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Um dos grandes desafios da hum anidade, Um dos grandes desafios da hum anidade, 
é a disposição final dos resíduos;é a disposição final dos resíduos;

Segundo recom endações da OMS: o Segundo recom endações da OMS: o 
m anipulador é responsável pelo resíduo m anipulador é responsável pelo resíduo 
que gera até sua disposição final;que gera até sua disposição final;

O despertar da consciência para a O despertar da consciência para a 
preservação do m eio am biente e preservação do m eio am biente e 
qualidade de vida é alvo  de incessantes qualidade de vida é alvo  de incessantes 
m ovimentosm ovimentos am bientalistasam bientalistas(ver Agenda 21).(ver Agenda 21).



que sem pre se estabeleceu ent re o que sem pre se estabeleceu ent re o 
hom em e a natureza está m udando;hom em e a natureza está m udando;

O hom em depreda m ais do que preserva;O hom em depreda m ais do que preserva;

O hom em tenta afastar os resíduos que O hom em tenta afastar os resíduos que 
não tem interesse para ELE, m as não se não tem interesse para ELE, m as não se 
interessa e resolver o problem a de interessa e resolver o problem a de 
TODOS. TODOS. 



Evitar

ReciclarElim inar

Reduzir

Reut ilizarReciclar



Risco biológicoRisco biológico inquest ionável (grande inquest ionável (grande 
concent ração de m aterial biológico concent ração de m aterial biológico 
potencialm ente infectante e de alta potencialm ente infectante e de alta 
periculosidade para o hom em ) ;periculosidade para o hom em ) ;

Risco quím icoRisco quím ico –– inerente às at ividades de inerente às at ividades de 
invest igação laborator ial e inat ivação quím ica invest igação laborator ial e inat ivação quím ica 
de resíduos biológicosde resíduos biológicos

Riscos FísicosRiscos Físicos : m aterial : m aterial pérfuropérfuro cortante, cortante, 
grande quant idade de plást icos dos Kits grande quant idade de plást icos dos Kits 
diagnóst icosdiagnóst icos-- cuja dest inação final im plica em cuja dest inação final im plica em 
alteração do m eio am biente. alteração do m eio am biente. 



Dados oficiais m ost ram que 65Dados oficiais m ost ram que 65-- 70% estão 70% estão 
dispostos a céu aberto;dispostos a céu aberto;

No Brasil, poucos tem definições claras do No Brasil, poucos tem definições claras do 
que fazer com o RSS gerado nos Serviços que fazer com o RSS gerado nos Serviços 
de Saúde;de Saúde;

Apesar de serem os RSS classificados Apesar de serem os RSS classificados 
com o resíduos potencialmente infectantes,  com o resíduos potencialmente infectantes,  
seu dest ino final é desigual de norte a sul seu dest ino final é desigual de norte a sul 
do país. do país. 



I m plem entação do Program a de I m plem entação do Program a de 
BiossegurançaBiossegurança incluindo incluindo 
gerenciam ento de resíduos;gerenciam ento de resíduos;

Designação dos Resíduos;Designação dos Resíduos;

Program a de Reciclagem de Program a de Reciclagem de Papel Papel 
(hoje 32% do papel já está no (hoje 32% do papel já está no 
program a) ;program a) ;



Program a de Reciclagem de Program a de Reciclagem de 
Plást icos( m áquina própria para a Plást icos( m áquina própria para a 
recuperação de plást icos hospitalares recuperação de plást icos hospitalares 
e PET para a produção interna de e PET para a produção interna de 
caixas de acondicionam ento de caixas de acondicionam ento de 
pérfuropérfuro-- cortantes) ;cortantes) ;



Abrigo adequado para o gerenciam ento e Abrigo adequado para o gerenciam ento e 
recuperação dos produtos recuperação dos produtos quím icos;quím icos;

Uniform ização de lixeiras laváveis sob Uniform ização de lixeiras laváveis sob 
rodízios;rodízios;

Usina Piloto de Com bustão para o dest ino Usina Piloto de Com bustão para o dest ino 
final;final;
Estação Elevatória de Tratam ento de Estação Elevatória de Tratam ento de 

