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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA PARA COLETA, 
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

O presente Projeto tem por objetivo descrever a caracterização da Coleta, Transporte, Tratamento e Destino 
Final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) oriundos das Fontes Geradoras do Município de Barra de 
São Francisco.

OBJETO
Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e 
Destinação Final de Resíduos de Saúde, classe I, obedecendo as Normas que regem a matéria e de acordo 
com as Licenças Ambientais emitidas pelo IEMA. Período 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato. 
Volume máximo a ser coletado de 02 (dois) mil quilos/mês.

A empresa contratada deve executar todos os serviços objeto do presente edital, sendo vedada a 
terceirização.

JUSTIFICATIVA
Os resíduos de serviços de saúde são parte importante do total de resíduos sólidos urbanos, não 
necessariamente pela quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo potencial de risco que 
representam à saúde e ao meio ambiente.
A ANVISA 306 (2004) e o CONAMA 358 (2005) definem condutas e responsabilidades pelos resíduos e 
dispõem sobre o gerenciamento dos mesmos em todas as suas etapas. A legislação citada acima reflete um 
processo de mudança de paradigma no trato dos resíduos, fundamentada na análise dos riscos envolvidos, 
em que a prevenção passa a ser eixo principal e o tratamento é visto como uma alternativa para dar 
destinação adequada aos resíduos.
Todos os grupos de resíduos dos serviços de saúde podem causar alterações ao meio ambiente, sendo 
estas de complexidades diferentes, conforme seu grupo. É importante ressaltar que o ser humano também é 
meio ambiente, logo, agressão à sua saúde também é alteração ambiental.

A EMPRESA LICITANTE DEVE APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
a) Licença Ambiental de Coleta e Transporte de Resíduos de Saúde (classe I), emitida pelo IEMA;
b) Licença de Operação, emitida pelo IEMA, para tratamento térmico de resíduos por incineração, conforme 
legislação vigente, resolução RDC 306, de 07 de dezembro de 2005 da ANVISA e resolução 358, de 29 de 
abril de 2005 do CONAMA.
c) Atestado de capacitação técnica da entidade competente CREA, em nome de seu(s) responsável(is) 
técnico(s), acompanhado do CAT, expedido(s) por órgãos públicos Federais, Estaduais ou Municipais, ou por 
empresas públicas ou privadas, comprovando a execução, de atividades pertinentes compatíveis com o 
objeto desta licitação.

Serviços Und Quant.  
Estimada/m
ês

Quant. 
Total/ano
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a) Prestação de serviços de coleta, transporte, 
tranbordo, tratamento e disoposição final de residuos de 
serviços de saúde da classe I, conforme CONAMA 
(Conselho Nacional de Meio Ambiente) de 29 de abril de 
2005 e RDC 306 de 2007.

KG Até 2000 KG Até 24000 
KG

DOCUMENTOS ESPECIAIS / ESPECÍFICOS, PARA SEREM APRESENTADOS NO ATO DA 
ASSINATURA DO CONTRATO
a) Comprovação de que o equipamento utilizado para a incineração dos resíduos possua monitoramento 
contínuo (captação/medição) de gases, CO e O2, além de processo de lavagem dos gases, para garantir a 
não emissão de poluentes na atmosfera e que atenda as demais normas ambientais, (Resolução CONAMA 
316/2004).
b) Comprovação de que as bombonas utilizadas no transporte dos RSS serão lavadas e desinfectadas, e os 
efluentes tanto da lavagem de bombonas bem como da lavagem de gases do incinerador serão 
encaminhados para uma ETE (estação de tratamento de efluentes) para tratamento e posterior reuso.
Tais comprovações podem ser feitas através de CAT (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO) do profissional 
responsável pelo incinerador ou os referidos manuais técnicos dos Equipamentos.

COLETA
A COLETA dos RSS e a operação de recolhimento dos RSS serão acondicionados em bombonas de 200, 
100, 60 e 20 Litros ou contêineres, sendo que a licitante vencedora deverá fornecer as bombonas ou 
contêineres para armazenamento, cujo RSS já estarão previamente ensacolados e lacrados pelas geradoras, 
desde o local de armazenamento temporário na Fonte Geradora ao Veículo de Transporte Coletor até a 
Unidade de Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos de Saúde.
A coleta deve ser realizada por um motorista e por um coletor, utilizando-se técnicas e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI).
As BOMBONAS de 200, 100, 60 ou 20 litros ou contêineres serão fornecidas pela licitante vencedora.
A pesagem de cada BOMBONA será feita no destino final, de forma a ser anotada apenas o volume do seu 
conteúdo.

