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RESUMO  

 

GRIGOLETTO, J.C. A realidade do gerenciamento de efluentes gerados em serviços de 
diagnóstico por imagem: em busca de uma gestão integrada e sustentável de resíduos. 2010. 
189p. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2010.  

 

Os efluentes radiográficos (revelador, fixador e água de lavagem de filmes) são caracterizados 
como resíduos químicos perigosos pela RDC Anvisa nº 306/04 e Resolução Conama nº 
358/05. Esses efluentes representam problema ambiental e de saúde pública, pois contêm 
compostos orgânicos e inorgânicos, como hidroquinona e prata, tóxicos ao ambiente e à 
saúde. Este estudo teve como objetivo geral levantar a situação do gerenciamento de efluentes 
radiográficos gerados, em serviços de diagnóstico por imagem, em Ribeirão Preto-SP. Os 
objetivos específicos foram diagnosticar o tipo de gerenciamento desse tipo de efluentes, em 
relação ao manuseio, acondicionamento, armazenamento, tratamento e descarte; identificar e 
quantificar a presença de hidroquinona e prata, gerando conhecimentos para a saúde 
ambiental; e, subsidiar novas diretrizes para o gerenciamento de efluentes radiográficos. O 
estudo foi desenvolvido em 12 serviços de diagnóstico por imagem de Ribeirão Preto-SP, 
selecionados por sorteio. Foram realizadas análises químicas de efluentes radiográficos para 
identificação e quantificação de hidroquinona e prata, empregando-se, para hidroquinona, a 
técnica de cromatografia líquida de alta eficiência e, para prata, espectrometria de massa com 
fonte de plasma indutivamente acoplado. Foram feitas entrevistas com 12 sujeitos dos 
estabelecimentos incluídos neste estudo. De acordo com os entrevistados, o descarte desses 
efluentes, diretamente na rede pública de esgoto sem tratamento prévio, ocorria, para 
reveladores, em 16,66% dos serviços; para fixadores, em 8,34%; e, para água de lavagem de 
filmes, em 75%. A validação do método para análise da hidroquinona foi realizada e o método 
foi considerado eficiente, podendo ser empregado em futuras análises para monitoramento de 
hidroquinona em efluentes radiográficos. A concentração de hidroquinona encontrada nas 
amostras de água de lavagem de filmes variou de 1,75 a 2,7 mg L-1 e, nas amostras de 
revelador, de 1,25 a 6,93 mg L-1. A concentração de prata encontrada nas amostras de água de 
lavagem de filmes variou de 0,1 a 1785,97 mg L-1, enquanto nas amostras de fixador foi de 
435,59 a 16325,92 mg L-1. Todas as amostras de água de lavagem de filmes apresentaram 
concentração de prata igual ou maior que os limites estabelecidos pelo Decreto estadual (SP) 
no 8.468/76 e pela Resolução Conama no 357/2005, enquanto para os fixadores, estavam todas 
acima dos limites máximos de prata, permitidos para lançamento de efluentes, estabelecidos 
pelas mesmas legislações, além da NBR 9800/1987. Os resultados obtidos revelam 
inadequação da forma como esses efluentes eram gerenciados, principalmente em relação ao 
tratamento e descarte. Além disso, considerando-se que esses efluentes representam uma 
parcela dos resíduos perigosos gerados no ambiente urbano, podendo causar impacto na saúde 
e no ambiente, os dados obtidos podem servir de importante indicador da necessidade de 
mudança do sistema de monitoramento e controle desse tipo de resíduo, buscando-se soluções 
integradas e sustentáveis com diferentes setores envolvidos, bem como, constituem-se em 
indicador de relevância para políticas públicas ambientais e de saúde do país e do estado, na 
busca de um sistema de gestão integrada e sustentável de resíduos. 
 
Palavras-chave: Gerenciamento de Resíduos, Resíduos Perigosos, Efluentes Radiográficos.  



ABSTRACT 

 

GRIGOLETTO, J.C. The reality of radiographic image processing effluent management 
in medical imaging services: the search for integrated and sustainable waste management. 
2010. 189p. Doctoral (Thesis) – University of São Paulo at Ribeirão Preto College of 
Nursing, Ribeirão Preto, 2010. 
 

Radiographic effluents (developer, fixer and washing water film) are characterized as 
dangerous chemical waste according to RDC Anvisa No 306/04 and Conama Resolution No 
358/05. These effluents represent an environmental and public health problem, as they contain 
organic and inorganic compounds like hydroquinone and silver, which can be toxic for the 
environment and health. The general aim of this research was to survey the radiographic 
processing effluent management situation in medical imaging services in Ribeirão Preto-SP. 
The specific goals were to diagnose radiographic processing effluent management in terms of 
handling, conditioning, storage, treatment and discard, to identify and quantify the presence of 
hydroquinone and silver, producing knowledge for environmental health; and to support new 
guidelines for radiographic waste management. The research was carried out at 12 medical 
imaging services in Ribeirão Preto-SP, selected through a draft. Chemical analyses were 
performed on radiographic effluents to identify and quantify hydroquinone and silver, using 
high performance liquid cromatography for hydroquinone, and inductively coupled plasma 
mass spectrometry for silver. Interviews were held with 12 subjects from the establishments 
included in this research. According to the interviewees, the discarding of these effluents 
directly into the public sewage network occurred in 16.66% of the services for developers, in 
8.34% for fixers and in 75% for the film washing water. The hydroquinone analysis method 
was validated and considered efficient. Hence, it can be used in future analyses to monitor 
hydroquinone in radiographic effluents. The hydroquinone concentration found in the film 
washing water samples ranged from 1.75 to 2.7 mg L-1, and from 1.25 to 6.93 mg L-1 in the 
developer samples. The silver concentration in the film washing water samples under analysis 
ranged from 0.1 to 1785.97 mg L-1, and from 435.59 to 16325.92 mg L-1 in the fixer samples. 
All film washing water samples showed silver concentrations equal to or higher than the 
limits set by State Decree (SP) No 8.468/76 and Conama Resolution No 357/2005. All levels 
found in the fixer samples exceeded the maximum silver limits permitted for launching 
effluents, according to the same laws, besides NBR 9800/1987. These results reveal the 
inappropriateness of the way the services under study treated their effluents, mainly in terms 
of treatment and discard. Moreover, as these effluents represent part of the dangerous waste 
produced in the urban environment and can cause an impact on health and the environment, 
the collected data can serve as an important indicator for the need to change the monitoring 
and control system of this type of residue, seeking integrated and sustainable solutions with 
different sectors involved, and also constitute a relevant indicator for public environmental 
and health policies in Brazil and São Paulo, with a view to an integrated and sustainable waste 
management system. 
 
Key words: Waste Management, Hazardous Waste, Processing, Radiographic. 

 

 



RESUMEN 

 

 
GRIGOLETTO, J.C. La realidad de la gestión de efluentes de procesadores de imagen en 
servicios de diagnóstico por imagen: la búsqueda de una gestión integrada y sostenible de 
residuos. 2010. 189h. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, 
Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2010. 
 

Los efluentes radiográficos (revelador, fijador y agua de lavaje de los filmes) son 
caracterizados como residuos químicos peligrosos por la RDC Anvisa nº 306/04 y Resolución 
Conama nº 358/05. Esos efluentes representan problema ambiental y salud pública, ya que 
contienen compuestos orgánicos y inorgánicos, como hidroquinona y plata, que pueden 
presentar características tóxicas al ambiente y a la salud. La finalidad general de este estudio 
fue examinar la situación de la gestión de efluentes generados a partir del procesamiento 
radiográfico, en servicios de diagnóstico por imagen, en Ribeirão Preto-SP. Los objetivos 
específicos fueron diagnosticar el tipo de gestión de esos efluentes, respecto al manoseo, 
condicionamiento, almacenamiento, tratamiento y eliminación;  identificar y cuantificar la 
presencia de plata y hidroquinona, produciendo conocimientos para la nuevas directivas para 
la gestión de efluentes radiográficos. El estudio fue desarrollado en 12 servicios de 
radiodiagnóstico de Ribeirão Preto-SP, seleccionados por sorteo. Fueron efectuados análisis 
químicos en efluentes de procesamiento radiográfico para identificación y cuantificación de 
hidroquinona y plata, utilizándose la cromatografía líquida de alta eficiencia para la 
hidroquinona fue usada y espectrometría de masas con fuente de plasma de acoplamiento 
inductivo para plata. Fueron llevadas a cabo entrevistas con 12 sujetos de los establecimientos 
incluidos en este estudio. De acuerdo con los entrevistados, el descarte de esos efluentes 
directamente en la red pública de águas residuales occurrió en el 16,66% de los servicios para 
reveladores, en el 8,34% de los servicios para fijadores y en el 75% para el agua de lavaje de 
filmes. Fue llevada a cabo validación del método para análisis de la hidroquinona, que fue 
considerado eficiente. Así, puede ser empleado en futuras análisis para monitorizar la 
hidroquinona en efluentes de procesamiento radiográfico. La concentración de hidroquinona 
encontrada en las muestras de agua de lavaje de filmes varió de 1,75 a 2,7 mg L-1 y en las 
muestras de revelador varió de 1,25 a 6,93 mg L-1. La concentración de plata encontrada en 
las muestras de agua de lavaje de filmes analizadas varió de 0,1 a 1785,97 mg L-1 mientras, en 
las muestras de fijador, varió de 435,59 a 16325,92 mg L-1. Todas las muestras de agua de 
lavaje de filmes mostraron concentración de plata igual o mayor que los límites establecidos 
por el Decreto estadual (SP) no 8.468/76 y por la Resolución Conama no 357/2005. Todos los 
valores encontrados en las muestras de fijador excedieron los límites máximos de plata 
permitidos para lanzamiento de efluentes establecidos por las mismas leyes, además de la 
NBR 9800/1987. Los resultados presentados revelan inadecuación de la forma como los 
servicios estudiados tratan sus efluentes, principalmente respecto al condicionamiento, 
almacenamiento interno, tratamiento y eliminación. Además, considerándose que esos 
efluentes representan una parte de los residuos peligrosos generados en el ambiente urbano y 
pueden causar impacto en la salud y en el medio ambiente, los datos recolectados pueden 
servir de importante indicador de la necesidad de cambio en el sistema de monitoreo y control 
de ese tipo de residuo, buscándose soluciones integradas y sostenibles con diferentes sectores 
involucrados, y también constituyen un indicador relevante para políticas públicas 
ambientales y de salud del pais y del estado, en la búsqueda de sistema de gestión integrada y 
sostenible de residuos.  



Palabras-clave: Administración de Residuos, Residuos Peligrosos, Procesamiento 
Radiográfico. 
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__________________________________________________________________Apresentação 

APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa aborda a questão da gestão ambiental em serviços de saúde, no que se 

refere ao gerenciamento de resíduos químicos perigosos em serviços de diagnóstico por 

imagem. 

O capítulo um traz uma introdução geral ao tema estudado. Enfoca a problemática 

relacionada ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e, em especial, o 

gerenciamento dos efluentes gerados de processamento radiográfico proveniente de 

estabelecimentos de saúde de radiodiagnóstico. 

O capítulo dois apresenta a revisão da literatura que embasou a pesquisa. Para facilitar 

a apresentação dos assuntos abordados, a revisão foi dividida em sete tópicos: Saúde e 

Ambiente; Ações Humanas e o Ambiente; Resíduos Sólidos Urbanos; Prata; Hidroquinona; 

Gerenciamento de Resíduos Químicos e Gestão Integrada e Sustentável de Resíduos.  

No capítulo três são apresentados os objetivos gerais e específicos desta pesquisa. 

No capítulo quatro demonstra-se o percurso metodológico percorrido para a realização 

do presente estudo, bem como a caracterização do tipo de pesquisa realizada. Neste capítulo 

são apresentados também os passos metodológicos e as ferramentas que possibilitaram o 

alcance dos objetivos inicialmente propostos. 

No capítulo cinco são expostos os resultados desta pesquisa segundo os objetivos 

propostos em termos do diagnóstico do gerenciamento dos efluentes de processadores de 

imagem radiográfica e da identificação e quantificação de hidroquinona e prata.  

No capítulo seis são apresentadas as discussões dos resultados encontrados. 

No capítulo sete, são exibidas as conclusões do estudo.  

Na sequência, no capítulo oito são indicadas algumas propostas para melhoria do 

sistema de gerenciamento dos efluentes de processadores de imagem radiográfica proveniente 

dos estabelecimentos de saúde de diagnóstico por imagem pesquisados.  

No capítulo nove são apresentadas as considerações finais.  

Ainda, integram o corpo deste trabalho, as referências usadas nas discussões dos 

resultados encontrados e no embasamento do estudo, além dos Apêndices A (Roteiro para 

entrevista), B (Termo de Consentimento Livre-Esclarecido) e C (Solicitação de Autorização 

para Pesquisa).  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os últimos séculos XX e XXI vêm sendo marcados por grandes problemas ambientais, 

no que se refere à utilização e conservação de recursos naturais, assim como por processos 

produtivos que contribuem, cada vez mais, para a poluição dos elementos básicos da vida, 

como o solo, o ar e a água, com consequências diretas na cadeia alimentar 

(TAKAYANAGUI, 2004).  

Além do uso inadequado de recursos naturais, em muitas situações, a civilização atual 

contribui para a poluição ambiental, principalmente com a geração de resíduos, em grande 

parte sem um manejo, tratamento e descarte adequados. 

Considera-se a questão dos resíduos sólidos também um problema de saúde pública, 

pois envolve questões sanitárias coletivas, influenciadas por interesses econômicos, sociais, 

culturais e políticos (PHILIPPI Jr.; AGUIAR, 2005). 

No Brasil, os resíduos são classificados pela sua origem nas seguintes categorias: 

resíduos industriais, resíduos domiciliares, resíduos de serviços de saúde, resíduos comerciais, 

resíduos agrícolas, de serviços e de varrição (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS (ABNT), 2004).  

Os resíduos sólidos também são classificados, segundo sua periculosidade, pela NBR 

10004/04 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas em: resíduos Classe I, 

perigosos e Classe II, não perigosos (ABNT, 2004).  

Os RSS - resíduos de serviços de saúde são considerados perigosos (Classe I) por 

apresentarem riscos ao ambiente e à saúde (BRASIL, 2004a, 2005b). 

Os RSS são classificados, atualmente, pela RDC nº 306/04 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - Anvisa e pela Resolução nº 358/05, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - Conama em 5 Grupos: Grupo A, resíduos biológicos; Grupo B, resíduos 

químicos; Grupo C, resíduos radioativos; Grupo D, resíduos comuns e, resíduos do Grupo E, 

formado por materiais perfurocortantes ou escarificantes (BRASIL, 2004a, 2005b). 

Os resíduos do Grupo B são constituídos por efluentes de processadores de imagem 

radiográfica (reveladores, fixadores e água de lavagem de filmes radiográficos). Esses 

efluentes apresentam em sua constituição substâncias químicas orgânicas e inorgânicas, como 

hidroquinona e prata, tóxicas à saúde ambiental e humana (UES et al., 2008). 
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Frequentemente, os efluentes de serviços de diagnóstico por imagem são manuseados 

e descartados no ambiente, quase sempre sem critérios ou protocolos que minimizem os riscos 

ambientais e para a saúde pública. 

O que habitualmente observa-se na maioria dos estabelecimentos é uma preocupação 

apenas com os efluentes do fixador, pois esses contêm prata, que possui um alto valor 

agregado; entretanto, alguns estabelecimentos ainda descartam até mesmo o fixador sem 

tratamento na rede pública de esgoto, ou instalam filtros na saída das processadoras para 

coletarem a prata e descartam as demais soluções. Além disso, esses filtros ou mini estações 

de tratamento que alguns serviços apresentam, na maioria das vezes, não possuem 

manutenção e não cumprem a sua função adequadamente. 

Grande parte dos estabelecimentos descarta a água de lavagem de filmes radiográficos 

na rede pública de esgoto, sem qualquer tipo de tratamento prévio. A princípio, essa água 

contém traços de todos os elementos químicos presentes no fixador e no revelador, pois a 

água é usada na última etapa da revelação, para enxaguar os filmes. 

Ainda, em muitos serviços, também o revelador segue direto para a rede de esgoto sem 

tratamento prévio, desconsiderando-se a presença de hidroquinona, glutaraldeído e outras 

substâncias químicas tóxicas, sabidamente presentes em sua composição.  

Nesse sentido, este estudo constitui-se em mais um desafio acadêmico de importância 

para a sociedade e especificamente para a área da saúde, no que se refere à sua finalidade, que 

é o alcance de uma melhor compreensão da realidade do gerenciamento dos efluentes de 

processamentos radiográficos, gerados em serviços de saúde. Ao mesmo tempo, espera-se que 

esta pesquisa possa contribuir para a busca de soluções integradas e sustentáveis para o 

gerenciamento de resíduos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 SAÚDE e AMBIENTE 

 

A OMS - Organização Mundial de Saúde em 1946 definiu saúde não apenas como a 

ausência de doença, mas como um estado de perfeito bem-estar físico, mental e social 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO), 1946). Este conceito de saúde, avançado 

para aquela época, vem sendo alterado e ampliado; a definição de saúde passou, então, a se 

basear em uma concepção holística e ecológica, enfatizando a inter-relação e a 

interdependência, essenciais em todos os fenômenos humanos (CAPRA, 1982). 

Segundo esse mesmo autor, a saúde pode também ser conceituada como uma 

experiência de bem-estar vinda de um equilíbrio dinâmico, uma vez que envolve os aspectos 

físicos e psicológicos do organismo, assim como suas interações com o ambiente natural e 

social.  

 Nessa nova concepção de saúde é incorporada a sua relação com o ambiente, 

entendendo-se este como um território vivo, dinâmico, com processos políticos, históricos, 

econômicos, sociais e culturais (BRASIL, 2007). 

A relação da saúde com o ambiente já era relatada desde o início do século IV a.C., na 

Grécia, nos escritos de Hipócrates, que destacavam as ligações entre as doenças e a 

localização de seus focos (BARRET, 2000). No século XIX, após a Reforma Sanitária na 

Inglaterra, surgiram algumas ações de saúde sobre o ambiente; entretanto, com a bacteriologia 

e o consequente sucesso obtido nas condições de saúde pública, houve um refluxo nos estudos 

da relação saúde-ambiente (RIBEIRO, 2004).  

Apesar dos avanços conseguidos com a Bacteriologia ainda persistiram as 

desigualdades em saúde em todo o mundo, o modelo biomédico hegemônico na época foi 

criticado e houve o reconhecimento da necessidade de uma política de saúde mais abrangente, 

que atuasse sobre todos os determinantes do processo saúde-doença, com vistas à promoção 

da saúde da população.  

Então, em meados do século XX as pesquisas relacionadas à saúde e ambiente foram 

retomadas e se estruturou a área da saúde ambiental, caracterizada como um campo da saúde 

pública que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser 

humano, que podem exercer alguma influência sobre a saúde e o seu bem-estar (BRASIL, 

1999). 
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A concepção e prática da relação saúde-ambiente e da promoção da saúde foram 

alavancadas em 1974, quando Marc Lalonde, Ministro da Saúde e do Bem-Estar do Canadá, 

publicou o relatório “Uma Nova Perspectiva Para a Saúde dos Canadenses” (A New 

Perspective on the Health of Canadians), no qual admitiu que a saúde é determinada por 

fatores como a biologia humana, o estilo de vida, o meio ambiente e a organização do sistema 

de atenção à saúde (LALONDE, 1974). 

A partir desse documento vários eventos internacionais ocorreram, com a produção de 

outros documentos que visavam discutir e apresentar propostas para a promoção da saúde. 

Todos os eventos enfocavam a relação saúde-ambiente. 

Em 1978 foi realizada, em Alma-Ata na Rússia, a 1ª Conferência Internacional sobre 

Cuidados Primários à Saúde e nela declarou-se como inaceitável a situação de saúde mundial 

e principalmente a dos países em desenvolvimento. Foi considerada como essencial para uma 

melhora nas condições de saúde a estratégia dos cuidados primários em saúde; incluindo-se a 

educação em saúde, a prevenção e controle, promoção da distribuição de alimentos e de 

nutrição adequada, abastecimento de água de boa qualidade e saneamento básico, cuidados de 

saúde materno-infantil, imunização, prevenção e controle de doenças endêmicas, tratamento 

de doenças e lesões comuns e fornecimento de medicamentos essenciais (OMS/ UNICEF, 

1978). 

Em 1986, em Ottawa, no Canadá, foi realizada a 1ª Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, onde foi acordado que a promoção da saúde deixava de ser 

responsabilidade exclusiva do setor saúde, inserindo a saúde nas agendas dos outros setores. 

Durante esse evento foi elaborada a Carta de Ottawa, que estabelecia cinco planos de ação da 

Promoção da Saúde, a saber: construção de políticas públicas saudáveis, criação de meio 

ambientes favoráveis, desenvolvimento de habilidades, reforço da ação comunitária e a 

reorientação dos serviços de saúde (BRASIL, 2002a).    

Em 1988, na Austrália, foi realizada a Conferência de Adelaide, que identificou áreas 

prioritárias para promover ações imediatas em políticas públicas saudáveis, a saber: apoio à 

saúde da mulher, alimentação e nutrição, tabaco e álcool e também a criação de ambientes 

favoráveis (BRASIL, 2001b).  

A 3ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde foi realizada em Sundsvall, 

na Suécia, em 1991 e teve como tema a “Criação de Ambientes Favoráveis à Saúde”. Essa 

conferência trouxe a ecologia e ambiente para a saúde. Assim, as prioridades para o 

desenvolvimento passaram a ser consideradas a partir do gerenciamento das metas de saúde e 
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ambiente, direcionadas pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a 

equidade (BRASIL, 2002a). 

Além dessas conferências, foi realizada em 1992, em Santa Fé de Bogotá, a 1ª 

Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde na América Latina, onde se discutiram as 

relações entre saúde, desenvolvimento social e econômico. A 4ª Conferência Internacional 

sobre Promoção da Saúde foi realizada em 1997, em Jacarta, na Indonésia, caracterizada 

como o primeiro evento dessa natureza em um país em desenvolvimento. Em 1998 foi criada 

a Rede de Megapaíses para a Promoção da Saúde, e, em seguida, no ano 2000, foi realizada, 

na Cidade do México, a 5ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (BRASIL, 

2001b). 

Todas essas Conferências internacionais apontavam para mudanças do conceito de 

saúde, agregando a esse conceito as condições socioeconômicas, culturais e ambientais. A 

saúde foi abordada de uma maneira holística e ecológica, com enfoque na sua relação com o 

ambiente. 

No Brasil, as preocupações com problemas de saúde relacionados ao ambiente 

seguiram os mesmos enfoques internacionais e foram ampliadas a partir da década de 1970, 

iniciando-se nos estados de São Paulo, quando foi criada a SEMA - Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente, na época chamada de Secretaria Especial de Meio Ambiente, que estabelecia 

os padrões de qualidade do ar e das águas (RIBEIRO, 2004).  

A relação da saúde e do ambiente foi consolidada legalmente no país na Constituição 

Federal de 1988, nos seguintes artigos: 

- Artigo 23, no capítulo da União, que estabelece a competência comum da união, dos 

estados, do distrito federal e dos municípios de cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, 

promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 

saneamento básico, além de combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as 

florestas, a fauna e a flora; 

- Artigo 196, no capítulo da Saúde, que define a saúde como direito de todos e dever 

do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação; 

- Artigo 200, no capítulo da Saúde, que menciona que ao SUS - Sistema Único de 

Saúde - compete a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 

de saúde do trabalhador e colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho; 
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- Artigo 225, no capítulo do Meio Ambiente, que considera que todos têm direito a um 

meio ambiente ecologicamente 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 (BRASIL, 1988a). 

Além disso, a Lei nº 8.080 de 19/09/1990, que instituiu o SUS, destacou como fatores 

determinantes e condicionantes da saúde a moradia, o saneamento básico, o ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais 

(BRASIL, 1990).  

Ainda, outros decretos, leis e instruções normativas brasileiras respaldam legalmente a 

interligação da saúde e do ambiente como o Decreto nº 3.450 de 9/5/2000 que 

institucionalizou a Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil; a Lei nº 10.683/03 que atribui 

como uma das competências do Ministério da Saúde a “Saúde Ambiental e ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos 

trabalhadores e índios”; o Decreto nº 4.726/2003 que institui a competência da Secretaria de 

Vigilância em Saúde na coordenação da gestão do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental 

em Saúde; e a Instrução Normativa SVS/MS nº 1 de 7/3/2005 que criou Sinvsa - Subsistema 

Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (BRASIL, 2000; BRASIL, 2003b; BRASIL, 

2003c; BRASIL, 2005c). 

O setor da saúde no Brasil vem se mobilizando e estruturando para resolver as 

questões da saúde que envolvem o ambiente. Em 1994 surgiram iniciativas para a elaboração 

de uma Política Nacional de Saúde Ambiental; em 2003, o Ministério da Saúde criou a 

Secretaria de Vigilância em Saúde, na qual está inserida uma Coordenação Geral de 

Vigilância Ambiental em Saúde (RIBEIRO, 2004). 

Além disso, em 2006 foi criada a PNPS - Política Nacional de Promoção da Saúde que 

apresenta como um dos seus objetivos específicos a preservação do ambiente e a promoção de 

ambientes mais seguros e saudáveis. Ainda, a PNPS apresenta como uma das suas ações 

específicas a promoção do desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2006a). 

Em 2007, o Ministério da Saúde produziu um documento denominado “Subsídios para 

construção da Política Nacional de Saúde Ambiental” que trouxe também alguns fundamentos 

para a criação de uma Política Nacional de Saúde Ambiental.  

De acordo com esse documento do Ministério da Saúde, a saúde ambiental 

compreende a área da saúde pública, afeita ao conhecimento científico e à formulação de 

políticas públicas e às ações relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do 
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ambiente natural e antrópico que a determinam, condicionam e influenciam, com a finalidade 

de melhorar a qualidade de vida do ser humano sob o ponto de vista da sustentabilidade. 

Assim, o conceito de saúde ambiental na atual política nacional é dado de forma 

ampliada, em prol da promoção e proteção à saúde dos cidadãos, e em busca do direito 

universal à saúde e de um ambiente ecologicamente equilibrado, corroborando os princípios e 

diretrizes do SUS (BRASIL, 2007).  

 

2.2 AÇÕES HUMANAS e o AMBIENTE 

 

Nas primeiras fases de sua história, o homem seguia as leis da natureza, apresentava 

uma relação de equilíbrio e de harmonia com o meio ambiente. O crescimento demográfico 

era proporcional ao aumento de espaço e alimentos disponíveis, e o homem utilizava-se dos 

recursos da natureza exclusivamente para subsistência humana (TAKAYANAGUI, 1993). 

Já nos tempos da pré-história os caçadores organizados socialmente em famílias e 

tribos causavam alguns impactos ambientais; entretanto, não representavam um processo de 

degradação que ameaçasse os sistemas de suporte à vida. Porém, com o surgimento das 

civilizações mais complexas, o homem iniciou um processo de intervenção mais sistemático 

no ambiente, com apropriação dos recursos naturais. O surgimento, ao longo dos séculos, da 

agricultura, das rotas comerciais terrestres e marítimas e a formação das grandes civilizações 

resultaram na degradação dos ecossistemas (FREITAS; PORTO, 2006). 

Com a revolução comercial, quando navios europeus começaram a explorar produtos 

nobres dos locais colonizados, iniciou-se um processo de degradação ambiental em escala 

acelerada, que aumentou com a industrialização, no final do século XVIII, e com o 

desenvolvimento, cada vez maior, das tecnologias (MATSUSHIMA, 1987).  

A crise ambiental teve início no final do século XIX, com a revolução industrial 

(PALERMO, 2006). A partir da revolução industrial, nos séculos XVIII e XIX, houve um 

consumo acelerado de recursos naturais não-renováveis (como minérios e combustíveis 

fósseis). Além disso, a exploração de recursos naturais (animais e vegetais) causou a extinção 

de várias espécies e, ainda, o ar, o solo e a água começaram a ser ameaçados, e surgiram a 

poluição sonora, térmica, visual e radioativa. 

Entre meados e fim do século XIX, os impactos da revolução industrial (efeitos da 

industrialização e urbanização) sobre as condições de vida e saúde das populações eram 

intensos (FREITAS; PORTO, 2006). 
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No século XX, a escala de aglomeração e concentração populacional agravou o 

processo de adaptação natural (PHILIPPI JUNIOR; ROMÉRO; BRUNA, 2004). O 

crescimento demográfico acelerado teve como consequência a colonização de novos 

territórios, trazendo, assim, impacto sobre o ambiente (PHILIPPI JUNIOR; SILVEIRA, 

2004). 

Na verdade, há muito tempo o homem vem causando desequilíbrio no ambiente, 

originado por um intenso desenvolvimento e por um uso exagerado dos recursos naturais, 

apesar do avanço do conhecimento e do alcance de tecnologias cada vez mais sofisticadas 

(TAKAYANAGUI, 2004).   

O modelo de desenvolvimento hegemônico atual considera o crescimento econômico 

como sinônimo de progresso, desconsiderando outras necessidades da vida humana e de 

outras espécies do planeta. Este modelo de desenvolvimento econômico desigual causa 

débitos ecológicos e sociais, pois se associa a um intenso processo de degradação ecológica e 

de iniquidades sociais, longe de atingir a sustentabilidade da saúde e do ambiente. É sabido 

que todo desenvolvimento gera algum impacto ambiental, e que as populações necessitam e 

têm direito de um mínimo de desenvolvimento para viver em melhores condições, porém as 

gerações atuais e futuras têm que buscar um novo modelo de desenvolvimento, que conserve 

o ambiente e a saúde humana, e não concentre o poder econômico e político nas mãos de 

poucos, buscando a sustentabilidade socioambiental, em uma abordagem interdisciplinar 

(FREITAS; PORTO, 2006).  

A degradação ambiental não pode ser vista como uma consequência inevitável do 

crescimento e desenvolvimento, mas sim como uma limitação a ser superada nas perspectivas 

da sustentabilidade (PALERMO, 2006). 

O homem necessita dos recursos do ambiente para sua sobrevivência e 

desenvolvimento, mas o modo de gerir o uso desses recursos é o fator que pode aumentar ou 

diminuir os impactos, baseando-se em algumas variáveis, como: a diversidade dos recursos 

extraídos do ambiente natural, assim como a velocidade de extração de tais recursos, o que vai 

determinar suas possibilidades de reposição e, também, a forma de disposição e tratamento 

dos resíduos e efluentes (PHILIPPI JUNIOR; ROMÉRO; BRUNA, 2004). 

As soluções tecnológicas surgidas nesse contexto geraram problemas para a 

permanência dos sistemas naturais. As ações do homem sobre o ambiente, em nome do 

progresso, possibilitaram novas descobertas, porém vêm causando grandes desequilíbrios 

econômicos, ecológicos e sociais. 
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O desenvolvimento teve então caráter ambíguo, pois, por um lado, trouxe avanços 

científicos, econômicos e materiais e, por outro lado, trouxe também muita destruição. Além 

disso, o crescimento econômico, os avanços científicos e a difusão de tecnologias sofisticadas 

não trouxeram melhorias nas condições de vida das populações e não acabaram com a fome e 

miséria no planeta (FREITAS; PORTO, 2006). 

Os avanços científicos provocaram um desgaste no ambiente, principalmente de 

recursos não renováveis, de uma forma mais rápida do que o tempo que a natureza demora 

para se recompor (COIMBRA, 2002). Os recursos renováveis, por sua vez, também têm seus 

limites estabelecidos pela capacidade de suporte e de resiliência dos ecossistemas ao prover 

bens e serviços naturais para a sociedade humana (PHILIPPI JUNIOR; SILVEIRA, 2004). 

A interdependência entre o homem e o ambiente foi desconsiderada pelo próprio ser 

humano, que deixou de ser parte integrante e essencial do seu ambiente. O homem tornou-se 

usuário-explorador, causador de impactos negligenciáveis aos ecossistemas. 

Segundo Oskamp (2000) e Zelezny e Schultz (2000), o ser humano é o grande 

responsável pelo agravo da destruição ambiental. A degradação ambiental foi definida pelo 

grande crescimento populacional mundial nas últimas décadas e pelo modo de exploração dos 

recursos naturais, que é crescente apesar de todos os avanços tecnológicos (PALERMO, 

2006). Porém, não se pode também ignorar certa inoperância das políticas públicas voltadas 

para medidas mitigadoras.    

Ainda, a degradação ambiental põe em risco a sustentabilidade do ecossistema 

mundial, com implicações diretas nas condições de sobrevivência das populações, pois causa 

uma ameaça aos sistemas de suporte à vida, com riscos para as gerações futuras e agravos à 

saúde humana e ambiental (IANNI, 2005). 

 Segundo esse mesmo autor, para muitos cientistas e acadêmicos não restam dúvidas 

de que grande parte dos problemas ambientais da sociedade contemporânea são 

consequências diretas de ações humanas sobre o meio, como a exploração de novos nichos 

ecológicos; o aumento das ondas migratórias de homens e mulheres; o desenvolvimento 

industrial exponencial; a falta de solução para os problemas de fome e desnutrição; o aumento 

das desigualdades sociais; o incremento de novas tecnologias; a bioengenheirização 

exagerada dos alimentos e medicamentos e a resistência aos antibióticos.  

Além disso, florestas são destruídas para fabricação de papel, ou por desmatamento 

clandestino, os corpos d´água são alterados pelo despejo de efluentes altamente tóxicos de 

diversas origens, os lençóis de água são contaminados pela disposição inadequada dos 

resíduos sólidos que, em sua maioria, são dispostos em lixões a céu aberto.  
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Após muitos desastres ecológicos, a partir da metade do século XX, as questões 

ambientais passaram a ganhar um olhar mais cuidadoso; o homem começou a perceber as 

degradações que vêm causando e a sociedade começou a se mobilizar para enfrentar os 

principais problemas relacionados à demanda de recursos naturais e à devastação ambiental 

(PALERMO, 2006).  