EsgotoEsgoto ee
JardinagemJardinagem



Conceitos básicos de Conceitos básicos de EPI sEPI s e e EPCsEPCs
Treinam ento em RSS:Treinam ento em RSS:
–– Designação dos resíduos;Designação dos resíduos;
–– Manejo dos resíduos que inclui:Manejo dos resíduos que inclui:
–– Caracterização dos resíduos geradosCaracterização dos resíduos gerados

Segregação;Segregação;
Acondicionam ento;Acondicionam ento;
Arm azenam ento;Arm azenam ento;
Transporte, m anuseio eTransporte, m anuseio e
Disposição final do resíduoDisposição final do resíduo



O cálculo da quant idade de resíduos O cálculo da quant idade de resíduos 
deve ser feito a part ir da pesagem deve ser feito a part ir da pesagem 
diár ia dos resíduos gerados, já diár ia dos resíduos gerados, já 
segregados, durante no m ínim o 0 7 segregados, durante no m ínim o 0 7 
( sete) dias consecut ivos, t irando a ( sete) dias consecut ivos, t irando a 
m édia diár ia e m ult iplicando o valor m édia diár ia e m ult iplicando o valor 
encontrado por 3 0 ( dias) . A encontrado por 3 0 ( dias) . A 
am ostragem deve ser a m ais am ostragem deve ser a m ais 
representat iva possível ( todas as representat iva possível ( todas as 
áreas) . áreas) . 



Para rejeitos radioat ivos: além da Para rejeitos radioat ivos: além da 
pesagem diária deverá conter a pesagem diária deverá conter a 
est im at iva da at ividade residual dos est im at iva da at ividade residual dos 
radionucleot ídeosradionucleot ídeos presentes             presentes             
(( decaim entodecaim ento da amost ra) , com data da amost ra) , com data 
prevista dessa est im at iva e a data prevista dessa est im at iva e a data 
prevista do descarte seguro. prevista do descarte seguro. 



I dent ificar cada local gerador de I dent ificar cada local gerador de 
resíduo por Grupo(A,B,C,D)resíduo por Grupo(A,B,C,D)
Determ ine o Fluxo e use setas Determ ine o Fluxo e use setas 
color idas para indicar o “ cam inho”do color idas para indicar o “ cam inho”do 
resíduo:resíduo:
Fluxo de Fluxo de resíduos do Grupo Aresíduos do Grupo A
Fluxo de Fluxo de resíduos do Grupo Bresíduos do Grupo B
Fluxo de Fluxo de resíduos do Grupo Cresíduos do Grupo C
Fluxo de Fluxo de resíduos do Grupo Dresíduos do Grupo D



Risco BiológicoRisco Biológico : Apresentam r isco : Apresentam r isco 
potencial à saúde e ao m eio am bientepotencial à saúde e ao m eio am biente
–– Bolsas de sangue, sangue, out ros fluídos;Bolsas de sangue, sangue, out ros fluídos;
–– Peças anatôm icas: tecidos, órgãos, Peças anatôm icas: tecidos, órgãos, 

m em bros de seres hum anos, anim ais m em bros de seres hum anos, anim ais 
m ortos, cam as de anim ais suspeitos ou m ortos, cam as de anim ais suspeitos ou 
portadores de doenças t ransm issíveis;portadores de doenças t ransm issíveis;

–– Resíduos de pacientes em isolam ento;Resíduos de pacientes em isolam ento;
–– Materiais Materiais pérfurocortantes  pérfurocortantes  (Lâm inas de (Lâm inas de 

barbear, bistur is, agulhas, etc.) ;barbear, bistur is, agulhas, etc.) ;
–– Materiais descartáveis (Algodão, luvas, Materiais descartáveis (Algodão, luvas, 

equipo de t ransfusão) equipo de t ransfusão) em contato com em contato com 
fluflu íídos orgânicos.dos orgânicos.



Risco quím icoRisco quím ico : Apresentam risco devido : Apresentam risco devido 
a a corrosividadecorrosividade, toxicidade, , toxicidade, explosividadeexplosividade
etcetc
–– Ant im icrobianos, horm ônios sintét icos, Ant im icrobianos, horm ônios sintét icos, 

quim ioterápicosquim ioterápicos, etc;, etc;
–– Medicam entos vencidos, contam inados, Medicam entos vencidos, contam inados, 

parcialm ente ut ilizados;parcialm ente ut ilizados;
–– Perfuro cortantes contam inados;Perfuro cortantes contam inados;
–– Lâm padas term ôm etros, pilhas, Lâm padas term ôm etros, pilhas, 

reveladores de filmes.reveladores de filmes.