TRANSPORTE EXTERNO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE
O(s) Veículo (s) de Transporte Coletor dos RSS da empresa contratada deve (m) estar licenciado (s) pelo 
IEMA.
A Empresa contratada deve apresentar a comprovação do Licenciamento para o Transporte de Resíduos de 
Serviços de Saúde, emitido pelo IEMA.
O Transporte Externo deverá ser realizado por um motorista, utilizando-se técnicas e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) que garantam a preservação do acondicionamento e a integridade do trabalhador, 
da população e do meio ambiente.
O Transporte Externo deverá ser feito em BOMBONAS de 200, 100, 60 ou 20 litros, lacrados, por meio de 
um veículo tipo baú, em bom estado de conservação, devidamente identificado conforme a Resolução Nº 
420/04 e Resolução N° 701/04.
O veículo deve possuir equipamentos auxiliares: pá, rodo, sacos plásticos de reserva que atendam as 
especificações da NBR 9190 e solução desinfetante;
Deve constar em local visível no veículo, o nome da municipalidade, o nome da empresa coletora e telefone, 
a especificação dos resíduos transportados com o número código estabelecido na NBR 10004 e o nº. do 
veículo coletor.
Os funcionários deverão receber treinamento adequado e ser submetidos a exames médicos de acordo com 
o estabelecido na NR 32 - Portaria 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho, bem como serem 
submetidos à imunização.
Na execução dos serviços, os coletores deverão apanhar as bombonas plásticas contendo os resíduos de 
serviço de saúde acondicionados em sacos plásticos específicos, conforme determina a legislação, 
transportá-los com cuidado necessário para não haver vazamento, e colocá-los ordenadamente no veículo 
de coleta, de forma que não haja tombamento.
Os veículos destinados à coleta e transporte de resíduos de serviço de saúde não poderão, em hipótese 
nenhuma, ser utilizados para outro fim.
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Caberá a licitante estabelecer a forma e os meios que adotará para transportar os resíduos coletados até o 
local da incineração e posterior destinação das cinzas.

TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE
A Empresa contratada deverá comprovar sua Licença expedida pelo IEMA, para efetuar o Tratamento 
(incineração).
A incineração deverá, obrigatoriamente, ser realizada em equipamento que possua medidores de gases, 
para garantir a não emissão de poluentes na atmosfera e que atenda as demais normas ambientais.

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização da execução do contrato será realizada pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e 
Serviços com base neste Projeto Básico.
A Empresa contratada deverá apresentar uma PLANILHA DE CONTROLE em duas vias onde deverá 
constar a assinatura do funcionário da Empresa e do funcionário que estiver entregando os Resíduos Sólidos 
de Saúde da referida Fonte Geradora do município, juntamente com a data e a hora que os Resíduos de 
Serviços de Saúde foram coletados pela Empresa contratada.
A Empresa deverá apresentar nota fiscal a cada mês constando a quantidade de RSS que foram coletados 
para que possa ser efetuado pagamento equivalente ao que foi fornecido por mês.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos equipamentos, dos materiais, das ferramentas e 
dos utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos 
resíduos hospitalares obriga-se continuamente a: 
a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 
b) Realizar a coleta dos resíduos produzidos pelas unidades básicas, devendo ser ainda realizada com a 
frequência requisitada de modo a não permitir o seu acúmulo em quaisquer dos setores internos dos 
mencionados nosocômios, e sem interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da Administração; 
c) Com exceção dos resíduos comuns, a prestadora deve incinerar todos os demais resíduos coletados nos 
pontos de coleta utilizando, para tanto, em primeiro lugar, de incinerador e autoclave de sua propriedade ou 
terceiros;
c) Com exceção dos resíduos comuns, a prestadora deve incinerar todos os demais resíduos coletados nos 
pontos de coleta utilizando, para tanto, de incinerador de sua propriedade;
d) Observar a composição dos resíduos a serem incinerados através de um plano mínimo de monitoramento 
aprovado pelo órgão de controle do meio ambiente, e realizar todas as medidas necessárias para o fiel 
cumprimento das normas, sobretudo ambientais e trabalhistas; 
e) Providenciar a manutenção preventiva e corretiva dos incineradores mencionados na alínea anterior as 
suas expensas, se os quiser utilizar; 
f) Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, 
objetivando a correta execução dos serviços; 
g) Fornecer todo o material de consumo destinado ao funcionamento do incinerador; 
h) Fornecer local para depósito dos resíduos comuns e das cinzas provenientes da incineração dos demais 
resíduos produzidos pelas unidades de saúde mencionadas; 
i) Manter em seu quadro de funcionários, engenheiro químico ou profissional habilitado legalmente, 
responsável pelo projeto de controle de impacto ambiental, com seu devido cadastro profissional no 
Conselho de Classe competente;
j) Manter pessoal uniformizado, identificados, e provendo-os de equipamentos de proteção individual (EPI); 
l) Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela Administração; 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 
A Administração obriga-se: 
a) A fiscalizar os serviços (cada ponto de coleta deverá ter o fiscal local para acompanhar o 
acondicionamento e pesagem);
a) A fiscalizar os serviços (cada ponto de coleta deverá ter o fiscal local para acompanhar o 
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acondicionamento);
b) Efetuar o pagamento dos serviços prestados, com regularidade, conforme contrato firmado do presente 
contrato.

RELAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PARA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE:
01 - Secretaria Municipal de Saúde (Unidade de Saúde Alvino Campos), Rua Cel. Djalma Borges, nº 73, 
Centro, Barra de São Francisco - ES.

A relação acima poderá sofrer alterações de acordo com a realidade da ocasião, visto a possibilidade de 
abertura ou encerramento de atividades relacionadas. 

Horários de Coleta:
7:00h às 16:00h.

Frequência:
01(uma) vez por semana.

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
Observada à disponibilidade orçamentária e financeira, o contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o 
limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante Termo Aditivo, de acordo com o inciso II, do art. 57, da Lei 
n.º 8.666/1993, e suas alterações.

IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS HOSPITALARES;
GRUPO A
Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar 
risco de infecção.
A1
- Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os 
hemoderivados; 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 4, 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
- 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
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- 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 príons.
- 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.

GRUPO B
Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
- Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; 
munossupressores; 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, 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).

GRUPO C (NÃO INCLUIDO NO CONTRATO)
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.
- Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de 
laboratórios de análises clinicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução CNEN-
6.05.

GRUPO D
Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 
podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
- 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
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- resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde

GRUPO 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.

O tratamento dos resíduos classe C são de única e exclusiva responsabilidade de seus geradores.
O recolhimento dos resíduos classe D será efetuado pela empresa que faz a coleta de resíduos domiciliares.

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO
A coleta de resíduos sólidos dos serviços de saúde será medido através do peso líquido dos resíduos 
ingressados e pesados em balança do destinador contratado para a prestação dos serviços, cujo relatório, 
deverá discriminar o peso, data e hora da coleta, e ser encaminhado ao setor fiscal da Contratante. O 
somatório dos pesos líquidos aferidos nos relatórios será a quantidade mensal de resíduos a ser computado 
na medição daquele mês.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI/EPC)
A Contratada deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras 01 a 28 da Portaria 3.214/78 do 
Ministério do Trabalho e as Normas/Instruções sobre Medicina e Segurança do Trabalho vigentes e as que 
vierem a ser introduzidas pela SEMSUR.
Todo o pessoal em serviço deverá, por conta da Contratada, usar obrigatoriamente uniforme completo, 
observando as normas de segurança aprovadas pela contratante, bem como os equipamentos de segurança 
individual e coletiva necessários.
As especificações e documentação relativa ao CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA, exigências de 
amostras de todas as demais condições constantes neste Edital sobre EPI e EPC, constituem normas a 
serem observadas pela licitante vencedora em relação aos seus fornecedores desses equipamentos (EPI e 
EPC). No decorrer da vigência contratual, a contratante fiscalizará o fiel cumprimento de tais obrigações.
A Contratada não poderá permitir a entrada em serviço de quaisquer trabalhadores desprovidos dos 
uniformes completos, EPI e EPC exigíveis pela função que desempenham na prestação dos serviços 
contratados.
A Contratada poderá repassar o uniforme/EPI usado aos seus novos empregados, desde que em boas 
condições de uso e devidamente higienizados e desinfectados.