Entre os anos 60 e 70 surgiram alguns movimentos ambientalistas, que trouxeram à 

tona questões relativas às ameaças ambientais, associadas aos modelos de desenvolvimento 

econômico e industrialização, recuperando a dimensão social e política dos problemas 

ambientais que afetavam a saúde humana e a vida no planeta (FREITAS; PORTO, 2006). 

Nesse período, foram criadas organizações internacionais para cuidar das questões 

ambientais, foram realizados eventos internacionais importantes, além de reuniões de 

entidades governamentais para assinar protocolos ambientais (PALERMO, 2006).  

Em 1972, na Suécia, ocorreu a Conferência Internacional de Estocolmo, organizada 

pelas Nações Unidas, com 113 nações participantes, onde foram feitas discussões que 

resultaram em recomendações, para os povos, de busca de melhor relação entre o homem e o 

ambiente (TAKAYANAGUI, 1993). Nesse evento, pela primeira vez, questões políticas, 

sociais e econômicas, geradoras de impactos ambientais, foram discutidas em um fórum 

intergovernamental, com a perspectiva de suscitar medidas corretivas e de controle 

(PELICIONI, 2004). 

Em termos históricos, essa Conferência pode ser considerada o marco inicial da 

relação entre os direitos humanos e o ambiente. A partir dela a questão ambiental passou a 

integrar as discussões das agendas políticas de todas as nações e foi considerada um direito 

que deveria ser exigido por cada cidadão e por cada ONG - Organização Não-Governamental 

que tivesse como meta a melhoria da qualidade da vida humana (GONÇALVES, 2008). 

Essa Conferência deu origem à Declaração de Estocolmo sobre Meio Ambiente 

Humano, uma declaração de princípios comuns com objetivo de oferecer aos povos de todas 

as nações inspiração para a melhoria da qualidade do meio ambiente humano. A Conferência 

de Estocolmo teve como foco despertar a comunidade internacional para os problemas 

ambientais globais, tendo sido um avanço no sentido de promover uma maior aproximação 

entre o meio ambiente e o ser humano (UNITED NATIONS ENVIRONMENT 

PROGRAMME (Unep), 1972). 

Após a Conferência Internacional de Estocolmo, o ser humano voltou a ser entendido 

como agente integrante e construtor/modificador do meio. Nesta Conferência foi ressaltada a 

necessidade de se estabelecer uma relação harmônica entre o desenvolvimento econômico e a 
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conservação dos recursos naturais. A partir de 1972, a ONU - Organização das Nações Unidas 

criou o Pnuma - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente ou Unep - United 

Nations Enviromental Program, relevante para o desenvolvimento dos princípios da 

Declaração de Estocolmo (GONÇALVES, 2008). 

Também em 1972, o Clube de Roma produziu um relatório denominado “Os limites 

do crescimento”, que ressaltava um novo paradigma para o desenvolvimento econômico. Suas 

conclusões já indicavam que a humanidade deveria conter o seu crescimento demográfico e 

econômico, modificando sua filosofia de vida e, consequentemente, seu comportamento, em 

função do caos a que estaria fadada se continuasse em crescimento desordenado 

(TAKAYANAGUI, 1993). 

Em 1983, a ONU criou a Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, cuja finalidade era reexaminar as questões ambientais surgidas durante e 

após a Conferência de Estocolmo e propor um plano de ação. Em 1987, essa Comissão 

publicou o Relatório Brundtland, intitulado “Nosso Futuro Comum”. O relatório ressaltou que 

o desenvolvimento deveria acontecer de modo que a exploração dos recursos naturais, a 

orientação dos investimentos, o desenvolvimento tecnológico e as práticas políticas das 

nações estivessem de acordo com as necessidades presentes e futuras (GONÇALVES, 2008). 

O Relatório Brundtland, junto com outros documentos, trouxe a ideia de 

desenvolvimento sustentável, que trazia um conjunto de princípios de acordo com os quais as 

nações deveriam se desenvolver (FREITAS; PORTO, 2006). 

No começo do século XX, no Brasil, iniciou-se um processo de debates sobre temas 

ambientais de interesse nacional e internacional que resultaram em ações concretas no país 

(BRASIL, 2007).  

Em julho de 1992, no Rio de Janeiro, Brasil, aconteceu a II CNUMAD - Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamada ECO-92, ou 

Conferência Rio-92, onde estiveram presentes 114 países e representantes de ONGs. Foi a 

segunda maior conferência da ONU sobre meio ambiente, consagrando a ideia de 

desenvolvimento sustentável e integrado (TAKAYANAGUI, 1993). 

A ECO-92 deu origem a outros eventos como a Convenção das Nações Unidas sobre 

Diversidade Biológica; a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas; 

a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Agenda 21 (BRASIL, 

2007a). 

De acordo com Palermo (2006), no Brasil a preocupação com as questões ambientais 

tomou maior projeção na década de 80 e 90 com a criação da lei federal no 6.938 de 1981 
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(BRASIL, 1981) que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente e também com a 

elaboração de um capítulo específico sobre meio ambiente na Constituição federal de 1988 

(BRASIL, 1988a). 

Cinco anos após a Eco-92, em março de 1997, foi promovida a Conferência Rio +5, 

com a finalidade de avaliar o alcance dos objetivos traçados no evento anterior. Nessa 

conferência ficou constatada a morosidade com que avanços e progressos ocorriam nessa 

direção (TAKAYANAGUI, 2004).  

Desde então, diferentes movimentos ambientais vêm sendo promovidos pela ONU-

OMS e Pnuma, com a produção de documentos como os relatórios do IPPC - Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é um órgão das Nações Unidas, responsável 

por produzir informações científicas em três relatórios divulgados periodicamente desde 1988. 

Os últimos relatórios foram divulgados em 2007, e o primeiro relatório de 2007 foi 

considerado um marco, pois afirmou que os homens são os responsáveis pelo aquecimento 

global (WORLD WIDE FUND FOR NATURES, 2009).  

Após a Rio 92 aconteceram outros eventos internacionais importantes como as 

convenções internacionais sobre mudanças climáticas (Protocolo de Quioto), sobre 

biodiversidade (Cartagena), sobre resíduos perigosos (Roterdam) e sobre poluentes orgânicos 

persistentes-POPs (Estocolmo) (FREITAS; PORTO, 2006). 

Entretanto, apesar de todos esses eventos internacionais e nacionais evidenciarem uma 

preocupação mundial com as questões ambientais, os padrões de produção e consumo atual 

geram grande quantidade de resíduos, o que causa impacto ambiental.  

Assim, além do desperdício de recursos naturais, em muitas situações, a sociedade 

continua contribuindo para a poluição ambiental, principalmente com a geração de resíduos 

em grande parte sem manejo, tratamento e destinação adequados.  

 

2.3 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

O crescente aumento na quantidade e variedade dos resíduos sólidos gerados pelas 

atividades domésticas, sociais e industriais emerge como um dos principais problemas da 

sociedade atual (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000; TAKAYANAGUI, 2004).  

O problema da geração de resíduos sólidos torna-se ainda mais evidente com o 

aumento da população humana e a concentração desta na zona urbana, com a forma e ritmo da 

ocupação desses espaços e com o modo de vida baseado na produção e consumo de bens 

(PHILIPPI JUNIOR; AGUIAR, 2005).  
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Com o crescimento acelerado da população houve incremento na produção de bens e 

serviços, que são produzidos e consumidos, com uma geração cada vez maior de resíduos, os 

quais são coletados ou dispostos inadequadamente, com significativos impactos à saúde 

pública e ao ambiente (DEUS; LUCA; CLARKE, 2004).  

O desenvolvimento tecnológico moderno, somado ao crescimento desordenado das 

cidades, fez com que a geração de resíduos sólidos urbanos, nas comunidades, aumentasse em 

volume e variedade (CUSSIOL; ROCHA; LANGE, 2006). 

O problema dos resíduos sólidos urbanos, cada vez mais, atrai a atenção dos 

governantes pela extensão das consequências decorrentes das milhares de toneladas de 

resíduos produzido no mundo diariamente (TAKAYANAGUI, 2005). 

Segundo essa mesma autora, a questão dos resíduos sólidos urbanos é complexa e 

preocupante pela quantidade e contínua produção, grande variedade de resíduos, bem como a 

periculosidade de alguns tipos gerados, além do problema da coleta e disposição final 

inadequadas, comum em grande parte dos municípios brasileiros, com relação direta com o 

ambiente e com as condições sanitárias da população. 

No Brasil, os resíduos são classificados pela NBR 10004/04 da ABNT segundo sua 

origem em: industrial, doméstica, hospitalar (resíduos de serviços de saúde), comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição (ABNT, 2004). 

Os resíduos sólidos são classificados também, segundo a periculosidade, pela NBR 

10004 da ABNT em: resíduos Classe I e Classe II. Os de Classe I são considerados como 

perigosos, pois têm características que trazem graves riscos ao meio ambiente e/ou à saúde 

pública, como a corrosividade, toxicidade, reatividade, inflamabilidade e/ou patogenicidade; e 

os de Classe II, são subdivididos em Classe IIA - não inertes, que apesar de apresentarem 

propriedades como combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água, não se 

enquadram na classe I, ou seja, são aqueles que não apresentam periculosidade à saúde 

humana e ambiental e Classe IIB – inertes, materiais que não se decompõem prontamente 

quando em contato estático ou dinâmico com água (ABNT, 2004).  

Ainda, outras normas da ABNT estabelecem requisitos para os resíduos sólidos 

urbanos, como a NBR 10005/04, que fixa os requisitos exigíveis para a obtenção de extrato 

lixiviado de resíduos sólidos, com a finalidade de diferenciar os resíduos classificados pela 

NBR 10004/04 como classe I – perigosos, e classe II – não perigosos; NBR 10006/04, que 

fixa os requisitos para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos, também visando 

diferenciar os resíduos classificados pela NBR 10004/04 como classe IIA - não inertes – e 
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classe IIB – inertes e NBR 10007/04, que fixa os requisitos exigíveis para amostragem de 

resíduos sólidos (ABNT, 2004, 2005, 2006, 2007).  

A produção mundial de resíduos é estimada entre 1 e 2 bilhões de t/ano. No Brasil, há 

uma produção diária de 228.413 t de resíduos sólidos com comprometimento da qualidade do 

solo e das águas causado pela destinação inadequada desses resíduos em mais de 60% dos 

municípios brasileiros. Desse total de resíduos, 63,6% são dispostos em vazadouros a céu 

aberto (lixões), 18,4% são dispostos em aterros controlados, 13,8% são dispostos em aterros 

sanitários, e de 4,2% não há informação sobre a destinação (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2000). 

Os resíduos, quando manejados inadequadamente, representam um risco, tanto para o 

ambiente, pela possibilidade de poluição do solo, dos lençóis de água subterrâneos e do ar, em 

decorrência da sua decomposição, quanto para a saúde humana, pelos riscos de contaminação 

direta ou indireta, pois possuem características propícias à sobrevivência e proliferação de 

alguns animais que podem se tornar focos de reservatórios de agentes causadores de doenças.  

Os problemas ambientais, sanitários e sociais decorrentes dos resíduos são tanto maiores 

quanto maior for o potencial de risco que esses resíduos representam (TAKAYANAGUI, 

1993).  

Entre os resíduos da Classe I estão os resíduos gerados em serviços de saúde (RSS), 

classificados em função de suas características e consequentes riscos que podem acarretar ao 

meio ambiente e à saúde (BRASIL, 2004a, 2005b). 

 

2.3.1 Resíduos de serviços de saúde 

 

Os RSS são aqueles resíduos produzidos por todo e qualquer serviço que desenvolva 

algum tipo de atividade relativa à saúde humana ou animal. Esses resíduos representam um 

problema sanitário e ambiental por serem constituídos por agentes de origem biológica, 

química ou radioativa. Os RSS constituem uma importante parcela dentre os resíduos 

urbanos, não pela quantidade de sua geração, que é de cerca de 1 a 2% desses resíduos, mas 

pelo potencial de risco à saúde humana e ao ambiente (TAKAYANAGUI, 2004).  

Até o final da década de 1980, os RSS eram denominados lixo hospitalar, mas em 

1987 a ABNT trocou a terminologia para RSS, visto que esses resíduos não eram gerados 

somente em hospitais. Em 1989, o Centro de Vigilância Sanitária - CVS, da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo, lançou um manual para o gerenciamento dos RSS, entretanto, 

esse manual não apresentava efeito legal; então, seguindo suas mesmas orientações, as 
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normas para a classificação dos RSS passaram as ser editadas pela ABNT (TAKAYANAGUI, 

2005). 

Na década de 90, os RSS ganharam destaque legal, quando foi editada pelo Conama, a 

Resolução Conama no 6 de 19/09/1991, que desobrigou a incineração ou qualquer outro 

tratamento de queima dos resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos de saúde e de 

terminais de transporte e deu competência aos órgãos estaduais de meio ambiente para 

estabelecerem normas e procedimentos ao licenciamento ambiental do sistema de coleta, 

transporte, acondicionamento e disposição final dos resíduos, nos estados e municípios que 

optaram pela não incineração (BRASIL, 2006c). 

Posteriormente, foram editadas a resolução Conama nº 5 de 05/08/1993 e nº 283 de 

12/07/2001 (BRASIL, 1993, 2001). Além disso, a Secretaria da Saúde do Estado de São 

Paulo, em conjunto com outros órgãos públicos, editou a Resolução conjunta SS/SMA/SJDC 

nº 1/1998 (SÃO PAULO, 1998). Essas legislações classificavam os resíduos em quatro 

grupos: resíduos do tipo A-biológicos, resíduos do tipo B-químicos, resíduos do grupo C-

radioativos e resíduos do tipo D-comuns.  

Em março de 2003, a Anvisa editou a RDC n° 33/2003, alterando as exigências legais 

que se baseavam em um conceito de risco de menor abrangência em relação à periculosidade 

dos RSS (BRASIL, 2003a). Essa resolução classificou os resíduos em cinco grupos, mas foi 

revogada e substituída pela atual resolução RDC n° 306/2004 da Anvisa.  

Os RSS são classificados, atualmente, pela RDC nº 306/04 da Anvisa e pela Resolução 

nº 358/05 do Conama, como: tipo A, resíduos com a possível presença de agentes biológicos 

que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção; tipo B, resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 

pública ou ao ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade e toxicidade; resíduos do tipo C, constituídos por produtos resultantes de 

atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de 

eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear – Cnen e para 

os quais a reutilização é imprópria ou não prevista; resíduos do tipo D, resíduos que não 

apresentam risco biológico, químico ou radioativo à saúde ou ao ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares; e, tipo E, formado por materiais perfurocortantes ou 

escarificantes (BRASIL, 2004a, 2005b). 

Para a comunidade científica e também para os órgãos federais responsáveis pela 

definição das políticas públicas pelos RSS, esses resíduos representam um potencial de risco, 

especialmente, em duas situações: a) para a saúde ocupacional de quem manipula esse tipo de 
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resíduo, seja o pessoal ligado à assistência médica ou veterinária, ou o pessoal ligado ao setor 

de limpeza e manutenção; b) para o meio ambiente, como decorrência da destinação 

inadequada de qualquer tipo de resíduo, alterando as características do meio (BRASIL, 

2006b; TAKAYANAGUI; LOPES; SEGURA-MUÑOZ, 2005). 

Ainda, de acordo com as duas resoluções (RDC nº 306/04-Anvisa e Resolução nº 

358/05-Conama), são definidos 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 a saúde; necrotérios, funerárias e 

serviços onde se realizem atividades de embalsamamento, serviços de medicina legal, 

drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na 

área da saúde, centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, 

importadores, distribuidores produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, 

unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, 

dentre outros similares (BRASIL, 2004a, 2005b).  

Os RSS ocupam um lugar de destaque pela necessidade de atenção especial em todas 

as suas fases de gerenciamento, que envolvem segregação, acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, em decorrência dos riscos 

que podem oferecer por apresentarem componentes químicos, biológicos e radioativos 

(BRASIL, 2006b; TAKAYANAGUI, 2005).  

Assim, os RSS representam um problema de ordem física, socioeconômica e sanitária, 

além de ambiental, devido ao risco de exposição existente em todas as fases de seu 

processamento (TAKAYANAGUI, 2004). 

A preocupação com o gerenciamento adequado dos resíduos gerados nas unidades de 

saúde aumentou nos últimos tempos e várias tecnologias relacionadas ao seu tratamento vêm 

surgindo a cada ano, como esterilização a vapor, esterilização a seco, esterilização por 

radiação ionizante e esterilização por microondas (SCHNEIDER et al., 2001). 

Segundo a RDC 306/2004 da Anvisa, o gerenciamento dos RSS é um conjunto de 

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

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

gerados um encaminhamento seguro e eficiente, com vistas à proteção dos trabalhadores, à 

preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do ambiente (BRASIL, 2004a).  

Segundo essa mesma legislação, com base nas características, na classificação dos 

grupos e no volume dos RSS gerados, deve ser elaborado um PGRSS - Plano de 
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Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde que estabeleça diretrizes de manejo desses 

resíduos contemplando todas suas fases. 

A implementação de um PGRSS apenas para cumprimento de exigências legais não 

soluciona o problema da sua geração. Quanto menor for a quantidade gerada desses resíduos, 

menor será o custo para o seu tratamento/disposição final e os problemas a eles associados; 

contudo, alternativas que buscam a redução da sua geração ainda são escassas (SISINNO; 

MOREIRA, 2005). 

Segundo Schneider et al. (2001), vários são os fatores que contribuem para o aumento 

da geração de RSS nos países desenvolvidos, como o contínuo incremento da complexidade 

da atenção médica, o uso crescente de material descartável, além do aumento da população 

idosa que, normalmente, necessita de mais serviços de saúde e é usuária com mais frequência 

de diversos tipos e níveis de especialidades.  

A quantidade gerada também depende do tipo e tamanho do estabelecimento de saúde; 

quantidade de serviços oferecidos; quantidade de pacientes atendidos e procedimentos 

médico-hospitalares adotados, entre outros.  

De acordo com os princípios de ecoeficiência, o gerenciamento dos resíduos deveria 

priorizar a não-geração, a redução da geração, a reciclagem e, finalmente, o tratamento ou 

disposição final (SCHNEIDER et al., 2001). 

Para Garcia e Zanetti-Ramos (2004), os grandes geradores de RSS possuem maior 

consciência a respeito do planejamento adequado e necessário para o gerenciamento desse 

tipo de resíduo. Já a maioria dos pequenos geradores apresenta algumas dificuldades como 

falta de infra-estrutura para realizar, adequadamente, tal gerenciamento e, ainda, em alguns 

casos, não possuem conhecimentos necessários sobre o tema.  

A redução da geração de resíduos está associada à diminuição do volume total da 

quantidade de resíduos perigosos, ou da redução da toxicidade de um resíduo.  

Com relação aos RSS, por exemplo, é possível substituir produtos químicos que 

apresentam riscos por outros menos tóxicos. Algumas substâncias utilizadas em 

estabelecimentos de saúde, como solventes, produtos químicos fotográficos e formaldeído, 

podem ser substituídos na busca da minimização da geração de resíduos perigosos 

(SCHNEIDER et al., 2001). 

Os RSS de origem química, principalmente os líquidos, são preocupantes, pois, em sua 

maioria, são tóxicos e vêm sendo comumente liberados como efluentes nos corpos d´água 

sem qualquer controle, provocando alterações em suas características físicas, químicas e 

biológicas. 



_____________________________________________________________________Revisão da Literatura 44 

2.3.1.1 Resíduos químicos  

 

A Norma Técnica P4.262/07 da Cetesb – Companhia Ambiental do estado de São 

Paulo define resíduos químicos como aqueles resultantes de atividades de estabelecimentos de 

prestação de serviços de saúde, podendo ser: produtos químicos impróprios para uso 

(vencidos ou alterados), frascos ou embalagens de reagentes, sobras da preparação de 

reagentes e resíduos de limpeza de equipamentos e salas, excetuando-se resíduos 

farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou não utilizados), drogas 

quimioterápicas e materiais contaminados pelas mesmas (SÃO PAULO, 2007). 

 

- Resíduos químicos não perigosos 

 

De acordo com a Norma Técnica P4.262/07 da Cetesb, resíduos químicos não 

perigosos são aqueles resultantes de atividades de estabelecimentos de prestação de serviços 

de saúde que não apresentam características de toxicidade, reatividade, patogenicidade, 

inflamabilidade e/ou corrosividade. Esses resíduos enquadram-se nos grupos A, D ou E, em 

função de suas características, conforme a RDC Anvisa nº 306/04 e Resolução Conama nº 

358/05 (SÃO PAULO, 2007).  

Segundo a RDC nº 306/04 da Anvisa, são aqueles que não apresentam risco à saúde ou 

ao ambiente e não necessitam de tratamento, podendo ser submetidos a processo de 

reutilização, recuperação, reciclagem, tratamento ou disposição final específicos (BRASIL, 

2004a). Essa legislação federal estabelece que quando os resíduos químicos não perigosos se 

apresentarem no estado sólido e não forem submetidos à reutilização, recuperação ou 

reciclagem, devem ser encaminhados para sistemas de disposição final licenciados.  

Já quando se apresentarem no estado líquido podem ser lançados na rede coletora de 

esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam às diretrizes estabelecidas pelos órgãos 

ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes (BRASIL, 2004a). 

Porém, sabe-se que no Brasil apenas 20,2% dos municípios (IBGE, 2000) apresentam sistema 

de coleta e tratamento de esgoto, o que torna a recomendação da resolução federal uma 

questão preocupante. 
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- Resíduos químicos perigosos 

 

Ainda, segundo documento da Cetesb sobre gerenciamento de resíduos químicos 

provenientes de estabelecimentos de serviços de saúde, resíduos químicos perigosos são 

aqueles pertencentes ao Grupo B, na mesma direção que a RDC Anvisa nº 306/04 e 

Resolução Conama nº 358/05, que classifica esse tipo de resíduo como perigoso, de acordo 

com a NBR 10004/04, por apresentarem uma ou mais características que os tornam um risco à 

saúde pública e ao ambiente (SÃO PAULO, 2007; BRASIL, 2005b).  

Podem ser: 

a) produtos hormonais e 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; 

b) resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais 

pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 

c) efluentes de processadores de imagem (reveladores, fixadores e água de lavagem de 

filmes); 

d) efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas;  

e) demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10004/04 

da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos) (BRASIL, 2005b). 

 

2.3.1.1.1 Efluentes de processadores de imagem  

 

Os efluentes gerados no processo de revelação e fixação de radiografias são 

constituídos por soluções de revelador, fixador e água de lavagem dos filmes radiográficos 

que, de acordo com o Conama, em sua Resolução nº 358/05, são caracterizadas como resíduos 

do Grupo B (resíduos químicos perigosos). 

Esses efluentes, gerados na revelação de filmes de raios-X, representam um sério 

problema ambiental, tendo em vista que as soluções utilizadas nesse processo (reveladora e 

fixadora) contêm uma série de compostos orgânicos e inorgânicos, os quais podem apresentar 

características tóxicas ao ambiente quando descartados de forma inadequada (UES et al., 

2008). 
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Os efluentes originados a partir do processamento radiográfico constituem-se em 

soluções com altas concentrações de prata, além de apresentarem, em sua composição, 

hidroquinona, quinona, metol, tiossulfato de sódio, sulfito de sódio, ácido bórico (BRASIL, 

2002b; CARVALHO, 2000; FERNANDES et al., 2005) e outros químicos altamente tóxicos 

à saúde ambiental e humana, como cianeto, cloreto, ferro, fósforo total, nitrogênio total e 

sulfito (HOCEVAR; RODRIGUEZ, 2002).  

Segundo Teschke et al. (2002), o processamento radiográfico, usando soluções 

reveladoras e fixadoras que contêm químicos, pode causar ou exacerbar a asma. Ainda, 

segundo os mesmo autores, os efluentes de processamento radiográfico também são 

constituídos por glutaraldeído (presente no revelador), ácido acético (um constituinte do 

fixador) e dióxido de enxofre, um subproduto dos sulfitos presentes tanto nas soluções 

reveladoras como nas fixadoras. De acordo com Byrns et al. (2000), o glutaraldeído pode 

causar doenças ocupacionais respiratórias e dérmicas em indivíduos expostos.  

Além disso, segundo Makropoulos e Alexopoulos (2006), embora não exista evidência 

epidemiológica da relação entre revelador, fixador e água de lavagem dos filmes radiográficos 

e leucemia mielóide aguda, esses efluentes contêm glutaraldeído que tem associação com 

leucemia em ratos, e a hidroquinona (presente no revelador) implica no aumento da leucemia, 

causa defeitos no DNA e cromossomos, inibi a topo-isomerase II, altera a hematopoiese e 

inibi, também, a apoptose das células neoplásicas. Os achados desse estudo suportam a 

hipótese de que alguns casos específicos de leucemia mielóide aguda podem ter se originado 

da exposição a químicos, especialmente hidroquinona e/ou glutaraldeído. 

Os efluentes típicos de processamentos radiográficos são caracterizados, ainda, por 

elevados valores de DQO, em torno de 200 g L -1 (DAGON, 1973 apud STALIKAS et al., 

2001). Além disso, esses efluentes não contêm somente os componentes iniciais do revelador, 

mas também uma variedade de substâncias resultantes de reações químicas dos agentes 

reveladores com a prata, oxigênio e outros componentes presentes (STALIKAS et al., 2001). 

A etapa de lavagem dos filmes, após a revelação e fixação, também gera efluentes, 

com todos os componentes do revelador, do fixador e de seus produtos de reação, como 

hidroquinona, quinona, metol, tiossulfato de sódio, sulfito de sódio, enxofre elementar, ácido 

acético, acetato de sódio, ácido bórico e outros, além da prata (BRASIL, 2002a; 

CARVALHO, 2000; FERNANDES et al., 2005).  

Segundo a Resolução Conama nº 358/05, que dispõe sobre o tratamento e a disposição 

final dos RSS no Brasil, as soluções geradas nesse processo são caracterizadas como do 

Grupo B (resíduos químicos perigosos), portanto, devendo ser submetidas a reutilização, 
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recuperação, reciclagem ou devem ser submetidas a tratamento e disposição final específicos, 

não podendo ser descartadas como efluentes no ambiente (BRASIL, 2005b). 

Ainda nos dias atuais, o que se encontra, na prática, é que os efluentes e os resíduos 

gerados pelos serviços de diagnóstico por imagem seguem, em geral, os seguintes caminhos: 

algumas instituições lançam tanto os efluentes (de fixador, revelador e água de lavagem) 

quanto os resíduos (filmes radiográficos) no meio ambiente sem nenhum tratamento 

adequado; outros estabelecimentos vendem o fixador e os filmes radiográficos a terceiros e 

lançam o revelador e a água de lavagem na rede de esgotos sem nenhum tratamento; um 

terceiro grupo estabelece contratos com empresas fornecedoras de separadores eletrolíticos 

para recuperar a prata a partir da solução do fixador usado, porém os demais efluentes são 

descartados na rede de esgotos sem nenhum tratamento. Nesse último exemplo, cláusulas 

contratuais são estabelecidas para determinar o rateio da quantidade de prata obtida 

(FERNANDES et al., 2005).  

Fernandes et al. (2006), em estudo sobre a análise do teor de prata e distribuição da 

geração de efluentes radiográficos das zonas leste e sul de Natal-RN, constataram que a 

disposição dos efluentes, em meio ambiente, seguia os seguintes destinos: as soluções de 

revelador e água de lavagem eram lançadas no ambiente por meio da rede de coleta dos 

esgotos domésticos sem nenhum tratamento prévio adequado e o fixador era comercializado 

para a recuperação da prata seguida do lançamento desse rejeito no ambiente; ou o revelador 

era tratado como RSS, sendo coletado e disposto por empresa competente, o fixador era 

destinado à comercialização para terceiros e a água de lavagem seguia para rede de esgotos; 

um outro caminho comum era a venda de revelador e fixador para empresa gráfica enquanto a 

água de lavagem seguia direto para a rede de esgoto.    

Uma alternativa para o problema da geração dos efluentes de processamento 

radiográfico seria a substituição da tecnologia de processamento radiográfico tradicional pela 

técnica digital. Vários pesquisadores vêm trabalhando para produzir sistemas radiográficos 

que dispensem o uso de filmes convencionais e/ou processamentos químicos, chegando ao 

estado da arte em que sensores sem fio e com reduzidos tempos de exposição à radiação 

ionizante produzam imagens de excelente capacidade de diagnóstico, baixo custo de 

produção, mínima exposição do paciente e baixo impacto ambiental. Entretanto, ainda há a 

questão financeira, pois tal tecnologia é onerosa, o que inviabiliza a aquisição dos sistemas 

radiográficos digitais pela maioria dos clínicos, ficando esses sistemas restritos a Centros de 

excelência em pesquisa e clínicas especializadas em radiologia, limitando a propagação dessa 

importante ferramenta em radiologia (SALES; COSTA; NASCIMENTO NETO, 2002). 
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Tendo em vista a dificuldade atual em alterar o processo de revelação de filmes 

radiográficos por meio de novos produtos, processos ou técnicas menos poluentes, a opção 

para sua otimização ambiental consiste no tratamento dos efluentes. Embora poluentes, se 

forem tratados apropriadamente, esses efluentes poderiam se tornar insumo, gerando receita e 

economia ao serviço por serem reutilizados (FERNANDES et al., 2005).  

Os mesmos autores constataram, em sua pesquisa, que o tratamento dos efluentes 

gerados pelos serviços de radiologia, quando existe, resume-se ao uso de máquinas 

separadoras de prata, mal projetadas e operadas sem nenhum controle ou compromisso com o 

meio ambiente. Também foi observado que efluentes são lançados in natura na rede de 

esgotos independentemente de possuírem altíssima DQO e pH fora do intervalo permissível. 

A concentração de prata encontrada nas análises das amostras, em qualquer dos 

componentes do efluente, até mesmo no fixador, após o processo de separação, é, no mínimo, 

de 0,5 g L-1 de solução, quando a Resolução Conama nº 357/05 (BRASIL, 2005a) determina 

0,1 mg L-1 como concentração limite para lançamento de efluentes com prata direta ou 

indiretamente no ambiente (FERNANDES et al., 2005).  

Fernandes et al. (2006), em seu estudo, também encontraram que o pH do fixador e do 

revelador estavam fora dos limites permissíveis para o lançamento, sendo que o fixador 

apresentava pH ácido (4,93) e o revelador pH alcalino (10, 98), em desacordo com a RDC 

306/04 da Anvisa (BRASIL, 2004a). Além disso, a cor e as concentrações de sólidos totais 

dissolvidos, cloreto, turbidez, sulfato e prata estavam bem acima do limite preconizado pela 

resolução. A DQO encontrada também nesse estudo estava bem elevada o que significa 

grande concentração de matéria orgânica e baixo teor de oxigênio. Esses valores, fora da 

neutralidade, podem afetar a vida aquática do ambiente ao qual for lançado e causar a morte 

da fauna e flora local (FERNANDES et al., 2006). 

A disposição final e o tratamento desses efluentes, na maior parte dos 

estabelecimentos que realizam diagnóstico por imagem, incluindo as entidades de ensino e 

pesquisa, não são realizados adequadamente, principalmente nos estabelecimentos de pequeno 

porte.  

Na maioria das vezes, os resíduos químicos líquidos, como revelador e fixador, são 

desprezados sem tratamento prévio diretamente na rede pública de esgoto sem a preocupação 

com as consequências que tais atos poderão causar no futuro (MANAGEMENT..., 1990). 

Bortoletto et al. (2005) concluíram que elevados volumes de água de processamento 

são lançados diariamente na rede coletora de esgoto com concentração de prata muito acima 

do valor estabelecido pela Resolução Conama n° 357/05 de 0,1 mg L-1 (BRASIL, 2005a). 
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Com o exposto, fica evidente a necessidade de maior atenção pelos órgãos públicos 

legisladores e de fiscalização, controle e monitoramento, como vigilância ambiental e 

sanitária, para com os efluentes de processadores de imagem.  

Esses órgãos devem estimular uma política de tratamento de todos os componentes 

dos efluentes para seu enquadramento nos parâmetros estabelecidos para que possam ser 

descartados no ambiente sem causar impacto. 

 

2.4 PRATA 

 

- Características gerais da prata 

A prata é um dos elementos básicos que constituem nosso planeta. É rara, mas ocorre, 

naturalmente, no meio ambiente, na forma pura ou em minérios, como um metal dúctil de cor 

prata (HOWE; DOBSON, 2002).  

A prata ocorre, naturalmente, em vários estados de oxidação, sendo que os estados 

mais comuns são prata elementar (estado de oxidação 0) e íon monovalente de prata (estado 

de oxidação +1) (AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY 

(ATSDR), 1990). 

 
- Usos da prata 

A prata é usada na fabricação de jóias, minas, equipamentos eletrônicos, restaurações 

de amálgamas dentais e em materiais fotográficos, considerados a maior fonte de prata 

liberada para o ambiente (ATSDR, 1990; BENDASSOLI et al., 2003).  

É usada em espelhos, suplementos médicos para tratamento de queimaduras, como 

catalisador, na fabricação de formaldeído e óxido de etileno, como agente ativo para 

purificação e desinfecção de água de consumo e água de piscinas (GRAYSON, 1983; 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1977; SMITH; CARSON, 1977).  

Além disso, íons de prata são usados como agentes antibacterianos (BECKER, 1987; 

BECKER; SPADARO, 1978; FOX; RAPPOLE; STANFORD, 1969; WEBSTER et al., 

1981).   