Resíduos Resíduos radiot ivosradiot ivos: : Todo m aterial que Todo m aterial que 
contenha contenha radionuclídeosradionuclídeos em quant idades em quant idades 
superiores àqueles descritos nas norm as superiores àqueles descritos nas norm as 
da CNENda CNEN

–– Grupo A, B e D contam inados com com Grupo A, B e D contam inados com com 
radionuclídeosradionuclídeos (agulhas, seringas, luvas, (agulhas, seringas, luvas, 
etc)etc)



Resíduos comuns Resíduos comuns –– Todos os dem ais Todos os dem ais 
resíduos. resíduos. 
–– Sim ilar aos resíduos dom iciliaresSim ilar aos resíduos dom iciliares..



Uma m esma unidade poderá, e na Uma m esma unidade poderá, e na 
m aioria das vezes, terá duas ou m ais m aioria das vezes, terá duas ou m ais 
legendas:legendas:

Unidade I I I :

Unidade I : 

Unidade I I : 



Ut ilização obrigatória de Ut ilização obrigatória de EPI sEPI s;;
Treinam ento em RSS;Treinam ento em RSS;

segregasegregaçção ão resresííduos biolduos biolóógicos gicos 
quant idade de resquant idade de resííduos duos 

contam inados contam inados r isco do profissional r isco do profissional 
que o m anuseia;que o m anuseia;

segregasegregaçção de resão de resííduos duos 
perfurocortantesperfurocortantes nnúúm ero de m ero de 
acidentes.acidentes.



Separação adequada Separação adequada respeitar a respeitar a 
classificaclassificaçção preconizada;ão preconizada;

Realizada na fonte de geraRealizada na fonte de geraçção do ão do 
resresííduo;duo;

Reduzir a quant idade de resíduos do Reduzir a quant idade de resíduos do 
Grupo A;Grupo A;

Reduzir custos;Reduzir custos;

Reciclagem.Reciclagem.



Mistura de material 
reciclável com 
resíduos restantes

Sacos com 
pérfuros



Grupo AGrupo A : Saco plást ico branco, resistente : Saco plást ico branco, resistente 
e imperm eável. Ut ilização de saco duplo e imperm eável. Ut ilização de saco duplo 
para resíduos pesados e úm idos. para resíduos pesados e úm idos. 
I dent ificação obrigatór ia:  Símbolo I dent ificação obrigatór ia:  Símbolo 
Universal de Substância I nfectante.Universal de Substância I nfectante.

Para objetos Para objetos pérfurocortantespérfurocortantes
recipientes de paredes rrecipientes de paredes r íígidas. Devem ser gidas. Devem ser 
acondicionados em sacos placondicionados em sacos pláást icos branco. st icos branco. 
SSíímbolo Universal obrigatmbolo Universal obrigat óório! !r io! !



Grupo BGrupo B: Norm as estabelecidas pelos : Norm as estabelecidas pelos 
laboratórios geradores;laboratórios geradores;

Para objetos Para objetos pérfurocortantespérfurocortantes
recipientes de paredes rrecipientes de paredes r íígidas. Devem ser gidas. Devem ser 
acondicionados em sacos placondicionados em sacos pláást icos branco. st icos branco. 
SSíímbolo Universal  de substância Tmbolo Universal  de substância Tóóxica! ! xica! ! 
E Risco QuE Risco Quíím ico;m ico;

ResResííduos quduos qu íím icos lm icos l ííquidos quidos acondicionar acondicionar 
nas em em balagem original. Em seguida, nas em em balagem original. Em seguida, 
envolver em saco plenvolver em saco pláást ico branco Sst ico branco Síímbolo mbolo 
Universal de substância TUniversal de substância Tóóxica! ! E Risco xica! ! E Risco 
QuQuíím ico.m ico.



