESTÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS GERADOS  

 
37. A organização cumpre totalmente as recomendações do eixo nº 2, da A3P, relativo à GESTÃO 

ADEQUADA DOS RESÍDUOS GERADOS? 
  

38. A organização cumpre parcialmente as recomendações do eixo nº 2, da A3P, relativo à GESTÃO 

ADEQUADA DOS RESÍDUOS GERADOS? 
  

39. A organização tem dificuldades em cumprir as recomendações do eixo nº 2, da A3P, relativo à 

GESTÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS GERADOS? 
  

40. A organização possui o Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) 

totalmente concluído e o coloca em prática? 
  

41. A organização possui o Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) em 

execução?  
  

42. A organização não possui o Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS)?   

43. A organização recicla todos os resíduos recomendados para a reciclagem conforme a legislação?   

44. A organização recicla alguns resíduos recomendados para a reciclagem conforme a legislação?   

45. A organização não recicla os resíduos recomendados para a reciclagem conforme a legislação?   

46. A organização cumpre totalmente a legislação para Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), desde a 

coleta a destinação final, exigida pelos: Ministério do Meio Ambiente (MMA); Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA); e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)? 

  

47. A organização cumpre parcialmente a legislação para Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), desde a 

coleta a destinação final, exigida pelos: Ministério do Meio Ambiente (MMA); Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA); e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)? 

  

48. A organização tem dificuldade em cumprir a legislação para Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS), 

desde a coleta a destinação final, exigida pelos: Ministério do Meio Ambiente (MMA); Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA); e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)? 

  

49. A organização contrata empresas credenciadas pela Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro 
(COMLURB) para a retirada de resíduos químicos, comuns e infectantes do depósito externo até o destino 

final, atendendo totalmente a legislação vigente? 

  

50. A organização contrata empresas credenciadas pela Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro 
(COMLURB) para a retirada de resíduos químicos, comuns e infectantes do depósito externo até o destino 

final, atendendo parcialmente a legislação vigente? 

  

51. A organização está em fase de contratação e tem dificuldade para contratar empresas credenciadas 

pela Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (COMLURB) para a retirada de resíduos 
químicos, comuns e infectantes do depósito externo até o destino final? 

  

52. A organização fiscaliza as empresas contratadas para verificação do correto local de destino final dos 

resíduos? 

  

53. A organização fiscaliza, eventualmente, as empresas contratadas para verificação do correto local de 
destino final dos resíduos? 

  

54. A organização não fiscaliza as empresas contratadas para verificação do correto local de destino final dos 

resíduos? 

  

55. A organização eliminou os acidentes ocorridos com Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) do tipo 
infectantes e perfurocortantes? 

 

  

56. A organização vem reduzindo os acidentes ocorridos com Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) do 
tipo infectantes e perfurocortantes? 

  

57. A organização não tem conseguido reduzir os acidentes ocorridos com Resíduos dos Serviços de Saúde 

(RSS) do tipo infectantes e perfurocortantes? 

  

58. A organização possui acompanhamento de fluxograma de atendimento na emergência dos acidentes 
com resíduos do grupo E - Perfurocortantes, atendendo totalmente os acidentes com a Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes - CIPA? 

  

59. A organização possui acompanhamento de fluxograma de atendimento na emergência dos acidentes 
com resíduos do grupo E - Perfurocortantes atendendo, parcialmente, os acidentes com a Comissão 

Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA? 
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60. A organização não possui acompanhamento de fluxograma de atendimento na emergência dos acidentes 

com resíduos do grupo E - Perfurocortantes atendendo, precariamente, os acidentes com a Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA? 

  

61. Não há deficiência nos processos de prevenção, manejo, segregação, tratamento, até ao correto descarte 

dos resíduos produzidos? 

  

62. Há deficiência parcial nos processos de prevenção, manejo, segregação, tratamento, até ao correto 
descarte dos resíduos produzidos? 

  

63. Há deficiência em todos os processos de prevenção, manejo, segregação, tratamento, até ao correto 

descarte dos resíduos produzidos? 

  

 

Eixo 3.QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 
64. A organização cumpre totalmente as recomendações do eixo nº 3, da A3P, relativo à QUALIDADE 

DE VIDA NO TRABALHO? 

  

65. A organização cumpre parcialmente as recomendações do eixo nº 3, da A3P, relativo à QUALIDADE 
DE VIDA NO TRABALHO? 

  

66. A organização tem dificuldades em cumprir as recomendações do eixo nº 3, da A3P, relativo à 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO? 

  

67. Há incentivo e Premiação do funcionário padrão que cumpre as normas da A3P?   

68. Há planeamento para incentivo e Premiação do funcionário padrão que cumpre as normas da A3P?   

69. Não há programa de incentivo e Premiação do funcionário de acordo com as normas da A3P?   

70. Existem Normas claras e bem definidas para a participação de usuários na prática de atividades diárias 

para qualidade de vida no ambiente de trabalho, incluindo-se nestas, a prática de educação física e de 
assiduidade e pontualidade?  

  

71. Existem algumas normas e projetos para formulação de outras Normas para a participação de 

usuários na prática de atividades diárias para qualidade de vida no ambiente de trabalho, incluindo-se 

nestas, a prática de educação física e de assiduidade e pontualidade? 

  

72. Não existem Normas para a participação de usuários na prática de atividades diárias para qualidade de 

vida no ambiente de trabalho, incluindo-se nestas, a prática de educação física e de assiduidade e 

pontualidade? 

  

73. O Usuário da organização possui alto grau de satisfação com o ambiente de trabalho?   

74. O Usuário da organização possui razoável grau de satisfação com o ambiente de trabalho?   

75. O Usuário da organização possui baixo grau de satisfação com o ambiente de trabalho?   

76. A organização possui alto nível em melhoramento das condições ambientais gerais, para a promoção da 

saúde e segurança no ambiente de trabalho? 

  

77. A organização possui nível razoável de melhoramento das condições ambientais gerais, para a 
promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho? 

  

78. A organização tem dificuldades em promover melhoramento das condições ambientais gerais, para a 

promoção da saúde e segurança no ambiente de trabalho? 

  

79. A organização promove, frequentemente, integração social e desenvolvimento das capacidades 

humanas no ambiente de trabalho? 

  

80. A organização promove, periodicamente, integração social e desenvolvimento das capacidades 

humanas no ambiente de trabalho? 

  

81. A organização não promove integração social e desenvolvimento das capacidades humanas no 

ambiente de trabalho? 

  

82. A organização permanentemente satisfaz as necessidades do trabalhador?   

83. A organização periodicamente satisfaz as necessidades do trabalhador?   

84. A organização raramente satisfaz as necessidades do trabalhador?   

 

Eixo 4.SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO 

 
85. A organização cumpre, totalmente, as recomendações do eixo nº 4, da A3P, relativo à 

SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO? 

  

86. A organização cumpre, parcialmente, as recomendações do eixo nº 4, da A3P, relativo à 
SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO? 

  

87. A organização tem dificuldades para cumprir as recomendações do eixo nº 4, da A3P, relativo à 

SENSIBILIZAÇÃO E FORMAÇÃO? 

  

88. A organização possui profissional responsável qualificado, conforme as atribuições do seu conselho, 
para exercer o cargo de responsável pelo gerenciamento dos RSS? 

 

  

89. A organização possui profissional se qualificando, conforme as atribuições do seu conselho, para 
exercer o cargo de responsável pelo gerenciamento dos RSS? 

  

90. A organização não possui profissional responsável qualificado, conforme as atribuições de cada 

conselho para exercer o cargo de responsável pelo gerenciamento dos RSS? 
  

91. A Organização dispõe de ferramentas para divulgação, a todo seu efetivo, inclusive aos pacientes e 
acompanhantes, das informações referentes à educação ambiental?  

  

92. A Organização dispõe de ferramentas para divulgação, a boa parte de seu efetivo, inclusive aos 

pacientes e acompanhantes, das informações referentes à educação ambiental? 
  

93. A Organização não dispõe de ferramentas para a divulgação ao seu efetivo, inclusive aos pacientes e 
acompanhantes, das informações referentes à gestão ambiental? 

  



 

327 

 

94. A Organização possui pessoal habilitado para trabalhar efetivamente na comissão de gerenciamento de 

resíduos e formular um planeamento global das necessidades para sensibilização e educação ambiental 
dos servidores que lidam diretamente com o manuseio e gerenciamento dos resíduos, e dos utentes e seus 

acompanhantes? 

  

95. A Organização possui pessoal em formação para trabalhar efetivamente na comissão de gerenciamento 
de resíduos e formular um planeamento global das necessidades para sensibilização e educação ambiental 

dos servidores que lidam diretamente com o manuseio e gerenciamento dos resíduos, e dos utentes e seus 

acompanhantes? 

  

96. A Organização não possui pessoal habilitado para trabalhar efetivamente na comissão de gerenciamento 
de resíduos e formular um planeamento global das necessidades para sensibilização e educação ambiental 

dos servidores que lidam diretamente com o manuseio e gerenciamento dos resíduos, e dos utentes e seus 

acompanhantes? 

  

97. Não houve dificuldade em implantar o programa de educação ambiental para pacientes e 

acompanhantes? 

  

98. Continua havendo grande dificuldade em implantar o programa de educação ambiental para 
pacientes e acompanhantes? 

  

99. A organização não possui um programa de educação ambiental para pacientes e acompanhantes? 

 

  

100. A Organização possui um efetivo suficiente para trabalhar efetivamente na comissão de gerenciamento 
de resíduos e formular um planeamento global das atividades relacionadas ao meio ambiente, conforme a 

A3P? 

  

101. A Organização possui um efetivo razoável para trabalhar efetivamente na comissão de gerenciamento de 

resíduos e formular um planeamento global das atividades relacionadas ao meio ambiente, conforme a 
A3P? 

  

102. A Organização não possui o efetivo necessário para trabalhar efetivamente na comissão de 

gerenciamento de resíduos e formular um planeamento global das atividades relacionadas ao meio 
ambiente, conforme a A3P? 