No passado, a prata foi usada para próteses cirúrgicas e/ou splints, fungicidas e 

moedas, e o nitrato de prata foi usado como colírio para olhos, para prevenir cegueira causada 

por gonorréia (ATSDR, 1990). 
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- Exposição por inalação de prata 

A maioria das pessoas está exposta diariamente a baixas concentrações de prata, 

principalmente nos alimentos e na água, mas a exposição também pode ocorrer pelo contato 

dérmico e pela respiração do ar com compostos de prata. Assim, esse metal pode entrar no 

organismo humano por meio do trato digestivo e pulmões ou pode penetrar por meio da pele, 

quando as mãos são colocadas em contato com soluções contendo prata, assim como aquelas 

usadas em fotografias, ou quando medicamentos contendo prata são tomados ou aplicados na 

pele ou gengivas. Entretanto, a maioria desse metal, que é ingerido ou respirado, sai do corpo 

nas fezes em menos de uma semana, muito pouco passa por meio da urina, podendo 

acumular-se em muitos lugares do corpo (ATSDR, 1990). 

Presume-se que as rotas predominantes de exposição à prata, em local de trabalho, são 

as rotas inalatória e dérmica. A rota dérmica é mais importante, quando prolongado contato 

com a prata em solução ocorre, como em processamento fotográfico (ATSDR, 1990). 

Há meios confiáveis e precisos de se avaliar concentração de prata no organismo, 

como no sangue, na urina, nas fezes e nos tecidos corporais de indivíduos expostos. Pelo fato 

das amostras de urina e sangue serem fáceis de coletar, esses fluidos são mais frequentemente 

usados para avaliar a exposição à prata (ATSDR, 1990). 

Divincenzo, Giordano e Schriever (1985) examinaram o conteúdo de prata do sangue, 

urina e fezes de trabalhadores expostos a concentrações de 0,001 a 0,1 mg/m3 de prata 

insolúvel, em instalações de produção de materiais fotográficos. Nos trabalhadores expostos, 

a prata foi detectada em 80% das amostras de sangue e em 100% de amostras fecais 

(concentrações médias de 0,011 ug g-1 e 15 ug g-1, respectivamente). A prata foi detectada em 

6% de amostras de urina de trabalhadores expostos, com uma concentração média de 0,009 ug 

g-1. Foi também detectada nas fezes de indivíduos controle (não expostos ocupacionalmente), 

numa concentração média de 1,5 ug g-1. De acordo com os resultados desta pesquisa, 

presume-se que essa exposição ocupacional pode ter ocorrido, principalmente, pela via 

inalatória. 

Phalen e Morrow (1973) relataram que 96%, 2,4% e 0,35% da dose inicialmente 

depositada nos pulmões de um cachorro, após administração intratraqueal, foi detectada nos 

pulmões, fígado e sangue, respectivamente, seis horas após exposição. A prata restante foi 

detectada na vesícula biliar e bile (0,14%), intestinos (0,1%), rins (0,06%) e estômago (0,2%). 

A distribuição de prata metálica, 22 dias após a exposição, deu-se principalmente, no fígado 

(0,49%), cérebro (0,035%), vesícula biliar e bile (0,034%), intestinos (0,028%), pulmões e 

traqueia (0,019%), osso (0,014%), estômago (0,012%), coração (0,09%), e músculo (0,007%). 
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Em ambas as vezes, a maioria da prata encontrada foi no fígado (aproximadamente 77% do 

total de prata do corpo, excluindo o conteúdo dos pulmões).  

Alguns efeitos respiratórios foram observados em humanos após inalação de 

compostos de prata. Forycki et al. (1983) relataram um caso em que o trabalhador tornou-se 

doente horas após trabalhar com lingotes de prata fundida, apresentando sintomas no sistema 

respiratório. A concentração e composição química da prata no ar do local de trabalho não era 

conhecida, não tendo sido relatada história de exposição à prata anteriormente. Os sintomas 

iniciais vistos nesse paciente incluíam crepitações audíveis durante respiração, pulso rápido, 

baixa oxigenação contida no sangue capilar e espessamento dos pulmões, e avançaram para 

falência respiratória aguda que com o tempo foi recuperada.  

A exposição ocupacional a poeiras de prata pode também levar à irritação respiratória 

(ROSENMAN; MOSS; KON, 1979; ROSENMAN; SEIXAS; JACOBS, 1987).  

Dores abdominais têm sido relatadas por trabalhadores expostos a nitrato e óxido de 

prata em ambientes de trabalho. A dor foi descrita como “ardente e aliviada por antiácidos” e 

relatada em 10 dos 30 trabalhadores examinados. Esse sintoma correlacionou, 

significantemente, com concentração de prata no sangue, indicando que aqueles 

trabalhadores, expostos a concentrações mais altas de nitrato e/ou óxido de prata no ar, 

sofriam mais dores abdominais (ROSENMAN; MOSS; KON, 1979). 

Em outro estudo ocupacional com trabalhadores expostos à prata, conduzido por 

Rosenman, Moss e Kon (1979), foram relatadas contagens de sangue normais, com exceção 

de um indivíduo que apresentou elevado nível de hemoglobina.  

Em um estudo realizado por Pifer et al. (1989), trabalhadores, cronicamente expostos a 

compostos de prata insolúvel, exibiram uma diminuição na contagem de células vermelhas 

sanguíneas e um aumento no volume corpuscular.  

Exposição ocupacional à poeira de prata tem sido associada com aumento de excreção 

de uma enzima renal (N-etil-B-D-glucosaminidase) e com diminuição de remoção de 

creatinina. Entretanto, os trabalhadores, nesse estudo, foram também expostos a cádmio, que 

foi detectado na urina de cinco dos 27 trabalhadores estudados. O cádmio é nefrotóxico e a 

distinção dos efeitos dos dois metais nos rins não foi possível (ROSENMAN; SEIXAS; 

JACOBS, 1987). 

Queimaduras de pele e olhos, causadas por contato com nitrato de prata, têm sido 

relatadas em trabalhadores (MOSS et al., 1979; ROSENMAN; MOSS; KON, 1979). 

Em um estudo ocupacional realizado por Rosenman, Moss e Kon (1979), depósitos 

granulares foram observados na conjuntiva e córnea dos olhos de 20 dos 30 trabalhadores.  
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Uma investigação sobre queixas de trabalhadores que trabalham com prata encontrou 

que 21% e 25% exibiram argirose na conjuntiva e córnea (mancha ou deposição de prata), 

respectivamente. Além disso, 74% dos sujeitos exibiram algum grau de pigmentação interna 

nasal-septal. Entretanto, nenhuma associação foi observada entre deposição de prata e 

prejuízo ocular (PIFER et al., 1989). 

De acordo com o documento “Toxicological profile for silver” da Agency for toxic 

substances and disease registry - ATSDR, não foram encontrados estudos na literatura 

científica que relacionavam efeitos cardiovasculares, musculoesqueletais ou morte em 

humanos ou animais após exposição por inalação de prata (ATSDR, 1990). 

 

- Exposição oral à prata 

Os compostos de prata são absorvidos por humanos por meio da membrana mucosa 

oral e vias nasais (ATSDR, 1990). 

Um dos problemas resultantes da exposição à prata é a ocorrência de Argiria 

generalizada, uma doença caracterizada pela descoloração cinza ou cinza azulada da pele. De 

acordo com Marshall e Schneider (1977), foi diagnosticado Argiria em uma mulher que 

aplicou repetidamente solução de nitrato de prata em sua gengiva, o que sugere a absorção da 

prata por meio da mucosa oral.  

A distribuição da prata por vários tecidos corporais depende da rota, quantidade de 

prata administrada e de sua forma química. Uma dose oral de prata, após absorção, passa 

primeiro pelo fígado, resultando em excreção dentro da bile, reduzindo, assim, a distribuição 

sistêmica a tecidos corporais. A distribuição subsequente da prata restante é similar à 

distribuição de prata absorvida após exposição por inalação, rotas dérmicas e após injeção 

intramuscular ou intravenosa (FURCHNER; RICHMOND; DRAKE, 1968). 

Após exposição oral de acetato de prata em humanos, a prata é eliminada, 

principalmente, nas fezes, com pequenas quantidades eliminadas na urina (EAST et al., 1980).  

Não foram localizados estudos que relacionavam a morte em humanos após exposição 

oral à prata e a compostos de prata. Entretanto, a morte de ratos foi observada após ingestão 

de prata coloidal e compostos de prata inorgânica e, também, foi relatada morte de ratos após 

ingestão oral aguda de prata coloidal (DEQUIDT; VASSEUR; GROMEZ-POTENTIER, 

1974).  

Matuk, Ghosh e Mcculloch (1981) relataram morte em ratos que recebiam 222,2 mg 

de nitrato de prata/kg/dia na água de consumo.  
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As mortes começaram a ocorrer no período da 23ª a 37ª semana do experimento, 

durante o qual os animais expostos também mostraram uma diminuição de peso comparado 

aos animais que receberam somente água.  

Estudos relacionando efeitos respiratórios, gastrointestinais, hematológicos, 

musculoesqueletais, hepáticos, renais e cardiovasculares em humanos ou animais após 

exposição oral à prata e a compostos de prata não foram localizados na literatura (ATSDR, 

1990). 

Um estudo relatou aumento do ventrículo esquerdo em ratos após 29 meses de 

exposição oral a nitrato de prata e prata clorada na água de consumo. O tamanho do ventrículo 

esquerdo aumentou com a exposição e duração, mostrando uma tendência de aumento com a 

prata. Os autores sugerem que o aumento de tamanho do ventrículo poderia ser causado pela 

hipertensão, mas medidas da pressão sanguínea não foram realizadas. Exames 

histopatológicos dos tecidos revelaram somente alguns depósitos granulares espalhados no 

coração. Os efeitos no tamanho do ventrículo esquerdo foram visto na dose de 88,9 mg de 

prata/kg/dia (OLCOTT, 1950). 

A doença Argiria foi observada em indivíduos que ingeriram compostos de prata 

metálica em pequenas doses em períodos de meses a anos. Durante exames histopatológicos 

da pele desses indivíduos, grânulos de prata foram observados (ATSDR, 1990). 

Casos de Argiria foram relatados em pessoas que fizeram uso excessivo de pastilhas 

com acetato de prata para parar de fumar; soluções de nitrato de prata para tratamento de 

doença periodontal e cápsulas contendo nitrato de prata, para alívio de desconforto 

gastrointestinal (AASETH et al., 1981; BLUMBERG; CAREY, 1934; EAST et al., 1980; 

MACINTYRE et al., 1978; MARSHALL; SCHNEIDER, 1977; SHELTON; GOULDING, 

1979; SHIMAMOTO; SHIMAMOTO, 1987). O único sintoma comum nesses casos foi a 

pigmentação cinza da pele. As biópsias de pele desses indivíduos revelaram concentrações de 

depósitos granulares (BLEEHEN et al., 1981; MACINTYRE et al., 1978). 

Estudos que relacionavam efeitos imunológicos e de desenvolvimento em humanos ou 

animais após exposição oral à prata e a compostos de prata não foram localizados. Vários 

relatos descreveram a deposição de grânulos contendo prata nos tecidos do sistema nervoso 

central; contudo, não há evidência que relaciona a deposição desses grânulos a efeitos 

neurotóxicos da exposição à prata (ATSDR, 1990).  

Um estudo revelou que 20 ratos expostos a nitrato de prata na água de consumo por 

quatro meses apresentaram alguns depósitos no sistema nervoso central e se tornaram menos 

ativos do que os controles não expostos. A concentração mais alta de depósitos granulares 
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ocorreu em certas áreas envolvidas no controle motor, com menores quantidades observadas 

no gânglio basal, núcleo anterior olfatório e no córtex em geral. Entretanto, não foi 

estabelecida uma relação específica entre a deposição de grânulos nessas áreas do cérebro 

após ingestão de prata e a diminuição na atividade motora (RUNGBY; DANSCHER, 1984). 

Também não foram encontrados na literatura estudos que relacionavam efeitos 

reprodutivos em humanos, efeitos genotóxicos e câncer em humanos ou animais após 

exposição oral à prata e a compostos de prata (ATSDR, 1990). 

 Não foi observada diminuição da fertilidade em ratos expostos por mais de 2 anos a 

88.9 mg de prata/Kg/dia na água de consumo (OLCOTT, 1948). 

 

- Exposição dérmica à prata 

Os compostos de prata são absorvidos pela pele humana sem lesão. Segundo Buckley 

(1963), tiossulfato de prata penetrou na pele intacta de um trabalhador fotoquímico por meio 

das glândulas sudoríparas e depositou-se na derme levando ao desenvolvimento de Argiria 

localizada em 6 meses de exposição. 

Os compostos de prata também são absorvidos pela pele de humanos machucada. A 

prata foi detectada na urina, sangue e tecidos corporais de humanos com graves queimaduras 

na pele após tratamento com preparações tópicas contendo 0,5% de nitrato de prata para 

prevenir infecção bacteriana (BADER, 1966).  

A absorção de nitrato de prata pela pele intacta de porcos também foi demonstrada. A 

quantidade absorvida estimada foi de, aproximadamente, 1% da dose aplicada dentro de cinco 

horas de exposição (WAHLBERG, 1965). 

De acordo com Bader (1966), após aplicação tópica de nitrato de prata para tratamento 

de queimaduras em dois homens, a prata foi distribuída para os músculos (0,03-2,3 mg L-1), 

fígado (0,44 mg L-1), baço (0,23 mg L-1), rins (0,14 mg L-1), coração (0,032-04 mg L-1) e 

ossos (0,025 mg L-1).  

Não foram localizados estudos envolvendo a excreção de prata por humanos ou 

animais após exposição dérmica à prata elementar ou a compostos de prata. Uma vez que a 

absorção pela pele e a distribuição para os tecidos corporais ocorrem, pode-se esperar que a 

eliminação seja similar àquela da prata absorvida via oral ou por inalação, que é 

principalmente via fezes, com quantidades mínimas excretadas na urina (ATSDR, 1990). 

Estudos que relacionavam a morte em humanos após exposição dérmica à prata e a 

compostos de prata não foram localizados (ATSDR, 1990). 
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Também não foram localizados estudos que relacionavam efeitos respiratórios, 

cardiovasculares, gastrointestinais, hematológicos, musculoesqueletal, hepáticos, renais e 

oculares em humanos ou animais após exposição dérmica à prata e a compostos de prata 

(ATSDR, 1990). 

Casos médicos indicam que exposição dérmica à prata e a compostos de prata, por 

longos períodos de tempo podem levar à descoloração local da pele (BUCKLEY, 1963; 

MCMAHON; BERGFELD, 1983).  

Foi observada diminuição de peso corporal em porcos após aplicação de 81 mg de 

nitrato de prata a 3,1 cm2 de pele. Ao final de oito semanas, os porcos expostos a nitrato de 

prata pesavam, aproximadamente, 10-20% menos do que os controles não expostos e 

controles expostos à água destilada (WAHLBERG, 1965). 

 

- Toxicocinética da Prata 

A prata não foi uniformemente distribuída em órgãos e tecidos de ratos após injeção 

intravenosa e intramuscular de prata metálica e/ou nitrato de prata. As concentrações mais 

altas foram encontradas no trato gastrointestinal, fígado, sangue, rins, músculos, osso e pele, 

respectivamente (SCOTT; HAMILTON, 1950). Após injeção intravenosa, as mais altas 

concentrações foram encontradas no fígado, pâncreas, baço e plasma (KLAASSEN, 1979).  

A prata é eliminada do sistema via fígado (FURCHNER; RICHMOND; DRAKE, 

1968; SCOTT; HAMILTON, 1950). A deposição de prata não eliminada pode ocorrer ao 

longo da membrana glomerular renal (CREASEY; MOFFAT, 1973; DANSCHER, 1981; 

HAM; TANGE, 1972; MOFFAT; CREASEY, 1972), em células Kupffer e em células 

endoteliais sinusoides do fígado (DANSCHER, 1981).  

A prata foi detectada intra e extracelularmente na pele e mucosa da língua, células da 

zona glomerulosa, zona fasciculada das glândulas adrenais e nas partes exócrinas e endócrinas 

do pâncreas (DANSCHER, 1981). 

Em roedores, a prata atravessa a placenta e penetra nos fetos após injeção 

intraperitoneal de prata nas mães. A prata foi detectada no fígado e tecidos do cérebro de fetos 

de ratos (RUNGBY; DANSCHER, 1983). 

A exposição ocupacional a compostos de prata não afetaram contagens sanguíneas, 

sugerindo que efeitos hematológicos não são um indicador sensível de toxicidade de prata. A 

prata é depositada na membrana glomerular do fígado de animais e, portanto, pode afetar a 

função renal. Entretanto, estudos de função renal em animais não foram localizados e estudos 
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ocupacionais em humanos não são adequados para estabelecer uma clara relação entre 

exposição à prata e prejuízo renal (ATSDR, 1990). 

Hill e Pillsbury (1939) relatam que doses totais de 1,4 g de prata (como nitrato de 

prata) ingerido em pequenas doses, por vários meses, podem causar Argiria. 

Efeitos neurológicos atribuídos à prata não foram relatados. Também não foram 

encontrados estudos envolvendo efeitos de desenvolvimento em humanos após exposição à 

prata. Não há evidência em humanos que sugere que a prata afeta a reprodução, embora 

estudos, especificamente dirigidos a este ponto em humanos, não foram localizados (ATSDR, 

1990).  

Um estudo em cinco ratos encontrou que uma única injeção subcutânea de 0,04 

milimol kg-1 de nitrato de prata causou prejuízo histopatológico temporário no tecido 

testicular. Após 18 horas dessa única injeção, a prata causou contração, edema e deformação 

dos túbulos epidídimos (HOEY, 1966). 

Ainda, outro estudo relata que a injeção intrauterina direta de nitrato de prata terminou 

com a gravidez de macacos. Uma única dose de injeção intrauterina de solução de 1% de 

nitrato de prata (0,78 mg kg-1) resultou em sangramento vaginal por um ou dois dias após o 

tratamento (DUBIN et al., 1981). 

Estudos que examinaram a mutagenicidade ou genotoxicidade da prata em células 

humanas, in vivo ou in vitro, não foram localizados. Alguns dados existentes sobre 

mutagenicidade são inconsistentes, mas dados sobre a genotoxicidade sugerem que o íon prata 

é genotóxico. É evidente que o íon prata, junto com DNA, em solução in vitro, pode interagir 

com DNA em meios que causam quebra na fita e afetem a fidelidade da replicação de DNA 

(GOFF; POWERS, 1975; LUK; MAKI; HOOVER, 1975; ROBINSON; CANTONI; COSTA, 

1982; SCICCHITANO; PEGG, 1987).  

Não há informação sobre morte em humanos após exposição à prata por qualquer rota 

(ATSDR, 1990). 

 

-Exposição ocupacional à prata 

De 1972-1974, a Pesquisa Nacional de Perigo Ocupacional realizada nos Estados 

Unidos da América (EUA) estimou que 19.343 trabalhadores norte-americanos, em 2.163 

fábricas, foram potencialmente expostos à prata (NATIONAL INSTITUTE FOR 

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH), 1976).  

Dados preliminares de uma segunda pesquisa em local de trabalho nos EUA (Pesquisa 

Nacional de Exposição Ocupacional 1980-1983) indicaram que 67.054 trabalhadores norte-
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americanos, incluindo 15.673 mulheres, em 3.123 fábricas, estavam potencialmente expostos 

à prata em ambiente de trabalho (NIOSH, 1984).  

Outros processos industriais, como processamento de químicos da prata, tais como, 

nitrato e óxido de prata para usos fotográficos e refinamento de prata, atuam como potenciais 

fontes de exposição ocupacional à prata (DIVINCENZO; GIORDANO; SCHRIEVER, 1985). 

Scow et al. (1981) estimaram que uma pessoa revelando seis rolos de filme, podia 

estar exposta a mais de 16 g de prata pelo contato dérmico com soluções fotográficas. 

Entretanto, muitas pessoas usam instrumentos ou luvas durante a revelação de filmes, 

diminuindo essa exposição, e a inalação não é considerada uma rota significativa de 

exposição durante o processamento de filme por causa da baixa volatilidade da prata em 

solução.   

 

- Produção e disposição final de prata 

A prata é um elemento raro que ocorre, naturalmente, em sua forma pura como um 

metal branco, dúctil e em minérios, tem uma abundância média de, aproximadamente, 0,1 mg 

L-1 na crosta da terra e de, aproximadamente, 0,3 mg L-1 no solo; a prata ocorre, 

principalmente, como sulfetos, em associação ao ferro, chumbo e ouro, e é encontrada em 

superfícies aquáticas em várias formas (ATSDR, 1990). 

Esse metal é liberado para o ar e água por meio de processos naturais assim como pelo 

desgaste das rochas e erosão dos solos. Algumas atividades humanas também liberam prata 

para o ar, como processamento de minérios, refinamento de aço, fabricação de cimento, 

combustão de combustível fóssil e incineração de resíduos. A mineração e combustão de 

combustíveis fósseis emitem finas partículas de prata que podem ser transportadas por longas 

distâncias e depositadas com precipitação. A maior fonte de liberação de prata para águas 

superficiais é proveniente de efluentes de processamento radiográfico; as liberações da 

indústria fotográfica e de disposição de lodo de detritos são as maiores fontes de 

contaminação do solo com prata (ATSDR, 1990). 

 

- Liberação da prata para o meio ambiente 

As formas mais frequentes de prata, na atmosfera, são: prata metálica, sulfeto de prata, 

sulfato de prata, carbonato de prata e haleto de prata (SMITH; CARSON, 1977). 

  Nos EUA, o total anual de liberação de prata para a atmosfera, proveniente de 

processos de produção e usos, foi estimado, em 1978, em 77.700 kg. Desta quantidade, 

30.000 kg foi liberado da produção de metais, 22.000 kg do uso de contatos eletrônicos e 
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condutores, 9.000 kg de combustão de carvão e petróleo, 7.000 kg de produção de ferro e aço, 

2.000 kg de fabricação de cimento, e o restante de usos diversos, sendo que os resíduos 

urbanos eram a fonte de um adicional de 10.000 kg (SCOW et al., 1981). 

O total de liberação de prata anual, nos EUA, para superfícies aquáticas, em 1978, 

provenientes de processos de produção e usos foi estimado em 125.000 kg. Desta quantidade, 

65.000 kg foi liberado de reveladores fotográficos, 54.000 kg de fabricação fotográfica, 5.000 

kg de produção de metais e o restante de usos diversos. Um adicional de 70.000 kg foi 

estimado ser liberado do tratamento de detritos de plantas, 72.000 kg de resíduos urbanos e 

438.000 kg de fontes naturais (ex: erosão do solo) (SCOW et al., 1981). Outras fontes de prata 

liberadas para superfícies aquáticas incluem efluentes de indústrias têxteis (RAWLINGS; 

SAMFIELD, 1979), efluentes de refinarias de petróleo (SNIDER; MANNING, 1982) e 

efluentes de incineradores municipais (LAW; GORDON, 1979).  

O total anual de prata liberada, nos EUA, no solo, provenientes de processos de 

produção e usos, em 1978, foi estimado em 1,01 milhões de Kg (SCOW et al., 1981). Desta 

quantidade, 630.000 kg foram liberados pela indústria fotográfica, 165.000 kg de produção de 

metais, 150.000 Kg de usos em contatos elétricos e condutores, 60.000 kg de usos em ligas e 

soldas e o restante de usos diversos. Um adicional de 370.000 kg a 520.000 kg foi estimado 

ser liberado dos resíduos urbanos e 220.000 kg do tratamento de esgoto. Smith e Carson 

(1977) estimaram que o uso de prata, em materiais fotográficos, contribuiu, no ano, com 

370.000 kg de lodo de detritos; desta quantidade, 52,5% foi colocada em aterros, 26,7% foi 

colocado em lagoas, e 20,8% foi espalhado no solo.  

A maior fonte de prata em solos cultivados é originada da aplicação de lodo na 

agricultura. Outras fontes antropogênicas de prata, no solo, incluem deposição atmosférica, 

aterro de resíduos domésticos, lodo e resíduos industriais (SMITH; CARSON, 1977).     

A prata é liberada para atmosfera como um aerossol. As partículas finas no aerossol 

tendem a ser transportadas a longas distâncias na atmosfera e são depositadas com 

precipitação. Aproximadamente, 50% da prata liberada na atmosfera, provenientes de 

operações industriais, são transportadas por mais de 100 quilômetros (SCOW et al.,1981). 

O transporte da prata, em superfícies aquáticas e solos, é influenciado pela forma 

específica do composto. Lindsay e Sadiq (1979) afirmaram que, sob condições de oxidação, 

os principais compostos de prata seriam brometos, cloretos e iodetos, enquanto, sob condições 

de redução, o metal livre e sulfito de prata predominariam. 
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Em um estudo realizado por Whitlow e Rice (1985), a prata encontrada na água do rio 

estava nas seguintes formas: íon prata (Ag+): 53-71%; prata clorada (Ag Cl-): 28-45%; íon de 

prata clorada (AgCl2): 0,6-2%.  

A mobilidade da prata no solo é afetada pela drenagem, pois a prata tende a ser 

removida de solos bem drenados, pelo potencial de oxidação e redução, pelas condições de 

pH que determinam a reatividade do ferro e complexos de manganês que tendem a imobilizar 

a prata e pela presença de matéria orgânica (que complexa com a prata e reduz sua 

mobilidade) (BOYLE, 1968).  

 

- Presença de prata em efluentes de processamento radiográfico 

A concentração de prata encontrada em efluentes de processamento radiográfico 

depende da quantidade de filmes processados. Em 1997, o uso mundial de prata ligado ao 

processamento fotográfico gerou 6.600 toneladas. Deste total, 2.480 toneladas foram geradas 

apenas em processamentos radiológicos (ITRONICS, 2000). 

A maior fonte de prata não reciclada na massa de resíduos é atribuída ao uso de 

materiais fotográficos por consumidores de pequena escala (SMITH; CARSON, 1977). Eles 

tendem a ser liberados na forma de tiossulfato de prata, que é convertido em formas de prata 

insolúvel por microrganimos durante o tratamento de esgoto (GRAYSON, 1983).  

 

- Métodos analíticos para determinação de prata 

Várias técnicas analíticas são usadas para determinações de rotina da prata em 

amostras biológicas e abióticas, sendo que a absorção atômica e espectroscopia de emissão de 

plasma são as técnicas analíticas mais usadas para determinação de concentrações de prata no 

ar, solo e água (HOWE; DOBSON, 2002).  

O espectrofotômetro de absorção atômica oferece alta detectabilidade 

(subnanograma/grama de amostra) e requer, relativamente, pequenas quantidades de amostras 

para análise de tecidos biológicos (DIVINCENZO; GIORDANO; SCHRIEVER, 1985; 

SEGAR; GILIO, 1973).  

A espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) é uma 

técnica baseada na ionização dos elementos por uma fonte de plasma induzida por gás de 

argônio e um detector de massa para a separação e quantificação dos mesmos, possuindo 

capacidade multielementar e alta sensibilidade.  

A precisão e a exatidão obtidas são comparáveis àquelas fornecidas por outras técnicas 

analíticas monoelementares (GINÉ, 1999). 
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- Recuperação da prata em efluentes de processadores de imagem radiográfica 

Vários autores destacam que há muitas razões para se recuperar a prata de efluentes 

radiográficos, principalmente pelo fato desse metal ser obtido de reservas minerais, que são 

finitas, com risco de escassez, apresentando um alto valor agregado. Além dos danos 

ambientais, o descarte da prata, como resíduo, representa também um prejuízo financeiro 

(BENDASSOLI, et al., 2003; FELLENBERG, 1980; SKINNER, 1970).  

A recuperação da prata deveria fazer parte do processamento radiográfico, 

considerando que o reaproveitamento pode render lucro com a venda do material; além disso, 

a reciclagem desse metal minimizaria o impacto ambiental (MANAGEMENT..., 1990). 

Procedimentos para a recuperação da prata, em resíduos de laboratório e em chapas 

radiográficas, filmes e papéis fotográficos, são recomendados por Martins e Abrão (2000), 

Oliveira, Uchinei e Bezerra (1983) e Sobral e Granato (1984). 

Segundo dados levantados, há várias técnicas para a recuperação da prata, entre as 

quais as que têm como base a eletrólise, as técnicas de deslocamento metálico (cementação) e 

as que empregam a precipitação química (RIBEIRO; SANTOS; SOBRAL, 2005).  

Também há tecnologias complementares, como troca iônica para o tratamento da água 

de lavagem de filmes radiográficos e/ou de soluções mais diluídas de fixadores (RIBEIRO; 

SANTOS; SOBRAL, 2005).  

A recuperação eletrolítica também tem sido sugerida para recuperação de prata em 

resíduos de água, resíduos sólidos e efluentes gasosos (CENTER FOR HAZARDOUS 

MATERIALS RESEARCH (CHMR), 1989).  

Alguns autores ainda afirmam que o processo de recuperação da prata mais usado é a 

eletrólise das soluções com fixador, o que permite a recuperação direta da prata sobre um 

cátodo metálico, em geral, de aço inox (MARTINS; ABRÃO, 2000; OLIVEIRA; UCHINEI; 

BEZERRA, 1983; SOBRAL; GRANATO, 1984).  

Esse processo, quando adequadamente conduzido, pode resultar numa recuperação de 

prata superior a 95% (ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA), 1991).   

Hocevar e Rodriguez (2002), num estudo sobre a avaliação do impacto ambiental 

gerado por efluentes fotográficos, gráficos e radiológicos em Porto Alegre-RS, comprovaram 

a toxicidade aguda e crônica dos efluentes desses serviços e a eficácia da remoção da prata 

por troca metálica, obtendo 99,9% de eficiência. Também verificaram que a quantidade de 

prata remanescente no efluente encontrava-se, ainda, acima do parâmetro legal de 

lançamento, o que indicou a necessidade de ajuste no processo de tratamento para o alcance 

do valor permitido. 
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-Limites permissíveis de prata no ambiente 

As agências e órgãos ambientais do Brasil e do mundo têm limites estabelecidos de 

exposição à prata em ambientes de trabalho e concentrações máximas permitidas para 

lançamento de prata no ambiente. 

A Agência de Proteção Ambiental Americana - EPA (Environmental Protection 

Agency) sugere que o nível de prata na água de consumo humano não deva ser maior do que 

0,05 mg L-1 (ATSDR, 1990). 

O limite de exposição permissível - PEL (Permissible Exposure Limit) de prata para 

trabalhadores expostos durante turno de 8 horas diárias e 40 horas semanais estabelecido pela 

- OSHA (Occupational Safety and Health Administration) é de 0,01 mg/m3 no ar do ambiente 

da sala de trabalho (ATSDR, 1990). 

No Brasil, de acordo com a resolução Conama no 357, de 17 de março de 2005, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, o 

valor máximo de prata permitido para lançamento em efluentes é de 0,1 mg L-1 (BRASIL, 

2005a).  

No estado de São Paulo há ainda o Decreto no 8.468 de 8/9/1976 que aprova o 

regulamento da Lei no 997 de 31/5/1976 que dispõe sobre a prevenção e o controle da 

poluição do meio ambiente (SÃO PAULO, 1976). 

Esse Decreto afirma, em seu artigo 18, que os efluentes de qualquer fonte poluidora 

somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nas coleções de água com 

concentrações máximas de prata de 0,02 mg L -1 (SÃO PAULO, 1976). 

Segundo o artigo 19, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser 

lançados em sistema público de esgoto provido de estação de tratamento com concentrações 

máximas de prata de 1,5 mg L-1 (SÃO PAULO, 1976).  
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2.5 HIDROQUINONA  

 

- Características gerais da hidroquinona 

Além da prata, outras substâncias químicas estão presentes nos efluentes de 

processamento radiográfico assim como a hidroquinona. 

A hidroquinona também é conhecida como 1,4 benzenodiol; p-benzenodiol; 

benzohidroquinona; benzoquinol; 1,4-dihidroxibenzeno; p-dioxibenzeno; p-dioxobenzeno; 

hidroquinol; hidroquinole; alfa-hidroquinona; p-hidroquinona; p-hidroxifenol; quinol e B-

quinol (ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA (EHC), 1994; NIOSH, 1978).  

É uma substância sem odor e sabor, que possui aparência sólida branca, castanho claro 

a cinza (SÃO PAULO, 2006a).  

De acordo com o documento da Environmental Health Criteria (EHC, 1994), que 

fornece dados sobre efeitos de substâncias químicas sobre a saúde humana e o ambiente, a 

hidroquinona possui ponto de fusão de 173-174°C e ponto de ebulição de 287°C. É 

combustível quando pré-aquecida; seu limite de exposição é pequeno quando exposto ao calor 

e reativo a altas temperaturas ou pressão. Sua pressão de vapor é de 2,4x 10-3 Pa a 25°C (1,8 x 

10-5 mmHg), possui gravidade específica de 1.332 a 15°C e densidade de vapor de 3,81.  

Sua solubilidade em água é de 59 g L-1 a 15°C, 70 g L-1 a 25°C e 94 g L-1 a 28°C. É 

solúvel na maioria dos solventes orgânicos polares. Com relação aos solventes orgânicos, a 

solubilidade dessa substância varia de 57% em etanol a menos de 0,1% em benzeno. 

A hidroquinona é um agente redutor, reversivelmente oxidada para semiquinona e 

quinona. Possui um potencial eletroquímico de mais de 286 mV para a 

benzoquinona/hidroquinona a 25°C e pH 7 em baixas condições constantes. 

Sua análise é feita por titrimetria, espectrofotometria ou, mais comumente, por 

técnicas cromatográficas. 