Grupo CGrupo C: Obrigatoriedade do : Obrigatoriedade do decaim entodecaim ento
da radioat ividade de cada elemento da radioat ividade de cada elemento 
radioat ivo;radioat ivo;

Local apropriado revest ido com barita e Local apropriado revest ido com barita e 
chum bo chum bo isolam ento do elemento isolam ento do elemento 
radioat ivo;radioat ivo;

Acondicionar em recipientes blindados;Acondicionar em recipientes blindados;

I dent ificar com sI dent ificar com síím bolo universal de m bolo universal de 
substância radioat iva e a inscrisubstância radioat iva e a inscriçção ão ““ Rejeito Rejeito 
Radioat ivoRadioat ivo”” e data de e data de decaim entodecaim ento. . 



4580 anos4580 anos458 anos458 anosAmAm 241241

300 anos300 anos30 anos30 anosCsCs137137Outros 
isótopos

278 dias278 dias27,80 dias27,80 diasCrCr5151

80 dias80 dias8 dias8 diasII 130130

602 dias602 dias60,20 dias60,20 diasII 125125I sótopos na 
área da 
saúde

Tem po 
Segurança

Meia- VidaI sótopoCaracter íst ica



Grupo DGrupo D ::

VI DRO

PLÁSTI CO

METAL
PAPEL

ORGÂNI CO



Encam inham ento dos sacos e Encam inham ento dos sacos e 
recipientes para locais de recipientes para locais de 
arm azenam ento tem porário:arm azenam ento tem porário:

Definir roteiro e horários;Definir roteiro e horários;

Meios de t ransporte Meios de t ransporte carr inhos com carr inhos com 
rodas, resistentes a im pacto, com rodas, resistentes a im pacto, com 
tam pa, im perm etam pa, im perm eááveis. Apresentar veis. Apresentar 
ssíím bolo universal do m aterial m bolo universal do m aterial 
t ransportado. t ransportado. 



Cuidados fundam entais:Cuidados fundam entais:

Ut ilização obrigatória de Ut ilização obrigatória de EPI sEPI s! ! !! ! !
Transportar recipientes dos grupos A, B, Transportar recipientes dos grupos A, B, 
C e D SEPARADAMENTE;C e D SEPARADAMENTE;

Não arrastar os recipientes e sacos Não arrastar os recipientes e sacos 
plpláást icos no solo;st icos no solo;

Não t ransportar resNão t ransportar resííduos acondicionados duos acondicionados 
de m aneira irregular.de m aneira irregular.



Arm azenagem em locais próprios;Arm azenagem em locais próprios;
Pisos e paredes lisas, im perm eáveis e Pisos e paredes lisas, im perm eáveis e 
cores claras;cores claras;

Devidam ente ident ificado;Devidam ente ident ificado;

I lum inação adequada;I lum inação adequada;

Possuir vent ilação;Possuir vent ilação;

Ter acesso rest r ito;Ter acesso rest r ito;

EQUI PE TREI NADA E UTI LI ZAÇÃO DE EQUI PE TREI NADA E UTI LI ZAÇÃO DE 
EPI S!EPI S!



Definição do roteiro, Definição do roteiro, frequênciafrequência e e 
horários de coleta. Orientahorários de coleta. Orienta-- se coletas se coletas 
diár ias ou no m ínim o 3 vezes por diár ias ou no m ínim o 3 vezes por 
sem ana;sem ana;

Pessoal t reinado;Pessoal t reinado;

Observação às m edidas de Observação às m edidas de 
segurança.segurança.



Para o t ransporte dos RSS (Grupo A) , Para o t ransporte dos RSS (Grupo A) , 
os carros devem ser m unidos de:os carros devem ser m unidos de:

Carroceria com altura suficiente  com portar Carroceria com altura suficiente  com portar 
um hom em de estatura norm al;um hom em de estatura norm al;

Material im perm eável e ant i corrosivo;Material im perm eável e ant i corrosivo;

Apresentar sistem a que garanta a fixação Apresentar sistem a que garanta a fixação 
dos recipientes durante o t ransporte;dos recipientes durante o t ransporte;

Possuir ident ificação de Material biológico.Possuir ident ificação de Material biológico.

Proceder a lavagem e desinfecção ao Proceder a lavagem e desinfecção ao 
térm ino do dia de t rabalho.térm ino do dia de t rabalho.