  

103. A Organização promove, frequentemente, o programa de ação de mudança de hábitos, 

comportamentos e padrões de consumo de todos os servidores, incluindo os gestores, para a criação de 

uma nova cultura institucional de sustentabilidade? 

  

104. A Organização tem promovido, sem frequência, o programa de ação de mudanças de hábito, 

comportamentos e padrões de consumo de todos os servidores, incluindo os gestores, para a criação de 

uma nova cultura institucional de sustentabilidade? 

  

105. A Organização tem dificuldades em promover o programa de ação, para mudanças de hábito, 

comportamentos e padrões de consumo de todos os servidores, incluindo os gestores, para a criação de 

uma nova cultura institucional de sustentabilidade? 

  

106. A organização não encontrou obstáculos e dificuldades para conscientização do usuário e do utente e 
possui um bom programa de conscientização e sensibilização? 

  

107. A organização encontrou alguns obstáculos e dificuldades para conscientização do usuário e do utente e 

está readequando o programa de conscientização e sensibilização? 

  

108. A organização encontrou obstáculos e dificuldades para conscientização do usuário e do utente e terá 
que formular um novo programa de conscientização e sensibilização? 

  

109. A organização possui um programa de educação ambiental eficiente e por isso consegue diminuir os 

riscos ambientais e impactos econômicos? 

  

110. A organização está implantando um programa de educação ambiental e por isso ainda não consegue 

diminuir, satisfatoriamente, a ocorrência dos riscos ambientais e impactos económicos? 

  

111. A organização não possui um programa de educação ambiental e por isso concorre para a ampliação 

dos riscos ambientais e impactos econômicos?  

  

 

Eixo 5.CONCORRÊNCIAS SUSTENTÁVEIS 

 
112. A organização cumpre totalmente as recomendações do eixo nº 5, da A3P, relativo a 

CONCORRÊNCIAS SUSTENTÁVEIS? 

  

113. A organização cumpre parcialmente as recomendações do eixo nº 5, da A3P, relativo a 
CONCORRÊNCIAS SUSTENTÁVEIS? 

  

114. A organização não cumpre as recomendações do eixo nº 5, da A3P, relativo a CONCORRÊNCIAS 

SUSTENTÁVEIS? 

  

115. A organização não tem dificuldades nas compras de materiais que seguem as normas de 
sustentabilidade? 

  

116. A organização encontra resistências para a implantação de compras de materiais que seguem as normas 

de sustentabilidade e inclui em suas compras alguns itens de materiais sustentáveis? 

  

117. A organização não tem condições para efetuar compras de materiais que seguem as normas de 
sustentabilidade? 

  

118. A organização, sempre que possível, adquiri bens que sejam constituídos por material reciclado, atóxico 

ou biodegradável, entre outros critérios e práticas de sustentabilidade? 

  

119. A organização, raramente, adquiri bens que sejam constituídos por material reciclado, atóxico ou 

biodegradável, entre outros critérios e práticas de sustentabilidade? 

  

120. A organização, não tem condições de adquirir bens que sejam constituídos por material reciclado, 

atóxico ou biodegradável, entre outros critérios e práticas de sustentabilidade? 
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121. A organização efetua compras compartilhadas com as demais organizações públicas federais?   

122. A organização está se planejando para aderir às compras compartilhadas com as demais organizações 
públicas federais? 

  

123. A organização não efetua compras compartilhadas com as demais organizações públicas federais?   

124. A organização efetua o descarte compartilhado de RSS com as demais organizações públicas federais?   

125. A organização está se planejando para efetuar o descarte compartilhado de RSS com as demais 

organizações públicas federais? 

  

126. A organização não efetua o descarte compartilhado de RSS com as demais organizações públicas 

federais? 

  

 

Eixo 6. CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 
127. A organização cumpre totalmente as recomendações do eixo nº 6, da A3P, relativo a CONSTRUÇÕES 

SUSTENTÁVEIS? 

  

128. A organização cumpre parcialmente as recomendações do eixo nº 6, da A3P, relativo a 

CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS? 

  

129. A organização não cumpre as recomendações do eixo nº 6, da A3P, relativo a CONSTRUÇÕES 

SUSTENTÁVEIS? 

  

130. A edificação hospitalar atende totalmente as exigências das legislações vigentes para o tratamento dos 

resíduos? 

  

131. A edificação hospitalar está sendo readequada para atender as exigências das legislações vigentes para o 

tratamento dos resíduos? 

  

132. A edificação hospitalar não é adequada para atender as exigências das legislações vigentes para o 

tratamento dos resíduos? 

  

133. O projeto da organização contempla os conceitos sustentáveis de eficiência energética, de economia de 

água e da correta gestão dos resíduos gerados? 

  

134. O projeto da organização está sendo readequado para contemplar os conceitos sustentáveis de 

eficiência energética, de economia de água e da correta gestão dos resíduos gerados? 

  

135. O projeto da organização não contempla os conceitos sustentáveis de eficiência energética, de 

economia de água e da correta gestão dos resíduos gerados? 

  

136. Baseando-se no conceito de edifício sustentável a organização é totalmente capaz de proporcionar 

benefícios na forma de conforto, funcionalidade, satisfação e qualidade de vida, gerando o mínimo 
possível de impactos ao meio ambiente e alcançando o máximo possível de autonomia? 

  

137. Baseando-se no conceito de edifício sustentável a organização é parcialmente capaz de proporcionar 

benefícios na forma de conforto, funcionalidade, satisfação e qualidade de vida, gerando o mínimo 
possível de impacto ao meio ambiente e alcançando o máximo possível de autonomia? 

  

138. Baseando-se no conceito de edifício sustentável a organização possui muitas deficiências para chegar a 

proporcionar benefícios na forma de conforto, funcionalidade, satisfação e qualidade de vida gerando o 
mínimo possível de impacto no meio ambiente e alcançando o máximo possível de autonomia? 

  

 

7. PLANO DE LOGISTICA SUSTENTÁVEL (PLS) 

 
139. A organização tem conhecimento do que é recomendado pelo MMA para a execução do Plano de 

Logística Sustentável (PLS)? 
  

140. A organização concluiu o PLS?   

141. A organização está executando o PLS?   

142. A organização não está executando o PLS?   

143. A organização possui pessoal especializado para a execução do PLS?   

144. A organização está se especializando para executar o PLS?   

145. A organização está executando o PLS sem pessoal especializado?   

 

Os resultados deste questionário estão divulgados no artigo publicado pela autora desta tese 

no Apêndice E. 
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APÊNDICE E – Artigo publicado nos Anais III Congreso 
Latinoamericano y del Caribe de Salud Global 
 

 
BRANDÃO, A. B.; FRAGA, P.; MARTA-COSTA, A. (2014). La Agenda Ambiental 

Brasileña – A3P, en las Instituciones Públicas de Salud. In Memoria del III Congreso 

Latinoamericano y del Caribe de Salud Global “Salud Global en la Agenda post desarrollo 

2015: desafíos desde las Americas”. Universidad de Costa Rica, Escuela de Salud Publica, 

San José (Costa Rica), 19 a 21 de novembro de 2014, pp.155-161. ISBN: 978-9930-9523-2-0. 

 

RESUMEN 

La Agenda Ambiental en la Administración Pública (A3P), del Ministerio del Medio 

Ambiente (MMA) es el inicio de una fuerte articulación para la implementación de políticas 

de sostenibilidad socio ambientales en Brasil, con los tres organismos de la federación - la 

Unión, los Estados y municipios en conjunto con los sectores productivos y la sociedad 

posibilitando la mejora de la calidad de vida y salubridad para los hospitales públicos 

federales civiles y militares, consecuentemente, para todos los usuarios y el medio ambiente, 

como parte de la búsqueda de soluciones a los graves problemas causados por contaminación 

con los residuos hospitalarios, que comprometen la calidad de vida en Brasil. 

 

PALABRAS CLAVES: Agenda Ambiental Brasileña, hospitales públicos. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La salud en los hospitales públicos federales, civiles y militares, investigados en Rio de 

Janeiro/Brasil, está directamente ligada con la gestión socio ambiental, y la Agenda 

Ambiental en la Administración Pública - A3P, programa creado, en 2001, por el Ministerio 

del Medio Ambiente - MMA, con el fin de sensibilizar a los gestores públicos sobre la 

importancia de la gestión del Medio Ambiente, estimulándolos a incorporar los principios de 

gestión ambiental y criterios socio ambientales en la administración de sus actividades, 

coadyuvando al cumplimento de las leyes y directrices que contribuyen con la 

implementación de aspectos importantes del programa, mejorando la calidad de vida y el 

nivel de salubridad en los hospitales.  

La A3P se convirtió en el principal programa de la administración pública y gestión socio 

ambiental. Ha sido implementada por diversos organismos públicos e instituciones de las tres 

esferas de gobierno, en el marco de los tres poderes, además puede ser utilizado como un 

modelo de gestión social y ambiental por otros segmentos de la sociedad. La Agenda orienta 

el cumplimiento de las leyes y posee un sistema de redes que contribuye a superar las 

dificultades de las organizaciones y a realizar las mejores prácticas de las organizaciones en 

aspectos medio ambientales, capacitándolas.  

La agenda aborda 6 (seis) aspectos temáticos a manera de check list para el control de 

procesos de las organizaciones, la misma que se describe a continuación: 

 

1.1. USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES Y BIENES PÚBLICOS 

La economía brasileña se caracteriza por un alto índice de desperdicio de recursos 

naturales. Reducir el consumismo, conservar energía, agua y otros recursos naturales y 

convertir los residuos en productos con valor agregado son acciones que tienen como objetivo 



 

330 

 

reducir los costos de producción pero además mejorar los indicadores de gestión medio 

ambiental. 

El uso racional de recursos naturales y bienes públicos evitando el desperdicio es rentable 

desde un enfoque de costos por lo tanto. Este eje está orientado al uso racional de energía, 

agua, papel y otros materiales del ambiente de trabajo y la eliminación de vasos de plástico 

desechables.  