A hidroquinona ocorre nas formas livres e conjugadas em bactérias, plantas e animais; 

é também produzida industrialmente em vários países. Em 1979, a capacidade de produção 

mundial excedeu 40.000 toneladas, enquanto, em 1992, foi de, aproximadamente, 35.000 

toneladas. É muito usada em cosméticos e preparações médicas, como agente redutor, 

revelador fotográfico, antioxidante ou estabilizador para certos materiais que polimerizam na 

presença de radicais livres, como químicos intermediários para a produção de antioxidantes, 

antiozonantes, agroquímicos e polímeros. 

A hidroquinona ocorre no meio ambiente como resultado de processos feitos pelo 

homem, bem como, em produtos naturais de plantas e animais. Liberações antropogênicas de 
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hidroquinona podem ocorrer durante sua produção e uso em aplicações fotográficas, 

antioxidantes, pinturas e pigmentos, produtos químicos da agricultura, combustíveis de 

motores e óleos, além de ser liberada para o ambiente nos efluentes de processamento 

radiográfico (CANADÁ, 2008). Devido a suas propriedades físico-químicas, a hidroquinona, 

quando liberada no ambiente, é distribuída principalmente para compartimento aquático. É 

degradada como resultado de processos fotoquímicos e biológicos, consequentemente não 

persiste no meio ambiente. A bioacumulação não é observada (EHC, 1994). 

Ainda segundo a o documento da Environmental Health Criteria (EHC, 1994), dados 

sobre concentrações de hidroquinona no ar, solo ou água não foram encontrados, entretanto, a 

hidroquinona foi encontrada em fumaça de cigarros sem filtro em quantidades variáveis de 

110 a 300 mg/por cigarro. A hidroquinona também foi encontrada em produtos alimentícios 

derivados de plantas (ex: germe de trigo), em preparo de café e em chás preparados de folhas 

de algumas bagas onde a concentração, algumas vezes, excede 1%. 

As principais rotas de exposição à hidroquinona para a população em geral são a 

ingestão oral e a inalação. Pessoas que lidam com fotos podem estar expostas à hidroquinona 

dermatologicamente ou por inalação. Entretanto, dados sobre concentrações de exposição não 

estão disponíveis. A exposição dérmica pode também resultar do uso de produtos cosméticos 

e médicos contendo hidroquinona, como os clareadores de pele (CANADÁ, 2008; EHC, 

1994). 

Os países da Comunidade Europeia têm restringido seu uso em cosméticos para 2% ou 

menos. Nos EUA, a FDA - Food and Drug Administration tem proposto concentração entre 

1,5 e 2% em clareadores de pele. A concentração acima de 4% pode ser encontrada em 

medicamentos prescritos e, em alguns países, concentrações até mais altas podem ser 

encontradas em clareadores de pele (CANADÁ, 2008). 

Alguns dados de monitoramento de higiene industrial são disponíveis para a 

hidroquinona. A concentração média no ar, durante manufatura e processamento dessa 

substância, está na faixa de 0,13 a 0,79 mg/m3 e os limites de exposição ocupacional no ar, em 

diferentes países, possuem taxa de 0,5 a 2 mg/m3 (EHC, 1994). 

Oglesby, Sterner e Anderson (1947) encontraram uma concentração de 20-35 mg de 

hidroquinona/m3 em uma área de embalagem sem cabine de exaustão e 1-4 mg/m3 em uma 

área de empacotamento com cabine de exaustão, em uma usina de fabricação de 

hidroquinona. Os métodos analíticos não distinguiram entre hidroquinona e quinona. 

A hidroquinona é rapidamente e extensivamente absorvida no intestino e traqueia de 

animais; a absorção via pele é mais lenta, mas pode ser mais rápida com veículos como o 
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álcool. A hidroquinona distribui-se rapidamente e largamente entre os tecidos e é 

metabolizada em para-benzoquinona e outros produtos oxidados. A excreção da hidroquinona 

e seus metabólitos é rápida, ocorrendo principalmente via urina. A hidroquinona e/ou seus 

derivados reagem com diferentes componentes biológicos, como macromoléculas e moléculas 

de baixo peso molecular, com efeitos sobre o metabolismo celular (EHC, 1994). 

 

- Efeitos da hidroquinona na saúde humana 

Casos de intoxicação foram relatados após ingestão oral de hidroquinona pura ou de 

agentes reveladores fotográficos contendo hidroquinona. Os principais sinais de 

envenenamento incluíam urina escura, vômito, dores abdominais, taquicardia, tremores, 

convulsões e coma. Casos de mortes foram relatados após ingestão de agentes reveladores 

fotográficos contendo hidroquinona. Entretanto, em um estudo controlado com voluntários 

humanos, a ingestão de 300-500 mg de hidroquinona, diariamente, por um período de 3-5 

meses, não produziu nenhuma observação patológica no sangue e na urina (EHC, 1994). 

Ainda, segundo o mesmo documento as aplicações dermatológicas de hidroquinona 

em concentração abaixo de 3% em diferentes bases causaram efeitos desprezíveis em homens 

voluntários de diferentes raças humanas. Contudo, casos relatados sugerem que cremes 

clareadores da pele, contendo 2% de hidroquinona, têm produzido leucoedema e que 

hidroquinona (1% solução aquosa ou 5% creme) tem causado irritação (eritema ou manchas); 

além disso, dermatite de contato alérgica, devido à hidroquinona, também foi diagnosticada. 

A exposição combinada de hidroquinona e quinona no ar causa irritação nos olhos, 

sensibilidade à luz, injúrias no epitélio da córnea, úlceras na córnea e distúrbios visuais.  

Existem casos de perda da visão e irritação que ocorrem com exposição de 2,25 mg/m3 ou 

mais. Exposições, em longo prazo, causam manchas da conjuntiva e córnea e, também, 

opacidade. 

Fotógrafos que revelam seus próprios filmes (um processo que utiliza a hidroquinona) 

podem ser expostos dermatologicamente. 

A exposição pela poeira é também possível no preparo de soluções reveladoras, no 

entanto, não há dados sobre os níveis de exposição. 

 A exposição dérmica à hidroquinona pode também ocorrer de produtos cosméticos e 

de uso médico. 

Não há dados epidemiológicos adequados para avaliar a carcinogenicidade da 

hidroquinona em humanos. 
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- Efeitos agudos e crônicos da hidroquinona na saúde humana 

A hidroquinona consta na lista de substâncias perigosas para a saúde por ser 

mutagênica, sendo regulada pela OSHA - Occupational Safety & Health Administration e 

citada por agências como a ACGIH - American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists, DOT - Department of Transportation, NIOSH - The National Institute for 

Occupational Safety and Health, DEP - Department of Environmental Protection, HHAG -  

The Agency's Human Health Assessment Group, NFPA - National Fire Protection 

Association e EPA - Environmental Protection Agency (NEW JERSEY DEPARTMENT OF 

HEALTH AND SENIOR SERVICES (NJDHSS), 2002). 

A hidroquinona é uma substância tóxica que, se ingerida, afeta o sistema nervoso 

central, podendo ser letal em altas concentrações (WASHINGTON, 1993). A toxicidade para 

humano é de 29 mg kg-1 via oral, é irritante para nariz, garganta, olhos e pele e, se ingerida, 

pode causar dor de cabeça, tontura, náusea, vômito e perda de consciência (SÃO PAULO, 

2006a). 

É possível que ocorra alguns efeitos agudos (de curta duração) na saúde 

imediatamente ou pouco tempo após a pessoa se expor à hidroquinona. A exposição pode 

irritar e queimar os olhos, o contato pode irritar a pele e, se ingerida, pode causar 

envenenamento fatal. Alguns efeitos crônicos na saúde podem ocorrer em qualquer momento 

após a pessoa se expor à hidroquinona, podendo durar de meses a anos. A hidroquinona causa 

mutações e, portanto, pode originar risco de contrair câncer. Poucas evidências indicam que a 

hidroquinona pode causar danos aos fetos em desenvolvimento que possa reduzir a fertilidade. 

O contato repetido com hidroquinona pode causar mudanças na cor da pele, manchas e 

descoloração dos olhos, das pálpebras e dano permanente da visão. (NJDHSS, 2002). 

 

- Efeitos da hidroquinona sobre outros organismos  

O comportamento ecotoxicológico da hidroquinona relaciona-se com suas 

propriedades físico-químicas, como indução da sensibilidade à luz, pH e oxigênio dissolvido. 

Sua ecotoxicidade, que é geralmente alta (ex: menor que 1 mg L-1 para organismos aquáticos), 

varia de espécie para espécie. Algas, leveduras, fungos e plantas são menos sensíveis à 

hidroquinona do que outros organismos geralmente usados para teste de toxicidade. 

Entretanto, dentro do mesmo grupo taxonômico, a sensibilidade de diferentes espécies à 

hidroquinona pode variar muito (EHC, 1994). 
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- Minimização da exposição à hidroquinona 

A maneira mais efetiva para reduzir a exposição à hidroquinona consiste em realizar as 

operações em local com ventilação. O uso de máscaras é menos efetivo, entretanto, às vezes, é 

necessário. Além disso, manter boas práticas no trabalho pode reduzir o risco das exposições; 

são recomendadas as seguintes: as roupas dos trabalhadores contaminadas pela substância 

devem ser trocadas imediatamente; a roupa contaminada não deve ser levada para casa, 

devendo ser lavada por pessoas conscientes dos perigos da hidroquinona; o local de trabalho 

deve ter fonte de água para o enxágue dos olhos em caso de emergência e, duchas de 

emergência em caso de exposição dérmica; em caso de contato dérmico com a hidroquinona, 

a pele deve ser lavada imediatamente; não se deve comer, beber ou fumar onde se manipula, 

processa ou armazena a hidroquinona, pois a substância pode ser inalada (NJDHSS, 2002). 

O planejamento de sistemas de controle em local de trabalho é mais indicado do que o 

uso de equipamento de proteção individual; no entanto, em alguns locais de trabalho, pode ser 

adequado o uso desses equipamentos. A vestimenta de trabalho deve evitar o contato da pele 

com a hidroquinona, a roupa deve ser resistente, limpa e ser colocada todo dia antes do início 

do trabalho. Os olhos e a respiração também devem ser protegidos. A hidroquinona deve ser 

armazenada para evitar o contato com hidróxido de sódio, prevenindo, assim, reações 

violentas. Deve ser armazenada em recipientes bem fechados, em área fria, bem ventilada e 

longe de agentes oxidantes, tais como: percloratos, peróxidos, permanganatos, cloratos, 

nitratos, cloro, bromo e flúor (NJDHSS, 2002). 

 

- Oxidação da hidroquinona 

A hidroquinona é oxidada por uma variedade de oxidantes, incluindo ácido nítrico, 

halógenos, perssulfatos e sais de metal (NIOSH, 1978). É também oxidada por oxigênio 

molecular, em soluções alcalinas e reage com oxigênio molecular (auto-oxidação) (EHC, 

1994).  

Segundo o documento Environmental Health Criteria (EHC, 1994), em média, a taxa 

de auto-oxidação é pH dependente, ocorre, muito rapidamente, em pH alcalino, mas, muito 

lentamente, em meio ácido. Esta reação é fortemente catalisada por íons de cobre em solução 

alcalina e pode, além disso, reagir para formar 2-hidroxi-hidroquinona. Em um modo similar 

à hidroquinona, 2-hidroxi-hidroquinona pode ser oxidado a 2-hidroxi-p-benzoquinona por 

transferência de elétron e reações desproporcionais. Ainda, a 2-hidroxi-p-benzoquinona é 

formada do 2-hidroxi-hidroquinona por reações sequenciais com p-benzoquinona. Peróxido 

de hidrogênio pode ser gerado pela reação de hidroquinona e oxigênio, que pode, então, reagir 
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com p-benzoquinona, formando 2,3-epoxi-hidroquinona. Esse último produto, se reduzido, 

forma 2-hidroxi-hidroquinona. A hidroquinona pura e seca é muito estável para oxidação por 

oxigênio, escurecendo vagarosamente sob exposição prolongada ao ar. 

 

- Origem e produção da hidoquinona 

A hidroquinona ocorre em uma variedade de formas como produtos naturais de plantas 

e animais. É encontrada em extratos não voláteis de café e outros alimentos; também está 

presente em besouro onde está envolvida na bioquímica defensiva. Ainda, a ocorrência da 

hidroquinona, na natureza, pode originar-se de processos metabólicos (EHC, 1994).  

A hidroxilação direta de fenol, para formar hidroquinona, ocorre quando o fenol é 

usado como substrato por citocromo P-450 em extratos de streptomices griséus (TROWER; 

SARIASLANI; KITSON, 1988).  

A hidroquinona também pode ocorrer como um metabólito na biodegradação de fenóis 

substituídos (EHC, 1994). 

A hidroquinona é fabricada nos EUA, Japão, França, Itália e China. Em 1979, a 

capacidade mundial de produção de hidroquinona excedeu 40 mil toneladas (VARAGNAT, 

1981). Em 1992 a produção mundial foi de, aproximadamente, 35 mil toneladas (EUA: 16 mil 

t; Europa: 11 mil t; Japão: 6 mil t; América do Sul e Central e países Asiáticos, além do 

Japão: 2 mil t) (EHC, 1994). 

A hidroquinona pode ser fabricada comercialmente por vários processos. No processo 

de oxidação anilina, a anilina é oxidada com dióxido de manganês e ácido sulfúrico para 

quinona seguido pela redução deste para hidroquinona por uma solução aquosa de ferro ou 

por hidrogenação catalítica. É também fabricada por hidroxilação do fenol com peróxido de 

hidrogênio, como um agente de hidroxilação. A reação ocorre com forte ácido mineral, sais de 

ferro ou cobalto como catalisadores (VARAGNAT, 1981). 

Um terceiro processo para produzir hidroquinona é hidroperoxidação de 

diisopropilbenzeno. O para-isômero é isolado e oxidado com oxigênio para produzir o 

correspondente dihidroperóxido, que é tratado com ácido sulfúrico para produzir acetona e 

hidroquinona (NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM (NTP), 1989). 

A hidroquinona também pode ser formada por carbonilação do acetileno em baixa 

pressão. Finalmente, a hidroquinona é obtida da reação de p-isopropenilfenol e 30% de 

peróxido de hidrogênio aquoso, em condições ácidas, mas estas sínteses não são usadas para 

produção comercial (VARAGNAT, 1981). 
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- Usos da hidroquinona 

 A hidroquinona é usada como revelador de fotografia, assim como litografia, 

rotogravuras e para filmes radiográficos médicos e industriais. É também usada amplamente 

na fabricação de borrachas antioxidantes e antiozonantes, inibidores de monômeros, para 

prevenir deterioração em muitos produtos oxidáveis e como químico intermediário para a 

produção de agroquímicos e polímeros (VARAGNAT, 1981). 

A hidroquinona e os produtos que a contêm são usados em cosméticos e preparações 

médicas de pele, como agentes despigmentantes para clarear pequenas áreas de 

hiperpigmentação da pele, em tratamento de melasma, sardas e hiperpigmentações pós 

inflamação (FINAL...., 1986).  

Em 1977 o uso da hidroquinona nos EUA foi estimado ser de 45% em reveladores 

fotográficos, 50% em antioxidantes e inibidores de polimerização e 5% em outros usos. Na 

Europa Ocidental, esse uso foi de 70% em reveladores fotográficos, 15% em antioxidantes e 

inibidores de polimerização e 15% em outros usos. Em 1992, no Japão, o uso foi de 30%, 

50% e 20%, respectivamente (VARAGNAT, 1981). 

Em 1981, nos EUA, a hidroquinona foi um dos ingredientes das tinturas de cabelo e 

produtos de pele, como os clareadores de pele (FINAL..., 1986).  

Como a hidroquinona, muitos dos seus derivados são agentes redutores e têm uma 

ampla variedade de aplicações. Derivados da hidroquinona que são usados como borrachas 

antioxidantes e antiozonantes incluem a hidroquinona dialquilada, N-alquil-p-aminofenol e 

dianil-p-fenilnediaminas. Os principais antioxidantes de alimentos são butiladahidroxianisole 

e tert-butilhidroquinona (EHC, 1994). 

 

- Biodegradação da hidroquinona 

A biodegradação da hidroquinona está intimamente relacionada a muitas variáveis 

como pH, temperatura e, se as condições são aeróbicas ou anaeróbicas (DEVILLERS et al., 

1990), além de depender do nível de aclimação dos microrganismos envolvidos 

(HARBINSON; BELLY, 1982; TABAK; CHAMBERS; KABLER, 1964). 

 

- Métodos analíticos para determinação da hidroquinona 

Os procedimentos relatados para análise de hidroquinona incluem colorimetria, 

cromatografia gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência (EHC, 1994). 

Para determinação de hidroquinona em revelador fotográfico e creme dermatológico, 

outros procedimentos, além dos cromatográficos, são descritos na literatura como o de 
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eletrodo de pasta de carbono (WANG, 1995), análise por injeção em fluxo - FIA (CERVINI; 

RAMOS, CAVALHEIRO, 2006), cinética por espectrofotometria (MEDIEN; ZAHRAN, 

2001), voltametria de pulso diferencial - DPV (MENDES; CERVINI; CAVALHEIRO, 2006), 

reação química de oscilação baseado em Belousov-Zhabotinski (GAO et al., 2002), e os 

biossensores (VIEIRA; FATIBELLO-FILHO, 2000). 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência é uma importante técnica analítica que 

também pode ser utilizada para análise de hidroquinona. Faz parte de um grupo de técnicas de 

separação de misturas que contêm grande número de compostos similares, em diferentes tipos 

de matrizes, em escala de tempo de poucos minutos e com alta resolução, eficiência e 

detectabilidade (JARDIM; COLLINS; GUIMARÃES, 2006).  

É uma técnica que se baseia em métodos físicos e químicos de separação dos 

componentes de uma mistura, realizada por meio da distribuição desses componentes entre 

duas fases que estão em contato íntimo. Uma das fases permanece estacionária enquanto a 

outra se move por meio dela. Durante a passagem da fase móvel - FM sobre a fase 

estacionária - FE, os componentes da mistura são distribuídos entre as duas fases de tal forma 

que cada um dos componentes é seletivamente retido pela FE, resultando em migrações 

diferenciais desses componentes (BOTTOLI; JARDIM; COLLINS, 2003).   

A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência é uma das técnicas de separação mais 

utilizadas para fins qualitativos e quantitativos, pois realiza as determinações quantitativas 

com boa sensibilidade, além de separar espécies não voláteis e termicamente instáveis, com 

destaque para a indústria farmacêutica, bem como as suas aplicações em determinações 

ambientais e em muitos outros campos da ciência, como o da medicina (TONHI et al., 2002). 

Sousa, Ribeiro e Lassali (2006) em estudo analítico com revelador fotográfico 

concluíram que a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência foi eficaz para a 

separação e análise das diferentes substâncias presentes no revelador fotográfico D-76 Kodak, 

como a hidroquinona e o metol. 

Porém, há poucos estudos na literatura que realizam determinações de hidroquinona 

em reveladores fotográficos (CERVINI, 2006). 

Assim, o presente estudo teve também como um de seus objetivos identificar e 

quantificar hidroquinona em efluentes de processamento radiográfico (revelador e água de 

lavagem de filmes radiográficos), realizando, previamente às análises,  a validação de método 

para análise da concentração de hidroquinona nas amostras dos efluentes radiográficos, 

contribuindo para a geração de conhecimento e enriquecimento da literatura nessa área.  
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2.6 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 

 

Segundo a RDC Anvisa nº 306/04 o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, 

nos quais se incluem os resíduos químicos, deve abranger todas as fases de planejamento de 

recursos físicos e materiais e da capacitação de recursos humanos envolvidos no manejo 

desses resíduos. De acordo com essa Resolução, as etapas do manejo incluem: segregação, 

acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento temporário, tratamento, 

armazenamento externo, coleta e transporte externo e disposição final (BRASIL, 2004a). 

As etapas de caracterização, classificação e identificação não são apenas pré-

requisitos, sendo muito importantes para um adequado manejo dos resíduos químicos. O 

mesmo vale para os demais grupos de resíduos. 

 A RDC Anvisa nº 306/04 ressalta que todo gerador deve elaborar um PGRSS baseado 

nas características dos resíduos gerados e na sua classificação, estabelecendo as diretrizes de 

manejo dos RSS. O PGRSS é o documento que descreve as ações relativas ao manejo dos 

resíduos, observadas suas características e riscos no âmbito dos estabelecimentos, 

contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à 

saúde pública e ao ambiente (BRASIL, 2004a). 

 Esse plano deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, transporte e 

disposição final dos resíduos gerados nos serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais 

responsáveis por essas etapas (BRASIL, 2004a).  

Quanto aos resíduos químicos, a elaboração de um plano de gerenciamento também é 

muito importante e deve incluir dados sobre a geração de resíduos perigosos em cada área, 

indicação da quantidade, forma de embalagem, armazenamento e destinação de cada resíduo, 

bem como programa de treinamento em emergências e procedimentos para transporte desse 

tipo de resíduo (SÃO PAULO, 2007). 

O plano deverá conter, ainda, o nome do profissional responsável pelo gerenciamento 

dos resíduos na instituição e de seu substituto, com respectivos RG, profissão, nº do registro 

profissional e assinatura do(s) responsável (is) técnico (s) (SÃO PAULO, 2007). 

De acordo com a Norma Técnica P4.262/2007 da Cetesb, que trata especificamente 

sobre gerenciamento de resíduos químicos em estabelecimentos de saúde, as etapas do manejo 

de resíduos devem englobar a identificação, caracterização, classificação, segregação, 

embalagem, acondicionamento e armazenamento, controle de movimentação, destinação e 
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transporte dos resíduos químicos perigosos para a destinação final, são descritas a seguir 

(SÃO PAULO, 2007): 

- Caracterização: a caracterização do resíduo deve ser de forma qualitativa e 

quantitativa, verificando-se seu estado físico e suas propriedades, que podem ser de 

inflamabilidade, corrosividade, patogenicidade, reatividade e toxicidade, conforme definido 

pela NBR 10004/04 da ABNT, classificando o resíduo em termos de periculosidade. 

- Identificação: deve conter o nome químico e comercial do resíduo, assim como 

precauções, incompatibilidades, nome do responsável, data do descarte, bem como 

informações para o correto manejo. 

De acordo com Gil et al. (2007), o modelo de rótulo mais utilizado para resíduos 

químicos, tanto na esfera nacional, quanto internacional, adota a simbologia do Diamante de 

Hommel ou Diamante do Perigo. Este modelo foi idealizado pela Associação Americana de 

Proteção a Incêndios – NFPA (National Fire Protection Association) e permite classificar 

precisamente os resíduos quanto ao tipo de risco envolvido; utiliza a cor vermelha para 

expressar grau de inflamabilidade; cor azul para expressar grau de toxicidade; amarela para 

expressar grau de reatividade e branca para expressar riscos específicos, tais como poder 

oxidante e corrosivo (ácidos e bases fortes). 

- Segregação: a correta segregação é fundamental para que se propicie um ambiente de 

trabalho seguro. Deve ser feita no momento e local da geração dos resíduos, de acordo com 

suas características físicas, químicas e biológicas, bem como com os riscos envolvidos. 

 A segregação deve ser criteriosa, evitando acidentes decorrentes de 

incompatibilidades químicas, tais como combustão, explosão, formação de gases tóxicos e 

corrosão (FOSTER, 2005). 

Os resíduos químicos devem ser segregados em:  

• Resíduos químicos perigosos, que devem ser segregados, acondicionados, 

identificados e ter sua destinação controlada (SÃO PAULO, 2007). 

• Resíduos químicos não perigosos, que podem estar em diferentes condições: 

a. Resíduo sólido não perigoso e não reciclável, que deve ser segregado e 

acondicionado em saco plástico, de acordo com a NBR 9191/2002 da ABNT (ABNT, 2002), 

para descarte como resíduo comum. Esse resíduo deve ser disposto e/ou tratado e disposto em 

sistemas devidamente licenciados pelo órgão ambiental competente (SÃO PAULO, 2007). 

b. Resíduo líquido não perigoso e não reciclável, quando descartados isoladamente ou 

misturados deverão atender ao artigo 19-A do Decreto do estado de São Paulo no 8468/1976  
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e no caso de lançamento em corpo d’água deverão atender à Resolução Conama no 357/05 

(BRASIL, 2005a; SÃO PAULO, 1976; SÃO PAULO, 2007). 

c. Resíduo sólido e líquido não perigosos e recicláveis, que devem ser segregados, 

embalados e identificados para reciclagem (SÃO PAULO, 2007). 

- Acondicionamento/Embalagem: ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou 

recipientes resistentes e compatíveis com o material a ser acondicionado (BRASIL, 2004a). 

Deve-se avaliar o risco de transbordamento, derramamento ou permeabilidade, bem como a 

possibilidade de ocorrência de reações devido à esses riscos (FOSTER, 2005). Assim, 

segundo Gil et al. (2007), é necessário que, antes de se acondicionar o material, este seja 

adequadamente identificado e segregado. 

No caso de acondicionamento de resíduos desconhecidos, recomenda-se um teste 

rápido de compatibilidade antes da mistura (CUNHA, 2001). 

No que diz respeito às diretrizes legais, o acondicionamento deve ser feito de acordo 

com a norma NBR 9191/2002, da ABNT (ABNT, 2002) e com a RDC 306/2004, da Anvisa 

(BRASIL, 2004a). 

Ainda, de acordo com o documento da Cetesb (SÃO PAULO, 2007): 

Resíduos líquidos com solventes devem ser embalados em garrafas de vidro ou 

bombonas de material compatível; os demais resíduos líquidos devem ser embalados em 

bombonas plásticas ou garrafas de vidro; os resíduos sólidos e lodos devem ser colocados em 

embalagens individuais resistentes à ruptura. No caso de resíduos reativos ou corrosivos deve-

se verificar a compatibilidade do resíduo com o material da embalagem.  

Embalagens com resíduos químicos perigosos devem ser fechadas e identificadas com 

etiquetas numeradas sequencialmente para permitir o controle da movimentação do resíduo. 

As embalagens utilizadas para o acondicionamento de mais de uma embalagem 

individual de resíduos para destinação final devem ser identificadas, observando-se a 

compatibilidade entre os resíduos e a destinação pretendida. 

O abrigo (entreposto) para resíduo químico perigoso deve ser projetado, construído e 

operado de acordo com os seguintes requisitos: ser construído em alvenaria, fechado, com 

aberturas teladas; ser revestido internamente com acabamento liso, resistente, lavável, 

impermeável e de cor clara; ter porta com abertura para fora com proteção inferior; ter piso 

cônico com declividade para o centro e sistema de contenção que permita o acúmulo de, no 

mínimo, 10% do volume total de líquidos armazenados; ter localização de fácil acesso; 

possuir placa de identificação indicando: “Abrigo de Resíduos Perigosos – Produtos 

Químicos”; sinalização de segurança que identifique a instalação quanto aos riscos de acesso 
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ao local; prever a blindagem dos pontos internos de energia elétrica; ter dispositivo que evite 

incidência de luz solar; ter sistema de combate de incêndio por meio de extintores de CO2 - 

Gás carbônico e Pó Químico Seco; e, ter kit de emergência para os casos de derramamento ou 

vazamento (ALBERGUINI; SILVA; REZENDE, 2003, 2005; SÃO PAULO, 2007). 

Os resíduos perigosos corrosivos e inflamáveis devem ser armazenados próximos ao 

piso, devendo ser observadas as medidas de segurança recomendadas para produtos químicos 

que podem formar peróxidos; não devem ser recebidos e armazenados os resíduos sem 

identificação; os resíduos devem ser organizados e armazenados por critérios de 

compatibilidade; os registros dos resíduos devem ser mantidos e o local deve ser trancado, 

impedindo o acesso de pessoas não autorizadas (SÃO PAULO, 2007). 

- Transporte interno: corresponde ao traslado dos resíduos dos pontos de geração até o 

local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo, com a finalidade 

de apresentação dos resíduos para a coleta externa (BRASIL, 2004a). 

- Armazenamento temporário: é a guarda temporária dos recipientes com os resíduos 

já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração (BRASIL, 2004a). 

- Armazenamento externo: é a guarda dos recipientes com resíduos até a coleta 

externa, em ambiente exclusivo e com acesso facilitado para os veículos coletores (BRASIL, 

2004a). 

- Controle de movimentação de resíduos químicos perigosos: deve ser realizada por 

meio de fichas e esses documentos devem ser mantidos em arquivo por um período de cinco 

anos (SÃO PAULO, 2007). 

- Transporte de resíduos químicos perigosos para destinação final: devem ser 

observadas as exigências legais do Decreto Federal n° 96.044, de 18/5/1988 (BRASIL, 

1988b) e da Resolução n° 420, de 12/2/2004 (BRASIL, 2004b). Os veículos e equipamentos 

devem portar documentos de inspeção e capacitação em validade, atestando a sua adequação, 

emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas - Ipem/SP ou entidade por ele credenciada (SÃO 

PAULO, 2007). Devem, ainda, atender ao disposto na norma NBR 7500/2009 da ABNT 

(ABNT, 2009). 

- Destinação dos resíduos químicos perigosos: depende da aprovação do órgão 

ambiental competente. Deve ser formalizada por meio de um Certificado de Movimentação de 

Resíduos de Interesse Ambiental - Cadri. Na solicitação do Cadri, além das informações de 

caracterização qualitativa e estimativa de geração anual de cada resíduo, deve ser indicada a 

destinação pretendida (SÃO PAULO, 2007). 
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- Tratamento: segundo a Resolução Conama nº 358/05 e a RDC nº 306/04 da Anvisa, 

os resíduos químicos não perigosos não necessitam de tratamento prévio. Quando no estado 

sólido, podem ter disposição final em aterro licenciado e, quando no estado líquido, podem 

ser lançados em corpo receptor ou na rede pública de esgoto desde que atendam às diretrizes 

estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento 

competentes. Já os resíduos químicos perigosos, quando não forem reutilizados, recuperados 

ou reciclados, devem ser submetidos a tratamento e disposição final específicos (BRASIL, 

2004a, 2005b). 

Os resíduos do grupo B, no estado sólido, quando não tratados, devem ser dispostos 

em aterro para resíduos perigosos - Classe I. Já os resíduos líquidos não devem ser 

encaminhados para disposição final em aterros. Os resíduos líquidos de substâncias químicas, 

quando não fizerem parte de mistura, devem ser segregados e acondicionados, observando-se 

as exigências de compatibilidade química dos resíduos entre si, assim como de cada resíduo 

com os materiais das embalagens (BRASIL, 2004a, 2005b). 

Quando os recipientes de acondicionamento forem constituídos de Polietileno de Alta 

Densidade, deverá ser observada a compatibilidade constante do Apêndice VII da RDC nº 

306/04. Quando destinados à reciclagem ou reaproveitamento, os resíduos devem ser 

acondicionados em recipientes individualizados (BRASIL, 2004a).  

Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material 

compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada 

e vedante e devem ser identificados de acordo com a RDC nº 306/04 (BRASIL, 2004a). 

Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, 

respeitadas as suas características físico-químicas, seu estado físico, e devem ser identificados 

(BRASIL, 2004a). 

As embalagens secundárias, não contaminadas pelo produto, devem ser fisicamente 

descaracterizadas e acondicionadas como resíduo do grupo D (comum), podendo ser 

encaminhadas para processo de reciclagem. Já as embalagens e materiais contaminados 

devem ser tratados da mesma forma que a substância que as contaminou (BRASIL, 2004a). 

De acordo com a RDC nº 306/04 da Anvisa, os resíduos gerados pelos serviços de 

assistência à saúde domiciliar devem ser acondicionados, identificados e recolhidos pelos 

próprios profissionais que realizam o atendimento, ou por pessoa treinada para a atividade e, 

posteriormente, devem ser encaminhados ao estabelecimento de saúde de referência 

(BRASIL, 2004a). 
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Ainda, segundo a mesma resolução, os resíduos de produtos hormonais e 

antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos, 

imunomoduladores, anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde ou quando 

forem apreendidos, devem ser submetidos à reutilização, recuperação, reciclagem ou ser 

submetidos a tratamento ou disposição final específicos. Os resíduos de produtos e de 

insumos farmacêuticos sujeitos a controle especial, especificados na Portaria SVS/MS 344/98 

que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle 

especial, devem atender à legislação sanitária em vigor (BRASIL, 1998). 

O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo chumbo (Pb), cádmio 

(Cd) e mercúrio (Hg) e seus compostos, deve ser feito de acordo com a Resolução Conama nº. 

401/2008 (BRASIL, 2008). Os resíduos com Hg devem ser acondicionados em recipientes 

sob selo d’ água e encaminhados para recuperação (BRASIL, 2004a). 

Os resíduos de produtos ou de insumos farmacêuticos que, em função de seu princípio 

ativo e forma farmacêutica não oferecem risco à saúde e ao ambiente, quando descartados por 

serviços de saúde ou quando apreendidos, não necessitam de tratamento, podendo ser 

submetidos à reutilização, recuperação ou reciclagem (BRASIL, 2004a). 

No estado de São Paulo foi publicada a Portaria CVS nº 21 de 10/09/2008 que aprova 

a “Norma Técnica sobre Gerenciamento de Resíduos Perigosos de Medicamentos em 

Serviços de Saúde”, criando o sub-grupo “Resíduos Perigosos de Medicamentos” - RPM 

como parte do grupo B. Esta norma elaborou uma lista contendo fármacos classificados como 

perigosos a partir de referências nacionais e internacionais, cujos resíduos devem ser 

gerenciados de acordo com os requisitos definidos nessa norma (SÃO PAULO, 2008). 

Ainda, os resíduos de cosméticos, quando descartados ou apreendidos, se 

apresentarem risco à saúde ou ao ambiente, devem ter seu manuseio submetido a processo de 

reutilização, recuperação, reciclagem ou devem ser submetidos a tratamento ou disposição 

final específicos. Se não apresentarem risco, não necessitam de tratamento, podendo ser 

submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem. Se forem sólidos, e não 

forem submetidos à reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser encaminhados para 

sistemas de disposição final licenciados; quando líquidos podem ser lançados na rede coletora 

de esgoto ou em corpo receptor desde que atendam às diretrizes dos órgãos ambientais, 

gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes (BRASIL, 2004a).  