Para definir qual seria o m elhor dest ino Para definir qual seria o m elhor dest ino 
final para os RSS no final para os RSS no câm puscâm pus de de 

Botucatu e região ( 121 municípios Botucatu e região ( 121 municípios 
serão, beneficiados) , fizemos um serão, beneficiados) , fizemos um 

detalhado detalhado estudo.estudo.



Não há consenso sobre o dest ino final: Não há consenso sobre o dest ino final: 
incineração? Microincineração? Micro-- ondas? Tecnologia de ondas? Tecnologia de 
Plasm a? Plasm a? 
Há consenso que os RSS contendo grande Há consenso que os RSS contendo grande 
quant idade de sangue tem que ser quant idade de sangue tem que ser 
t ratados a um a tem peratura superior a t ratados a um a tem peratura superior a 
700º C, pois é um a área que t rabalha com 700º C, pois é um a área que t rabalha com 
resíduos de r isco, resíduos de r isco, m uitos conhecidos e m uitos conhecidos e 
diagnost icáveis e m uitos em ergentes e diagnost icáveis e m uitos em ergentes e 
desconhecidos ainda não ident ificáveis. desconhecidos ainda não ident ificáveis. 
ContainersContainers plást icos plást icos –– em issão de dioxinas em issão de dioxinas 
e e furanosfuranos



1.1. Com pactação e TrituraçãoCom pactação e Trituração

2.2. Esterilização a Vapor Esterilização a Vapor –– autoclavagemautoclavagem

3.3. EsterilizaçãoEsterilização

4.4. I nat ivação Térm icaI nat ivação Térm ica

5.5. Desinfecção Quím icaDesinfecção Quím ica

6.6. Desinfecção Mecânica(Desinfecção Mecânica( pulpingpulping ))

7.7. Aterro Sanitár ioAterro Sanitár io

8.8. Sistem a de Tratam ento Térm icoSistem a de Tratam ento Térm ico



Objet ivo do m étodo é reduzir volum eObjet ivo do m étodo é reduzir volum e

Cont raCont ra-- indicado para RSS incluindo os indicado para RSS incluindo os 
resíduos resíduos hem oterápicoshem oterápicos

Perigo de : rom pim ento de em balagem ;Perigo de : rom pim ento de em balagem ;

Propagação de aerossóis para o am biente Propagação de aerossóis para o am biente 
e alta contam inação dos t rabalhadorese alta contam inação dos t rabalhadores

Conclusão: não usar!



Vapor Vapor –– autoclavagemautoclavagem

–– Um dos m étodos m ais usados no Brasil, Um dos m étodos m ais usados no Brasil, 
porém a tem peratura at ingida é de porém a tem peratura at ingida é de 
121º C;121º C;

–– O método só é efet ivo para m ater iais O método só é efet ivo para m ater iais 
livrem ente expostos: sacos cheios livrem ente expostos: sacos cheios 
form am bolsões de ar que impedem o form am bolsões de ar que impedem o 
acesso do vapor ( acesso do vapor ( RissoRisso, W.M. , W.M. –– Gerenciamento Gerenciamento 
de RSS: caracterização com o inst rum ento básico da de RSS: caracterização com o inst rum ento básico da 
abordagem do problema abordagem do problema –– dissertação de mestrado  dissertação de mestrado  
Faculdade de Saúde Pública Faculdade de Saúde Pública –– USP, 1993)USP, 1993)

–– Resíduos com pactados podem im pedir o Resíduos com pactados podem im pedir o 
correto contato com o vapor. correto contato com o vapor. 



Conclusão: não é o ideal para a área de 
hem oterapia – necessita um a out ra 
disposição em função de vírus 
encapsulados com o o da hepat ite B cuja 
porção cent ral exige ação de um a 
tem peratura superior a 700º C!

não resolve o problem a das 
dioxinas e furanos – elim inação de bolsas 
plást icas

Conclusão: não usar!