 

1.2. MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

El adecuado manejo de residuos sólidos mediante la adopción de la política de 5R´s: 

replantear o repensar, reducir, reutilizar, reciclar y rechazar. La educación ambiental trabaja 

con la política de 5R´s y tiene como su principal foco reducir el consumismo en lugar de 

reciclar; de esta manera se debe pensar primero en la reducción del consumo y combatir el 

nivel de desperdicio de los materiales para luego gestionar el residuo generado correctamente, 

ya sea a través del reciclaje selectivo o colocar el residuo, no reutilizable, en rellenos 

sanitarios adecuadamente implementados y dimensionados. La política de 5R´s descrita, en 

A3P (2009), se describe a continuación: 

 

Repensar la necesidad de consumo y producción, así como, el descarte adecuado. 

Rechazar las posibilidades de consumo innecesario y productos que generan impactos 

ambientales significativos. Reducir significa evitar los residuos, consumir menos 

productos, prefiriendo aquellos que ofrecen menos posibilidades de generación de 

residuos y tengan mayor durabilidad.  Reutilizar es una manera de evitar que pongan en 

la basura lo que no es basura, reutilizando todo que se encuentra en buenas condiciones 

de ser reutilizado. Reciclaje significa transformar materiales usados en materia prima 

para otros productos a través de procesos industriales o artesanales. Es ser creativo, 

innovador, usando un producto de diferentes maneras. (p. 42) 

 

La administración pública genera una gran parte de los residuos en la ejecución de sus 

actividades cotidianas. Los residuos producidos en mayores cantidades son: papeles, 

plásticos, cartuchos y tinta de impresoras, luces de fluorescente y desechos de equipos 

electrónicos no deseados. 

En la actualidad, la mayoría de las agencias gubernamentales que ya programaron 

acciones de la A3P vienen formando parte del proyecto "Recogida selectiva solidaria". 

Recogida selectiva es una actividad importante en el manejo de residuos sólidos reciclables. 

Este es el proceso de selección de basura, que consiste en dos pasos distintos: separación en la 

fuente (o segregación) de residuos y recojo selectivo, que agrega los ciudadanos que viven a 

margen de la sociedad situando en lo mercado de trabajo. 

La ley nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que establece la Política Nacional de Residuos 

Sólidos (PNRS), la cual, reúne un conjunto de principios, objetivos, instrumentos, pautas, 

metas y acciones adoptadas por el gobierno federal, individualmente o en colaboración con 

los Estados, Distrito Federal, Municipios y particulares, con el fin de consolidad la gestión 

integrada y ambientalmente apropiada de residuos sólidos es un paso importante para la 

gestión de residuos. 

También, la colecta de Residuos Sólidos de la Salud (RSS) es una iniciativa establecida, 

por región brasileña, un balance positivo de la capacidad de colección de residuos de todas las 

regiones, liderado por la región sudeste. (Gráfico 01). 

      En la (Figura 01), que representa el porcentaje de los tipos de disposición final de RSS 

(entre los que se encuentra: la incineración, autoclave, microondas, fosa séptica, relleno 

sanitario y vertederos), recogidos en todo el país, se observa que, en términos de disposición 
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final, el país todavía descarga residuos considerados infecciosos y peligrosos en vertederos 

comunes, situación que se traduce en riesgos de enfermedades infectocontagiosas. Según, la 

Asociación Brasileña de Empresas de Limpieza Pública e Residuos Especiales (ABRELPE) 

existen 245 mil toneladas de residuos de salud recogidos por municipios con gran porcentaje 

de contaminación descargados en vertederos comunes y vertederos sanitarios. 

      La práctica de la eliminación inadecuada provoca consecuencias graves y perjudiciales 

para la salud pública y el medio ambiente y refuerza la existencia de un gran número de 

familias que, excluidos socialmente, sobreviven de los vertederos comunes dónde sacan 

materiales reciclables que comercializan poniendo en riesgo su salud. 

      Según el estudio realizado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA), 

el país pierde R$ 8 billones (en moneda brasileña) al año por enterrar los materiales 

reciclables, sin mencionar los daños al medio ambiente. (Pryzant, 2010). 

 

1.3. CALIDAD DE VIDA EN EL AMBIENTE DE TRABAJO  

La administración pública debe buscar una mejor calidad de vida en el trabajo, con 

acciones para el desarrollo personal y profesional que satisfaga las necesidades de servidores 

para desarrollar sus actividades en la organización. 

La satisfacción con el trabajo es uno de los objetivos de la A3P (2009): 

 

Las instituciones públicas deben desarrollar e implementar programas específicos 

relativos a la satisfacción de la persona con su ambiente de trabajo, mejora de las 

condiciones generales del medio ambiente, promoción de la salud y seguridad, 

integración social y desarrollo de las capacidades humanas, entre otros factores. Para 

facilitar y satisfacer las necesidades del trabajador para desarrollar sus actividades en la 

organización teniendo como base el hecho de que las personas son más productivas 

cuánto más satisfechas e involucradas están con el propio trabajo. (p.45) 

 

1.4. SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 

Es fundamental para el éxito del programa A3P la conciencia de los administradores y 

funcionarios con respecto a la responsabilidad social y ambiental. Segundo la A3P (2009): 

 

La conciencia busca crear y consolidar la seriedad ciudadana de responsabilidad social y 

ambiental en los servidores. El proceso de formación contribuye al desarrollo de 

competencias institucionales e individuales proporcionando oportunidades para los 

servidores en desarrollar actitudes para un mejor desempeño de sus actividades. (p.47) 

 

La preservación de los recursos naturales está directamente relacionada con el cambio de 

los patrones de hábitos y costumbres, el comportamiento y el consumo de todos los 

servidores. Para que estos cambios sean posibles, se necesita capacitación y sensibilización 

individual y colectiva. De esta manera será posible crear una nueva cultura institucional de la 

sostenibilidad de las actividades de gestión ambiental en la administración pública. Aumentar 

el conocimiento de directores (administradores) y funcionarios sobre la responsabilidad social 

y ambiental es un desafío que cobra cada día más una mayor relevancia. 

1.5. CONCURRENCIAS  SOSTENIBLE 

Las concurrencias son los procedimientos administrativos para las compras y contratos 

públicos con el fin de seleccionar la propuesta más ventajosa para el interés público: el mejor 

producto al precio más bajo. El gobierno debe promover la responsabilidad socio ambiental 

de las compras en todos sus niveles. 
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Sin embargo, las modificaciones y reglamentos posteriores definieron la necesidad para la 

inclusión de criterios ambientales en los contratos públicos.  

En 2010, artículo 3º da ley n° 8.666 fue enmendado por la ley nº 12.349 y pasó a 

considerar que Licitaciones públicas deben "garantizar el cumplimiento del principio 

constitucional de igualdad, la selección de la propuesta más ventajosa para la administración y 

promoción del desarrollo nacional sostenible".  

En 2012, el decreto nº 7.746 regulado por el artículo 3º de la Ley nº 8.666, establece que 

la administración pública federal directa, autoridades locales y fundaciones y empresas 

estatales dependientes pueden requerir el instrumento convocando para la adquisición de estos 

bienes solo aquellos proveedores que cuenten con materiales reciclables, biodegradables, no 

tóxicos, entre otros y la sostenibilidad debe incorporarse en la etapa de especificaciones 

técnicas debiendo ser incluidas en los objetos de las contrataciones. 

En el artículo 4º de este decreto son asociadas las pautas de sostenibilidad. La Normativa 

nº 01, desde 2010, el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión (MPOG) también 

indica que los criterios para la contratación de bienes, servicios y obras deben incorporar 

objetivos de sostenibilidad ambiental para la evaluación y clasificación de las ofertas de 

manera de buscar que las empresas oferentes se vean obligadas a mejorar sus prácticas de 

protección medio ambiental en la etapa de producción. 

1.6. CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES 

El concepto de construcción sostenible reúne un conjunto de prácticas que pueden 

adoptarse en la construcción de edificios donde se conciben soluciones eficientes. La 

bioconstrucción es capaz de proporcionar beneficios en forma de confort, funcionalidad, 

satisfacción y calidad de vida sin comprometer la infraestructura actual y futura de los 

insumos, generando el menor impacto posible sobre el medio ambiente y lograr la máxima 

autonomía posible. La minimización o eliminación de los impactos ambientales en la 

construcción de edificios requiere una evaluación correcta de la obra, recursos naturales, 

clima, recursos locales y materiales disponibles, instalaciones de transporte y los recursos 

hídricos y energía.  Dos pasos son fundamentales: un proyecto que involucra los conceptos 

sostenibles y eficiencia energética y la preparación correcta del anuncio para la licitación 

pública de la obra. 

Basado en la A3P, siguiendo las demás legislaciones y el Plan de Logística Sostenible – 

PLS
106

 (Decreto nº 7.746/12), las instituciones públicas de salud podrán utilizar un conjunto 

de medidas que permitirán implementar con éxito el programa A3P, a través del cual se 

conseguirá disminuir los riesgos de contaminación de los pacientes, servidores y también 

contribuir con la protección del medio ambiente, así como, los efectos en la salud y el 

bienestar podrán alcanzar mejores estándares. 

Este estudio tiene por objetivo observar los desafíos para la implantación de los 6 (seis) 

aspectos temáticos de la Agenda, las dificultades encontradas y los puntos positivos que 

ayudan a potenciar los efectos en la calidad de la salud y el bienestar en la vida hospitalaria. 

Como resultado, la obra presenta índices comparativos entre los 4 (cuatro) hospitales con 

relación a los grados de conformidad con los 6 (seis) aspectos temáticos presentados y el PLS. 

 

 

                                                 
106 Decreto Nº 7.746, de 05 de junio de 2012 - establece criterios, prácticas y directrices para la promoción nacional de desarrollo 

sostenible en los contratos de la Administración Pública Federal y institui la Comisión Interministerial de la Sostenibilidad en la 

Administración Pública - CISAP. "Art. 06. La Administración Pública Federal Directa, Municipal y fundaciones y las empresas estatales 
dependiente deben elaborar y aplicar planes de la gestión de la logística sostenible - PLS”. 
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2.  METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS 

 

Las instituciones investigadas para este caso fueron 02 (dos) hospitales de la Fuerza Aérea 

Brasileña - FAB y 02 (dos) hospitales federales públicos, todos ubicados en Rio de Janeiro. El 

método elegido para investigación hace posible identificar las características particulares de la 

gestión ambiental de estas importantes organizaciones de manera holística. La investigación 

incluyó la observación directa, entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, investigación 

bibliográfica y documental como fuentes secundarias de información. 