Os resíduos químicos de equipamentos automáticos de laboratórios clínicos e dos 

reagentes de laboratórios clínicos, quando misturados, devem ser avaliados pelo maior risco 

ou conforme as instruções contidas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
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Químicos - Fispq e tratados da mesma maneira dos resíduos de produtos cosméticos 

(BRASIL, 2004a). 

Segundo a RDC nº 306/04 da Anvisa, os reveladores utilizados em radiologia podem 

ser submetidos à neutralização para alcançarem pH entre 7 e 9, sendo posteriormente lançados 

na rede coletora de esgoto ou em corpo receptor desde que atendam às diretrizes estabelecidas 

pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes. Os 

fixadores podem ser submetidos a processo de recuperação da prata ou serem encaminhados a 

Aterro de Resíduos Perigosos-Classe I; também podem ser submetidos a tratamento de acordo 

com as orientações do órgão local de meio ambiente, em instalações licenciadas para esse fim 

(BRASIL, 2004a). 

Qualquer que seja o tratamento dado ao resíduo requer pesquisa criteriosa, 

considerando-se os fatores econômicos e de risco. Entre as principais formas de tratamento de 

resíduos estão a incineração, coprocessamento, biorremediação, remediação química ou física 

e reciclagem (CUNHA, 2001; LINNINGER; CHAKRABORTY; COLBERG, 1999). 

Para Drummond (2006), no caso de substâncias muito perigosas, tais como cianetos, 

uma possibilidade é recorrer ao fabricante que, por sua vez, estaria melhor preparado para 

fazer a reciclagem, revalidação ou descarte adequado do material.  

Nenhum descarte de resíduos químicos deve ser feito sem que seja considerada a 

necessidade de tratamento prévio com a finalidade de eliminar, reduzir acidentes ou danos ao 

meio ambiente (KAUFMAN, 1990). 

 O gerenciamento inadequado de resíduos químicos perigosos causa graves problemas 

de saúde ao trabalhador, à saúde pública e ao ambiente em geral (EIGENHEER, 2002).  

O potencial dos riscos envolvidos no manejo de substâncias químicas aumenta a 

importância da implantação de programas de gerenciamento de resíduos eficazes com o 

objetivo de evitar o comprometimento da segurança e saúde de trabalhadores, população e 

meio ambiente (MONTESANO; HALL, 2001; SORENSEN et al., 1998). 

Até pouco tempo atrás, o problema da geração de resíduos era focado quase 

exclusivamente nos grandes geradores. Entretanto, o potencial de risco ambiental e/ou 

ocupacional inerente aos resíduos químicos estendeu a necessidade de gerenciamento também 

aos chamados pequenos geradores, tais como instituições de ensino e pesquisa, clínicas de 

pequeno porte, bem como micro-poluidores como, por exemplo, os usuários de medicamentos 

ou outros insumos químicos tóxicos de uso doméstico (BINIECKA; CAMPANA; IANNILLI, 

2005; BLENKHARN, 2006; MONTESANO; HALL, 2001; SORENSEN et al., 1998). 
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A grande diferença entre gerenciar resíduos em uma indústria, um laboratório de 

ensino e pesquisa ou em um estabelecimento de saúde de pequeno porte diz respeito ao 

tratamento e disposição final. Na indústria, justifica-se a necessidade de uma estação de 

tratamento de efluentes e de resíduos, enquanto, no caso dos pequenos geradores, é necessário 

se fazer a terceirização desses serviços (KAUFMAN, 1990). Outra grande diferença está na 

dificuldade de se implantar mecanismos de controle e fiscalização eficientes aos pequenos 

geradores, fato que, ainda atualmente, ocasiona a cultura do descarte na pia (GERBASE et al., 

2005). Entretanto, questões ambientais e legais, bem como os procedimentos básicos de um 

plano de gerenciamento de resíduos, são igualmente aplicáveis aos pequenos geradores 

(AFONSO et al., 2003; ALBERGUINI; SILVA; REZENDE, 2003; JARDIM, 1998). 

Segundo Silva e Hoppe (2005), apesar da exigência legal, os resíduos químicos não 

têm recebido a atenção necessária em todos os estabelecimentos de saúde. Os resultados da 

pesquisa realizada por esses autores, revelam que apenas 57% dos hospitais promovem a 

segregação desses resíduos, sendo uma problemática, ainda maior, nos centros de saúde 

(42%) e laboratórios (14%). Tendo em vista que os resíduos do Grupo B possuem um grande 

potencial de risco para a saúde humana e ambiental, quando gerenciado e disposto de maneira 

inadequada, os resultados do estudo de Silva e Hoppe (2005) descrevem um cenário 

preocupante da realidade estudada. De acordo com esses autores, a principal razão para a 

situação encontrada deve-se provavelmente ao baixo nível de conhecimento dos funcionários 

dos estabelecimentos de saúde acerca dos aspectos ambientais, tendo em vista que seus 

conhecimentos são na área da saúde, o que justifica o alto desempenho na gestão dos resíduos 

do Grupo A. 

Essa situação é ainda mais preocupante no que concerne aos resíduos químicos 

líquidos, como os efluentes resultantes do processamento radiográfico (soluções de revelador, 

fixador e água de lavagem), frequentemente encontrados em serviços de saúde, em especial 

nos estabelecimentos que realizam diagnóstico por imagem. 

 

2.7 GESTÃO INTEGRADA E SUSTENTÁVEL DE RESÍDUOS  

 

De fato, os efeitos adversos dos resíduos no meio ambiente, na saúde individual e 

coletiva são reconhecidos por diversos autores (ACCURIO et al., 1998; ANJOS et al., 1995; 

CANTANHEDE, 1997; DIAZ; SAVAGE; EGGERTH, 1997; FERREIRA, 1997; LEITE; 

LOPES, 2000; MAGLIO, 2000; ROBAZZI et al., 1992; VELLOSO, 1995; ZEPEDA, 1995). 
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Na busca por um sistema que propicie a minimização dos possíveis riscos relacionados 

aos resíduos na atual sociedade contemporânea, vem surgindo no cenário internacional uma 

tendência de gestão integrada e sustentável de resíduos, a partir do envolvimento de diferentes 

seguimentos, como organismos públicos e sociedade civil, seguindo os princípios 

internacionais de precaução, prevenção e sustentabilidade ambiental. 

Entretanto, na atualidade, a gestão integrada e sustentável de resíduos constitui-se um 

desafio para os municípios e para a sociedade (MORAES, 1997), uma vez que o grande 

desafio atual do poder público é desenvolver técnicas efetivas e eficazes que minimizem a 

geração de resíduos, ao mesmo tempo em que ofereçam segurança para o ambiente sem 

resultar em danos para as gerações futuras. 

Uma gestão integrada e sustentável de resíduos tem a finalidade de contribuir para a 

melhoraria da qualidade de vida e saúde da população, baseada nos princípios de 

sustentabilidade ambiental, econômica e social, com ações multidisciplinares direcionadas à 

solução das causas dos problemas relacionados aos resíduos sólidos urbanos, ou seja, com 

ações eficientes sobre o atual padrão de consumo, que se torna cada vez mais insustentável, ao 

mesmo tempo que agindo sobre práticas inadequadas de manejo dos resíduos sólidos urbanos. 

Destaca-se, nesse cenário, as práticas frequentemente adotadas no gerenciamento de efluentes 

radiográficos por serviços de diagnóstico por imagem. 

No Brasil, a gestão dos resíduos sólidos urbanos, como resíduos domiciliares, de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, de varrição, de podas e da limpeza de 

vias, logradouros públicos e sistemas de drenagem urbana é de responsabilidade dos 

municípios. Os demais tipos de resíduos, como os resíduos industriais, rurais (da 

agroindústria e pecuária), de construção civil, de serviços de saúde e similares, entre outros, 

são regidos pelos princípios do “poluidor-pagador”, da lei nº 6.938 de 31/08/1981 e da 

responsabilidade social, ou seja, os próprios geradores desse tipo de resíduo é que são os 

responsáveis por sua gestão (BRASIL, 1981; SÃO PAULO, 2006b).  

De acordo com Monteiro et al. (2001), gestão integrada e sustentável de resíduos é 

caracterizada pelo envolvimento de diversos órgãos da administração pública e da sociedade 

civil com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final 

desses resíduos, aumentando a qualidade de vida da população, levando em consideração as 

características das fontes de produção, volume e tipos de resíduos, além das características 

sociais, culturais e econômicas dos cidadãos e das características demográficas, climáticas e 

urbanísticas locais.  
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De acordo com o Projeto de Lei nº 203/1991 e seus apensos, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos constituem-se de 

ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos, considerando as dimensões 

políticas, econômicas, ambientais, culturais e sociais com a participação da sociedade, tendo 

como premissa o desenvolvimento sustentável. No gerenciamento integrado e sustentável de 

resíduos é importante que seja observada a seguinte ordem de prioridade: não-geração, 

redução, reutilização, reciclagem, tratamento, bem como disposição final ambientalmente 

adequada desses resíduos (BRASIL, 2010). 

A gestão integrada e sustentável de resíduos amplia o enfoque técnico e financeiro da 

gestão de resíduos sólidos ao incluir aspectos ambientais, sociais, institucionais e políticos, 

com uma abordagem multidisciplinar (LARDINOIS; VAN DE KLUNDERT, 2000). 

Uma gestão integrada e sustentável de resíduos tem como finalidade a melhoria da 

qualidade de vida da população e a busca de alternativas com as quais seja possível erradicar 

a disposição dos resíduos sólidos a céu aberto; organizar socialmente os catadores; valorizar 

os resíduos mediante sua reutilização e reciclagem; realizar consórcios regionais para a gestão 

dos resíduos sólidos; implementar a gestão compartilhada de resíduos entre os municípios 

para seu tratamento e disposição final e melhorar a qualidade do serviço de atenção à saúde. 

Além disso, visa também integrar o poder público com a sociedade civil e o setor produtivo 

para buscar soluções tecnicamente adequadas e economicamente viáveis e oferecer incentivos 

para a garantia da sustentabilidade econômico-financeira da gestão de resíduos sólidos por 

meio de mecanismos de custos compartilhados entre o poder público e a sociedade civil 

(SERGIPE, 2006). 

O gerenciamento integrado de resíduos sólidos implica na busca contínua de parceiros, 

líderes da sociedade e de alternativas tecnológicas economicamente viáveis necessárias para 

reduzir os impactos ambientais originados da geração de resíduos. O modelo de 

gerenciamento de resíduos deve promover a sustentabilidade econômica das operações, 

conservar o meio ambiente e a qualidade de vida das populações, além de contribuir para a 

solução das questões sociais envolvidas com este problema (MONTEIRO et al., 2001).  

Um sistema integrado de gerenciamento de resíduos sólidos deve promover a redução 

da geração de resíduos, a reutilização e reciclagem, desde que estas práticas não gerem 

maiores riscos ao ambiente e à vida humana, além do tratamento e disposição final adequada, 

sendo viável economicamente, e, promovendo a minimização dos problemas sociais 

relacionados à questão dos resíduos.  
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De acordo com a Agenda 21, no seu capítulo 21, o manejo ambientalmente saudável 

de resíduos deve ir além da deposição ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos 

gerados, buscando resolver a causa do problema, com mudanças nos padrões não sustentáveis 

de produção e consumo, reduzindo a geração de resíduos (AGENDA 21, 2010). 

O gerenciamento integrado de resíduos sólidos deve considerar as questões 

econômicas e sociais envolvidas no cenário da limpeza urbana e as políticas públicas na área 

da saúde, trabalho, renda ou planejamento urbano, que estão associadas ao gerenciamento de 

resíduos. Os programas de limpeza urbana devem promover a redução da geração de resíduos, 

estimular o reaproveitamento e reciclagem dos materiais e, ainda, a disposição de resíduos de 

forma mais sanitária e ambientalmente adequada (MONTEIRO et al., 2001). 

O gerenciamento integrado de resíduos consiste na utilização de várias alternativas 

para solucionar o problema dos resíduos sólidos de maneira que o conjunto tenha 

sustentabilidade econômica, ambiental e social. Nos sistemas de gerenciamento integrado de 

resíduos, são aplicadas medidas simultâneas de redução de geração na fonte, minimização por 

meio das formas de tratamento e disposição, de acordo com as condições locais, em 

adequadas proporções econômicas, sociais e ambientais (BARCIOTTE, 1994).  

Assim, os geradores de RSS, com o apoio da sociedade e do poder público, deveriam 

seguir as diretrizes da gestão integrada e sustentável de resíduos para encontrar soluções 

tecnicamente corretas e economicamente viáveis para a gestão de RSS em geral e, 

especificamente, dos resíduos químicos, como os efluentes de processadores de imagem, 

investindo na redução da geração, no desenvolvimento de técnicas para o tratamento desses 

efluentes, com uma adequada disposição final. 

Entretanto, apenas recentemente as questões relacionadas ao gerenciamento de RSS 

em geral e, especificamente às relacionadas aos efluentes radiográficos começaram a ocupar a 

agenda de órgãos responsáveis pelas áreas de saúde e meio ambiente, e dos geradores 

responsáveis pelos resíduos. 

Além disso, há, de um modo geral, uma lacuna nas normas técnicas e legais, em 

termos de diretrizes, relacionadas ao descarte, tratamento e/ou disposição final desse tipo de 

efluente. Assim, nossa hipótese é de que ainda prevalece uma inadequação do gerenciamento 

dos efluentes de processamento radiográfico, provenientes de serviços de diagnóstico por 

imagem, o que oferece risco à saúde humana e meio ambiente, uma vez que esses efluentes 

contêm substâncias tóxicas como prata e hidroquinona, entre outros elementos químicos.  

Desse modo, esta investigação tem como finalidade contribuir para um melhor 

gerenciamento dos efluentes gerados em estabelecimentos de saúde que realizam diagnóstico 
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por imagem, a partir do conhecimento da realidade existente, estimulando a academia para a 

busca de novas opções para minimização de riscos ambientais e à saúde, por meio de 

tratamento e destinação adequados ou substituição da tecnologia de revelação radiográfica, 

bem como oferecer subsídios técnicos para as atuais políticas públicas de saúde e meio 

ambiente. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL:  

• Diagnosticar a situação do gerenciamento de efluentes radiográficos gerados em 

serviços de diagnóstico por imagem em Ribeirão Preto-SP. 

 

3.2 ESPECÍFICOS: 

• Levantar o tipo de gerenciamento de efluentes radiográficos gerados em serviços de 

diagnóstico por imagem, em relação ao manuseio, acondicionamento, armazenamento, 

tratamento e descarte. 

 • Identificar e quantificar a presença de hidroquinona e prata em efluentes radiográficos.  

• Gerar conhecimentos para a área de saúde ambiental, subsidiando, também, novas 

diretrizes para o gerenciamento de efluentes gerados em serviços de diagnóstico por imagem.  

 

.  
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 MÉTODO  

 

Para a classificação metodológica desta pesquisa, tomou-se como base o trabalho de 

Silva e Menezes (2001) que consideram que uma pesquisa científica pode ser classificada de 

quatro formas: quanto aos objetivos, quanto à forma de abordagem, quanto à natureza e 

quanto aos procedimentos técnicos adotados pelo pesquisador. 

Assim, quanto aos objetivos, trata-se de um estudo de cunho descritivo e exploratório. 

Segundo Gil (1991), esse tipo de estudo visa descrever as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionário e observação sistematizada, 

assumindo, em geral, a forma de levantamento, com interrogação direta das pessoas, cujo 

comportamento se deseja conhecer. Esse tipo de pesquisa caracteriza-se, ainda, por explorar 

uma realidade não conhecida (LEOPARDI, 2002). Além disso, para Santos (1999), a pesquisa 

descritiva visa descrever fatos ou fenômenos relacionados à determinada realidade.  

Este estudo é também classificado como exploratório, pois visa ampliar o 

conhecimento existente sobre gerenciamento de efluentes de serviços de diagnóstico por 

imagem, trazendo novas formas de se buscar a minimização de riscos causados ao ambiente e 

à saúde. Para Leopardi (2002) pesquisas exploratórias permitem ao pesquisador aumentar sua 

experiência em torno de um determinado problema e têm o objetivo de criar maior 

familiaridade em relação a um fato e de realizar melhorias para a prática observada. Ainda, de 

acordo com Gil (1991) a pesquisa exploratória visa construir hipóteses ou tornar o problema 

explícito, envolvendo levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências com o problema pesquisado. 

Quanto ao tipo de abordagem, trata-se de uma pesquisa quantitativa, pois traduz em 

números opiniões e informações para classificá-las e descrevê-las, utilizando, além disso, 

recursos e técnicas estatísticas (SILVA; MENEZES, 2001).  

Quanto à natureza, constitui uma pesquisa aplicada, pois segundo Silva e Menezes 

(2001), estudos desse tipo têm como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática na 

solução de problemas específicos de interesses locais. 

Quanto aos procedimentos técnicos adotados, trata-se de um levantamento, pois esse 

tipo de pesquisa envolve a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 
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conhecer (GIL, 1991). Também é classificada como pesquisa de campo e de laboratório 

(LAKATOS; MARCONI, 1992). 

Este estudo foi desenvolvido por meio de uma entrevista com sujeitos envolvidos no 

gerenciamento de efluentes de processamento radiográfico de estabelecimentos de saúde, e 

também, por análises químicas para identificação e quantificação de hidroquinona e prata 

nesses efluentes.  

 

4.2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

4.2.1 Local do Estudo  

 

 Este estudo foi realizado no município de Ribeirão Preto-SP, localizado no nordeste 

do estado de São Paulo, cidade que se constitui uma das principais âncoras da economia do 

Estado. Apresenta uma população estimada de 547.417 habitantes com bons indicadores para 

o conjunto da chamada infra-estrutura social (IBGE, 2009). A Figura 1 mostra o mapa do 

município de Ribeirão Preto e sua localização no estado de São Paulo. 

 

 
Figura 1 – Mapa da região administrativa do município de Ribeirão Preto-SP.             
Fonte - SÃO PAULO, 2010. 
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Os percentuais de atendimento da população verificados para a rede de saneamento 

mostram-se superiores aos observados para o restante do estado e para as cidades do interior. 

A cidade apresenta 99,9% de abastecimento de água encanada (RIBEIRÃO PRETO, 

2009a), 98% de coleta e tratamento de esgoto (RIBEIRÃO PRETO, 2009b).  

Além disso, a coleta de lixo é feita em 100% dos domicílios, sendo coletados 

diariamente 480 toneladas de lixo comum (RIBEIRÃO PRETO, 2009c).   

A coleta seletiva também é realizada em 39 bairros, sendo coletados 8 toneladas de 

recicláveis por dia, bem como a coleta de resíduos de serviços de saúde, que é realizada em 

100% dos serviços de saúde do município, constituído por ampla rede ambulatorial, 

odontológica, hospitalar, de apoio diagnóstico e terapêutico, oferecidos por serviços públicos 

e privados, que prestam serviço à população dos municípios de Ribeirão Preto e região 

(RIBEIRÃO PRETO, 2009c).  

Atualmente, há no município muitos serviços de radiodiagnóstico, principalmente na 

área médica; no entanto, destacam-se também o grande número de radiologias odontológicas 

e, ainda, a presença de serviços de radiodiagnósticos veterinários.  

Esta investigação foi realizada junto a estabelecimentos de saúde humana e animal que 

realizam diagnóstico por imagem, do município de Ribeirão Preto-SP, incluindo-se 

universidades, hospitais, serviços médicos, odontológicos e veterinários. 

 

4.2.2 População do estudo 

  

Os locais de estudo foram selecionados com base no cadastro da VISA - Serviço de 

Vigilância Sanitária, da SMS/RP - Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto, que 

identifica os estabelecimentos de saúde que realizam diagnóstico por imagem, e que são 

classificados segundo os diferentes tipos de equipamentos de RX existentes.  

Esse cadastro classifica os estabelecimentos pelos tipos de RX, a saber: RX com 100-

500 mA, RX com fluoroscopia, RX Densitometria, RX Hemodinâmica, RX Litotriptor extra 

corpo, RX Mamógrafo com estereotaxia, RX Mamógrafo sem estereotaxia, RX Médico até 

100 mA, RX Médico com mais de 500 mA, RX Móvel de uso veterinário, RX Móvel, RX 

Odontológico Extra-Oral, RX Odontológico Intra Oral e Tomógrafo computadorizado.  

É atualizado mensalmente e, segundo os dados de janeiro de 2009, estavam 

cadastrados 1138 equipamentos de RX no município, instalados em estabelecimentos de 

saúde de pequeno, médio e grande porte, e também em universidades, associações e outras 

instituições públicas e privadas. 
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Para esta pesquisa foi realizada uma nova categorização, segundo os tipos de 

estabelecimentos de saúde que possuíam equipamento de RX, incluindo-se universidades, 

com cursos ligados à área da saúde humana e animal, como medicina, odontologia e medicina 

veterinária; hospitais; bem como, serviços médicos; serviços odontológicos; e, serviços 

veterinários, reunindo-se apenas os serviços exclusivos de radiodiagnóstico.  

Para as categorias de universidades e hospitais foram incluídos todos os serviços 

cadastrados na lista da VISA/SMS-RP, uma vez que esses estabelecimentos possuíam um 

serviço exclusivo de radiodiagnóstico anexo. Foram classificados como hospitais todos os 

hospitais gerais ou especializados do município de Ribeirão Preto-SP, que realizam 

atendimento à saúde humana, não pertencentes ou geridos administrativamente por 

universidades. Todos os serviços de diagnóstico por imagem, incluindo-se os hospitais 

pertencentes e/ou geridos administrativamente por universidades, foram classificados como 

universidades.  

Assim, para obtenção dos locais selecionados para o presente estudo, partiu-se de uma 

amostra estratificada de 49 estabelecimentos de saúde, incluindo-se: 12 universidades, 8 

hospitais, 20 serviços médicos, 8 serviços odontológicos e 1 serviço veterinário, sendo todos 

exclusivos de radiodiagnóstico. 

Na sequência, foi realizado um sorteio aleatório de 35% desses 49 estabelecimentos de 

saúde, por meio do Programa SPSS - Statistical Package for the Social Sciences versão 10.0, 

obtendo-se uma amostra estratificada, por tipo de estabelecimento, constituída inicialmente 

por 17 serviços.  

Após o sorteio foi feito contato com os responsáveis pelos 17 estabelecimentos 

sorteados, visando explicar os objetivos do estudo e solicitar autorização para realização desta 

pesquisa. Dos 17 estabelecimentos selecionados, 5 (29,41%) foram perdidos por diferentes 

motivos, como: não autorização do serviço para realização da pesquisa (2/11,76%), 

estabelecimento com atividade encerrada (1/5,88%), serviço com equipamento de RX 

desativado (1/5,88%), e serviço com apenas equipamento  digital (1/5,88%).  

Assim, para este estudo, a amostra final foi constituída por 12 serviços de diagnóstico 

por imagem, nas seguintes categorias: 2 serviços em universidades (16,67%), sendo 1 

veterinário e 1 médico, 3 serviços em hospitais (25%), 4 serviços médicos (33,33%), 2 

serviços odontológicos (16,67%) e 1 serviço veterinário (8,33%).   

Para manter o sigilo do nome dos estabelecimentos sorteados foram mantidos os 

números inicialmente sorteados (de 1 a 17) para os serviços incluídos na amostra final, que 

foram, respectivamente, 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 16 e 17. 
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4.2.3 Coleta de Dados  

A etapa de coleta de dados constitui-se em uma fase da pesquisa em que se indaga e se 

obtém dados sobre a realidade pela aplicação de diferentes técnicas. A coleta dos dados deve 

buscar obter informações que representem a realidade pesquisada. Nesta pesquisa, esta etapa 

constituiu-se de duas partes (BARROS; LEHFELD, 1986). 

A primeira etapa foi realizada por meio de uma entrevista com o responsável pelo 

estabelecimento ou com um funcionário indicado pelo responsável, abrangendo questões 

relacionadas ao gerenciamento de efluentes de processamento radiográfico dos locais de 

estudo, em relação ao manuseio, acondicionamento, armazenamento, tratamento e descarte 

(APÊNDICE A). Todas as entrevistas foram realizadas antes da primeira coleta das amostras. 

A segunda etapa da coleta de dados foi analítica, realizada por meio da coleta de 4 

amostras de efluentes originados do processamento radiográfico, em cada estabelecimento de 

radiodiagnóstico selecionado para este estudo. Em cada 1 dos 12 serviços de radiodiagnóstico 

selecionados, foram coletadas 4 amostras de matrizes ambientais para posterior análise 

laboratorial. Assim, foram coletadas de cada serviço: 1 amostra de água de lavagem de filmes 

radiográficos e 1 amostra de líquido revelador, para análise da hidroquinona, outra amostra de 

água de lavagem de filmes radiográficos e 1 amostra de líquido fixador, para análise da prata.  

As coletas foram repetidas em três períodos diferentes, em cada local selecionado, 

entre os dias 12 e 13 de fevereiro de 2009, 12 e 13 de março de 2009 e entre os dias 8 e 9 de 

abril de 2009, garantindo-se a variabilidade da concentração das substâncias a serem 

analisadas. Devido a alguns entraves operacionais como dificuldade de agendamento de 

coleta das amostras com o responsável pelo serviço selecionado, a última coleta de amostras, 

em quatro estabelecimentos, foi realizada posteriormente, no dia 13 de maio de 2009. 

 A coleta de amostras e as entrevistas foram feitas pelo próprio pesquisador. 

De acordo com as possibilidades operacionais e situações encontradas nos serviços 

selecionados, em alguns casos, as coletas das amostras de efluentes radiográficos foram feitas 

diretamente de dentro dos recipientes onde os efluentes ficavam armazenados, antes de serem 

descartados ou encaminhados para destinação final. Outras coletas foram feitas diretamente 

das mangueiras que despejavam esses efluentes diretamente da processadora automática de 

filmes para o esgoto; e, ainda, em outros casos, foram feitas diretamente de dentro da 

processadora automática de filmes radiográficos, após a garantia pelo responsável pelo 

serviço de que as soluções já haviam sido usadas.   

As amostras de água de lavagem de filmes radiográficos e líquido revelador, para 

análise de hidroquinona, foram armazenadas em frascos de polietileno de 500 mL, protegidas 
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por papel alumínio, hermeticamente fechadas, mantidas em isopor com gelo e transportadas 

ao Laboratório de Química Analítica Aplicada a Medicamentos e Ecossistemas Aquáticos e 

Terrestres do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo, onde 

permaneceram armazenadas e refrigeradas à temperatura de aproximadamente 2 oC, até o 

início das análises. 

As amostras para análises de prata (água de lavagem de filmes e fixador radiográfico) 

foram coletadas em tubos cônicos de 15 mL e armazenadas em congelador a -18 oC até o 

início das análises. 

 

4.2.3.1 Instrumento para Coleta de Dados 

 

Para as entrevistas foi utilizado como instrumento de pesquisa um roteiro com 

perguntas semiestruturadas sobre o gerenciamento de reveladores, fixadores e água de 

lavagem, gerados a partir do processamento radiográfico (APÊNDICE A); para o registro das 

amostras coletadas foi utilizada uma planilha contendo data, hora e observações sobre o local 

e a coleta realizada. 

O instrumento de pesquisa utilizado nas entrevistas foi previamente testado com 

quatro juízes, constituídos por professores e trabalhadores da área de investigação, realizado 

no setor de radiologia de um hospital não selecionado para o estudo, visando avaliar a 

pertinência, clareza e ordem das perguntas do roteiro. 

A entrevista foi incluída por ser considerada uma técnica que permite um 

relacionamento mais estreito entre entrevistado e entrevistador, possibilitando o levantamento 

de informações valiosas para se conhecer realidades específicas (BARROS; LEHFELD, 

1986).  

Segundo Trivinõs (1992) a entrevista permite ao pesquisador a descrição, explicação e 

a compreensão do tema investigado em sua totalidade. Ainda, para Lodi (1991) os roteiros são 

responsáveis pelas táticas de condução da entrevista, representando o modo como o 

pesquisador formulará suas perguntas para obter as respostas necessárias.  

Nesta pesquisa, a entrevista guiada por roteiro previamente elaborado e testado, 

possibilitou o conhecimento da situação do gerenciamento dos efluentes de processamento 

radiográfico, em estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP. As respostas dos 

entrevistados foram registradas pelo pesquisador no roteiro para entrevista, após a 

aquiescência dos entrevistados. 
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4.2.4 Análise dos Dados 

 

A análise dos dados foi realizada em duas etapas. Na primeira etapa foram analisadas 

as entrevistas realizadas com os sujeitos do estudo, responsáveis pelos estabelecimentos de 

saúde selecionados (item 4.2.4.1). Na segunda etapa foram analisados os dados laboratoriais 

do estudo (item 4.2.4.2). A segunda etapa foi subdividida em:  

• Detalhamento da metodologia analítica utilizada para validação do método e 

determinação de hidroquinona em água de lavagem de filmes e revelador 

radiográfico (item 4.2.4.2.1);  

• Detalhamento da metodologia analítica utilizada para determinação de prata 

em água de lavagem de filmes e fixador radiográfico (item 4.2.4.2.2). 

 

4.2.4.1 Análise das entrevistas 

 

Os dados levantados nas entrevistas foram digitados no programa Excel, com dupla 

digitação, com um intervalo de 5 dias entre as digitações, para a minimização de erros de 

transcrição. Num segundo momento, foi realizada a validação do banco de dados e efetuada a 

correção dos erros de transcrição. Após isso, foi realizado o cálculo do percentual das 

respostas obtidas. 

 

4.2.4.2 Análises laboratoriais 

 

4.2.4.2.1 Metodologia analítica para determinação de hidroquinona 

 

  Para a determinação de hidroquinona em revelador radiográfico e água de lavagem de 

filmes radiográficos foi necessário realizar a validação de um método, uma vez que os poucos 

estudos encontrados na literatura não puderam ser reproduzidos. 

 

-Validação do método para análise de hidroquinona 

 

A validação de um método analítico deve garantir, por meio de estudos experimentais, 

que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos 

resultados (BRASIL, 2003d).  
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Assim, para realizar a determinação da concentração de hidroquinona neste estudo, foi 

necessário também a prévia validação do método. As etapas da validação do método 

realizadas neste estudo foram: 

 

A-Seleção do comprimento de onda utilizado nas análises cromatográficas: 

 

Foi obtido um espectro de absorção do padrão da hidroquinona que compreendeu uma 

varredura de 200 a 800 nm. Utilizou-se um Espectrofotômetro de UV/visível da marca 

Hitachi, modelo U3501.  

 

B-Determinação das condições cromatográficas ideais para a análise de hidroquinona 

em água de lavagem de filmes e revelador radiográfico usados em serviços de saúde de 

radiodiagnóstico:  

 

Para a realização das determinações analíticas da hidroquinona foi empregado um 

cromatógrafo da marca Agilent Technologies (Figura 2) com detector de arranjo de diodos 

(DAD).  

Foi utilizado uma coluna de fase reversa de aço inoxidável (C18), da marca Agilent 

Technologies zorbax SB-C18, de 25 cm de comprimento, diâmetro interno de 4,6 mm e 

tamanho de partícula de 5 µm.  

As condições cromatográficas ideais encontradas para análise da hidroquinona foram 

as seguintes:  

Detector UV-Vis; Fluxo da fase móvel 0,8 mL min-1; Volume de Injeção 20 µL; 

comprimento de onda a 294 nm; temperatura ambiente (25 oC); método gradiente; proporção 

de água e fase móvel:  até 4 minutos e 46 segundos-Acetonitrila/água (15/85 v/v) e de 4 

minutos e 46 segundos até 10 minutos-Acetonitrila/água (25/75 v/v).  
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Figura 2 - Cromatógrafo da marca Agilent Technologies, 2009. 

 

C-Preparo da curva analítica e linearidade 

 

Após determinar as condições cromatográficas ideais para análise da hidroquinona 

construiu-se a curva analítica. A curva foi preparada a partir de um padrão da marca Supelco, 

na concentração de 10 mg L-1 com cinco pontos. Cada ponto foi feito em triplicata com as 

respectivas concentrações de 1, 2, 4, 6 e 8 mg L-1.  

Todos os pontos da curva analítica foram preparados com solvente metanol grau 

HPLC. 

Essas soluções foram analisadas em ordem crescente de concentração e nas 

especificações descritas no item: condições cromatográficas ideais para a determinação de 

hidroquinona em água de lavagem de filmes e revelador radiográfico, originados a partir do 

processamento radiográfico em serviços de diagnóstico por imagem. 

 

D-Determinação do limite de detecção e de quantificação da hidroquinona 

 

Para a determinação do limite de detecção do método foram preparadas algumas 

soluções de hidroquinona, nas seguintes concentrações: 0,5; 0,1 e 0,05 mg L-1, em metanol. O 

limite de detecção do método encontrado foi de 0,05 mg L-1.  

O limite de quantificação encontrado, neste trabalho, foi de 0,1 mg L-1. 
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E-Ensaio de precisão 

 

Para a determinação da precisão cada ponto foi preparado em quintuplicata em três 

níveis de concentração: 15; 30 e 60 mg L-1. Esses valores foram selecionados por possuírem 

concentrações dentro da faixa linear utilizada, contudo foram feitas três soluções de 

concentrações diferentes daquelas utilizadas para o preparo da curva analítica. Todas as 

soluções foram analisadas pela técnica de cromatografia líquida de alta eficiência nas 

condições descritas anteriormente (p. 90). 