Const ituição de 4 grupos de estudo: Const ituição de 4 grupos de estudo: 
HI V, Hepat ite B, Hepat ite C e CTRLHI V, Hepat ite B, Hepat ite C e CTRL

10 anim ais por grupo10 anim ais por grupo

Cada anim al recebeu um im plante de Cada anim al recebeu um im plante de 
“sangue “sangue autoclavadoautoclavado” (121º C ” (121º C 
durante 1 hora) no peritôniodurante 1 hora) no peritônio

60 dias após 60 dias após –– sorologia com m étodo sorologia com m étodo 
in in househouse e e necrópsianecrópsia



Todos os resultados sorológicos Todos os resultados sorológicos 
foram negat ivos (Elisa convencional foram negat ivos (Elisa convencional 
–– 2 testes com ant icorpo de coelho 2 testes com ant icorpo de coelho 
ant iant i-- mouse conjugado) . mouse conjugado) . 

1 anim al apresentou alterações 1 anim al apresentou alterações 
inespecíficasinespecíficas em fígado ( reação em fígado ( reação 
inflam atória)inflam atória)



Resultados sorológicos discrepantes Resultados sorológicos discrepantes 
(Elisa convencional (Elisa convencional –– 2 testes com 2 testes com 
ant icorpo de coelho ant iant icorpo de coelho ant i-- mouse mouse 
conjugado) . conjugado) . 
–– 4 animais NR4 animais NR

–– 5 animais I NC5 animais I NC

–– 1 animal R1 animal R

–– Biópsia de fígado de 8 animais: Biópsia de fígado de 8 animais: 
alterações alterações histopatológicashistopatológicas



Resultados sorológicos preocupantes:  Resultados sorológicos preocupantes:  
(Elisa convencional (Elisa convencional –– 2 testes com 2 testes com 
ant icorpo de coelho ant iant icorpo de coelho ant i-- mouse mouse 
conjugado) . conjugado) . 
–– 2 animais NR2 animais NR

–– 6 animais I NC6 animais I NC

–– 2 animal R2 animal R

–– Biópsia de fígado de 9 animais: alterações Biópsia de fígado de 9 animais: alterações 
histopatológicashistopatológicas



Resultados sorológicos:  (Elisa Resultados sorológicos:  (Elisa 
convencional convencional –– 2 testes com ant icorpo 2 testes com ant icorpo 
de coelho ant ide coelho ant i-- mouse conjugado, para mouse conjugado, para 
HI V, HB e HC) . HI V, HB e HC) . 

–– Biópsia de fígado de 9 animais: sem Biópsia de fígado de 9 animais: sem 
alterações alterações histopatológicashistopatológicas; 1 anim al com ; 1 anim al com 
alterações cent roalterações cent ro-- lobulares...lobulares...

–– Efeito de produtos tóxicos do plást ico após Efeito de produtos tóxicos do plást ico após 
a a autoclavaçãoautoclavação??????



Os protocolos de cont role de autoclave são Os protocolos de cont role de autoclave são 
realizados com bacilos e bactér ias, NUNCA com realizados com bacilos e bactér ias, NUNCA com 
vírus;vírus;
A literatura é falha na área;A literatura é falha na área;
O assunto é de grande interesse econôm ico e O assunto é de grande interesse econôm ico e 

gigantesco im pacto social;gigantesco im pacto social;
O t rabalho não estabeleceu cr itér ios de diferentes O t rabalho não estabeleceu cr itér ios de diferentes 
perfis sorológicos (? DO)perfis sorológicos (? DO)
Estudo m ais aprofundado pode esclarecer as Estudo m ais aprofundado pode esclarecer as 
dúvidas que ainda pairam . dúvidas que ainda pairam . 
Resultados prelim inares não validam a Resultados prelim inares não validam a 
autoclavaçãoautoclavação com o dest ino final!com o dest ino final!



Processo de esterilização at ravés de Processo de esterilização at ravés de 
agente quím ico vaporizado sobre os agente quím ico vaporizado sobre os 
resíduos num a câm ara fechada ( o resíduos num a câm ara fechada ( o 
m ais usado é o óxido de et ileno)m ais usado é o óxido de et ileno)

Alto custo e grande periculosidade, é um a 
opção para a ester ilização de m ateria is 
term o- instáveis e não para t ratam ento de 
RSS!

Conclusão: não usar!



Feixes de elét ronsFeixes de elét rons

Ult raUlt ra-- violetavioleta

I nfraI nfra-- verm elhoverm elho

Radiação gam aRadiação gam a

CobaltoCobalto-- 6060

Só usados em prim eiro m undo para t ratam ento 
de efluentes líquidos, legislação específica 
requerendo a presença de físico nuclear, difícil 
controle: Não se aplica para RSS da hem oterapia. 