A manera de ejemplo de esta implementación, están los hospitales federales de la Laguna 

– HFL y el Instituto de Traumatología y Ortopedia – INTO. Los Hospitales militares: 

Hospital de la Fuerza Aérea del Galeón – HFAG y el Hospital Central de la Aeronáutica – 

HCA. Algunos más recientemente, también están caminando para la implantación de los 6 

(seis) aspectos temáticos y aún no poseen desarrollado el Plan de Logística Sostenible – PLS, 

como recomienda la A3P y el Decreto nº 7.746/12.  

Los grados porcentaje de Gestión Ambiental de los Hospitales Públicos Federales, fueron 

construidos en base a las entrevistas y cuestionarios. Para los cuestionarios, fueron atribuidas 

145 preguntas, computados por la formula y clasificados como en la (Tabla 01), que se 

describen a continuación: 

 

X - porcentaje (%) - Gestión Ambiental de la organización. 

a - suma del número de preguntas por responder "Sí". 

b - total de preguntas.          

 

 

                                                      X =  

 

 

ASIGNACIÓN DEL VALORES 
PORCENTAJES de X

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

81  a 100% EFICIENTEMENTE CONTESTADAS La organización realiza gestión ambiental eficaz

61  a  80% SATISFACTORIAMENTE CONTESTADAS La organización promueve la gestión ambiental de 
manera satisfactoria

41  a  60% PARCIALMENTE CONTESTADAS La organización necesita mejorar las acciones de 
gestión ambiental

21  a  40% RAZONABLEMENTE CONTESTADAS La organización necesita agregar y mejorar las 
acciones de gestión ambiental

00  a  20% NO CONTESTADAS La organización requiere acciones urgentes para 
promover la gestión ambiental  

Tabla 01 – Asignación del valores Porcentajes de (X) y Diagnóstico Ambiental. 
Fuente – Por el autor con cuestionarios y entrevistas, en la A3P y PLS de los hospitales, 2014. 
 
 
 
 
 
 

 

a . 100 

    b 
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3. RESULTADOS 

      

Los resultados de los índices comparativos, entre los 4 (cuatro) hospitales, demuestran que la 

Agenda Ambiental en la Administración Pública – A3P está en la etapa de desarrollo (Tabla 

02). Obsérvase que la gran mayoría de los hospitales encuestados, demuestran dificultades en 

las contrataciones sostenibles y en la confección del Plan de Logística Sostenible – PLS, 

contemplando el uso de los recursos naturales. Así como, hay dificultades en la retro 

evaluación de los edificios públicos, para adaptarlos a las reglas de construcciones 

sostenibles. 

 

a) A3P - 6 ASPECTOS TEMÁTICOS HFL INTO HFAG HCA 
1 USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES y BIENES PÚBLICOS  60 70 50 50 

2 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS GENERADOS 70 80 85 85 

3 CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO 40 50 50 50 

4 SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 50 60 50 60 

5 CONCURRENCIAS SOSTENIBLES 15 20 15 15 

6 CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES 10 60 30 20 

7 b) PLS - Plano de Logística Sostenible y programa de acción 60 70 50 50 

                    Resultados en porcentaje de los Hospitales evaluados  43,57% 58,57% 47,14% 47,14% 

                   DIAGNÓSTICO en cumplimento de la A3P y de lo PLS PARCIAL PARCIAL PARCIAL PARCIAL 

 
 

Tabla 02 – Índices comparativos, entre los 4 (cuatro) hospitales. 
Fuente – Por el autor con observación directa y entrevistas semiestructuradas a los gestores, en la 
A3P de los hospitales, investigación bibliográfica y documental, 2014. 
 

     Son muchos los desafíos para cumplir con la Agenda Ambiental del gobierno en los 

hospitales públicos y el desafío más crítico de ellos, es la falta de educación ambiental de los 

usuarios, ya sea en cualquier nivel, desde el personal de limpieza a los gerentes, pero también 

es incipiente la educación ambiental para la etapa de recojo selectivo de residuos en todos los 

hospitales visitados, ocurriendo numerosas dificultades en el manejo de Residuos Sólidos de 

los Servicios de Salud (RSSS). Segundo Moser (1998), la educación ambiental es necesaria 

como marco teórico para la inclusión del individuo en el contexto de la sostenibilidad 

ambiental, teniendo como cuestión central las interrelaciones entre la persona y el medio 

ambiente que lo rodea. 

     Se observa en todos los hospitales investigados, la dificultad relacionada con el número 

insuficiente de personas para control y gestión de los residuos; y la falta de personas 

adecuadas con competencias relacionadas con el área de protección ambiental y debidamente 

habilitadas, principalmente, trabajadores de salud. Por lo tanto, existen deficiencias 

administrativas en el área ambiental y dificultades para formalizar las comisiones de medio 

ambiente.     

     Los principales problemas detectados en la mayoría de los casos investigados se 

encuentran relacionados con los accidentes con pinchazos, más aún con la falta de 

equipamiento de protección adecuada y concurre el riesgo de contaminación. 

Incrementándose la dificultad en la segregación de material infeccioso, que a menudo se 

mezcla con los residuos comunes, aumentando el volumen y, en consecuencia, el gasto 

público en la eliminación y disposición final. 

     Algunos aspectos positivos se observaron en las iniciativas para elevar los estándares para 

la segregación de los edificios más antiguos, con el fin de cumplir con la legislación, pero 

todavía son precarios e insuficientes. En INTO, hospital de menor edad constructiva, hay 
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lugares adecuados para los depósitos de residuos, sin embargo, ésta no es la realidad de todos 

los otros hospitales investigados. 

     Todos ellos cumplen con las legislaciones federales y municipales, mediante la 

contratación de las empresas especializadas para mejorar la gestión de los residuos. Todos los 

hospitales ejecutan el plan de gestión de residuos correspondiente. También se puede resaltar, 

la existencia de programas y campañas de sensibilización para los usuarios en el cuidado con 

la segregación de los residuos y la protección del medio ambiente, así como  campañas de 

salud y seguridad para los residuos que se consideran infecciosos. 

 

4. DISCURSIÓN  

     Son muchas las dificultades encontradas para la implantación de la gestión ambiental, más 

aún cuando las iniciativas vienen de los gerentes, aunque son conscientes de las necesidades 

para la capacitación de los funcionarios públicos, subcontratados y los usuarios (pacientes y 

acompañante), esta iniciativa será más productiva en la medida en que se promueva la 

implantación de la agenda ambiental. 

 

5. CONCLUSIONES 

     Finalmente, se puede concluir que la administración pública de los hospitales brasileños, 

con el apoyo de la Agenda Ambiental en la Administración Pública - A3P, basada en el marco 

legal existente y evaluada por medio de herramientas metodológicas como: la observación 

directa, las entrevistas, el cuestionario y los análisis de los documentos, son un marco de 

referencia coherente, para la implementación de políticas de sostenibilidad socio ambientales, 

posibilitando la mejora de la calidad de vida y salubridad para los hospitales públicos 

federales visitados, consecuentemente, para todos los usuarios y el medio ambiente, pero 

además una interesante oportunidad para poder extender la A3P a nuevos horizontes de 

manera gradual. 

 

BIBLIOGRAFIA – encontra-se nas Referências Bibliográficas desta tese. 
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APÊNDICE F - Resultados obtidos aos questionários realizados às 
organizações que compõem a REDERIO 
 

Os Quadros 1 e 2 traduzem na matriz SWOT, da REDERIO, a compilação das respostas 

obtidas nos questionários aplicados, em 2015, (apresentados nos Apêndice B e C), às 72 

organizações governamentais e não governamentais pertencentes à REDERIO.  

Os resultados estão dispostos em pontuação para aferir o grau de “Importância” e 

“Intensidade” e em cores que variam de verde claro, alaranjado a vermelho, onde se observa a 

variação percentual da aba “Prioridade". As células em vermelho mais escuro traduzem as 

prioridades estratégicas. Com base na matriz SWOT foi possível sugerir possíveis estratégias e 

ações, constantes do Capítulo 7 (Modelo), dando prioridade para cada associação representada 

por uma célula vermelha. Exemplo: que possíveis estratégias podem ser conectadas aos 

“Pontos Fortes” observados nas "exigências legais" da (1ª linha) do Quadro 1 às 

“Oportunidades” das "existências de experiências bem sucedidas" (1ª coluna) do Quadro 2? 

 
      Quadro 1 – Análise SWOT - Ambiente interno: Sistemas de gestão de resíduos do Rio de Janeiro 

 
      Fonte: Elaborado pela Coordenação da REDERIO (dados não publicados, 2015). 
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QUADRO 2 – Análise SWOT - Ambiente Externo: Meio Ambiente, Política, Mercado, Especialistas, Outros 

Estados/Regiões, Mundo. 

 
 Fonte: Elaborado pela Coordenação da REDERIO (dados não publicados, 2015). 
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APÊNDICE G – Artigo publicado no Journal of Economics, 

Business and Management 

 
BRANDÃO, A.B.; SILVA, A.C.; MORAES, M.F.; ALMEIDA, Z.M. (2013). Gestão 

Sustentável no Âmbito da Força Aérea Brasileira: Uma Visão Baseada no Balanced 

Scorecard. versão publicada: Balanced Scorecard as Tool For Sustainable Management 

Control: A Case Study of the Brazilian Air Force. Journal of Economics, Business and 

Management, Vol.1(2): 171-176. DOI: 10.7763/JOEBM. 2013.V1.37. ISSN: 2301-3567. 