MODELO DE PLANILHA DE CUSTO DE FORMAÇÃO DO PREÇO
ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS

Ite
ns

Discriminação Kg/mês R$/Kg R$/mês R$/ano

01 Coleta, Transporte, tratamento e 
destinação final dos RSS

 02 (dois)

RESUMO DO ESTUDO PARA ESCOLHA DO MÉTODO DE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE

MICROONDAS (não existe no Estado do Espírito Santo)
Consiste na prévia trituração e aspersão de água nos resíduos, que são submetidos na área de 
processamento, a ação de vapor e radiação de microondas, e dessa maneira alcançam temperatura e 
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pressão máxima de esterilização.
O processo não é adequado para o tratamento de grandes quantidades de resíduos (acima de 800 kg por 
dia), além de apresentar o problema da geração de aerossóis que podem conter substâncias perigosas. De 
uma maneira geral, os equipamentos de tratamento por microondas não devem receber produtos químicos, 
em especial quimioterápicos, devido ao risco de formação de vapores tóxicos.

VANTAGENS
Operação contínua;
Descaracterização e redução de volume quando utilizada trituração.

DESVANTAGENS
Custo operacional alto em relação aos demais métodos;
Exige Mão de obra especializada para operação e manutenção;
Capacidade de operação limitada;
Risco de emissão de aerossóis, vapores tóxicos e radiação;
Aumento do teor de umidade e do peso;
Exige destinação final em aterro sanitário ou vala séptica;
Responsabilidade do passivo ambiental por vários anos;
Não há total descaracterização;
Existem outros equipamentos com princípio semelhante ao microondas, porém com o uso de faixas de 
frequência diferentes, incluindo ondas de rádio.

DESINFECÇÃO QUÍMICA (não existe no Estado do Espírito Santo)
É um processo em que os resíduos são mergulhados em solução química desinfetante, que destrói agentes 
infecciosos. No entanto, as recomendações para seu uso referem-se à desinfecção de utensílios e 
superfícies do que de resíduos, sendo necessário um monitoramento de cada lote dos produtos utilizados 
para maior garantia.
Sistemas de tratamento químico podem ser implementados, havendo a trituração prévia dos resíduos que 
são carregados em um equipamento de forma semelhante a apresentada no tratamento por microondas. Os 
resíduos granulados são submetidos a uma solução desinfetante, onde permanecem por alguns minutos. 
Antes da descarga, a massa de resíduos passa por um estágio de extração dos líquidos, que são 
reaproveitados no processo e neutralizados antes do descarte. Como os sistemas utilizam compostos 
clorados no tratamento, deve-se monitorar o nível de cloro presente nos resíduos tratados e no ar dos 
ambientes próximos.

VANTAGENS
Recomendado apenas para pequenas quantidades;
Custo operacional baixo;
Baixo investimento inicial para o caso do tratamento local;
Possibilidade de realização na geração (para o tratamento local).

DESVANTAGENS
Ineficaz contra patogênicos resistentes ao desinfetante utilizado;
Não há redução de volume (a não ser que exista trituração);
Responsabilidade do passivo ambiental por vários anos;
Exige destinação final em aterro sanitário ou vala séptica;
Necessidade de cuidados adicionais com os efluentes gerados.

INCINERAÇÃO
A Incineração é um processo de destruição térmica realizado sob alta temperatura - 900 a 1200 ºC com 
tempo de residência controlada e utilizado para o tratamento de resíduos de alta periculosidade, ou que 
necessitam de destruição completa e segura.
Todos os materiais provenientes deste processo são tratados com as mais modernas tecnologias, 
transformando totalmente suas características físicas e biológicas.
As cinzas geradas pela queima podem ser utilizadas de diversas formas, tais com, compostagem.
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Líquidos são encaminhados para estação de tratamento, onde 100% retornarão ao processo, e os gases 
oriundos da queima são tratados e monitorados on-line, sob os seguintes parâmetros: vazão, temperatura, 
níveis de O2, CO e também índices de NOx, SOx e matérias particulado.
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VANTAGENS
Destruição total da parcela orgânica dos resíduos;
A redução do resíduo é imediata, em torno de 98%, e ela não requer grandes tempos de residência em áreas 
extensas, tanques ou lagoas;
Redução do impacto ambiental;
Permite a produção em grande escala;
Eliminação de agentes patogênicos e substâncias tóxicas;
Monitoramento on-line de todo o processo;
Emissões atmosféricas totalmente controladas;
Flexibilidade na forma de recebimento dos resíduos (tambores, bombonas, caixas, fardos, sacos e big bags);
A cinza gerada é geralmente não putrecível e estéril, podendo ser utilizada de diversas formas;
Existe tecnologia disponível para destruir completamente mesmo o mais perigoso dos matérias de uma 
forma completa e efetiva;
Requer uma área relativamente pequena de operação;
Possibilidade de geração de energia;
Entre todas as vantagens, uma de maior importância é eliminação da responsabilidade sobre o passivo 
ambiental, pois o RSS é transformado em matéria inerte, podendo ser utilizado como matéria prima para a 
preparação de concreto, entre outras utilidades.

