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RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 

2018 

78 milhões 
de toneladas 

geradas 

6,3 milhões 
de toneladas 

não 
coletadas 

1,039 
kg/hab./dia 

Fonte; ABRELPE, 2018. 



RESÍDUOS SÓLIDOS EM 

GUANAMBI 

‣ População 84.481 habitantes estimada pelo IBGE em 2019; 

‣ 79% da população vive na zona urbana; 

‣ 38.652 toneladas de resíduos geradas em 2016 (SNIS, 2016); 

‣ Coleta seletiva em processo de implantação; 

‣ Disposição final Aterro Controlado. 



RESÍDUOS & REJEITOS 

Resíduo  

É todo o material, 

substância, objeto ou bem 

que já foi descartado, mas 

que ainda comporta alguma 

possibilidade de uso, seja 

por meio da reciclagem ou 

do reaproveitamento. 

Rejeito  

É um tipo de resíduo que não possui 

mais qualquer possibilidade de 

recuperação ou reutilização, e, por 

isso, a única alternativa é a disposição 

final, que deve ser feita de maneira 

que não prejudique o meio ambiente 

(aterro sanitário). 



CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS 

Conforme RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004  



CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

DO COVID-19 

‣ Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) devem ser 

enquadrados na categoria A1 (ANVISA - NT 04/2020 RDC 222/2018); 

 

‣ Estes resíduos devem ser acondicionados em sacos de plástico branco 

leitoso com simbologia infectante; 



RESÍDUOS COM COVID-19 

GERADOS NOS DOMICÍLIOS E 

NAS UNIDADES DE SAÚDE  

• Todos os resíduos pessoais (incluindo máscaras e lenços) devem ser coletados 

em um saco plástico descartável (bolsa 1); 

• Quando estiver cerca de três quartos cheio, fechar firmemente, deixando o 

mínimo de ar possível; 

• A bolsa 1 deve ser colocada em um segundo saco plástico branco (bolsa 2); 

• A bolsa 2 não deve estar muito cheia para garantir que possa ser firmemente 

fechada e não se quebre, o lixo não deve ser pressionado com as mãos para 

criar espaço adicional; 

 • As pessoas devem lavar as mãos ou desinfetá-las antes e depois de manipular 

os sacos de lixo e, em particular, diretamente antes e depois de fechar o saco 2;  

• A bolsa 2 deve estar firmemente fechada antes de ser entregue para coleta. 

 

 



PROCESSOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DOMICÍLIOS  



PROCESSOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DOMICÍLIOS 



PROCESSOS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DOMICÍLIOS 



PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Será que TODOS municípios, secretarias de Saúde e estabelecimentos 

de saúde, públicos ou privados, já desenvolveram seus PLANOS DE 

CONTINGÊNCIA em caráter de urgência, devido à gravidade da 

pandemia e o risco de contaminação por coronavírus? 
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