 

F-Extração em fase sólida e Ensaios de recuperação 

 

Os ensaios de recuperação foram feitos em quintuplicata, em três níveis de 

concentração: 15; 30 e 60 mg L-1. Inicialmente, fez-se o acondicionamento do adsorvente 

Oasis HLB de 3 mL e 60 da marca Waters, adicionando-se 5 mL de metanol, seguido de 5mL 

de água livre de orgânicos. Após o acondicionamento, adicionou-se separadamente em cada 

cartucho 200 mL de cada amostra, controlando-se o fluxo em aproximadamente 1 mL min-1. 

Deixou-se o adsorvente secar por 30 segundos e, em seguida, os cartuchos foram eluídos com 

10 mL de metanol grau HPLC. Foi realizada a redução do volume das frações obtidas sob 

corrente de nitrogênio e depois as frações foram retomadas com 1 mL de metanol, resultando 

num fator de concentração de 200 vezes. Depois de extraídas, as amostras foram analisadas 

em cromatógrafo de fase líquida, utilizando-se as condições cromatográficas ideais, já pré-

estabelecidas, conforme item 1.2. A Figura 3 apresenta as principais etapas empregadas na 

extração em fase sólida. 

 
 

Condicionamento Adição da amostra Lavagem Eluição 

     Contaminante      Composto de interesse 

 
Figura 3 - Principais etapas empregadas em SPE, visando o 

                        isolamento de um composto ou  classe de compostos. 
                             Fonte - LANÇAS, 2004a. 
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4.2.4.2.2 Metodologia analítica para determinação de prata 

 

-Validação do método para análise de prata 

A metodologia para análise de prata foi previamente validada no Laboratório de 

Toxicologia e Essencialidade de Metais do Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas 

e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (FCFRP/USP). O referido laboratório realiza um controle interno com materiais 

certificados (materiais de referência) antes de realizar as análises; entretanto, como não havia 

material certificado igual às matrizes coletadas para serem analisadas (fixador radiográfico e 

água de lavagem de filmes), o próprio laboratório produziu o material certificado (água 

contaminada com prata), com valores pré-estabelecidos que foi usado como controle para 

comparação com as análises das amostras reais. 

 

- Determinação do limite de detecção e de quantificação da prata 

O limite de detecção (LOD) para a prata (3s, n=10) foi de 10 ng L-1 e o limite de 

quantificação (3 x LOD) para prata foi de 30 ng L-1. 

 

-Preparo das amostras para determinação de prata 

As amostras coletadas para determinação de prata (água de lavagem de filmes e 

fixador radiográfico) foram descongeladas no dia anterior às análises e, no mesmo dia das 

análises, foram diluídas 1000 vezes com ácido nítrico (HNO3) 2% (Suprapur, G. Merck, 

Darmstad, Alemanha).  

 

-Determinação de prata 

As amostras coletadas para determinação de prata foram analisadas no Laboratório de 

Toxicologia e Essencialidade de Metais do Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas 

e Bromatológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo.  

Para a determinação analítica foi utilizado o equipamento ICP-MS - Espectrômetro de 

massas com fonte de plasma indutivamente acoplado - Elan DRC II, da marca Perkin Elmer 

Sciex, como mostra a Figura 4.  
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Figura 4 - ICP-MS Elan DRC II, da marca Perkin Elmer Sciex, 2009. 

 

-Construção das curvas analíticas para determinação de prata 

Foram preparadas duas curvas analíticas para determinação de prata. Uma curva foi 

utilizada para determinação da prata em amostras de água de lavagem de filmes radiográficos 

e a outra foi utilizada para determinação da prata em amostras de fixador radiográfico. 

As curvas analíticas foram preparadas com quatro pontos mais o branco. Cada ponto 

foi preparado em triplicata, a partir de solução estoque. 

 A solução estoque usada para a confecção da curva analítica para determinação da 

prata em amostras de água de lavagem de filmes radiográficos tinha concentração de 100 µg 

L-1. A solução estoque usada para a confecção da curva analítica para determinação da prata 

em amostras de fixador radiográfico tinha concentração de 10 mg L-1. 

As concentrações utilizadas para determinação de prata em água de lavagem de filmes 

radiográficos foram de 0; 1; 5; 10 e 20 µg L-1. 

 As concentrações utilizadas para determinação de prata em fixador radiográfico foram 

de 0; 50; 100; 250; 500 µg L-1. 

 

4.2.5 Implicações Éticas 

 

Esta investigação obteve parecer favorável do Comitê de Ética da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo-EERP/USP. As entrevistas e 

coletas de amostras foram realizadas após a assinatura de Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE B) pelos sujeitos participantes do estudo.  

 

4.2.6 Tratamento de resíduos  

Todos os resíduos resultantes das etapas analíticas foram tratados nos Laboratórios de 

Resíduos Químicos dos Campi da Universidade de São Paulo de São Carlos e Ribeirão Preto, 



________________________________________________________________Metodologia 95 

seguindo os protocolos existentes (SUDAN; FRONER, 2009; UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO, 2010). 
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5  RESULTADOS   

 

Os resultados desta pesquisa estão apresentados segundo os objetivos propostos, em 

termos do diagnóstico da situação do gerenciamento dos efluentes de processadores de 

imagem radiográfica nos 12 serviços selecionados em Ribeirão Preto-SP e da identificação e 

quantificação de hidroquinona e prata presentes nesses efluentes.  

 Inicialmente, é apresentado um perfil dos serviços onde foi desenvolvido este estudo e 

dos entrevistados, seguido pelo tipo de acondicionamento, armazenamento, tratamento e 

descarte, a partir da análise das entrevistas. Também são apresentados os resultados analíticos 

desta investigação. 

 

5.1 Resultados das análises da entrevistas  

 

As entrevistas foram realizadas com 12 sujeitos dos serviços selecionados, sendo 2 

pertencentes a serviços de radiologia odontológica; 1 serviço de radiologia veterinária; 4 

serviços de radiologia médica; 1 serviço de radiologia de hospital veterinário universitário; 1 

serviço de radiologia de hospital universitário; 1 serviço de radiologia de maternidade; 1 

serviço de radiologia em hospital especializado e 1 serviço de radiologia de hospital 

filantrópico. 

 Os profissionais entrevistados eram em sua maioria mulheres (66,66%), com idade 

que variou entre 22 e 65 anos.  

Com relação à função dos entrevistados, 8 entrevistas (66,66%) foram realizadas com 

técnicos de radiologia responsáveis pelos serviços, indicados pelos proprietários dos 

estabelecimentos sorteados; 1 entrevista (8,33%) foi realizada com funcionário responsável 

pela revelação de RX, que não possuía o curso de técnico em radiologia, indicado pelo 

médico responsável pelo estabelecimento sorteado para responder a entrevista; 2 entrevistas 

(16,66%) foram realizadas com cirurgiões-dentistas, que eram proprietários e responsáveis 

pelos serviços selecionados para o estudo; e, 1 entrevista (8,33%) foi realizada com médico 

veterinário, que era proprietário e responsável pelo serviço selecionado.  

De acordo com as respostas dos entrevistados, os 12 estabelecimentos pesquisados 

apresentavam um total de 30 equipamentos de RX em funcionamento. Todos os serviços 

incluídos na amostra desta pesquisa possuíam equipamento de RX do tipo convencional e 3 

serviços (25%) possuíam equipamento digital além do convencional, sendo que 1 desses 

serviços (8,33%) utilizava igualmente os 2 tipos de equipamentos,  1 outro serviço (8,33%) 
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utilizava mais o equipamento digital desde o início do ano de 2009, porém mantinha o 

equipamento convencional em uso para o caso de necessidade. Um outro serviço (8,33%) já 

tinha adquirido um equipamento novo de tecnologia digital, que ainda não estava em 

funcionamento. 

A quantidade de revelador, fixador e água de lavagem utilizados em litros (L) por mês, 

por cada estabelecimento pesquisado, pode ser observada no Quadro 1, a seguir.  

Segundo os entrevistados, a quantidade de líquido revelador utilizado pelos serviços 

pesquisados variou de 10 a 240 L/mês e a quantidade de líquido fixador de 7 a 200 L/mês.  

A quantidade de água utilizada por cada estabelecimento, em L por mês, foi relatada 

apenas por 1 estabelecimento (8,33%), como sendo de 28 L/mês; outro entrevistado (8,33%) 

disse não ter essa informação e os demais, 10 estabelecimentos (83,33%), referiram possuir 

máquina processadora de filmes automática, que possui fluxo de água contínuo. 

 

Número do 
Estabelecimento 

Quantidade de 
Revelador usado por 

mês (L) 

Quantidade de 
Fixador usado por mês 

(L) 

Quantidade de água 
usada por mês (L) 

1 38 38 Fluxo contínuo 

2 36 36 Fluxo contínuo 

5 152 152 Fluxo contínuo 

6          Não respondeu        Não respondeu Não respondeu 

7 240 200 Fluxo contínuo 

8 38 38 Fluxo contínuo 

9 76 76 Fluxo contínuo 

12 76 76 Fluxo contínuo 

13 38 38 Fluxo contínuo 

14 13 13 Fluxo contínuo 

16 100 100       28 

17 10 7 Fluxo contínuo 

Quadro 1- Informação sobre quantidade (em litros) de revelador, fixador e água de lavagem de filmes 
radiográficos utilizados em processamento  radiográfico por mês, em 12 estabelecimentos   
de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 

 

Quanto à frequência de troca de soluções de revelador, fixador e água de lavagem de 

filmes radiográficos, pode-se verificar no Quadro 2 que, segundo os sujeitos entrevistados, em 

6 (50%) estabelecimentos pesquisados, a troca dessas soluções era realizada quinzenalmente. 

Em 2 (16,66%) serviços, a troca era realizada semanalmente.  
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Em outros 2 (16,66%) estabelecimentos, a troca era mensal, e em 1 (8,33%) serviço a 

troca era feita a cada três ou quatro dias. Um dos sujeitos (8,33%) não soube dar esta 

informação. 

Com relação à troca da água utilizada no processamento radiográfico, de acordo com 

os respondentes, em 10 (83,33%) estabelecimentos a água era trocada continuamente e em 1 

(8,33%) serviço, a troca acontecia semanalmente. Um dos sujeitos (8,33%) não soube dar esta 

informação. 

 

Número do 
Estabelecimento 

Frequência de troca da 
solução de Revelador 

Frequência de troca da 
solução de Fixador 

Frequência de troca 
da Água 

1 Quinzenalmente Quinzenalmente Fluxo contínuo 

2 Quinzenalmente Quinzenalmente Fluxo contínuo 

5 1x/semana 1x/semana Fluxo contínuo 

6 Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

7 A cada 3 ou 4 dias A cada 3 ou 4 dias Fluxo contínuo 

8 1x/semana 1x/semana Fluxo contínuo 

9 Quinzenalmente Quinzenalmente Fluxo contínuo 

12 Quinzenalmente Quinzenalmente Fluxo contínuo 

13 Mensalmente Mensalmente Fluxo contínuo 

14 Mensalmente Mensalmente Fluxo contínuo 

16 Quinzenalmente Quinzenalmente 1x/semana 

17 Quinzenalmente Quinzenalmente Fluxo contínuo 

Quadro 2 – Informação sobre frequência de troca de revelador, fixador e água de lavagem de filmes  
                   radiográficos em 12 estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 

 

Quanto ao tipo de acondicionamento do revelador, pode-se observar no Quadro 3 que, 

segundo os sujeitos entrevistados, o acondicionamento do revelador em 5 (41,66%) serviços 

era feito em galões ou baldes plásticos; em outros 4 (33,33%) estabelecimentos pesquisados o 

revelador não era acondicionado, pois em 1 serviço (8,33%) o efluente era descartado após 

passar por um filtro, em 1 outro serviço (8,33%) o revelador seguia para fossa séptica e em 

outros 2 estabelecimentos (16,66%), o revelador era descartado diretamente da processadora 

automática para a rede pública de esgoto.  

Um serviço (8,33%) acondicionava o revelador em tambor plástico e outro (8,33%) 

acondicionava em tanque; um entrevistado (8,33%) não respondeu à pergunta.  
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Com relação ao acondicionamento do fixador usado, de acordo com a informação dos 

respondentes, em 7 (58,33%) estabelecimentos, era feito em galões ou baldes plásticos e 

outros 2 serviços (16,66%) acondicionavam o fixador, após seu uso, em tambores plásticos.  

Além disso, 2 estabelecimentos (16,66%) não acondicionavam o fixador, pois em 1 

(8,33%) serviço o fixador seguia para fossa séptica e, ainda, em 1 estabelecimento (8,33%), o 

efluente era descartado diretamente da processadora automática para a rede pública de esgoto. 

Um sujeito (8,33%) não respondeu à pergunta.  

 

Número do 
Estabelecimento 

Acondicionamento do 
Revelador usado 

Acondicionamento do 
Fixador usado 

1 Não acondicionado Galão/Balde Plástico 

2 Tanque Galão/Balde Plástico 

5 Galão/Balde Plástico  Galão/Balde Plástico 

6 Não respondeu Não respondeu 

7 Galão/Balde Plástico Galão/Balde Plástico 

8 Galão/Balde Plástico Galão/Balde Plástico 

9 Galão/Balde Plástico Galão/Balde Plástico 

12 Não acondicionado Não acondicionado 

13 Não acondicionado Tambor Plástico 

14 Tambor Plástico Tambor Plástico 

16 Galão/Balde Plástico Galão/Balde Plástico 

17 Não acondicionado Não acondicionado 

Quadro 3 – Acondicionamento do revelador e fixador radiográficos usados, 2009.  
 

Com relação ao armazenamento do revelador, pode-se visualizar no Quadro 4 que,  

segundo informação dada pelos entrevistados, 4 (33,33%) estabelecimentos não armazenavam 

o revelador, sendo que desses, 2 (16,66%) descartavam o revelador diretamente da 

processadora para a rede pública de esgoto, 1 (8,33%) descartava o efluente após a passagem 

por um filtro e 1 (8,33%) encaminhava o revelador para fossa séptica; 3 serviços (25%) 

armazenavam o revelador usado na sala da câmara escura; 1 serviço (8,33%) armazenava o 

revelador usado no porão do estabelecimento, e 1 outro serviço (8,33%) armazenava os 

efluentes na lavanderia, em local aberto, sobre placas de plástico.  
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Ainda, em 1 estabelecimento (8,33%), o revelador usado era armazenado numa sala 

fechada e coberta e, em 1 outro (8,33%), o armazenamento era feito num abrigo de alvenaria,  

em área externa. Outro serviço (8,33%) não respondeu esta questão. 

Com relação ao armazenamento do fixador usado, os sujeitos da pesquisa informaram 

que 5 locais (41,66%) armazenavam o fixador dentro da sala da câmara escura. Outro serviço 

(8,33%) armazenava o fixador numa sala fechada e coberta e 1 estabelecimento (8,33%) 

armazenava o fixador num local coberto, na área externa.  

Em 1 local (8,33%) o fixador era armazenado após o uso na lavanderia, em um local 

aberto, sobre placas de plástico. Ainda, em 1 outro estabelecimento (8,33%) o fixador era 

armazenado na área externa, em abrigo de alvenaria. 

Em 2 serviços (16,66%) o fixador não era armazenado, sendo que em 1 (8,33%) o 

líquido era descartado diretamente da processadora para a rede pública de esgoto e no outro 

estabelecimento (8,33%) o efluente era encaminhado para fossa séptica. Um serviço (8,33%) 

não respondeu esta questão. 

Com relação ao tempo em que as soluções de fixadores e reveladores usadas 

permaneciam armazenadas antes do encaminhamento para a empresa responsável pelo 

tratamento, segundo os respondentes, 3 (25%) estabelecimentos armazenavam as soluções por 

um período de 15 a 20 dias, enquanto que em 2 (16,66%) deles os efluentes ficavam 

armazenados por uma semana e outros 2 serviços (16,66%) armazenavam as soluções por um 

mês. Em 1 local (8,33%) o tempo de armazenamento era de 1 ano e em 1 outro (8,33%) esse 

tempo era de três meses. Do total de serviços pesquisados, 3 (25%) não souberam responder 

esta questão. 
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Número do 
Estabelecimento 

Local de 
Armazenamento do 

Revelador  

Local de 
Armazenamento do 

Fixador 

Tempo de 
Armazenamento 

1 Não armazenado 
 

Sala da câmara escura 1 semana 
 

2 Porão do 
estabelecimento 

 

Sala da câmara escura De 15 a 20 dias 
 

5 Sala da câmara escura 
 

Sala da câmara escura 1 mês 

6 Não respondeu 
 

Não respondeu Não respondeu 

7 Lavanderia do 
estabelecimento 

 

Lavanderia do 
estabelecimento 

De 15 a 20 dias 

8 Sala da câmara escura 
 

Sala da câmara escura 1 semana 

9 Abrigo de alvenaria na 
parte externa do 
estabelecimento 

 

Abrigo de alvenaria na 
parte externa do 
estabelecimento 

De 15 a 20 dias 

12 Não armazenado 
 

Não armazenado Não armazenado 

13 Não armazenado Na parte externa do 
estabelecimento, em 

local coberto 
 

1 ano 

14 Sala da câmara escura 
 

Sala da câmara escura 3 meses 

16 Sala fechada e coberta 
 

Sala fechada e coberta 1 semana 

17 Não armazenado 
 

Não armazenado Não respondeu 

Quadro 4-Local de armazenamento do revelador e fixador usados e tempo de armazenamento das 
soluções, 2009. 

 
 

Quanto ao tratamento e descarte dado ao revelador, de acordo com o Quadro 5, nos 12 

estabelecimentos pesquisados, 6 (50%) entrevistados informaram que, após o uso do 

revelador, este era armazenado para posteriormente ser coletado por uma empresa privada 

externa que realizava o tratamento do referido efluente. Porém, não souberam informar o tipo 

de tratamento que era realizado. 

Em 2 serviços (16,66%), os entrevistados afirmaram que descartavam o revelador 

usado na rede pública de esgoto, após passar por um filtro no próprio serviço. Entretanto, em 

outros 2 (16,66%) estabelecimentos, referiram que descartavam o revelador usado na rede 

pública de esgoto, sem qualquer tipo de tratamento prévio.  
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Em 1 serviço (8,33%), segundo o entrevistado, o revelador gerado no processamento 

radiográfico era descartado em uma fossa séptica e, posteriormente, retirado pelo serviço de 

água e esgoto do município, sendo levados para a estação de tratamento de esgoto municipal. 

Em 1 outro serviço (8,33%), o entrevistado não respondeu à pergunta. 

Em relação ao descarte e tratamento do fixador, 7 entrevistados (58,33%) informaram 

que, após o uso, era feito o armazenamento para posterior encaminhamento para  tratamento 

em empresa privada externa. Outro entrevistado (8,33%) afirmou que encaminhava o fixador 

usado para fossa séptica, localizada no próprio serviço, sendo o efluente coletado, 

posteriormente, pelo serviço de água e esgoto do município e encaminhado para a estação de 

tratamento de esgoto de Ribeirão Preto-SP. Além disso, 1 sujeito (8,33%) respondeu que 

descartava o fixador usado diretamente na rede pública de esgoto, sem qualquer tipo de 

tratamento prévio e 2 serviços (16,66%) descartavam o fixador usado na rede pública de 

esgoto, após passar por um filtro no próprio serviço. Em 1 serviço (8,33%), um entrevistado 

não respondeu à pergunta.  

Do total dos 12 entrevistados, 4 (33,33%) não souberam responder quais eram as 

empresas responsáveis pela coleta e tratamento do revelador e fixador.  

Quanto ao tratamento e descarte da água de lavagem de filmes radiográficos usada, 9 

(75%) entrevistados afirmaram que os estabelecimentos pesquisados descartavam a água 

diretamente da processadora automática  para a rede pública de esgotos, sem qualquer tipo de 

tratamento prévio.  

Em 1 estabelecimento (8,33%), o entrevistado informou que antes do descarte a água 

de lavagem  de filmes passava por um filtro no próprio serviço; outro sujeito (8,33%) 

informou que a água de lavagem era descartada juntamente com os outros efluentes gerados 

nesse processo, em uma fossa séptica, sendo coletados posteriormente pelo serviço de água e 

esgoto do município e encaminhados para a estação de tratamento de esgotos do município. 

Um sujeito (8,33%) não respondeu à questão. 
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Número do 
Estabelecimento 

 
Revelador  

 
         Fixador  

 
Água de lavagem  

1 Descarte na rede pública 
de esgoto após passar por 
filtro no próprio serviço 

Armazenamento para 
tratamento interno 
e descarte na matriz  
 

Descarte na rede 
pública de esgoto 
após passar por filtro 
no próprio serviço 
 

2 Armazenamento e 
tratamento externo 

Armazenamento e 
tratamento externo 

Descarte direto na 
rede pública de esgoto 
sem tratamento 
 

5 Armazenamento e 
tratamento externo 

Armazenamento e 
tratamento externo 

Descarte direto na 
rede pública de esgoto 
sem tratamento 
 

6 Não respondeu Não respondeu Não respondeu 

7 Armazenamento e 
tratamento externo 

Armazenamento e 
tratamento externo 

Descarte direto na 
rede pública de esgoto 
sem tratamento 
 

8 Descarte na rede pública 
de esgoto após passar por 
filtro no próprio serviço 

Tratamento interno e 
descarte na rede pública 
de esgoto  
 

Descarte direto na 
rede pública de esgoto 
sem tratamento 

9 Armazenamento e 
tratamento externo 

Armazenamento e 
tratamento externo 

Descarte direto na 
rede pública de esgoto 
sem tratamento 
 

12 Descarte direto na rede 
pública de esgoto sem 
tratamento 

Descarte direto na rede 
pública de esgoto sem 
tratamento 

Descarte direto na 
rede pública de esgoto 
sem tratamento 
 

13 Descarte direto na rede 
pública de esgoto sem 
tratamento 

Armazenamento e 
tratamento externo 

Descarte direto na 
rede pública de esgoto 
sem tratamento 
 

14 Armazenamento e 
tratamento externo 

Armazenamento e 
tratamento externo 

Descarte direto na 
rede pública de esgoto 
sem tratamento 
 

16 Armazenamento e 
tratamento externo 

Armazenamento e 
tratamento externo 

Descarte direto na 
rede pública de esgoto 
sem tratamento 
 

17 Fossa séptica Fossa séptica Fossa séptica 

Quadro 5 – Informação sobre tratamento e descarte de revelador, fixador e água de lavagem de filmes 
radiográficos usados em 12 estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 
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Para a análise e apresentação dos dados referentes à parte laboratorial, utilizou-se a 

estatística descritiva, com apresentação em gráficos ilustrativos.  

 

5.2 Descrição dos resultados obtidos para cada uma das variáveis estudadas 

 

5.2.1 Hidroquinona 

 

Para a identificação e quantificação de hidroquinona foi realizada a validação do 

método para análise dessa substância sendo, posteriormente, realizadas análises de 

hidroquinona em amostras de água de lavagem de filmes radiográficos e revelador, pela 

técnica de cromatografia líquida de alta eficiência.  

O Gráfico 1 abaixo apresenta a concentração de hidroquinona em amostras de água de 

lavagem de filmes radiográficos nas três coletas realizadas em cada um dos 12 

estabelecimentos pesquisados. 
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Gráfico 1-Concentração de hidroquinona em amostras de água de lavagem de filmes radiográficos de 3 

coletas de efluentes radiográficos de 12 estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP. 
 

Observa-se no Gráfico 1 que de todas as amostras de água de lavagem de filmes 

radiográficos analisadas nas 3 coletas (36), a hidroquinona foi detectada e quantificada em 
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apenas 3 amostras (8,33%), apresentando concentrações expressivas, sendo de 2,05 mg L-1 na 

amostra da 3ª coleta do serviço de no 7; de 2,7 mg L-1 na amostra da  2a coleta  do serviço de 

no 16 e de 1,75 mg L-1 na amostra da  3ª coleta também do serviço de no 16. 

O Gráfico 2 abaixo apresenta a concentração de hidroquinona em amostras de 

revelador radiográfico nas três coletas realizadas em cada um dos 12 estabelecimentos 

pesquisados. 
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Gráfico 2-Concentração de hidroquinona em amostras de revelador radiográfico de 3 coletas de 

efluentes radiográficos de 12 estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP. 
 

Observa-se no Gráfico 2 que de todas as amostras de revelador analisadas nas 3 

coletas (36), a hidroquinona foi detectada e quantificada em 20 amostras (55,55%), 

apresentando concentrações expressivas, sendo que o maior valor encontrado foi na amostra 

da 3ª coleta do serviço de no 7 de 6,93 mg L-1. 

Foi realizado o teste Kolmogorov-Smirnov para cada uma das variáveis estudadas 

como teste da Normalidade da distribuição amostral das médias. O nível de significância 

utilizado foi de 0,05 (α = 0,05). 

Para as variáveis cuja distribuição não diferiu da Normal (p > 0,05), foi calculado o 

intervalo de confiança para cada uma das médias amostrais obtidas nas coletas, da 

concentração de hidroquinona em revelador radiográfico. 

O intervalo de confiança da concentração de hidroquinona em água de lavagem de 

filmes não foi calculado, pois na 1ª coleta não foi detectada e quantificada hidroquinona nas 
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amostras de água de lavagem, na 2ª coleta a hidroquinona foi detectada e quantificada em 

apenas 1 amostra e na 3ª coleta a hidroquinona foi detectada e quantificada em somente 2 

amostras, não justificando o cálculo do intervalo de confiança. 

A seguir, são apresentados nas tabelas de nº 1 a 3 os resultados dos testes estatísticos 

para a variável hidroquinona em amostras de revelador radiográfico analisadas nas três 

coletas:  

 

Tabela 1 - Valor médio e respectivo Desvio-padrão, Intervalo de Confiança, Mediana e Amplitude 
interquartílica dos valores de hidroquinona em revelador radiográfico em mg L-1 1ª coleta. 

1ª Coleta  

 Hidroquinona em Revelador 

Valores 

Média 2,518 

Desvio-padrão 0,92102 

Intervalo de Confiança [1,3744; 3,6616] 

Q2=P50=Mediana 2,66 

Amplitude interquartílica (Q3-Q1) 1,685 

 

A Tabela 1 revela que o intervalo de confiança originado dos resultados das 

concentrações de hidroquinona em amostras de revelador radiográfico da 1ª coleta foi de 

1,3744 a 3,6616.  

A mediana encontrada foi de 2,66 e a média dos valores foi de 2,518. Calculou-se 

também a amplitude interquartílica (Q3-Q1) que foi de 1,685.  
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Tabela 2 - Valor médio e respectivo Desvio-padrão, Intervalo de Confiança,  
                 Mediana e Amplitude interquartílica dos valores de hidroquinona em revelador  
                 radiográfico em mg L-1 2ª coleta. 

2ª Coleta  

 Hidroquinona em Revelador 

Valores  

Média 1,7411 

Desvio-padrão 0,5062 

Intervalo de Confiança [1,352; 2,1302] 

Q2=P50=Mediana 1,58 

Amplitude interquartílica (Q3-Q1) 0,655 

 

Como pode-se observar na Tabela 2, o intervalo de confiança originado dos resultados 

das concentrações de hidroquinona em amostras de revelador radiográfico da 2ª coleta foi de 

1,352 a 2,1302.  

A mediana encontrada foi de 1,58 e a média dos valores foi de 1,7411. 

Calculou-se também a amplitude interquartílica (Q3-Q1) que foi de 0,655.  

 
Tabela 3 - Valor médio e respectivo Desvio-padrão, Intervalo de Confiança, Mediana e Amplitude   

interquartílica dos valores de hidroquinona em revelador radiográfico em mg L-1 3ª coleta. 
3ª Coleta  

 Hidroquinona em Revelador 

Valores 

Média 3,3183 

Desvio-padrão 2,0905 

Intervalo de Confiança [1,1245; 5,5122] 

Q2=P50=Mediana 2,785 

Amplitude interquartílica (Q3-Q1) 3,145 

 

Pode-se visualizar na Tabela 3 que o intervalo de confiança originado dos resultados 

das concentrações de hidroquinona em amostras de revelador radiográfico da 3ª coleta foi de 

1,1245 a 5,5122.  

A mediana encontrada foi de 2,785 e a média dos valores foi de 3,3183. Calculou-se 

também a amplitude interquartílica (Q3-Q1) que foi de 3,145.  

Observa-se que quanto menor a variação entre os resultados encontrados naquela 

coleta menor a amplitude do intervalo de confiança.  
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5.2.2 Prata 

 

 Para a identificação e quantificação de prata foram realizadas análises de prata em 

amostras de água de lavagem de filmes radiográficos e fixador, utilizando-se um 

espectrômetro de massas com fonte de plasma indutivamente acoplado.  

O Gráfico 3 apresenta os valores das concentrações de prata em amostras de água de 

lavagem de filmes radiográficos, determinadas nas três coletas realizadas, em cada um dos 12 

estabelecimentos pesquisados. Em todas as amostras de água de lavagem de filmes 

radiográficos analisadas nas 3 coletas (36) foi identificada e quantificada a prata, com 

destaque para o valor de 1785,97 mg L-1 encontrado na amostra do serviço de no 16 da 2a 

coleta. 
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Gráfico 3 - Concentração de prata em amostras de água de lavagem de filmes 
                    radiográficos de 3 coletas de efluentes radiográficos de 12  
                    estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP. 

 

O Gráfico 4 apresenta os valores das concentrações de prata em amostras de fixador 

radiográfico, determinadas nas três coletas realizadas, em cada um dos 12 estabelecimentos 

pesquisados. Em todas as amostras de fixador analisadas nas 3 coletas (36) foi identificada e 

quantificada a prata, com destaque para o valor de 16325,92 mg L-1 encontrado na amostra do 

serviço de no 13 da 2a coleta. 
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Gráfico 4 - Concentração de prata em amostras de fixador radiográfico                                                  
                  de 3 coletas de efluentes radiográficos de 12 estabelecimentos de saúde                     
                  de Ribeirão Preto-SP. 
 

Foi realizado o teste Kolmogorov-Smirnov para cada uma das variáveis estudadas 

como teste da Normalidade da distribuição amostral das médias. O nível de significância 

utilizado foi de 0,05 (α = 0,05). 

Para as variáveis cuja distribuição não diferiu da Normal (p > 0,05), foi calculado o 

intervalo de confiança para cada uma das médias amostrais obtidas nas coletas, da 

concentração de prata em água de lavagem de filmes radiográficos e em fixador radiográfico. 

A seguir, são apresentados nas tabelas de nº 4 a 9, os resultados dos testes estatísticos 

para a variável prata em amostras de água de lavagem de filmes radiográficos e fixador 

analisadas nas três coletas:  

 

Tabela 4 - Valor médio e respectivo Desvio-padrão, Intervalo de Confiança, Mediana e Amplitude  
                  interquartílica dos valores de prata em água de lavagem de filmes radiográficos em mg L-1  
                  1ª coleta. 

1ª Coleta  

Prata em Água de lavagem 

Valores 

Média 16, 995 

Desvio-padrão 32,35455 

Intervalo de Confiança [-3,5621; 37,5521] 

Q2=P50=Mediana 1,15 

Amplitude interquartílica (Q3-Q1) 18,64 
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Como pode-se observar na Tabela 4, o intervalo de confiança originado dos resultados 

das concentrações de prata em amostras de água de lavagem de filmes da 1ª coleta foi de -

3,5621 a 37,5521. A mediana encontrada foi de 1,15 e a média dos valores foi de 16,995. 

Calculou-se também a amplitude interquartílica (Q3-Q1) que foi de 18,64.  

 

Tabela 5 - Valor médio e respectivo Desvio-padrão, Intervalo de Confiança, Mediana e Amplitude  
                  interquartílica dos valores de prata em água de lavagem de filmes radiográficos em mg L-1  
                  2ª coleta. 

2ª Coleta  

Prata em Água de lavagem 

Valores 

Média 158,8483 

Desvio-padrão 512,58949 

Intervalo de Confiança [-166,8355; 484,5322] 

Q2=P50=Mediana 7,9 

Amplitude interquartílica (Q3-Q1) 19,62 

 

Como pode-se verificar na Tabela 5, o intervalo de confiança originado dos resultados 

das concentrações de prata em amostras de água de lavagem de filmes da 2ª coleta foi de -

166,8355 a 484,5322.  

A mediana encontrada foi de 7,9 e a média dos valores foi de 158,8483. Calculou-se 

também a amplitude interquartílica (Q3-Q1) que foi de 19,62.  

 

Tabela 6 - Valor médio e respectivo Desvio-padrão, Intervalo de Confiança, Mediana e Amplitude  
                  interquartílica dos valores de prata em água de lavagem de filmes radiográficos em mg L-1  
                  3ª coleta. 

3ª Coleta  

Prata em Água de lavagem 

Valores 

Média 4,2725 

Desvio-padrão 9,22953 

Intervalo de Confiança [-1,5917; 10,1367] 

Q2=P50=Mediana 0,28 

Amplitude interquartílica (Q3-Q1) 0,65 

 

Pode-se visualizar na Tabela 6 que o intervalo de confiança originado dos resultados 

das concentrações de prata em amostras de água de lavagem de filmes da 3ª coleta foi de -

1,5917 a 10,1367.  
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A mediana encontrada foi de 0,28 e a média dos valores foi de 4,2725. Calculou-se 

também a amplitude interquartílica (Q3-Q1) que foi de 0,65.  

 

Tabela 7 - Valor médio e respectivo Desvio-padrão, Intervalo de Confiança, Mediana e Amplitude                
interquartílica dos valores de prata em fixador radiográfico em mg L-1 1ª coleta. 

1ª Coleta  

Prata em Fixador 

Valores 

Média 3172,8067 

Desvio-padrão 1619,26182 

Intervalo de Confiança [2143,9768; 4201,6365] 

Q2=P50=Mediana 2816,035 

Amplitude interquartílica (Q3-Q1) 2782,63 

 

Como pode-se observar na Tabela 7, o intervalo de confiança originado dos resultados 

das concentrações de prata em amostras de fixador radiográfico da 1ª coleta foi de 2143,9768 

a 4201,6365.  