 
 

 

RESUMO  
O volume de resíduos gerados na sociedade atual tem comprometido o equilíbrio necessário 

entre os objetivos econômicos, sociais e ambientais. A Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi regulamentada pelo Decreto  

7.404 de 23 de dezembro de 2010, dando origem ao Comitê Interministerial da Política dos 

Resíduos Sólidos. Sua aprovação deu início a um processo de busca de soluções para reduzir 

o volume de resíduos sólidos e os impactos gerados. Tendo em vista a escassez de estudos em 

relação a políticas de sustentabilidade adotadas pelo setor público e multiplicidade dos 

resíduos gerados pela Força Aérea Brasileira, esta instituição foi escolhida para o presente 

Estudo de Caso. O método escolhido para a investigação possibilita identificar as 

características holísticas significativas de uma organização. A investigação contou com a 

observação direta, entrevistas semiestruturadas, pesquisas bibliográficas e documentais como 

fontes secundárias de informações. Como resultado, o trabalho apresenta um mapa de 

objetivos estratégicos e um mapa de objetivos táticos, definindo políticas de sustentabilidade 

e o desenho de um Balanced Scorecard sustentável para orientar uma visão sustentável para 

ser implantada na Força Aérea Brasileira. 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Política de Resíduos Sólidos, Políticas de 

Sustentabilidade, Balanced Scorecard, Força Aérea Brasileira. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A preocupação com a sustentabilidade extrapolou as fronteiras acadêmicas tornando-

se o principal ingrediente para os modelos de desenvolvimento de instituições que têm como 

meta o equilíbrio entre os objetivos econômicos, sociais e ambientais. Hoje, as instituições 

públicas e/ou privadas precisam difundir a ideia e assumir o compromisso de reduzir o 

volume de resíduos gerados na sociedade, pois consumo e produção são duas faces de um 

mesmo problema: a necessidade de diminuir o volume de resíduos e a gestão ineficiente dos 

recursos ambientais.  

A multiplicidade de resíduos do ambiente de trabalho da Força Aérea Brasileira (FAB) 

e o necessário cumprimento da legislação para a integração dos princípios do 

desenvolvimento sustentável despertou a necessidade de realizar uma pesquisa para 

identificar e monitorar os impactos gerados, objetivando o controle da qualidade ambiental. O 

fornecimento de diretrizes e estratégias de ação política capazes de agregar valor aos resíduos 

aumentando a capacidade competitiva está estabelecido na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) sancionada em dois de agosto de 2010 e na Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P) do Ministério do Meio Ambiente. 

 Nesse contexto a pesquisa busca responder: de que maneira pode-se introduzir no 

âmbito da Força Aérea Brasileira (FAB) políticas de sustentabilidade relacionadas com Lei nº. 
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12.305 que versa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P), por meio da Diretoria de Engenharia da 

Aeronáutica (DIRENG), Órgão Central do Sistema de Engenharia da Força Aérea Brasileira? 

O objetivo geral desse estudo foi introduzir, por meio da confecção de mapas 

estratégicos e do desenho de um Balanced Scorecard (BSC) de caráter sustentável, no âmbito 

da Força Aérea Brasileira (FAB), políticas de sustentabilidade relacionadas com Lei nº. 

12.305 que versa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P), por meio da Diretoria de Engenharia da 

Aeronáutica (DIRENG), Órgão Central do Sistema de Engenharia da Força Aérea Brasileira. 

Para se atingir o objetivo maior pretendido, estabeleceram-se os seguintes objetivos 

específicos: 

 Definir objetivos estratégicos relacionados à política nacional de 

sustentabilidade a ser implementada na Força Aérea Brasileira por meio da 

Diretoria de Engenharia da Aeronáutica. 

 Sugerir um plano de ação baseado no cumprimento da Lei nº. 12.305 que 

versa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e da Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P). 

 Sugerir um plano de metas baseado no cumprimento da Lei nº. 12.305 que 

versa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e da Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P) para a Força Aérea Brasileira a 

ser implementado pela da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica 

(DIRENG). 

 Criar Indicadores de Medição e Avalição para as metas sugeridas.  

Foram cumpridas as seguintes etapas na realização do Estudo de Caso na DIRENG: 

análise documental e bibliográfica; pesquisas qualitativa, exploratória e técnica de análise de 

conteúdo; entrevista (semiestruturada) com os gestores e com servidores da Diretoria de 

Engenharia da Aeronáutica (DIRENG). O objetivo final é o de propor um mapa estratégico 

definindo políticas de sustentabilidade e o desenho de um Balanced Scorecad de caráter 

sustentável, no âmbito do Comando da Aeronáutica.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Historicamente, a sustentabilidade vem sendo discutida desde a década de 60 a partir 

do Club de Roma, onde políticos, industriais e cientistas que se sentiam amedrontados com o 

impacto que o crescimento econômico poderia causar na sociedade estabeleceram esse marco 

de discussão. 

A primeira grande discussão sobre sustentabilidade foi a Estocolmo 72. Vinte anos 

depois acontece a Rio 92, que, além do enfoque ambiental, abordou também a questão social. 

O principal documento gerado a partir desse encontro foi a agenda 21. Dessa forma, cada 

povo teria sua agenda que estaria vinculada as suas necessidades e anseios.  

Desanimados com a imparcialidade da Rio 92, aconteceu, em Johanesburgo, a Rio 

+10. Pouco divulgada, gerou um grande desconforto entre os participantes diante da recusa 

dos Estados Unidos em assinar o protocolo de Quioto, que estabelece a redução da emissão de 

CO2 até 2012.     

Diante do exposto, as mudanças nos paradigmas da competitividade, a globalização, as 

novas tecnologias e as questões voltadas ao meio ambiente, a sociedade e a economia fizeram 

com que as empresas necessitassem ser sustentáveis e, para tanto, buscassem o equilíbrio 

entre as dimensões econômica, ambiental e social, com a finalidade de gerar valor para seu 
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negócio por meio da produção de bens mais eficientes e sustentáveis, corroborando com o 

conceito de sustentabilidade corporativa.  

Dessa forma, a era da informação trouxe para o mundo corporativo a necessidade 

emergente de uma mudança organizacional que superasse muitas das premissas da 

concorrência industrial. Segundo Kaplan (1997), as organizações como um todo não poderão 

mais obter vantagens competitivas sustentáveis apenas com a rápida implementação de novas 

tecnologias e de ativos fixos, ou com a excelência de uma gestão eficaz dos ativos e passivos 

financeiros.   

O novo cenário empresarial exige, dos Setores organizacionais, públicos e privados, 

metodologias cada vez mais modernas e eficientes de gerenciamento, sugerindo novas 

técnicas que permitam uma melhor orientação não somente voltada para o aspecto financeiro, 

como também para os aspectos sociais e ambientais, vistos hoje pelas empresas como 

diferenciais competitivos.  

Kaplan e Norton (2001) defendem que apenas os dados financeiros não podem mais 

aferir se uma empresa ou a organização está ou não no caminho certo. Nesse sentido, o 

sistema BSC procura trabalhar a sua análise em quatro dimensões: financeira, do cliente, do 

negócio e da aprendizagem e do crescimento. 

A realidade do ambiente no mundo das organizações, tanto no Brasil como no mundo, 

passa por uma crise de identidade entre crescimento e sustentabilidade, tendo como principal 

paradigma a busca do crescimento econômico através da responsabilidade socioambiental. 

Segundo J. E. Santos (1996: 41) "A humanidade de hoje tem a habilidade de desenvolver-se 

de uma forma sustentável, entretanto é preciso garantir as necessidades do presente sem 

comprometer as habilidades das futuras gerações em encontrar suas próprias necessidades". 

Segundo Kaplan e Norton (1997, p.25), "o Balanced Scorecard reflete o equilíbrio entre 

objetivos de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre 

indicadores de tendências e ocorrências". Esses dois teóricos definiram inicialmente o BSC 

como um sistema de mensuração do desempenho e posteriormente, como um sistema de 

gestão estratégica. 

O Balanced Scorecard nasceu em 1990, por meio de um estudo e desde então tem sido 

aperfeiçoado como ferramenta para gestão de muitas empresas. Ele se apresenta dentro do 

contexto empresarial como um sistema de gestão dos recursos financeiros e não financeiros e 

não como uma visão simplista que via o Balanced Scorecard como um conjunto de métodos 

ou medidas. Esse sistema de gestão inovador possibilita à empresa uma visão mais clara e 

objetiva das estratégias que precisam ser adotadas através de ações, respeitando os 

indicadores de desempenho, segundo quatro perspectivas: financeira (como rentabilidade e 

ganhos por ações), clientes (tamanho do mercado, avaliação de crescimento em participação, 

satisfação do consumidor e índice de retenção de clientes), de processos (eficiência, custos e 

serviços) e de aprendizagem e crescimento (capacitação, gestão do conhecimento e 

perspectivas de futuro). 

Para Canevarolo e Martins (2005) o Balanced Scorecard se destaca por três momentos 

funcionais básicos: como sistema de mensuração de desempenho, depois como sistema de 

gestão estratégica e, por último, como o sistema para orientar o foco da organização na 

estratégica. 

A definição de desenvolvimento sustentável, dentro da metodologia do Balanced 

Scorecard, se enquadra a partir de uma visão sistêmica na qual se inclui o desenvolvimento 

ambiental juntamente com o desenvolvimento e crescimento econômico. Esse termo foi usado 

pela primeira vez no ano de 1987, no relatório de Brundtland (1999) como descrito abaixo em 

um trecho retirado do relatório: 
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O desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar 

que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e 

econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos 

recursos da terra e preservando as espécies e o habitat naturais. 

 

 A sociedade ocidental se caracteriza por ser uma sociedade consumista que busca a 

todo o momento suprir suas necessidades imediatas, porém grande parte dessas necessidades 

ou desejos podem não ser supridos na medida em que grande parte dessa população necessita 

de políticas assistenciais, que direta ou indiretamente terminam complementando o 

crescimento sustentável da economia. 