DESVANTAGENS
Alto custo de instalação e de manutenção; (suportado pela contratada)
Exigência de mão-de-obra qualificada. (suportado pela contratada)

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE
Além do monitoramento on-line contínuo  de todo o processo, a incineração é controlada também pelo órgão 
ambiental estadual competente. A estocagem e a manipulação são feitas em galpões de confinamento, 
garantindo a completa segurança do processo.
A unidade de Incineração funciona 24 horas por dia, com capacidade de destruição segura de resíduos 
sólidos, líquidos e pastosos de alta periculosidade. É o processo de destruição via oxidação térmica realizado 
em altas temperaturas - de 900 a 1.200º C.
A unidade de Incineração opera alinhada aos conceitos de inovação e sustentabilidade.
Diversos países já utilizam a técnica de incineração, sendo que em alguns, mais de 50% de todo o 
seu resíduo (saúde doméstico e industrial) é incinerado.

VALAS SÉPTICAS
É uma alternativa de caráter emergencial, para dispor os resíduos hospitalares, quando não se dispõe de 
outro sistema que esteja previsto na resolução conama nº 5/93, consistindo no aterramento dos resíduos 
através do método de trincheiras.
Segundo Bracht (1993), considerando as condições financeiras e técnicas de muitos municípios e o pequeno 
volume de lixo hospitalar produzido em relação a produção total de resíduos, pode ser entendida como uma 
forma razoável de destinação final para estes casos, desde que sejam obedecidos critérios básicos para 
escolha da área e para operação.

VANTAGENS
Baixo custo

DESVANTAGENS
Ineficiência;
Inexistência de controle do processo;
Perigo de contaminação do solo;
Geração de gases na decomposição gerando grandes impactos ao meio ambiente;
Responsabilidade sobre o passivo ambiental por muitos anos
Auto custo de operação;
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Não diminui o volume do RSS, necessitando de grandes áreas;
Não há estudo a longo prazo sobre os danos causados ao meio ambiente;
Grande geração de efluentes, necessitando de ETE.

CALAGEM (não existe no Estado do Espírito Santo)
Conforme Pereira (1992), a técnica de recobrimento com cal (CaO) dos RSS é complementar ao sistema de 
valas sépticas, tendo como objetivo a ação neutralizadora e bactericida do óxido de cálcio, podendo ser 
adotada por municípios conscientes do problema e carentes de recursos financeiros.

VANTAGENS
Não há vantagens especificas na literatura.

DESVANTAGENS
Perigo de contaminação do solo;
Geração de gases na decomposição;
Responsabilidade sobre o passivo ambiental por muitos anos
Auto custo de operação;
Não diminui o volume do RSS, necessitando de grandes áreas;
Exige destinação final em aterro sanitário ou vala séptica;
Grande geração de efluentes, necessitando de ETE.

ATERRO SANITÁRIO
Aterro Sanitário é o processo utilizado para disposição de resíduos sólidos no solo, particularmente o lixo 
domiciliar, que fundamentado em critérios de engenharia e normas
operacionais específicas, permite uma confinação segura, em termos de controle da poluição ambiental e 
proteção ao meio ambiente.
Motta e Orth (1988), recomendam essa prática apenas para o recebimento de alguns materiais como roupas 
cirúrgicas contaminadas de áreas de tratamento; materiais pontiagudos adequadamente embalados; alguns 
resíduos farmacêuticos e químicos, quando compatíveis com o ambiente de aterro; carcaças de animais, 
quando não envolvidas com pesquisa de materiais infecciosos; frascos de urina, fezes e materiais 
estomacais, se não forem provenientes de áreas de alto risco.
É obrigatório o tratamento prévio dos RSS para disposição em aterro sanitário.