A mediana encontrada foi de 2816,035 e a média dos valores foi de 3172,8067. 

Calculou-se também a amplitude interquartílica (Q3-Q1) que foi de 2782,63. 

 

Tabela 8 - Valor médio e respectivo Desvio-padrão, Intervalo de Confiança, Mediana e Amplitude                
interquartílica dos valores de prata em fixador radiográfico em mg L-1 2ª coleta. 

2ª Coleta  

Prata em Fixador 

Valores 

Média 6504,3567 

Desvio-padrão 4786,33041 

Intervalo de Confiança [3463, 2674; 9545, 4459] 

Q2=P50=Mediana 4971,81 

Amplitude interquartílica (Q3-Q1) 7531,92 

 

Como pode-se verificar na Tabela 8, o intervalo de confiança originado dos resultados 

das concentrações de prata em amostras de fixador radiográfico da 2ª coleta foi de 3463,2674 

a 9545,4459.  

A mediana encontrada foi de 4971,81 e a média dos valores foi de 6504,3567. 

Calculou-se também a amplitude interquartílica (Q3-Q1) que foi de 7531,92.  
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Tabela 9 - Valor médio e respectivo Desvio-padrão, Intervalo de Confiança, Mediana e Amplitude  
                interquartílica dos valores de prata em fixador radiográfico em mg L-1 3ª coleta. 

3ª Coleta  

Prata em Fixador 

Valores 

Média 3358,3333 

Desvio-padrão 2258,86557 

Intervalo de Confiança [1923,1186; 4793,548] 

Q2=P50=Mediana 2652,79 

Amplitude interquartílica (Q3-Q1) 1837,68 

 

A Tabela 9 revela que o intervalo de confiança originado dos resultados das 

concentrações de prata em amostras de fixador radiográfico da 3ª coleta foi de 1923,1186 a 

4793,548.  

A mediana encontrada foi de 2652,79 e a média dos valores foi de 3358,3333. 

Calculou-se também a amplitude interquartílica (Q3-Q1), que foi de 1837,68.  

Observa-se que quanto menor foi a variação entre os resultados encontrados naquela 

coleta, menor a amplitude do intervalo de confiança.  

 

5.3 Resultados da validação do método para análise de hidroquinona e análises de 

hidroquinona em amostras de água de lavagem de filmes radiográficos e revelador  

 

5.3.1 Resultados da validação do método para análise de hidroquinona 

 

 A validação do método para identificação e quantificação de hidroquinona em 

efluentes radiográficos apresentou os seguintes dados: 

 

- Espectro de UV e cromatograma do padrão da hidroquinona 

 

Obteve-se o espectro de absorção do padrão da hidroquinona (Figura 5), na região de 

200 a 800 nm.  

O comprimento de onda correspondente à absorção máxima do analito em estudo, que 

foi selecionado para a determinação analítica, empregando-se um cromatógrafo em fase 

líquida com detector UV-Vis, foi de 294 nm. 
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Figura 5 - Espectro de UV da hidroquinona, 2009. 

 

A Figura 6 a seguir apresenta o cromatograma do padrão da hidroquinona na 

concentração de 10 mg L-1. Diversas condições foram testadas para se obter uma boa 

separação e resolução do pico referente à hidroquinona. A melhor condição obtida foi com 

gradiente: até 4 minutos e 46 segundos - Acetonitrila/água (15/85 v/v) e de 4 minutos e 46 

segundos até 10 minutos - Acetonitrila/água (25/75 v/v).  

Os tempos de retenção do solvente e da hidroquinona foram, respectivamente, de 4,0 e 

5,0 minutos. Verifica-se, pelo cromatograma (Figura 6), a seguir, que o pico cromatográfico 

referente à hidroquinona encontra-se bem definido. 

 

 
Figura 6 - Cromatograma do padrão da hidroquinona de 10 mg L-1, 2009. 
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-Linearidade da curva analítica a ser usada para a determinação da hidroquinona em 

água de lavagem de filmes radiográficos e revelador proveniente de serviços de saúde de 

radiodiagnóstico. 

 

Na Figura 7 encontra-se apresentada a curva analítica para a hidroquinona e, na Tabela 

10, estão apresentadas as áreas médias dos picos obtidos em função da concentração, equação 

de regressão linear e o coeficiente de correlação (r) da curva analítica obtida para a 

hidroquinona. 

 
Figura 7 - Curva analítica para hidroquinona, 2009. 

 

 

Tabela 10 - Concentração de hidroquinona empregada, área média, equação de regressão linear e                  
coeficiente de correlação (r), 2009. 

Concentrações da 
hidroquinona (mg L -1) 

Área média Equação de regressão 
linear 

Coeficiente de 
correlação (r) 

1 25,461663 

2 56,097023 

4 110,82933 

6 169,15108 

8 221,78877 

 
 
 

Y = -1,16628+ 28,0553x 

 
 
 

r =0,99981 
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Analisando-se a Figura 7 e a Tabela 10, observa-se que a curva analítica obtida para a 

hidroquinona (Figura 7) foi linear. O coeficiente de correlação (r) encontrado foi superior a 

0,99.  

A Anvisa recomenda um coeficiente de correlação (r) igual a 0,99 e o Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (InMetro) recomenda 

coeficiente de correlação (r) acima de 0,90 (BRASIL, 2003d).  

O coeficiente de correlação obtido neste estudo foi considerado satisfatório, 

demonstrando que a resposta do detector foi linear nos intervalos de concentração 

empregados nessa pesquisa. 

 

-Sensibilidade da técnica analítica para a determinação de hidroquinona presente em 

amostras de água de lavagem de filmes e revelador radiográfico. 

 

A sensibilidade é o coeficiente angular da curva analítica. Segundo Ribani et al. 

(2004) uma técnica sensível é aquela que uma pequena variação de concentração do analito 

causa uma grande variação no valor do sinal analítico. 

Neste estudo, pôde-se estimar a sensibilidade da técnica a partir da equação da reta, 

definida como dx/dy, que apresentou o valor de 28,0553, sendo considerada média.  

 

-Limite de Detecção para a hidroquinona. 

 

O termo limite de detecção (LD) é um dos parâmetros usados para se escolher um 

determinado método analítico. Considera-se, inicialmente, a incorporação de duas variáveis: a 

magnitude do sinal analítico e a linha de base com o respectivo ruído para dar a indicação da 

concentração de um elemento possível de ser medido. O limite de detecção é a menor 

quantidade do analito detectável nas condições experimentais estabelecidas pela metodologia, 

não necessariamente quantificada como valor exato. Corresponde à concentração produtora de 

sinal medido de três vezes a altura do nível do ruído médio medido (RIBANI et al., 2004). 

O limite de detecção do método encontrado nesse estudo foi de 0,05 mg L-1. A 

estimativa foi feita com base na relação de que a altura do pico do analito deve ser em torno 

de três vezes a altura do ruído da linha de base, na região aproximada do tempo de retenção da 

hidroquinona, o que pode ser observado na Figura 8. 
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Figura 8 – Cromatograma do limite de detecção de hidroquinona, 2009. 

 

-Limite de quantificação para a hidroquinona. 

 

O limite de quantificação (LQ) corresponde à menor quantidade do analito que pode 

ser quantificada com exatidão e com uma fidelidade determinada nas condições experimentais 

previamente determinadas (LANÇAS, 2004b).  

O limite de quantificação encontrado nesse trabalho foi de 0,1 mg L-1, o que pode ser 

observado na Figura 9. 

 

 
              Figura 9 – Cromatograma do limite de quantificação de hidroquinona, 2009. 
 

 



_____________________________________________________________________________Resultados 117 

-Precisão do método para a hidroquinona 

 

A precisão, em validação de métodos analíticos, é considerada em três diferentes 

níveis, sendo: repetibilidade, precisão intermediária e reprodutibilidade. 

Nessa pesquisa, a precisão do método foi avaliada por meio da repetibilidade. A 

repetibilidade mostra a concordância entre os resultados de medidas sucessivas de um mesmo 

método, efetuadas sob as mesmas condições, chamadas condições de repetibilidade: mesmo 

procedimento, mesmo analista, mesmo instrumento usado sob as mesmas condições, mesmo 

local, repetições em um curto intervalo de tempo (RIBANI et al., 2004). 

A Anvisa sugere que a repetibilidade seja verificada a partir de um mínimo de nove 

determinações, cobrindo o limite especificado no procedimento empregado, três níveis, três 

repetições para cada um, ou a partir de um mínimo de seis determinações a uma concentração 

similar ao valor esperado (BRASIL, 2003d; RIBANI et al., 2004). 

A precisão foi avaliada por meio do coeficiente de variação (CV) dos resultados 

obtidos (n=5), ao nível de repetibilidade. Foi feita em um curto intervalo de tempo. Na Figura 

10, encontra-se a curva analítica usada para o estudo da precisão e na Tabela 11 encontram-se 

os resultados da precisão do método para determinação de hidroquinona, obtidos nesta 

investigação. 

 

Figura 10 - Curva analítica para estudo da precisão para determinação de hidroquinona, 2009. 
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Tabela 11 - Resultados da precisão do método para determinação da hidroquinona em água de                  
lavagem de filmes radiográficos e revelador, 2009. 

Composto   Concentração 
adicionada (mg L -1) 

Concentração média 
obtida (mg L -1) 

CV (%) 

           Hidroquinona           15          14,94         1,06 
                                  30          29,52         1,13 
                                 60          61,30         0,46 
 

Para o estudo da precisão, os intervalos dos coeficientes de variação são considerados 

adequados até +/- 20%, dependendo da complexidade da amostra.  

Nesta pesquisa os coeficientes de variação variaram de 0,46 a 1,13% (Tabela 11), 

sendo, portanto, considerados precisos e dentro da faixa aceitável para a validação de métodos 

analíticos.  

 

-Ensaios de Recuperação para a hidroquinona. 

 

A Tabela 12 apresenta a porcentagem de recuperação da hidroquinona em água, para 

os três níveis de fortificação estudados: 15; 30 e 60 mg L-1.  

Foram preparadas três soluções de cada um dos três níveis de fortificação (A1, B1, C1 

de 15 mg L-1; A2, B2, C2 de 30 mg L-1 e A3, B3 e C3 de 60 mg L-1) e, a partir de cada uma 

dessas soluções, foram feitos ensaios de recuperação em quintuplicata.  

Analisando-se a Tabela 12, observa-se que houve uma boa recuperação da 

hidroquinona, o que indica que o método utilizado é adequado para análise da hidroquinona 

presente em água de lavagem de filmes e revelador radiográfico.  

Os valores aceitáveis de recuperação para análise de resíduos são de 70 a 120%, ou, 

em caso de complexidade de amostra, a faixa de recuperação aceita é de 50 a 120% (BRASIL, 

2003d).  

Os valores de recuperação encontrados nesse estudo estão na faixa dos valores 

aceitáveis. As porcentagens de recuperação obtidas evidenciaram que o método pode ser 

considerado exato e preciso.  

Neste estudo, a recuperação da hidroquinona foi avaliada por meio do coeficiente de 

variação (CV) dos resultados obtidos (n=5), apresentando valores de 1,84 a 4,52. 
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Tabela 12 - Percentual de recuperação de hidroquinona em água utilizada na composição do  
                   revelador radiográfico, 2009. 
Nível de fortificação (mg L-1) Recuperação (%)   CV (%) 

15 A1           88,00 2,18 
 B1           85,89 4,35 
 C1           84,98 1,84 

30 A2           74,22 3,73 
 B2           73,39 2,45 
 C2           71,12 3,16 

60 A3           70, 38 3,72 
 B3           70, 97 4,52 
 C3           70, 26 2,85 

  
A1- Solução 1=15 mg L-1 B1- Solução 1=15 mg L-1                                    C1- Solução 1=15 mg L-1 
A2- Solução 2=30 mg L-1                           B2- Solução 2=30 mg L-1                                  C2-Solução 2=30 mg L-1 
A3- Solução 3=60 mg L-1                  B3- Solução 3=60 mg L-1                   C3-Solução 3=60mg L-1 

 

 

5.3.2 Resultados das determinações de hidroquinona em amostras provenientes dos 

estabelecimentos de saúde de radiodiagnóstico selecionados para este estudo 

 

Seguem, nas Tabelas de nº 13 a 18, a seguir, os resultados das determinações de 

hidroquinona (concentrações encontradas) em amostras de água de lavagem de filmes 

(Tabelas 13, 15 e 17) e revelador radiográfico (Tabelas 14, 16 e 18), provenientes dos 

estabelecimentos sorteados para este estudo, expressos em mg L-1, apresentados 

separadamente por coleta.  
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1ª Coleta: 

 

Tabela 13 - Concentração de hidroquinona em amostras de água de lavagem de filmes                   
radiográficos da 1ª coleta de 12 estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 
2009. 

Serviço de Saúde Concentração média real de 
hidroquinona mg L -1 

1 Detectada mas não quantificada 
2 Detectada mas não quantificada 
5 Detectada mas não quantificada 
6 Detectada mas não quantificada 
7 Detectada mas não quantificada 
8 ND 
9 Detectada mas não quantificada 

12 Detectada mas não quantificada 
13 Detectada mas não quantificada 
14 Detectada mas não quantificada 
16 Detectada mas não quantificada 
17 Detectada mas não quantificada 

*ND-Não Detectável  LD-Limite de Detecção-0,05 mg L-1   LQ-Limite de Quantificação-0,1 mg L-1    

 

Pode-se observar na Tabela 13 que em 11 (91,66%) amostras de água de lavagem de 

filmes da 1ª coleta, a hidroquinona foi detectada, porém não quantificada. Em 1 amostra da 1ª 

coleta (8,33%) a hidroquinona não foi detectada. 

 
Tabela 14 - Concentração de hidroquinona em amostras de revelador radiográfico da 1ª coleta                  

de 12 estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 
Serviço de Saúde Concentração média real de 

hidroquinona mg L -1 
1 2,99 
2 Detectada mas não quantificada 
5 3,66 
6 Detectada mas não quantificada 
7 2,66 
8 Detectada mas não quantificada 
9 Detectada mas não quantificada 

12 Detectada mas não quantificada 
13 1,25 
14 Detectada mas não quantificada 
16 2,03 
17 Detectada mas não quantificada 

*ND-Não Detectável  LD-0,05 mg L-1  LQ-0,1 mg L-1    
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De acordo com a Tabela 14, em 7 (58,33%) amostras de revelador da 1ª coleta, a 

hidroquinona foi detectada, porém não quantificada. A maior concentração de hidroquinona 

em amostras de revelador da 1ª coleta foi de 3,66 mg L-1. 

 
2ª coleta: 

 

Tabela 15 – Concentração de hidroquinona em amostras de água de lavagem de filmes radiográficos 
da 2ª coleta de 12 estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 
Serviço de Saúde Concentração média real de 

hidroquinona mg L -1 
1 Detectada mas não quantificada 
2 Detectada mas não quantificada 
5 Detectada mas não quantificada 
6 ND 
7 Detectada mas não quantificada 
8 Detectada mas não quantificada 
9 Detectada mas não quantificada 

12 Detectada mas não quantificada 
13 Detectada mas não quantificada 
14 Detectada mas não quantificada 
16 2,70 
17 Detectada mas não quantificada 

*ND-Não Detectável  LD-0,05 mg L-1 LQ-0,1 mg L-1    

 
Como pode ser observado na Tabela 15, em 10 (83,88%) amostras de água de lavagem 

de filmes da 2ª coleta, a hidroquinona foi detectada, porém não quantificada. Em 1 amostra da 

2ª coleta (8,33%) a hidroquinona não foi identificada.  

A concentração de hidroquinona encontrada em 1 amostra de água de lavagem de 

filmes (8,33%) da 2ª coleta foi de 2,70 mg L-1. 

De acordo com a Tabela 16, em 3 (25%) amostras de revelador da 2ª coleta a 

hidroquinona foi detectada, porém não quantificada. A maior concentração de hidroquinona 

em amostras de revelador da 2ª coleta foi de 2,81 mg L-1. 
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Tabela 16 - Concentração de hidroquinona em amostras de revelador radiográfico da 2ª coleta de 12 
estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 
Serviço de Saúde Concentração média real de 

hidroquinona mg L -1 
1 1,70 
2 1,53 
5 Detectada mas não quantificada 
6 Detectada mas não quantificada 
7 1,62 
8 1,38 
9 Detectada mas não quantificada 

12 1,34 
13 2,81 
14 1,36 
16 1,59 
17 2,36 

*ND-Não Detectável  LD-0,05 mg L-1  LQ-0,1 mg L-1    
 

3ª Coleta: 

 
  Tabela 17-Concentração de hidroquinona em amostras de água de lavagem de filmes radiográficos                  

da 3ª coleta de 12 estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 
Serviço de Saúde Concentração média real de 

hidroquinona mg L -1 
1 ND 
2 ND 
5 Detectada mas não quantificada 
6 Detectada mas não quantificada 
7 2,05 
8 Detectada mas não quantificada 
9 Detectada mas não quantificada 

12 ND 
13 Detectada mas não quantificada 
14          Detectada mas não quantificada 
16 1,75 
17 Detectada mas não quantificada 

*ND-Não Detectável  LD-0,05 mg L-1  LQ-0,1 mg L-1    
 

Como pode ser observado na Tabela 17, em 7 (58,33%) amostras de água de lavagem 

de filmes da 3ª coleta, a hidroquinona foi detectada, porém não quantificada. Em três amostras 

da 3ª coleta (25%) a hidroquinona não foi identificada. A maior concentração de hidroquinona 

encontrada em amostra de água de lavagem de filmes da 3ª coleta foi de 2,05 mg L-1. De 

acordo com a Tabela 18, em 4 (33,33%) amostras de revelador da 3ª coleta a hidroquinona foi 

detectada, porém não quantificada. Em 2 (16,66%) amostras de revelador da 3ª coleta a 
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hidroquinona não foi detectada. A maior concentração de hidroquinona em amostras de 

revelador da 3ª coleta foi de 6,93 mg L-1. 

 

Tabela 18 - Concentração de hidroquinona em amostras de revelador radiográfico da 3ª coleta de  
                   12 estabelecimentos de saúde, de Ribeirão Preto-SP, 2009. 

Serviço de Saúde Concentração média real de 
hidroquinona mg L-1 

1 4,23 
2 1,93 
5 Detectada mas não quantificada 
6 ND 
7 6,93 
8 2,01 
9 ND 

12 Detectada mas não quantificada 
13 Detectada mas não quantificada 
14 1,25 
16 Detectada mas não quantificada 
17 3,56 

*ND-Não Detectável  LD-0,05 mg L-1  LQ-0,1 mg L-1    

 
A seguir, apresentam-se alguns cromatogramas resultantes das análises de 

hidroquinona em água de lavagem de filmes e revelador radiográfico: 

 

 
Figura 11-Cromatograma originado de amostra de água de lavagem de filmes radiográficos de 1 

serviço de radiologia de Ribeirão Preto-SP, 2009. 
 

Como pode ser observado na Figura 11, o cromatograma originado da análise de uma 

amostra de água de lavagem de filmes radiográficos, mostra o pico cromatográfico referente à 

hidroquinona bem definido e a linha de base sem ruído, assim como o cromatograma do 

padrão da hidroquinona (Figura 7). 
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A Figura 12 apresenta o cromatograma originado da análise de uma amostra de 

revelador radiográfico, evidenciando o pico cromatográfico referente à hidroquinona bem definido, 

com linha de base sem ruídos.  

 

 
Figura 12- Cromatograma originado de amostra de revelador radiográfico de 1 serviço de radiologia 

de Ribeirão Preto-SP, 2009. 
 

 

5.4 Resultados das determinações de prata em amostras provenientes dos 

estabelecimentos de saúde de radiodiagnóstico selecionados para este estudo. 

 

Na Figura 13 encontra-se a curva analítica para as análises de prata em água de 

lavagem de filmes radiográficos e, na Tabela 19, estão apresentadas as concentrações, 

diluição, concentração de padrão de prata, equação de regressão linear e o coeficiente de 

correlação (r) da curva analítica obtida para a determinação de prata em água de lavagem de 

filmes radiográficos. 
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Figura 13 - Curva analítica para análises de prata em água de lavagem de filmes radiográficos, 2009. 
 

 

Tabela 19-Concentração de prata empregada em curva analítica para determinação de prata em                    
água de lavagem de filmes radiográficos, diluição, concentração de padrão de prata, 
equação de regressão linear e coeficiente de correlação em Ribeirão Preto-SP, 2009. 

Concentrações da 
Prata (ug L -1) 

HNO3 2% (mL) Padrão de 
Prata 

 (100 ug L-1) 

Equação de 
regressão linear 

Coeficiente de 
correlação (r) 

Branco 10,0 _ 

1 9,9 100 

5 9,5 500 

10 9,0 1000 

20 8,0 2000 

 
 
 
 

 
 
 

r =0,999970 

 

Analisando-se a Figura 13 e a Tabela 19, observa-se que a curva analítica obtida para a 

determinação de prata em água de lavagem de filmes radiográficos foi linear, com coeficiente 

de correlação (r) igual a 0,999970.  

Na Figura 14 encontra-se a curva analítica para as análises de prata em fixador 

radiográfico e, na Tabela 20 estão apresentadas as concentrações, diluição, concentração de 

padrão de prata, equação de regressão linear e o coeficiente de correlação (r) da curva 

analítica obtida para a determinação de prata em fixador radiográfico. 
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Figura 14 - Curva analítica para análises de prata em fixador radiográfico, 2009. 
 

 

Tabela 20-Concentração de prata empregada em curva analítica para determinação de prata em fixador 
radiográfico, diluição, concentração de padrão de prata, equação de regressão linear e 
coeficiente de correlação em Ribeirão Preto-SP, 2009. 

Concentrações da 
Prata (ug L -1) 

Fixador 
Diluído (mL) 

HNO3 2% 
(mL) 

Padrão de 
Prata 

 (100 ug L-1) 

Equação de 
regressão linear 

Coeficiente de 
correlação (r) 

Branco 5,0 5,0 _ 

50 5,0 4,95 50 

100 5,0 4,9 100 

250 5,0 4,75 250 

500 5,0 4,5 500 

 
 
 
 

 
 
 

r =0,999759 

 

Analisando-se a Figura 14 e a Tabela 20, observa-se que a curva analítica obtida para a 

determinação de prata em fixador radiográfico foi linear, com coeficiente de correlação (r) 

igual a 0,999759, ou seja, superior a 0,99.  
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1ª Coleta 

 

Tabela 21- Concentração média de prata da 1ª coleta de amostras de água de lavagem de filmes 
radiográficos de 12 estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 

Serviço de Saúde Concentração Média 
de Prata mg L -1 

Desvio-padrão Desvio-padrão 
Relativo -

Coeficiente de 
Variação % 

1 0,13 0,00 2,6 
2 0,10 0,00 0,7 
5 0,20 0,00 1,6 
6 0,64 0,04 6,4 
7 98,52 1,85 1,9 
8 7,56 0,03 0,4 
9 2,38 0,04 1,8 

12 0,98 0,01 1,2 
13 22,74 0,42 1,9 
14 0,89 0,01 1,2 
16 68,49 3,09 4,5 
17 1,32 0,05 4,0 

* Os valores do Desvio-padrão estão aproximados devido à aproximação da concentração média. 
 

De acordo com a Tabela 21, em 100% das amostras de água de lavagem de filmes 

radiográficos da 1ª coleta foi detectada prata. Os valores encontrados variaram muito sendo a 

menor concentração encontrada igual a 0,1 mg L-1, e a maior de 98,52 mg L-1. Os 

estabelecimentos de nos 7, 13 e 16 apresentaram as maiores concentrações de prata. 

 

Tabela 22 - Concentração média de prata da 1ª coleta de amostras de fixador radiográfico de 12  
                   estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 

Serviço de Saúde Concentração Média 
de Prata mg L -1 

Desvio-padrão Desvio-padrão 
Relativo -

Coeficiente de 
Variação % 

1 2338,67 23,80 1,0 
2 2002,42 24,57 1,2 
5 1617,15 12,73 0,8 
6 435,59 5,80 1,3 
7 5169,28 147,98 2,9 
8 2747,65 12,04 0,4 
9 2884,42 22,49 0,8 

12 3289,32 59,57 1,8 
13 3968,65 85,71 2,2 
14 5856,15 37,49 0,6 
16 5253,42 24,83 0,5 
17 2510,98 37,44 1,5 

* Os valores do Desvio-padrão estão aproximados devido à aproximação da concentração média. 
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A Tabela 22 revela que foi detectada prata em 100% das amostras de fixador 

radiográfico da 1ª coleta deste estudo.  

Todos os valores encontrados nas análises das concentrações de prata nas amostras de 

fixador radiográfico da 1ª coleta foram considerados excessivamente elevados quando 

comparados aos limites estabelecidos pelas legislações e normas nacionais vigentes, que é de 

0,02 a 1,5 mg L-1. 

A menor concentração de prata detectada foi de 435,59 mg L-1 (serviço de no 6) e a 

maior de 5856,15 mg L-1 (serviço de no 14). 

 

2ª Coleta 

 

Tabela 23 - Concentração média de prata da 2ª coleta de amostras de água de lavagem de filmes  
                   radiográficos de 12 estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 

Serviço de Saúde Concentração Média 
de Prata mg L -1 

Desvio-padrão Desvio-padrão 
Relativo -

Coeficiente de 
Variação % 

1 1,54 0,05 3,2 
2 0,61 0,60 0,0 
5 0,53 0,01 1,7 
6 5,16 0,05 0,9 
7              46,94 0,08 0,2 
8 0,45 0,00 0,2 
9 0,41 0,01 3,2 

12  10,64 0,18 1,7 
13 21,24 0,40 1,8 
14 15,71 0,22 1,4 
16           1785,97 35,60 2,0 
17 16,97 2,38 14 

* Os valores do Desvio-padrão estão aproximados devido à aproximação da concentração média. 

 
Como pode ser observado na Tabela 23, em todas as amostras de água de lavagem de 

filmes radiográficos da 2ª coleta foi identificada e quantificada prata.  

Os valores encontrados variaram de 0,41 mg L-1 (serviço de no 9) a 1785,97 mg L-1 

(serviço de no 16), superando os limites estabelecidos pela legislação nacional e estadual.  
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Tabela 24 - Concentração média de prata da 2ª coleta de amostras de fixador radiográfico de 12  
                   estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 

Serviço de Saúde Concentração Média 
de Prata mg L -1 

Desvio-padrão Desvio-padrão 
Relativo -

Coeficiente de 
Variação % 

1 3095,09 36,55 1,2 
2           11683,28             351,78 3,0 
5 1674,34 18,56 1,1 
6               868,93 8,18 0,9 
7             7226,79            235,24 3,3 
8             3761,90 6,35 0,2 
9             3333,71              12,05 0,4 

12 10306,70            110,35 1,1 
13 16325,92            348,82 2,1 
14             6181,72            164,65 2,7 
16 10616,29            101,10 1,0 
17             2977,60              41,84 1,4 

* Os valores do Desvio-padrão estão aproximados devido à aproximação da concentração média. 

 

De acordo com a Tabela 24, em todas as amostras de fixador radiográfico da 2ª coleta 

detectou-se prata. Todos os valores encontrados foram considerados elevados, especialmente 

nos serviços de nos 2,7,12,13,14 e 16.  

A maior concentração detectada foi no serviço de no 13, com 16.325,92 mg L-1. 

 
3ª Coleta 

 
Tabela 25 - Concentração média de prata da 3ª coleta de amostras de água de lavagem de filmes  
                   radiográficos de 12 estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 

Serviço de Saúde Concentração Média 
de Prata mg L -1 

Desvio-padrão Desvio-padrão 
Relativo -

Coeficiente de 
Variação % 

1 0,38 0,01 3,5 
2 0,30 0,00 1,3 
5 0,26 0,01 4,9 
6 0,22 0,01 2,5 
7 0,19 0,01 2,9 
8 0,19 0,00 1,1 
9 0,17 0,01 3,3 

12 0,15 0,01 7,5 
13              25,00 0,47 1,9 
14 0,99 0,07 6,9 
16 23,01 0,61 2,7 
17 0,40 0,03 6,4 

* Os valores do Desvio-padrão estão aproximados devido à aproximação da concentração média. 
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De acordo com a Tabela 25, em 100% das amostras de água de lavagem de filmes 

radiográficos da 3ª coleta foi determinada prata. A maior concentração encontrada foi no 

serviço de no13 de 25 mg L-1. 

 

Tabela 26 - Concentração média de prata da 3ª coleta de amostras de fixador radiográfico de 12  
                   estabelecimentos de saúde de Ribeirão Preto-SP, 2009. 

Serviço de Saúde Concentração Média 
de Prata mg L -1 

Desvio-padrão Desvio-padrão 
Relativo -

Coeficiente de 
Variação % 

1 1765,41 28,93 1,6 
2 7611,63 27,69 0,4 
5 3650,87 59,00 1,6 
6              748,26 24,40 3,3 
7 3482,31 64,70 1,9 
8 1994,39 85,37 4,3 
9 2066,62 59,20 2,9 

12 1910,88 16,18 0,8 
13 7955,09 252,97 3,2 
14 3215,39 35,25 1,1 
16 3808,96 36,39 1,0 
17 2090,19 84,17 4,0 

* Os valores do Desvio-padrão estão aproximados devido à aproximação da concentração média. 

 

De acordo com a Tabela 26, em todas as amostras analisadas de fixador radiográfico 

da 3ª coleta foi detectada a presença de prata.  

As concentrações encontradas variaram de 748, 26 mg L-1 (serviço de no 6) a 7955,09 

mg L-1 (serviço de no 13). Para essa 3ª coleta, os valores encontrados também foram 

considerados excessivamente elevados com relação aos limites estabelecidos pelas resoluções 

e normas nacionais vigentes. 

 



______________________________________________________________________________Discussão 131 

6 DISCUSSÃO   

 

As discussões dos resultados encontrados estão apresentadas em duas partes. Na 

primeira parte estão apresentadas as discussões dos resultados levantados nas análises das 

entrevistas (item 5.1, p. 96). Na segunda parte estão discutidos os resultados da etapa analítica 

do estudo, que se subdividem em:  

• Discussão dos resultados das determinações de hidroquinona em amostras 

provenientes dos estabelecimentos de saúde de radiodiagnóstico selecionados 

para este estudo (item 5.3, p.112); 

• Discussão dos resultados das determinações de prata em amostras provenientes 

dos estabelecimentos de saúde de radiodiagnóstico selecionados para este 

estudo (item 5.4, p. 124); 

 

6.1 Discussão dos resultados das entrevistas  

 

 De acordo com os resultados obtidos neste estudo foram realizadas 12 entrevistas, 

sendo os entrevistados, em sua maioria, mulheres (66,66%) com idade entre 22 e 65 anos. A 

maior parte das entrevistas (66,66%) foi realizada com os técnicos de radiologia dos serviços 

selecionados, indicados pelos responsáveis pelos estabelecimentos.  

Com relação ao tipo de sistema de processamento radiográfico, verificou-se com base 

nas respostas dos entrevistados deste estudo que todos os 12 locais estudados apresentavam o 

processamento radiográfico convencional, gerando resíduos pelo uso de soluções reveladoras 

e fixadoras para a revelação das radiografias. Entretanto, 3 (25%) estabelecimentos 

pesquisados apresentavam além do sistema de processamento radiográfico convencional o 

sistema digital, que não utiliza soluções químicas na revelação radiográfica. Estes resultados 

demonstram que o sistema de processamento radiográfico digital vem sendo implantado no 

município de Ribeirão Preto-SP, seguindo uma tendência mundial. 

O sistema digital apresenta algumas vantagens quando comparado ao processamento 

radiográfico tradicional, sendo que uma delas é a não utilização de soluções químicas, o que 

consequentemente não gera efluentes e evita o contato dos trabalhadores com essas 

substâncias químicas, minimizando assim os impactos na saúde ocupacional, ambiental e na 

saúde pública em geral. Entretanto, o sistema digital ainda é economicamente inviável para a 

maioria dos estabelecimentos de saúde de pequeno porte pelo alto custo dessa tecnologia, 
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embora alguns autores como Braunschweig, Pistitsch e Nissen-Meyer (1996) afirmaram que 

após três ou quatro anos da instalação do sistema digital, esta tecnologia começaria a ser mais 

rentável e econômica do que a técnica convencional, principalmente pela economia na compra 

de filmes radiográficos. 

Com relação à quantidade de soluções de revelador, fixador e água de lavagem usada 

em L/mês, por cada estabelecimento pesquisado, levantou-se neste estudo que a quantidade de 

revelador utilizado variou de 10 a 240 L/mês e a quantidade de fixador de 7 a 200 L/mês. A 

quantidade de água utilizada foi relatada apenas por 1 estabelecimento (8,33%) como sendo 

de 28 L/mês; os demais serviços referiram possuir fluxo de água contínuo, ou seja, a água 

usada no processamento radiográfico é trocada continuamente, não havendo possibilidade de 

se calcular exatamente a quantidade utilizada. 

Carlson (2007) em estudo de caso em um hospital constatou que o Serviço de 

Radiologia consumia aproximadamente 760 L/mês de revelador e 760 L/mês de fixador. O 

hospital estudado em sua pesquisa gerava semanalmente 15 galões com capacidade de 20 L 

de efluentes de revelador e fixador, o que representava anualmente 15 mil L de resíduo 

químico no estado líquido com aproximadamente 16 kg de prata em sua composição, além de 

outras substâncias químicas. 

A quantidade de fixador e revelador utilizados pelos serviços varia de acordo com o 

porte do estabelecimento de saúde e com o fluxo de atendimentos. Geralmente, 

estabelecimentos de saúde de grande porte, como hospitais, têm um grande fluxo de 

atendimentos e, portanto, alto consumo de revelador e fixador e, consequentemente, uma 

maior geração de efluentes de processamento radiográfico.  