 

2.1 A LEI Nº. 12.305 e a A3P 

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os 

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis. Ela foi regulamentada pelo decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, 

que, entre outras medidas, institui o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2011), a aprovação desta marcou o início de uma 

forte articulação institucional envolvendo os três entes federados – União, Estados e 

Municípios, o setor produtivo e a sociedade civil na busca de soluções para os graves 

problemas causados pelos resíduos, que vem comprometendo a qualidade de vida dos 

brasileiros. 

Atualmente, 13% dos resíduos urbanos são reciclados, porém, o potencial para 

reciclagem é muito maior. Estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

(Ipea) do Governo Federal, indica que o país perde anualmente R$ 8 bilhões por enterrar 

materiais recicláveis que podem voltar à produção industrial. Além dos aspectos econômicos, 

a reciclagem economiza recursos naturais, como a água, além proporcionar o uso racional de 

energia e menor emissão de gases do efeito estufa. A partir desses desafios ambientais, 

aliados às questões sociais, a nova legislação aponta a responsabilidade das organizações na 

fabricação de embalagens e produtos mais facilmente recicláveis ou que gerem menos 

impactos ambientais. As medidas para reduzir resíduos começam desde o projeto dos 

produtos e permeiam todo o seu ciclo de vida, incluindo também o transporte e o descarte 

final. 

De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

realizada em 2000 (Pesquisa Nacional do Saneamento Básico – PNSB), dos 5.507 municípios 

brasileiros, 4.026, ou seja, 73,1% têm população até 20.000 habitantes. Nesses municípios, 

68,5% dos resíduos gerados são vazados em lixões e/ou alagados. Entretanto, se tomarmos 

como referência a quantidade de lixo eles gerada por esse conjunto de cidades em relação ao 

total da produção brasileira, a situação é menos grave, pois coletam somente 12,8 % do total 

brasileiro (20.658 t/dia). Isto é menos do que o resíduos gerados pelas 13 maiores cidades 

brasileiras, com população acima de um milhão de habitantes que coletam 31,9 % (51.635 

t/dia) de todo o lixo urbano brasileiro, e têm seus locais de disposição final em melhor 

situação: apenas 1,8 % (832 t/dia) é destinado a lixões, o restante sendo depositado em aterros 

controlados ou sanitários. 

O problema da disposição final assume uma magnitude alarmante. Considerando apenas 

os resíduos 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, 
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depositando-o por vezes em locais absolutamente inadequados, como encostas florestadas, 

manguezais, rios, baías e vales. Mais de 80% dos municípios vazam seus resíduos em locais a 

céu aberto, em cursos d'água ou em áreas ambientalmente protegidas, a maioria com a 

presença de catadores – entre eles crianças, denunciando os problemas sociais que a má 

gestão do lixo acarreta. 

Gerenciar o lixo de forma integrada demanda trabalhar integralmente os aspectos 

sociais com o planeamento das ações técnicas e operacionais do sistema de limpeza urbana. 

Os dados estatísticos da limpeza urbana são deficientes, pois as prefeituras têm dificuldade 

em apresentá-los, já que existem diversos padrões de aferição dos vários serviços. A única 

informação em nível nacional é fruto da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB, 

tendo sua última edição em 2000. Com relação aos custos dos diversos serviços, as 

informações também não são confiáveis, pois não há parâmetros que permitam estabelecer 

valores que identifiquem cada tarefa executada, a fim de compará-la com dados de outras 

cidades. 

Apesar desse quadro, a coleta do lixo é o segmento que mais se desenvolveu dentro do 

sistema de limpeza urbana e o que apresenta maior abrangência de atendimento junto à 

população, ao mesmo tempo em que é a atividade do sistema que demanda maior percentual 

de recursos por parte da municipalidade. Esse fato se deve à pressão exercida pela população 

e pelo comércio para que se execute a coleta com regularidade, evitando-se assim o incômodo 

da convivência com o lixo nas ruas. Contudo, essa pressão tem geralmente um efeito seletivo, 

ou seja, a administração municipal, quando não tem meios de oferecer o serviço a toda a 

população, prioriza os setores comerciais, as unidades de saúde e o atendimento à população 

de renda mais alta. A expansão da cobertura dos serviços raramente alcança as áreas 

realmente carentes, até porque a ausência de infraestrutura viária exige a adoção de sistemas 

alternativos, que apresentam baixa eficiência, portanto, custo mais elevado. 

Outro ponto de grande importância foi o surgimento, no Brasil, em 1981, da Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938), um marco histórico no desenvolvimento 

do direito ambiental, estabelecendo definições legais sobre os temas: meio ambiente, 

degradação da qualidade ambiental, poluição, poluidor e recursos ambientais. Instituiu um 

importante mecanismo de proteção ambiental – o estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e 

seu respectivo relatório (Rima), instrumentos modernos em termos ambientais mundiais. 

A Constituição Federal de 1988 dedicou em seu título VIII, Da Ordem Social, no 

capítulo VI, artigo 225, normas direcionais da problemática ambiental, definindo meio 

ambiente como bem de uso comum do povo. Já a Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 

que trata dos crimes ambientais, é considerada um marco na proteção efetiva do meio 

ambiente. 

Por sua vez, a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

realizada no Rio de Janeiro, a ECO-92, sacramentou em termos mundiais a preocupação com 

as questões ambientais, reforçando os princípios e as regras para o combate à degradação 

ambiental, elaborando a Agenda 21, instrumento diretriz do desenvolvimento sustentável. 

Em face do ordenamento jurídico brasileiro, entende-se ser viável a implantação de uma 

política de consumo mais sustentável pela Administração Pública. 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente a Agenda Ambiental na Administração 

Pública – A3P - é um programa que visa implementar a gestão socioambiental sustentável das 

atividades administrativas e operacionais do Governo. A A3P tem como princípios a inserção 

dos critérios ambientais; que vão desde uma mudança nos investimentos, compras e 

contratação de serviços pelo governo; até uma gestão adequada dos resíduos gerados e dos 

recursos naturais utilizados tendo como principal objetivo a melhoria na qualidade de vida no 

ambiente de trabalho. 
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A A3P é uma decisão voluntária respondendo à compreensão de que o Governo Federal 

possui um papel estratégico na revisão dos padrões de produção e consumo e na adoção de 

novos referenciais em busca da sustentabilidade socioambiental. O programa tem como 

diretriz a sensibilização dos gestores públicos para as questões socioambientais, estimulando-

os a incorporar princípios e critérios de gestão ambiental nas atividades administrativas, por 

meio da adoção de ações que promovam o uso racional dos recursos naturais e dos bens 

públicos, o manejo adequado e a diminuição do volume de resíduos gerados, ações de 

licitação sustentável/compras verdes e ainda ao processo de formação continuada dos 

servidores públicos. 

A Agenda se fundamenta nas recomendações do Capítulo IV da Agenda 21 que indica 

aos países o “estabelecimento de programas voltados ao exame dos padrões insustentáveis de 

produção e consumo e o desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo a 

mudanças nos padrões insustentáveis de consumo”; no Princípio 8 da Declaração do Rio/92 

que afirma que “os Estados devem reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e 

consumo e promover políticas demográficas adequadas”; e ainda na Declaração de 

Johannesburgo que institui a "adoção do consumo sustentável como princípio basilar do 

desenvolvimento sustentável". 

A A3P é um convite ao engajamento individual e coletivo para a mudança de hábitos e 

a difusão da ação.  

 

3. METODOLOGIA 

Tendo em vista a escassez de abordagens no que diz respeito a politicas de 

sustentabilidade a serem incorporadas na administração pública, a metodologia a ser utilizada 

será o estudo de caso, uma vez que de acordo com Yin (2001, p 77) “... o estudo de caso 

permite uma investigação capaz de reter características holísticas e significativas de eventos 

da vida real, tais como ciclos de vida individual, processo gerencial e organizacional (...) 

relações internacionais, e maturação de empresas”. 

Foi selecionada como a organização para uma análise a Força Aérea Brasileira e mais 

detalhadamente seu Departamento de Engenharia. Serão aplicadas, na realização do estudo, as 

seguintes técnicas: 

a) Observação direta intensiva, por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

gestores da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG);   

b) Técnica de documentação direta, por meio da pesquisa bibliográfica e documental 

especializada.      

O resultado final pretendido é o de propor, com a utilização dessas técnicas, um mapa de 

objetivos estratégicos e táticos definindo politicas de sustentabilidade e o desenho de um 

Balanced Scorecard de caráter sustentável, no âmbito do Comando da Aeronáutica.  

 

4. RESULTADOS 

Cumpridas as etapas do Estudo de Caso com a Diretoria de Engenharia da Aeronáutica 

(DIRENG) — análise documental e bibliográfica; pesquisa qualitativa, exploratória e técnica 

de análise de conteúdo das entrevistas, entrevistas semiestruturadas, com o gestor e com os 

servidores da DIRENG, foi proposto um mapa de objetivos estratégicos e um mapa de 

objetivos táticos, definindo políticas de sustentabilidade a serem utilizadas no âmbito do 

Comando da Aeronáutica. Como conclusão do trabalho foi desenhado o Balanced Scorecard 

de caráter sustentável para tal organização.  

Após conclusão das entrevistas, pode-se perceber que diante do organograma desenhado 

para Força Aérea Brasileira, a Divisão de Sustentabilidade que seria criada para normatizar, 

fiscalizar e controlar as políticas de sustentabilidade a serem implementadas, deveria ser 
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subordinada, inicialmente, à Diretoria de Engenharia (DIRENG) a quem compete o controle 

de todas as obras da organização além de atribuições acessórias como a de zelar pelo 

patrimônio, cuidar da estrutura contra incêndio e zelar pela frota da instituição. Os 

entrevistados, unanimemente, atribuíram a esta diretoria a subordinação da divisão de 

sustentabilidade. Diante desse contexto todos os mapas construídos, bem como o Balanced 

Scorecard Sustentável proposto, foram baseados nas propostas expostas nas entrevistas e na 

análise documental da Lei N. 13.305 e na A3P.       