Conclusão: não usar!



Alt íssim o custoAlt íssim o custo ( nos países desenvolvidos ( nos países desenvolvidos 
está sendo usada a um custo de U$7,50 o Kg está sendo usada a um custo de U$7,50 o Kg 
de resíduo t ratado.de resíduo t ratado.

Usa gás ionizado form ando um a tocha de Usa gás ionizado form ando um a tocha de 
plasm a à tem peratura de 1090º C em m édia, plasm a à tem peratura de 1090º C em m édia, 
porém at inge 4000º C.porém at inge 4000º C.

Os RSS são fundidos e escoam com o lava se Os RSS são fundidos e escoam com o lava se 
vit r ificando ao se solidificarvit r ificando ao se solidificar -- reut ilizados reut ilizados 
com o m atéria pr im a para caldeirascom o m atéria pr im a para caldeiras

alto custo, inviável atualmente.

Conclusão: não usar!



Leva à fusão de resíduos a um a Leva à fusão de resíduos a um a 
tem peratura de 3 8 7 0 º a 5 5 4 0 º C, tem peratura de 3 8 7 0 º a 5 5 4 0 º C, 
baixa em issão de poluentes e os baixa em issão de poluentes e os 
resíduos são estéreis, porém não resíduos são estéreis, porém não 
reduzidos em volum e. reduzidos em volum e. 
Nenhum a experiência sulNenhum a experiência sul-- am ericana.am ericana.
Difícil contacto com em presários da Difícil contacto com em presários da 
área.  área.  

Conclusão: não usar!



Usado em alguns lugares da Europa e Usado em alguns lugares da Europa e 
EUA, m as com o t ratam ento interm ediár io;EUA, m as com o t ratam ento interm ediár io;
O m étodo usa a t r ituração, o que leva a O m étodo usa a t r ituração, o que leva a 
form ação de aerossóis. A tem peratura form ação de aerossóis. A tem peratura 
m édia do m icrom édia do m icro-- ondas é de 90º C. ondas é de 90º C. 
O sistem a é considerado de custo elevado O sistem a é considerado de custo elevado 
para t ratam ento interm ediár io;para t ratam ento interm ediár io;
A produção de aerossóis quím icos voláteis A produção de aerossóis quím icos voláteis 
e biológicos não t ratados a 90º C e biológicos não t ratados a 90º C 
aum entam os r iscos am bientais e aum entam os r iscos am bientais e 
profissionais. profissionais. 

Conclusão: não usar!



É a t ransferência de calor sem elhante à É a t ransferência de calor sem elhante à 
esterilização por vapor, m as a um a esterilização por vapor, m as a um a 
tem peratura de 320tem peratura de 320-- 380º C por 2380º C por 2 -- 4 horas. 4 horas. 

Conclusão: m esm os problem as da Conclusão: m esm os problem as da 
autoclavaçãoautoclavação MAI S gasto excessivo de MAI S gasto excessivo de 
energia elét r ica e tem po de pessoal para o energia elét r ica e tem po de pessoal para o 
m anuseio. m anuseio. 

Econom icam ente não recom endável. Econom icam ente não recom endável. 

Conclusão: não usar!



Não é o m étodo usado para a disposição final Não é o m étodo usado para a disposição final 
de RSS.de RSS.
Método é usado para a lim peza de Método é usado para a lim peza de 
superfícies;superfícies;
Adaptações do m étodo apontam para um Adaptações do m étodo apontam para um 
grande núm ero de r iscos quím icos para o grande núm ero de r iscos quím icos para o 
am biente e para os t rabalhadores.am biente e para os t rabalhadores.
O uso de desinfetantes aum enta o peso do O uso de desinfetantes aum enta o peso do 
RSS e seus RSS e seus com plicantescom plicantes quím icos.quím icos.
Não se aplica aos RSS da hem oterapia. Não se aplica aos RSS da hem oterapia. 

Conclusão: não usar!



Usada nos EUAUsada nos EUA

Após passar por um a gigantesca Após passar por um a gigantesca 
autoclave, os resíduos são t ransportados autoclave, os resíduos são t ransportados 
hidraulicam ente a um hidraulicam ente a um com pactadorcom pactador ..