VANTAGENS
Apenas os proprietários de Aterros Sanitários apontam vantagens para sua utilização, defendendo seus 
interesses econômicos.
Ocorre que a longo prazo os prejuízos ambientais são incalculáveis;
Os resultados foram vistos atualmente no Rio de Janeiro cm o deslizamento de barreira onde funcionava um 
aterro sanitário, e mais recentemente em São Paulo com vazamento de Gás.

DESVANTAGENS
Perigo de contaminação do solo, por longos períodos;
Geração de gases na decomposição;
Responsabilidade sobre o passivo ambiental por muitos anos;
Auto custo de operação;
Não diminui o volume do RSS, necessitando de grandes áreas;
Não existe estudo dos resultados a longo prazo;
Grande geração de efluentes, necessitando de ETE.

AUTOCLAVE
Para Bertussi Filho (1994), é o tratamento dos resíduos com vapor saturado, onde estes são expostos à 
temperatura de 121º C a 132º C durante 15 a 30 minutos para a destruição das bactérias, que ocorre pela 
termocoagulação das proteínas citoplasmáticas. É o considerado por Zanon (1992), um método seguro de 
esterilização que pode ser usado para o lixo potencialmente infectante sem despesa adicional, e conforme 
CETESB (1991) há orientação de que os resíduos hospitalares autoclavados deverão ser dispostos em 
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aterros sanitários e jamais reciclados, uma vez que não há garantia no que se refere à destruição de 
patogênicos.

VANTAGENS
Processo tradicional, mas de eficiência duvidosa

DESVANTAGENS
Não há garantia de destruição de patogênicos;
Restrição para o grupo B; (remédios vencidos e produtos químicos)
Necessita de destinação final em aterro sanitário;
Responsabilidade do passivo ambiental por vários anos;
Não diminui o volume dos RSS;
Mantêm grande teor de umidade;
Necessita de trituração para descaracterização;

RADIAÇÃO IONIZANTE OU IRRADIAÇÃO (não existe no Estado do Espírito Santo)
É uma tecnologia recente para o tratamento dos resíduos, que utiliza radiações gama, a partir do cobalto 60 
e ultravioleta, para destruir os microorganismos infecciosos. A esterilização é alcançada pela circulação do 
material ou resíduo, ao redor de fonte ativa de cobalto 60, recebendo dosagens de radiações uniformes.
Nos EUA, o uso de radiações gama é semelhante a técnica usada para esterilização de alimento e outros 
produtos de consumo. É apontada como uma tecnologia emergente no tratamento de resíduos de serviços 
de saúde.

VANTAGENS
Alta eficiência;
Grande poder de penetração da radiação.

DESVANTAGENS
Complexidade de operação para manutenção das condições de segurança;
Alto custo de instalação;
Aumento do teor de umidade e de peso;
Exige mão de obra especializada para operação e manutenção;
Necessita de disposição final em aterro sanitário;
No fim da vida útil do equipamento, a fonte de irradiação se torna rejeito radioativo de alta periculosidade, 
causando um problema quanto à sua disposição final.

CONCLUSÃO
Os incineradores possuem a vantagem de poderem ser localizados em qualquer ponto, desde que bem 
projetados e operados. Não exigem grandes áreas, dão destino da forma mais segura, do ponto de vista 
sanitário, permitem uma destruição total da matéria, transformando em cinzas inertes e reduzindo o volume 
em torno de 95%. Os incineradores de grande porte permitem o aproveitamento de energia sob a forma de 
vapor, água quente e eletricidade.
Já existem tecnologias para a queima dos gases gerados na incineração dos diversos tipos de materiais 
contidos nos RSS, deixando-os em patamares muito abaixo dos recomendados pela RDC 316/02 da 
CONAMA.
Pelos motivos acima, o sistema de incineração é a melhor escolha para o tratamento dos RSS, no Município 
de Barra de São Francisco - ES.

Barra de São Francisco, 17 de Outubro de 2017.

______________________________________
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Wilson de Almeida Borém Júnior
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços
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