 O planeamento estratégico tem como objetivo orientar a organização por um caminho 

que a mesma consiga obter uma vantagem competitiva frente ao mercado que atua, para tanto 

se faz necessário a análise do ambiente organizacional para que essas estratégias sejam bem 

direcionadas. Na presente pesquisa, o primeiro mapa orienta a empresa por meio de objetivos 

estratégicos que serão divididos nas dimensões propostas pelo Balanced Scorecard. Contudo 

como se trata de uma organização governamental onde seu foco primordial não é o lucro, 

decidiu-se tomando como base as entrevistas realizadas colocar como perspectiva de topo o 

cliente, que neste caso trata-se da sociedade e é a razão de existir da entidade. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SUSTENTÁVEIS / MAPA ESTRATÉGICO

VALORIZAR O PRODUTO 

GERADO DE FORMA 

SUSTENTÁVEL PELA 

FORÇA AÉREA BRASILEIRA

CLIENTE

PROCESSOS 

INTERNOS

RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

FINANCEIRO

APRENDIZADO

E 

CRESCIMENTO

PROMOVER MAIOR 

EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO

DOS SERVIÇOS GERADOS 

PELA FORÇA AÉREA 

BRASILEIRA

MOSTRAR A SOCIEDADE

A IMPORTÂNCIA DA

SUSTENTABILIDADE NOS 

PROCESSOS DE NEGÓCIOS 

DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA

ASSEGURAR PARCERIAS PROPOSTAS PELA 

PNRS E A A3P COM O INTUITO DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E LOCAL

RACIONALIZAR A EFETIVIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS

SENSIBILIZAR OS

GESTORES

E SERVIDORES

PÚBLICOS

PARA A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL

ASSEGURAR O 

CUMPRIMENTO

DA LEI DA PNRS Nº 12.305

E DA AGENDA AMBIENTAL DA 

ADINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P

DESENVOLVER 

LIDERANÇAS

COM COMPETÊNCIAS 

SUSTENTÁVEIS

CRIAR VALOR AGREGADO A IMAGEM DA 

FORÇA AÉREA BRASILEIRA JUNTO A 

SEUS STAKEHOLDERS

OFERECER 

A SOCIEDADE

UM PRODUTO

SUSTENTÁVEL

MOSTRAR A SOCIEDADE

TRANSPARÊNCIA NA UTILIZAÇÃO

DO DINHEIRO PÚBLICO NA PRODUÇÃO

DE UM SERVIÇO ALINHADO À

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE

GARANTIR O SUCESSO 

CONTÍNUO DOS INDICADORES

DE AVALIAÇÃO DE

DESEMPENHO

DE SUSTENTABILIDADE

MELHORAR OS

PROCESSOS POR

MEIO DE USO DE

NOVAS TECNOLOGIAS

DE INFORMAÇÃO

ENGAJAR 

GESTORES E 

SERVIDORES  PÚBLICOS

NA POLÍTICA DE 

SUSTENTABILIDADE

CONCIENTIZAR QUANTO À

PERTINÊNCIA E IMPORTÂNCIA 

DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES

PÚBLICOS E DE COMO ELAS 

CONTRIBUEM PARA ATINGIR

OS OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE

 
Figura 1: Objetivos Estratégicos Sustentáveis / Mapa Estratégico. Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

Realizados os estudos estratégicos, foi reunida uma equipe composta de dois membros 

de pesquisadores e de um servidor chefe da DIRENG. Depois de várias discussões baseadas 

nas entrevistas, foram construídos os objetivos táticos levando em consideração cada objetivo 

estratégico conforme definido na figura 1.   

As figuras 2, 3, 4 e 4 apresentam os objetivos táticos de forma agrupada, por objetivo 

estratégico, em cada perspectiva utilizada. A figura 6 apresenta a síntese desses objetivos 

traduzidos no desenho do Balanced Scorecard Sustentável para Força Aérea Brasileira. 
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Figura 2: Objetivos Sustentáveis – Estratégicos e Táticos 

Perspectiva Cliente. Fonte: Elaboração própria (2015). 

 
Figura 3: Objetivos Sustentáveis – Estratégicos e Táticos 

Perspectiva Aprendizado e Crescimento. Fonte: Elaboração própria (2015). 
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OBJETIVOS SUSTENTÁVEIS - ESTRATÉGICOS e TÁTICOS
P

R
O

C
E

S
S

O
S

  
IN

T
E

R
N

O
S

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA,

REUSO DA ÁGUA, TRATAMENTO DE ESGOTO,

SEGREGAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL

CORRETA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E DEJETOS.

OBTENÇÃO PERMANENTE DA LICENÇA DE

OPERAÇÃO AMBIENTAL.

FORMALIZAR COMPROMISSOS ATRAVÉS DO TERMO

DE ADESÃO `A A3P.

FORMULAR ACORDOS COM AS COOPERATIVAS DE

RECICLAGEM.

CRIAÇÃO DE UMA DIVISÃO NORMATIVA E DE

CONTROLE DE MEIO AMBIENTE E

SUSTENTABILIDADE.

CRIAR COMISSÃO GESTORA EM CONFORMIDADE

COM A A3P.

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS SUSTENTÁVEIS.

PROMOVER MAIOR EFICIÊNCIA 

NA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS 

GERADOS PELA FORÇA AÉREA 

BRASILEIRA

ASSEGURAR O CUMPRIMENTO

DA LEI DA PNRS Nº 12.305  E DA 

AGENDA AMBIENTAL DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P

GARANTIR O SUCESSO 

CONTÍNUO DOS INDICADORES

DE AVALIAÇÃO DE  DESEMPENHO

DE SUSTENTABILIDADE

MELHORAR OS PROCESSOS 

POR MEIO DE USO DE NOVAS 

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

 
Figura 4: Objetivos Sustentáveis – Estratégicos e Táticos 

Perspectiva Processos Internos Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 
Figura 5: Objetivos Sustentáveis – Estratégicos e Táticos 

Perspectiva Aprendizado e Crescimento. Fonte: Elaboração própria (2015). 
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MISSÃO SÍNTESE DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
“MANTER A SOBERANIA DO ESPAÇO AÉREO NACIONAL COM VISTAS À DEFESA DA PÁTRIA”

CLIENTE – SOCIEDADE

GARANTIR, COM UMA VISÃO ALINHADA AOS

CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE, UM PRODUTO

MAIS VIÁVEL EM TERMOS ECONÔMICOS, AMBIENTAIS

E SOCIAIS TORNANDO A FAB TRANSPARENTE PARA A

SOCIEDADE NO CONTEXTO CLIENTE/ORGANIZAÇÃO.

PROCESSOS  INTERNOS

APRESENTAR SUBSÍDIOS PARA A

REESTRUTURAÇÃO DE PROCESSOS

INTERNOS DE FORMA A GARANTIR

QUE OS NEGÓCIOS DA ORGANIZAÇÃO

ESTEJAM ALINHADOS COM OS

CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE.

VISÃO

SUSTENTÁVEL

FINANCEIRO

UTILIZAR PROCESSOS SUSTENTÁVEIS E DE

CARÁTER RESTRITIVO QUE GEREM ECONOMIA

NOS GASTOS PÚBLICOS.

APRENDIZADO E CRESCIMENTO

DESENVOLVER COMPETENCIAS

SUSTENTÁVEIS NOS GESTORES E

SERVIDORES DA ORGANIZAÇÃO

AUXILIANDO NO ENGAJAMENTO E

NO CRESCIMENTO INTERNO

VISANDO O PANORAMA MUNDIAL

DE RÁPIDAS MUDANÇAS E DE

CARÁTER RESTRITIVO.

 
Figura 6: O Balanced Scorecard Sustentável para Força Aérea Brasileira. Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A necessidade crescente de politicas de sustentabilidade na esfera governamental, a 

multiplicidade de resíduos do ambiente de trabalho da Força Aérea Brasileira (FAB), e o 

necessário cumprimento da legislação para a integração dos princípios do desenvolvimento 

sustentável despertou a necessidade de realizar uma pesquisa para identificar e monitorar os 

impactos gerados, objetivando o controle da qualidade ambiental.  

 O fornecimento de diretrizes e estratégias de ação política capazes de agregar valor 

aumentando a capacidade competitiva está estabelecido na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) sancionada em dois de agosto de 2010 e na Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P) do Ministério do Meio Ambiente.  

Dessa forma, o presente estudo de caso possibilitou realizar, através das entrevistas e 

da análise documental e bibliográfica realizada a confecção dos mapas de objetivos 

estratégicos e táticos, bem como a aplicação do Balanced Scorecard de forma a contribuir, no 

âmbito da Força Aérea Brasileira (FAB), para implantação de políticas de sustentabilidade 

relacionadas com Lei 12.305 que versa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

e a Agenda Ambiental da Administração Pública (A3P). 