Reduz 60% do resíduoReduz 60% do resíduo

Unidades são de custo equiparável com a Unidades são de custo equiparável com a 
incineração, vida m édia de 15 anos, a incineração, vida m édia de 15 anos, a 
questão sobre germ es não dest ruídos fica questão sobre germ es não dest ruídos fica 
em aberto. em aberto. 

Conclusão: não usar!



Método de t ratam ento de resíduos acim a Método de t ratam ento de resíduos acim a 
de 1000º C;de 1000º C;

Reduz o resíduo a 6Reduz o resíduo a 6 -- 8% do seu peso;8% do seu peso;

Usinas m odernas usam diesel e produzem Usinas m odernas usam diesel e produzem 
calor e energia para o setor;calor e energia para o setor;

Possuem filt ros de dioxinas e Possuem filt ros de dioxinas e furanosfuranos, que , que 
protegem o m eio am biente;protegem o m eio am biente;



Const ituem um a solução final que deve Const ituem um a solução final que deve 
ser regional para o problem a ser regional para o problem a –– form ação form ação 
de consórcios de m unicípios. de consórcios de m unicípios. 

Exigem instalações aprovadas e Exigem instalações aprovadas e 
acom panhadas pelos órgãos acom panhadas pelos órgãos –– SP = SP = 
CETESBCETESB

custo para terceir ização: R$1,4 a 1,7/ Kg custo para terceir ização: R$1,4 a 1,7/ Kg 
de resíduo just ifica o invest imento e de resíduo just ifica o invest imento e 
soluciona definit ivam ente o problem a.soluciona definit ivam ente o problem a.



0

500

1000

Escala

Escala/custo

Tipo

Escala Comparativa de Custo RSS

Autoclave

TT

Micro ondas

Plasma



O Hem ocent ro de Botucatu concluiu que a O Hem ocent ro de Botucatu concluiu que a 
disposição final  terceir izada sobre a form a disposição final  terceir izada sobre a form a 
de incineração encont rava os seguintes de incineração encont rava os seguintes 
problem as:problem as:

–– As em presas brasileiras que t ratam o As em presas brasileiras que t ratam o 
lixo hospitalar não possuem filt ros de lixo hospitalar não possuem filt ros de 
dioxinas e dioxinas e furanosfuranos;;



–– O fato da inst ituição terceir izar, não a O fato da inst ituição terceir izar, não a 
isenta de potenciais conseqüências isenta de potenciais conseqüências 
jurídicas)jurídicas)

–– O custo é alto  (HC de Botucatu gera 48 O custo é alto  (HC de Botucatu gera 48 
toneladas/ m ês) e o resíduo do toneladas/ m ês) e o resíduo do 
Hem ocent ro sendo parte do m esm o e Hem ocent ro sendo parte do m esm o e 
potencialm ente infectante) sendo o custo potencialm ente infectante) sendo o custo 
da terceir ização im plicaria em gastos da terceir ização im plicaria em gastos 
m édios de R$72.000,00 , custo este que m édios de R$72.000,00 , custo este que 
just ifica esforços conjuntos para a m elhor just ifica esforços conjuntos para a m elhor 
solução inst itucional e regional  solução inst itucional e regional  



Os estudos m ost ram que as Os estudos m ost ram que as 
m odernas Usinas de Tratam ento m odernas Usinas de Tratam ento 
Térm ico de RSS com sistem a de Térm ico de RSS com sistem a de 

lavagem de gases e filt ros de lavagem de gases e filt ros de 
dioxinas e dioxinas e furanosfuranos com ou sem com ou sem 

recuperação de energia é a recuperação de energia é a 
disposição final que deva ser disposição final que deva ser 

dada para os RSS.  dada para os RSS.  



Problem as com uns: soluções conjuntas. 

. . . . Por questões de .... Por questões de 
cont ingenciam ento cont ingenciam ento 
financeiro, e não financeiro, e não 
discut indo o m érito discut indo o m érito 
do projeto, a do projeto, a 
hom ologação da hom ologação da 
aquisição da usina aquisição da usina 
não será efetuada não será efetuada 
pelo governo pelo governo 
federal... federal... 
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