 

 

5. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO – encontra-se nas Referências Bibliográficas 

desta tese. 
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ANEXO A - Componentes industriais e químicos potencialmente 

perigosos, presentes nos RSU 

 
Fonte: Séries Temáticas ANVISA. Tecnologias em Serviços de Saúde, Volume 1, 2006. MANUAL ANVISA, 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

352 

 

ANEXO B - Classificação dos RSU em função da sua origem e dos 

principais componentes  

 
Fonte: Séries Temáticas ANVISA. Tecnologias em Serviços de Saúde, Volume 1, 2006. MANUAL ANVISA, 

2006. 
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ANEXO C - Classificação dos resíduos sólidos de fontes especiais 

em função da sua origem e dos principais componentes  

 
Fonte: Séries Temáticas ANVISA. Tecnologias em Serviços de Saúde. Volume 1, 2006. MANUAL ANVISA, 

2006. 
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ANEXO D – Modelo de Manifesto de Resíduos 
 

 

 

                          MANIFESTO DE RESÍDUOS              Nº   

 

              RESÍDUO   N. RESÍDUO       QUANTIDADE 
QUÍMICO  

___ ___  
 

        ESTADO FÍSICO 

                 ORIGEM 

(  )  Processo     (  )  ETDI     (  )  ETE     (  )  ETA      (  )  Cx. Gordura 

(  ) Sólido (  ) Semi-sólido (  ) Líquido 
(  )  Fora do Processo    (  )   Separador de Água-Óleo 
 
(  ) Outros, especificar:  

       ACONDICIONAMENTO                         PROCEDÊNCIA           TRATAMENTO / DISPOSIÇÃO 

  (  ) Tambor de 200 lts. (  ) Sacos plásticos (  ) Industrial (  ) Residencial (  ) Aterro Sanitário (  ) Reciclagem  

  (  )  Bombona ____ (lts) (  ) Fardos (  ) Restaurante (  ) Shopping/Mercados (  ) Aterro Industrial (  ) Incorporação 

  (  ) Caçamba (  ) Granel (  ) Comercial (  ) Clubes/Hotéis (  ) Tratamento Biol./Fís-Quí. (  ) Incineração 

  (  ) Tanque _____(m
3
) (  ) Big-bags (  ) Hospital  (  ) Co-processamento (  ) Estocagem 

  ( ) Outros, especificar  (  ) Outros, especificarBaseOperacional  

 

(  ) Outros, especificar _____________________ 

 

 
 

 

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                      N. INVENTÁRIO 

HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO           
              ____/____/____ 

ENDEREÇO 

 
DATA DA ENTREGA 

MUNICÍPIO 

RIO DE JANEIRO 
UF 

RJ 
TELEFONE 

 
N.  LICENÇA FEEMA 
 

 
       

_______________________________ 

RESPONSÁVEL PELA EXPEDIÇÃO DO RESÍDUO 

 
CARGO 

 
           CARIMBO E ASSINATURA DO 

RESPONSÁVEL 

 
 

 

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL 

A 
         
             ____/____/____ 

ENDEREÇO 

 
DATA DO RECEBIMENTO 

MUNICÍPIO 

 
UF 

 
TELEFONE 

 
N. LICENÇA FEEMA 

 

 
 

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA DE TRANSPORTE 

 

V
IA

T
U

R
A

 

PLACA COMPLETA 
 

      _____________________________ 

NOME DO MOTORISTA 

 
CERTIFICADO DO INMETRO ASSINATURA DO MOTORISTA 

 
 

R
e
c
e
p

to
r 

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL 

R 
         
           ____/____/____ 

ENDEREÇO 

 
DATA DO RECEBIMENTO 

MUNICÍPIO 

 
UF 

 
TELEFONE 

 
N. LICENÇA INEA 
 

 
    ____________________________ 

  RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO RESÍDUO 

 
CARGO 

 
    CARIMBO E ASSINATURA DO 

RESPONSÁVEL 
 

  

1
a
 Via - Conservar com o Gerador         1107 - A  

 

11         

12         

9
  

  
T

ra
n

s
p

o
rt

a
d

o
r 

 
8
  

  
G

e
ra

d
o

r 
 

 1    2  

 3   

 4   

 5    6    7   

13         

1
0
  

 
1

a
 Via - Conservar com o Gerador  

2
a
 Via - Conservar com o Transportador 

3
a
 Via - Conservar com o Receptor 

4
a
 Via – Devolver ao Gerador – FEEMA/INEA 
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ANEXO E - Plano de gestão de RSS (PGRSS SIMPLIFICADO) – 
MODELO ANVISA 
 

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – PGRSS SIMPLIFICADO - MODELO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR 

Razão Social:  ________________________________________________________________________________________________________________  
Nome Fantasia:  ______________________________________________________________________________________________________________  

C.N.P.J.:  ________________________________________________   

Número e Data de Validade da Licença Ambiental: _________ 
Endereço (Rua, Av, BR): __________________________________________________. 

Bairro: _______________________________________ 

Cep: ____________________ Fone: ________________________ Cidade: ______________________________  
Responsável: ___________________________________________ CPF: _______________________________ 

Profissão: _____________________________ Insc. Categoria:  

Email:  ______________________________________________________________________________________________________________________   

2. TRANSPORTADOR 

Nome Fantasia: __________________________________________________________________________ 
Cadastro na Prefeitura Municipal nº:  

3. IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

4. FREQÜÊNCIA DA 

COLETA     (nº de vezes 
por semana) 

5. 

DESTINO 
FINAL 

3.1 CÓDIGO DOS 

RESÍDUOS (*) 
DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS 

3.2  PESO 

ESTIMADO EM 

KILOGRAMAS 
(Kg/Coleta) 

A Resíduo Infectante ou Biológico    

B Resíduo Químico - Farmacêutico    

C Rejeito Radioativo    

D Resíduo Comum    

6.2 - ARMAZENAMENTO 

1 – GRUPO A: Infectante ou Biológico 
São armazenados em depósitos metálicos ou de polietileno com tampa e estanque, de fácil higienização e manuseio. 

2 – GRUPO B: Resíduo Químico 

São armazenados em recipiente rígido e estanque, compatível com as características físico-químicas do resíduo ou produto a ser 
descartado, identificado de forma visível com o nome do conteúdo e suas principais características. 

3 – GRUPO C: Resíduo Radioativo 

São armazenados de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. 
4 – GRUPO D: Resíduo Comum 

São armazenados em sacos pretos resistentes de modo a evitar derramamento durante seu manuseio. 

6.3 - SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
As pessoas envolvidas com o PGRSS são submetidas a exame admissional, periódico de retorno ao trabalho, mudança e demissional. 

Exames e avaliações que são submetidas: 

Anamnese ocupacional; 
Exame físico; 

Exame mental; 
Hemograma completo. 

Vacinas exigidas: 

Tétano; 
Tuberculose; 

Hepatite; 

Outras considerações importantes pela vigilância sanitária na época. 
As medidas de higiene e segurança permitem que o pessoal envolvido no Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sépticos Sólidos – 

PGRSS, além de proteger sua própria saúde, possam desenvolver com maior eficiência seu trabalho, conhecer o cronograma de trabalho, 

sua natureza e responsabilidade, assim como, o risco a que estará exposto; 
- vacinar-se contra o tétano, tifo e hepatite B; 

- submeter-se a um check-up que conste no mínimo de um exame para tuberculose e contagem de hemoglobina para verificar seu bom 

estado de saúde; 
- estar em perfeito estado de saúde, não ter problemas com gripes leves nem pequenas feridas na mão ou no braço; 

- iniciar seu trabalho já devidamente protegido pelo equipamento pessoal – EPI’s (luva em PVC – cano longo, máscara, óculos, avental 

impermeável, bota em PVC – cano longo) para o caso de acidente com resíduos químicos; 
- não comer, não fumar, nem mastigar qualquer produto durante o manuseio dos resíduos; 

- ter acesso imediato uma caixa de antisséptico, algodão, esparadrapo, ataduras e sabão germicida; 

- retirar-se do local caso sinta náuseas; 
- lavar a ferida com água e sabão no caso de corte ou arranhão durante o manuseio dos resíduos para desinfetá-la e cobri-la rapidamente. 

Caso necessário, recorrer ao serviço de urgência; 

- registrar sempre o acidente ocorrido no manuseio dos resíduos; 
- ter sempre sacos de reserva para uso imediato quando do rompimento para não deixar restos no chão; 

- descartar imediatamente as luvas em caso de ruptura, não as reutilizando; 

- lavar e desinfetar o equipamento de proteção pessoal, especialmente as luvas, após término do trabalho e, 
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- tomar banho, no local de serviço, após a jornada de trabalho. 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Para fins de atendimento de apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Sépticos deverão ser observadas as seguintes 
Legislações e Normas Técnicas: 

 LEI FEDERAL nº. 9605/98 – Dispõe sobre crimes ambientais. 

 RESOLUÇÃO CONAMA nº. 01/86 – Estabelece definições, responsabilidade, critérios básicos e diretrizes da avaliação do 
impacto ambiental, determina que aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos são passíveis de 

avaliação. 

 RESOLUÇÃO CONAMA nº. 05/88 – Especifica licenciamento de obras de unidade de transferências, tratamento e disposição 

final de resíduos sólidos de origens domésticas, públicas, industriais e de origem hospitalar. 

 RESOLUÇÃO CONAMA nº. 05/93 – Dispõe sobre destinação dos resíduos sólidos de serviço de saúde, portos, aeroportos, 

terminais rodoviários e ferroviários. Onde define a responsabilidade do gerador quanto o gerenciamento dos resíduos desde a geração 

até a disposição final. 

 RESOLUÇÃO ANVISA RDC nº. 306/04 – Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de 

saúde. 

 NBR 10.004/87 – Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. 

 NBR 7.500/87 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de resíduos sólidos. 

 NBR 12.235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos definidos na NBR 10004 – procedimentos. 

 NBR 12.807/93 – Resíduos de serviços de saúde – terminologia. 

 NBR 12.808/93 – Resíduos de serviços de saúde – classificação. 

 NBR 12.809/93 – Manuseio de resíduos de serviços de saúde – procedimentos. 

 NBR 12.810/93 – Coleta de resíduos de serviços de saúde – procedimentos. 

 NBR 9.190/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – classificação. 

 NBR 9.191/00 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – especificação. 

 NBR 9.195/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – determinação da resistência à queda livre. 

 NBR 13.055/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Determinação para a capacidade volumétrica. 

 NBR 13.056/93 – Filmes plásticos para saco para acondicionamento de lixo. 

 NBR 12.890/93 – Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos  - terminologia. 

 NBR 11.175/90 – Fixa as condições exigíveis de desempenho do equipamento para incineração de resíduos sólidos perigosos. 

 NBR 13.853/97 – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes – requisitos e métodos de ensaio. 

 CNEN – NE 6.05/98 – Gerência dos rejeitos radioativos. 
OBS: INCLUIR LEGISLAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL 

8. RESPONSÁVEIS PELO ESTABELECIMENTO GERADOR E PELA ELABORAÇÃO DO PLANO 

 

Local e data 

Responsável pelo Estabelecimento Gerador (Nome do estabelecimento): ___________________________________ 

Nome do responsável                
Registro no Conselho Profissional       

Responsável pela Elaboração do Plano:                                                     ___________________________________ 
Nome do responsável                  

Registro no Conselho Profissional        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