Já os estabelecimentos de saúde de pequeno porte como clínicas ortopédicas, 

odontológicas e veterinárias possuem um volume menor de exames, consumindo menores 

quantidades de soluções reveladoras e fixadoras, e, consequentemente, gerando menores 

quantidades de efluentes de processamento radiográfico. Entretanto, os estabelecimentos de 

saúde de pequeno porte apresentam outro problema, pois como a quantidade de efluentes 

gerada é relativamente pequena, muitas vezes ocorre o descarte dessas soluções diretamente 

na pia. 

Na presente investigação foi também questionada a forma de acondicionamento dos 

efluentes de processamento radiográfico. O acondicionamento consiste no ato de embalar os 

resíduos segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de 

punctura e ruptura. Segundo a RDC da Anvisa nº 306/2004, resíduos líquidos devem ser 

acondicionados em recipientes constituídos por material compatível com o líquido 
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armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante (BRASIL, 

2004a). Ainda, de acordo com a Norma Técnica P4.262/07 da Cetesb, os resíduos químicos 

perigosos no estado líquido, devem ser acondicionados em bombonas plásticas, recipientes de 

vidro ou bombonas de material compatível com o efluente que será acondicionado, além 

disso, as embalagens devem ser identificadas e fechadas, evitando vazamentos (SÃO 

PAULO, 2007). 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, as soluções de revelador e fixador 

eram acondicionadas em tanques, baldes, tambores ou galões plásticos, que em alguns casos 

não estavam lacrados e sem a observância da compatibilidade dos materiais constituintes 

desses recipientes com os efluentes, estando, portanto, inadequados por possíveis riscos como 

corrosão e derramamento de líquido no ambiente. 

Em um estudo realizado por Sales et al. (2009) em Marituba, no estado do Pará (PA), 

foi observado que os resíduos do grupo B também não eram acondicionados conforme a 

compatibilidade química em nenhum estabelecimento pesquisado. Os autores atribuem esse 

fato à maior preocupação dos profissionais da saúde para com os resíduos do grupo A e E, 

respectivamente, biológicos e perfurocortantes.  

Outro passo do gerenciamento questionado nas entrevistas foi o armazenamento 

temporário, que consiste na guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já 

acondicionados, em local próximo aos pontos de geração. Segundo a RDC da Anvisa nº 

306/2004, a sala para armazenar os recipientes com resíduos deve ter pisos resistentes e lisos, 

paredes lisas, laváveis, deve possuir ponto de iluminação artificial e área suficiente para 

armazenar, no mínimo, dois recipientes coletores. Além disso, salas para armazenamento de 

resíduos, devem estar identificadas como “Sala de Resíduos” (BRASIL, 2004a). Ainda, o 

armazenamento de resíduos químicos deve atender à NBR 12235/1992 da ABNT, que 

estabelece uma série de especificações para o armazenamento de resíduos perigosos em 

contêineres e/ou tambores, tanques e a granel (ABNT 1992). 

Neste estudo, os entrevistados referiram que os efluentes de processamento 

radiográfico eram armazenados em diferentes partes dos estabelecimentos de saúde como no 

porão do serviço, na sala de revelação de radiografia (sala da câmara escura), em lavanderia, 

salas fechadas ou em abrigo de alvenaria. De acordo com a análise das respostas dos sujeitos 

pesquisados, em todos os estabelecimentos o armazenamento temporário não era realizado de 

forma adequada, o local de armazenamento não possuía ventilação e não havia local próprio 

reservado para essa finalidade, não atendendo às exigências legais, revelando 

desconhecimento ou negligência por parte dos geradores desses resíduos.   
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Em um estudo recente realizado em João Pessoa (PB), com dezenove estabelecimentos 

de saúde de atenção primária, secundária e terciária, Ramos et al. (2010) também verificaram 

que 36,84% dos estabelecimentos de saúde pesquisados não possuíam armazenamento 

interno. 

De acordo com um estudo de Sales et al. (2009), realizado em Marituba (PA) menos 

da metade das instituições de saúde pesquisadas realizavam armazenamento dos RSS, e entre 

aquelas instituições que armazenavam os RSS, a maioria apresentava falhas, principalmente 

em relação às condições físicas das áreas utilizadas. 

Carlson (2007) em um estudo de caso realizado em um hospital verificou que os 

resíduos químicos (reveladores, fixadores e sobras de xilol) eram inadequadamente 

armazenados no local de geração e, posteriormente, conduzidos até o subsolo do prédio 

principal onde permaneciam sem nenhuma condição de segurança em local sem ventilação, 

sem contenção e sobre piso permeável.  

De acordo com Günther et al. (2010), os pequenos geradores não são obrigados a ter a 

“Sala de Resíduos”, com exceção daqueles que têm internação entre suas atividades e, na 

ausência de espaço físico para a sala, os resíduos coletados podem ser encaminhados 

diretamente ao abrigo externo. 

De 5 hospitais pesquisados por Carlson (2007), no Rio de Janeiro, apenas 40% 

possuíam depósito específico para armazenamento de resíduos químicos e tratamento de 

efluentes intramuros. Os outros hospitais armazenavam inadequadamente os resíduos 

químicos sólidos ou despejavam os efluentes gerados nos equipamentos automáticos de 

análises clínicas diretamente na rede pública de esgoto. 

Com relação ao tratamento e descarte dos efluentes de processamento radiográfico 

(revelador, fixador e água de lavagem) verificou-se neste estudo, quanto ao revelador, que 9 

(75%) serviços realizavam algum tratamento nesse efluente, sendo que em 7 serviços 

(58,33%) o tratamento era realizado externamente e em 2 (16,66%) estabelecimentos o 

tratamento era realizado internamente (no próprio serviço). Ainda, 2 (16,66%) serviços não 

realizavam nenhum tratamento no revelador usado e 1 outro (8,33%) não respondeu esta 

questão. 

Com relação ao tratamento e descarte dado ao fixador, entre os estabelecimentos 

estudados, 10 (83,33%) realizavam algum tipo de tratamento no fixador usado antes do 

descarte na rede pública de esgoto, sendo que desses, 8 (66,66%) realizavam tratamento 

externo e 2 (16,66%) deles, realizavam tratamento interno, cujo processo de tratamento 

consistia na passagem do efluente por um filtro para extração da prata, descartando o líquido 
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restante diretamente na rede pública de esgoto. Ainda, 1 serviço não realizava nenhum 

tratamento no fixador antes de seu descarte, e 1 outro serviço (8,33%) não respondeu esta 

questão. 

Quanto ao tratamento e descarte da água de lavagem de filmes radiográficos, 

verificou-se no presente estudo que 9 (75%) estabelecimentos pesquisados descartavam a 

água na rede pública de esgoto sem qualquer tipo de tratamento prévio, 1 (8,33%) serviço 

realizava um tratamento interno (passagem da água de lavagem em filtro) antes do descarte na 

rede pública de esgoto e 1 outro (8,33%) serviço realizava um tratamento externo, além disso 

1 sujeito (8,33%) não respondeu a pergunta. 

Esses dados corroboram os resultados encontrados por Fernandes et al. (2005) e 

Fernandes et al. (2006), onde a água de lavagem na maior parte dos estabelecimentos 

estudados também seguia direto para a rede pública de esgoto, sem tratamento prévio. 

Bortoletto et al. (2005) também concluíram em uma pesquisa realizada em um hospital 

universitário de Maringá-PR, que elevados volumes de água de processamento radiográfico 

eram lançados, diariamente, na rede pública de esgoto sem tratamento prévio. 

Fernandes et al. (2005) detectaram em um estudo que algumas instituições lançavam 

os efluentes de fixador, revelador e água de lavagem de filmes radiográficos no ambiente, sem 

nenhum tratamento prévio adequado; além disso, alguns estabelecimentos vendiam o fixador 

a terceiros e lançavam o revelador e a água de lavagem na rede pública de esgotos, sem 

nenhum tratamento prévio.  

Outros autores também constataram em pesquisa que o revelador e a água de lavagem 

de filmes radiográficos eram lançados no ambiente, por meio da rede pública de esgoto, sem 

nenhum tratamento prévio adequado e o fixador era comercializado para a recuperação da 

prata, seguida do lançamento desse efluente no ambiente; ou o revelador era tratado como 

RSS, coletado e disposto por empresa competente, o fixador era destinado à comercialização 

para terceiros e a água de lavagem seguia para rede pública de esgotos; um outro caminho 

encontrado era a venda de revelador e fixador para empresa gráfica, enquanto a água de 

lavagem seguia direto para a rede pública de esgoto (FERNANDES et al., 2006). 

Em um estudo feito em hospitais no estado do Rio de Janeiro, Carlson (2007) discutiu 

que respostas que indicam desconhecimento sobre a destinação desses efluentes pelos 

responsáveis podem significar que esses efluentes possam estar sendo descartados 

diretamente na rede pública de esgoto ou coletados por empresa não licenciada para este fim. 

Como o principal constituinte dos efluentes de processamento radiográfico é a prata, que tem 

um valor agregado, de acordo com a autora, a segunda hipótese é a mais provável. 
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Segundo os entrevistados deste estudo, 6 serviços (50%) tinham seus efluentes 

radiográficos coletados e tratados por 5 empresas privadas, pois 2 serviços contratavam a 

mesma empresa. Das 5 empresas citadas, 3 eram licenciadas pela Cetesb, possuíam sites na 

internet e telefones para contatos, 1 não tinha site na internet, porém possuía telefone para 

contato, registrado no nome da empresa. Somente não houve acesso aos dados de 1 empresa, 

pois o entrevistado não soube informar o seu nome exato. Essas empresas pertenciam a 5 

diferentes municípios do estado de São Paulo como Barretos, Diadema, Campinas, Franco da 

Rocha e São Paulo.  

Ainda, segundo informações dos entrevistados, uma das empresas cobrava para coletar 

e tratar os efluentes (revelador e fixador), enquanto as outras empresas compravam dos 

estabelecimentos de saúde o fixador usado por valor que variava de R$ 22,00 por galão de 20 

litros a R$ 2,00 ou R$ 3,00/L.  

Considerando a importância do tratamento desses efluentes para a minimização de 

riscos ambientais e de saúde pública e, ainda, que 4 (33,33%) entrevistados não souberam 

informar o nome da empresa, ressalta-se a necessidade de um maior envolvimento e 

conhecimento dos geradores de resíduos perigosos quanto à capacidade técnica, qualificação e 

idoneidade das empresas que tratam seus resíduos, no caso os efluentes radiográficos, uma 

vez que a responsabilidade do gerenciamento dos RSS é do gerador. A empresa deve ser 

licenciada por órgão ambiental e deve realizar tratamento e descarte ou disposição final 

adequados.  

Carlson (2007) encontrou em estudo com 5 hospitais no Rio de Janeiro, que 80% 

desses estabelecimentos pesquisados também encaminhavam os efluentes de processamento 

radiográfico para serem recuperados, tratados e descartados por empresa terceirizada e 

licenciada. Os dados desse autor são considerados positivos, pois indicam que ao menos 

alguns estabelecimentos de saúde de grande porte (hospitais) já vêm procurando solucionar o 

problema da geração dos efluentes de processamento radiográfico. Entretanto, sabe-se que na 

grande maioria dos serviços de saúde do país, principalmente os serviços de pequeno porte, 

esta não é a realidade encontrada.  

Autores como Correa, Lunardi e De Conto (2007), Costa (2001), Cussiol, Rocha e 

Lange (2006), Garcia e Zanetti-Ramos (2004) e Silva e Hoppe (2005) ainda relatam que 

muitos estabelecimentos de saúde realizam a disposição final de seus RSS, inclusive dos 

resíduos químicos perigosos misturados com outros tipos de resíduos, como biológicos e 

perfurocortantes. 
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Ainda, Ramos et al. (2010) em pesquisa atual realizada em João Pessoa (PB), com 

dezenove estabelecimentos de saúde de atenção primária, secundária e terciária, constatou que 

em 94,73% dos estabelecimentos pesquisados o destino final dos RSS líquidos era o descarte 

na pia e, consequentemente, na rede pública de esgoto. Apenas 5,27% desses resíduos 

passavam por autoclave, sendo depois lançados na rede pública de esgoto.  

Os resultados encontrados por Ramos et al. (2010) são preocupantes, haja vista que 

somente 20,2% dos municípios brasileiros possuem coleta e tratamento de esgoto (IBGE, 

2000), além disso, muitas substâncias químicas perigosas presentes na composição de RSS 

líquidos, não são degradadas pelo tratamento realizado nas estações de tratamento de esgotos 

do país, tornando inaceitável o descarte de RSS líquidos, e principalmente dos resíduos 

químicos perigosos (Grupo B) na rede pública de esgoto, sem tratamento prévio. 

Silva e Hoppe (2005) realizaram uma pesquisa sobre os procedimentos adotados no 

manejo dos RSS gerados nos hospitais, postos de saúde e laboratórios clínicos no interior do 

Rio Grande do Sul, onde encontraram que todos os estabelecimentos de saúde apresentavam 

falhas nas várias fases da gestão de seus resíduos. Além disso, Nazar; Pordeus e Werneck 

(2005), em pesquisa sobre gerenciamento de resíduos sólidos de odontologia em postos de 

saúde da rede municipal de Belo Horizonte (MG), encontraram situações semelhantes em seu 

estudo. 

Silva (2008) em um estudo de caso realizado em um laboratório de análises clínicas do 

município de Ribeirão Preto-SP, também encontrou inadequações em diversas fases do 

gerenciamento dos RSS. Segundo a autora, em alguns setores do serviço estudado o descarte 

dos resíduos era realizado inadequadamente, sendo descartado resíduo biológico (Grupo A) 

ou resíduo químico (Grupo B) juntamente com resíduos comuns (Grupo D). Ainda, a autora 

detectou que o acondicionamento e armazenamento dos RSS também não eram realizados 

segundo as exigências da RDC no 306/04 da Anvisa. 

Takayanagui (1993) realizou um amplo estudo na década de 90, sobre a forma de 

gerenciamento dos RSS no município de Ribeirão Preto-SP, abrangendo 100% dos hospitais e 

uma amostra estratificada de 30% dos estabelecimentos de saúde de pequeno porte, 

constatando a inadequação presente em todas as etapas do manejo dos RSS da amostra de 

serviços estudada, com destaque para a segregação, acondicionamento e armazenamento. 

De acordo com o exposto, fica evidente a existência de problemas com relação ao 

gerenciamento dos RSS em geral, e especialmente com o gerenciamento de resíduos químicos 

perigosos (Grupo B) como os efluentes de processamento radiográfico.  
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No que diz respeito aos efluentes de processamento radiográfico, de acordo com os 

resultados encontrados nesta pesquisa, os principais problemas detectados estão relacionados 

ao acondicionamento, armazenamento interno e descarte desses efluentes. 

O acondicionamento é realizado sem observar a questão da compatibilidade química 

dos recipientes e dos efluentes, o armazenamento interno, na maior parte dos 

estabelecimentos, é realizado em local não apropriado, além disso, em alguns serviços os 

efluentes são descartados sem qualquer tipo de tratamento prévio na rede pública de esgoto. 

 

6.2 Discussão dos resultados da parte analítica desta investigação 

 

 Os resultados da parte analítica desta investigação apresentados no item 5.2 (p. 104 a 

130) são discutidos, a seguir, iniciando-se com as discussões sobre as determinações de 

hidroquinona e, na seqüência, da prata em amostras de efluentes radiográficos. 

  

6.2.1 Discussão dos resultados das determinações de hidroquinona em amostras de 

água de lavagem de filmes e revelador radiográfico provenientes dos estabelecimentos de 

saúde de radiodiagnóstico. 

 

Há poucos estudos na literatura sobre a identificação e quantificação de hidroquinona 

em água de lavagem de filmes radiográficos e revelador. Muitos trabalhos sobre efluentes 

radiográficos provenientes de estabelecimentos de saúde de radiodiagnóstico medem a 

concentração de hidroquinona e outros químicos, como o glutaraldeído, no ar de ambientes de 

trabalho para estimarem o nível de exposição ocupacional dos trabalhadores de serviços de 

radiologia a esses poluentes. Ainda, a grande maioria das pesquisas encontradas sobre 

hidroquinona em efluentes radiográficos está relacionada ao desenvolvimento ou 

aprimoramento de técnicas de degradação da hidroquinona nesses efluentes.  

Se, por um lado, esta constatação é positiva pelo fato de que muitos pesquisadores já 

vêm desenvolvendo tratamento para degradação da hidroquinona em efluentes radiográficos, 

por outro lado, há uma escassez de dados disponíveis sobre a concentração dessa substância 

na água de lavagem de filmes e revelador, o que não possibilita análises comparativas na 

presente investigação.  

No entanto, os resultados levantados neste estudo, trazem uma contribuição para as 

pesquisas sobre desenvolvimento de tecnologias para tratamento de efluentes radiográficos 

contaminados com hidroquinona.   
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De acordo com os resultados encontrados nesta pesquisa, de todas as amostras de água 

de lavagem de filmes radiográficos analisadas nas 3 coletas (36), a hidroquinona foi 

identificada, mas não quantificada em 28 (77,77%), não foi identificada em 5 amostras 

(13,88%), e foi identificada e quantificada em 3 amostras (8,33%), apresentando 

concentrações expressivas. 

Ainda segundo os resultados obtidos na presente investigação, do total de amostras de 

revelador analisadas nas 3 coletas (36), a hidroquinona foi identificada, porém não 

quantificada em 14 (38,88%), não foi identificada em apenas 2 (5,55%), e foi identificada e 

quantificada em 20 amostras (55,55%), apresentando concentrações expressivas. 

Para discussão dos resultados encontrados neste estudo, com base nas análises de 

hidroquinona nas amostras de água de lavagem de filmes radiográficos e revelador, foi 

realizado um levantamento da legislação internacional e nacional que estabelecem parâmetros 

para o lançamento de efluentes com hidroquinona.  

Segundo o documento do IPCS (International Programme on Chemical Safety) “Guia 

Saúde e Segurança” - Hidroquinona, a Federação Russa estabelece o limite de 0,2 mg L-1 

como concentração máxima permissível de hidroquinona em água superficial (IPCS, 1996). 

 No Brasil, a Resolução Conama nº 357/05 estabelece alguns parâmetros para 

compostos inorgânicos e orgânicos presentes em efluentes lançados em corpos de água. Essa 

resolução estabelece um limite máximo de 0,5 mg L-1 para lançamento de fenóis totais em 

corpos de água. No entanto, não determina um valor máximo permitido para lançamento de 

efluentes com hidroquinona (BRASIL, 2005a). 

No estado de São Paulo há o Decreto nº 8468/1976 que aprova o Regulamento da Lei 

nº 997/1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do ambiente e estabelece 

parâmetros para emissão de efluentes; contudo, esse decreto também não estabelece um valor 

máximo de hidroquinona em efluentes a serem lançados em corpos de água ou estações de 

tratamento de esgoto (SÃO PAULO, 1976). 

Assim como na Resolução Conama nº 357/05, o Decreto estadual (SP) nº 8468/1976 

apenas estabelece limite para lançamento de fenóis totais em efluentes. No artigo 18 desse 

Decreto, é estabelecido o mesmo limite máximo que o estabelecido na Resolução Conama nº 

357/05 de 0,5 mg L-1, para lançamento de fenóis totais em efluentes de qualquer fonte 

poluidora a serem lançados, direta ou indiretamente, nas coleções de água. E, no artigo 19, é 

estabelecido o limite máximo de 5 mg L-1 de fenol em efluentes a serem lançados em sistemas 

de esgoto (SÃO PAULO, 1976). 
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Apesar de a hidroquinona ser um derivado fenólico, não é pertinente utilizar os 

parâmetros estabelecidos para fenóis totais para comparação com os resultados da 

quantificação de hidroquinona em efluentes radiográficos. 

Assim, tendo em vista que não existe parâmetro específico estipulado para lançamento 

de efluentes com a presença de hidroquinona em nenhuma norma ou resolução, nacional e 

estadual e que a legislação internacional encontrada estabelece parâmetro apenas para 

lançamento em água superficial, não há como estabelecer comparações com as concentrações 

encontradas nas análises de hidroquinona em água de lavagem de filmes e revelador 

radiográfico realizadas neste estudo. Entretanto, os dados obtidos nesta pesquisa justificam a 

necessidade de inclusão dessa substância nos parâmetros legislados no país, bem como a 

importância de se promover estudos específicos nessa área. 

Vieira (2006) também sugeriu com base nos resultados levantados em estudo realizado 

na cidade de São Carlos (SP), que a hidroquinona seja contemplada na legislação ambiental, 

pelas suas características de periculosidade ao meio ambiente e à saúde humana. 

De acordo com os resultados apresentados nas Tabelas 13,15 e 17 (p. 120, 121 e 122) 

verifica-se que a concentração de hidroquinona encontrada nas amostras de água de lavagem 

de filmes radiográficos variou de 1,75 a 2,7 mg L-1. Além disso, observa-se nas Tabelas 14, 

16 e 18 (p. 120, 122 e 123), que a concentração de hidroquinona encontrada nas amostras de 

revelador variou de 1,25 a 6,93 mg L-1. 

Os resultados obtidos neste estudo, no qual foi determinada a presença de 

hidroquinona em amostras de água de lavagem de filmes radiográficos e revelador, 

corroboram os achados da pesquisa de Niaz et al. (2008), que também identificaram e 

quantificaram a substância hidroquinona em efluente de revelador radiográfico na 

concentração de 19 mg L-1. 

Apesar de não haver um parâmetro estabelecido na legislação brasileira para 

comparação com os resultados encontrados neste estudo, considera-se importante os dados 

levantados tendo em vista que a hidroquinona é uma substância que pode apresentar risco 

para a saúde humana, animal e ambiental. Embora ainda não esteja claro para a agência norte-

americana IARC - International Agency for Research on Câncer, a carcinogenicidade da 

hidroquinona em humanos, essa substância foi classificada pela União Européia como 

carcinogênica e mutagênica. Além disso, já há evidências suficientes in “vitro” para concluir 

que a hidroquinona é genotóxica (CANADÁ, 2008). 
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Ainda, de acordo com Teschke et al. (2000), os níveis em que ocorrem efeitos à saúde 

decorrentes da exposição à hidroquinona e ao glutaraldeído não estão claramente definidos, o 

que torna imprescindível que os níveis de exposição a essas substâncias sejam minimizados. 

Fica, assim, destacada a necessidade de tratamento de todos os componentes de 

efluentes radiográficos, que contêm hidroquinona em sua composição, antes do seu descarte 

na rede pública de esgoto, a fim de minimizar os riscos ambientais e à saúde. 

 

6.2.2 Discussão dos resultados das determinações de prata em amostras de água de lavagem 

de filmes e fixador radiográfico provenientes dos estabelecimentos de saúde de 

radiodiagnóstico. 

 

Segundo os resultados obtidos com esta pesquisa, a prata foi identificada e 

quantificada em 100% das amostras de água de lavagem de filmes radiográficos e fixador 

analisadas. As concentrações de prata encontradas tanto nas amostras de água de lavagem de 

filmes radiográficos quanto nas amostras de fixador foram muito elevadas, sendo que a 

maioria delas apresentou valor muito maior do que os valores estabelecidos pelas legislações, 

decretos e normas vigentes no Brasil.   

De acordo com as Tabelas 21 (p. 127), 23 (p. 128) e 25 (p. 129), 100% dos valores de 

prata encontrados nas análises das amostras de água de lavagem de filmes radiográficos de 

todas as coletas realizadas, foram iguais ou maiores aos limites máximos de prata, permitido 

para lançamento em efluentes, definidos pela Resolução Conama nº 357/2005 (0,1 mg L-1) e 

pelo artigo 18 do Decreto do estado de São Paulo no 8468/1976 (0,02 mg L-1), para efluentes 

de qualquer fonte poluidora que sejam lançados, direta ou indiretamente, em coleções de água 

(BRASIL, 2005a; SÃO PAULO, 1976).  

Ainda, segundo as Tabelas 2121 (p. 127), 23 (p. 128) e 25 (p. 129), 41,66% dos 

valores de prata encontrados nas análises das amostras de água de lavagem de filmes 

radiográficos de todas as coletas realizadas, eram maiores que o limite de 1,5 mg L-1, 

estabelecido pela NBR 9800/87 da ABNT e pelo artigo 19 do Decreto estadual (SP) no 

8468/76 (ABNT, 1987; SÃO PAULO, 1976).  

O maior valor de prata encontrado nas análises em amostras de água de lavagem de 

filmes radiográficos, nesta pesquisa, foi na 2ª coleta (Tabela 23, p. 128), no serviço de no 16, 

cuja concentração foi de 1785,97 mg L-1, estando muito além dos parâmetros determinados 

pelas resoluções, normas e decretos brasileiros, que variam de 0,02 a 1,5 mg L-1.  
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Segundo as Tabelas 22 (p. 128), 24 (p. 129) e 26 (p. 130), todos os valores 

encontrados nas análises de prata das amostras de fixador radiográfico de todas as coletas 

realizadas estavam acima dos limites máximos de prata permitidos para lançamento de 

efluentes estabelecidos pela Resolução Conama nº 357/2005, pelo Decreto estadual (SP) no 

8468/1976 e pela NBR 9800/1987 da ABNT (BRASIL, 2005a; SÃO PAULO, 1976; ABNT, 

1987). O maior valor de prata encontrado em fixador radiográfico, neste estudo, foi na 2ª 

coleta (Tabela 24, p. 131), no serviço de no13, cuja concentração determinada foi de 

16.325,92 mg L-1, considerada muito elevada, tendo em vista os limites máximos permitidos 

pelas resoluções, normas e decretos brasileiros, que variam de 0,02 a 1,5 mg L-1.  

Esses resultados são similares aos achados de Bortoletto et al. (2005), em pesquisa 

realizada em hospital universitário de Maringá-(PR), que encontraram em pesquisa sobre a 

concentração de prata em fixador radiográfico, o valor de 1024 mg L-1 e de 6,7 mg L-1 em 

água de lavagem de filmes radiográficos, ou seja, valores também acima do limite máximo 

estabelecido pela Resolução Conama nº 357/2005, pelos artigos 18 e 19 do Decreto no 

8468/76 (São Paulo) e pela NBR 9800/87 (BRASIL, 2005a; SÃO PAULO, 1976; ABNT, 

1987). 

Bortoletto (2007) em estudo sobre remoção da prata em efluentes radiográficos 

encontraram valores de prata de 2.175 mg L-1em fixador radiográfico e de 8,0 mg L-1 em água 

de lavagem de filmes radiográficos.  

Na mesma direção, Fernandes et al. (2006) também encontraram que o pH do fixador 

e do revelador estavam fora dos limites permissíveis para o lançamento, sendo que o fixador 

apresentava pH ácido (4,93) e o revelador pH alcalino (10,98), em desacordo com a RDC 

Anvisa 306/04 (BRASIL, 2004a). Além disso, a cor e as concentrações de sólidos totais 

dissolvidos, cloreto, turbidez, sulfato e prata estavam bem acima do limite preconizado pela 

resolução. A DQO encontrada também foi elevada, indicando grande concentração de matéria 

orgânica e baixo teor de oxigênio.  

Assim, tendo em vista os resultados encontrados nessa pesquisa e nos trabalhos de 

outros autores como Fernandes et al. (2005), Fernandes et al. (2006), Bortoletto et al. (2005) e 

Bortoletto (2007), constata-se problemas no gerenciamento dos RSS em geral e, 

especificamente com relação ao gerenciamento de efluentes de processamento radiográfico, 

com inadequações em diversas fases do manejo. 

O descarte inadequado dos efluentes de processamento radiográfico pode causar sérios 

riscos para a saúde pública e meio ambiente, pela presença de substâncias químicas perigosas 

na constituição desses efluentes. Apesar disso, apenas recentemente a questão do 
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gerenciamento de RSS, especialmente dos resíduos químicos, como os efluentes 

radiográficos, passou a ser mais discutida pelos órgãos fiscalizadores de saúde e ambiente. 

Por ser uma problemática relativamente recente, a maioria dos serviços de saúde não conta 

com profissionais capacitados para gerenciar tais resíduos.  

Ainda, os serviços de fiscalização da área de saúde e meio ambiente não contam com 

número suficiente de técnicos para realizar a fiscalização, monitoramento e controle de todos 

os estabelecimentos, caracterizados como fontes poluidoras, como seria necessário. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Os dados obtidos com a realização desta pesquisa, em relação à situação do 

gerenciamento de efluentes gerados de processamento radiográfico em serviços de 

diagnóstico por imagem, em Ribeirão Preto-SP, quanto ao seu manuseio, acondicionamento, 

armazenamento, tratamento e descarte, bem como da identificação e quantificação da 

presença de hidroquinona e prata, permitem as conclusões a seguir.  

Com relação à situação do gerenciamento de efluentes gerados em serviços de 

diagnóstico por imagem, em relação ao manuseio, acondicionamento, armazenamento, 

tratamento e descarte desses efluentes: 

 

• Quanto ao tipo de sistema de processamento radiográfico, 3 (25%) dos 12 

serviços pesquisados possuíam além do equipamento convencional o 

equipamento digital; 

• Quanto à quantidade de soluções radiográficas usadas, por cada 

estabelecimento pesquisado, a quantidade de revelador e fixador utilizados 

variou de 7 a 240 L/mês e a quantidade de água utilizada foi relatada apenas 

por 1 sujeito (8,33%) sendo de 28 L/mês; 10 estabelecimentos (83,33%), 

referiram possuir máquina processadora de filmes automática, com fluxo de 

água contínuo; 

• Quanto à frequência de troca de soluções de revelador, fixador e água de 

lavagem de filmes radiográficos, a troca do revelador e fixador acontecia em 1 

serviço a cada 3 ou 4 dias (8,33%); e nos demais semanalmente, 

quinzenalmente ou mensalmente. A troca da água em 10 (83,33%) 

estabelecimentos era feita continuamente; 

• Quanto ao acondicionamento do revelador e fixador, as soluções eram 

acondicionadas em tanques, baldes, tambores ou galões plásticos, muitas vezes 

não lacrados e sem a verificação da compatibilidade dos materiais constituintes 

desses recipientes com os efluentes, não atendendo à Resolução RDC no 

306/04 da Anvisa e à Norma Técnica P4.262/07 da Cetesb; 

• Quanto ao armazenamento interno do revelador e fixador, em todos os 

estabelecimentos pesquisados as soluções de revelador e fixador usadas eram 

armazenadas inadequadamente antes do descarte, em locais não apropriados e 
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sem ventilação, em desacordo com a RDC no 306/04 da Anvisa e NBR 

12235/92 da ABNT; 

• Quanto ao tempo em que as soluções de fixadores e reveladores usados 

permaneciam armazenadas antes do encaminhamento, em 1 serviço (8,33%), 

este tempo era de 1 ano;  

• Com relação ao tratamento e descarte do revelador, 9 (75%) serviços 

realizavam algum tratamento nesse efluente (externo ou interno); 2 (16,66%) 

serviços não realizavam nenhum tratamento no revelador usado e 1 outro 

(8,33%) não respondeu esta questão; 

• Quanto ao tratamento e descarte dado ao fixador, 10 estabelecimentos 

(83,33%) realizavam algum tipo de tratamento no fixador usado antes do 

descarte na rede pública de esgoto (externo ou interno); 1 serviço não realizava 

nenhum tratamento no fixador antes de seu descarte e 1 outro serviço (8,33%) 

não respondeu esta questão;  

• Com relação ao tratamento e descarte da água de lavagem de filmes 

radiográficos, 9 (75%) estabelecimentos pesquisados descartavam a água na 

rede pública de esgoto sem qualquer tipo de tratamento prévio, 1 (8,33%) 

serviço realizava um tratamento interno antes do descarte, 1 outro (8,33%) 

serviço realizava um tratamento externo e 1 sujeito (8,33%) não respondeu a 

pergunta. 

 

Quanto à identificação de hidroquinona em água de lavagem de filmes radiográficos e 

revelador:  

 

• O método de validação desenvolvido para análise da hidroquinona foi 

considerado eficiente, podendo ser empregado em futuras análises para o 

monitoramento de hidroquinona em efluentes de processamento radiográfico;  

• Nas análises das matrizes a hidroquinona foi detectada, tanto nas amostras de 

água de lavagem de filmes como de revelador radiográficos; entretanto, os 

valores mais altos foram encontrados nas amostras de revelador;  

• A concentração de hidroquinona encontrada nas amostras de água de lavagem 

de filmes radiográficos variou de 1,75 a 2,7 mg L-1; 
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• A concentração de hidroquinona encontrada nas amostras de revelador 

radiográfico variou de 1,25 a 6,93 mg L-1. 

 

Quanto à identificação de prata em água de lavagem de filmes radiográficos e fixador: 

 

• A prata foi detectada em todas as amostras de água de lavagem de filmes e 

fixador radiográficos analisadas; 

• Todas as amostras de água de lavagem de filmes apresentaram concentração de 

prata igual ou maior que os limites estabelecidos pelo Decreto estadual (SP) no 

8468/1976 (0,02 mg L-1) e pela Resolução Conama no 357/2005 (0,1 mg L-1), 

variando de 0,1 a 1785,97 mg L-1 nesta pesquisa; 

• Dentre as amostras de água de lavagem de filmes radiográficos, 5 (41,66%) da 

1ª coleta, 8 (66,66%) da 2ª coleta e 2 (16,66%) da 3ª coleta apresentaram 

concentrações de prata maiores que o limite estabelecido pela NBR 9800/87 e 

pelo artigo 19 do Decreto estadual (SP) no 8468/76 de 1,5 mg L-1, variando de 

1,5 a 1785,97 mg L-1 neste estudo; 

• Todos os valores encontrados nas análises de prata das amostras de fixador 

radiográfico estavam acima dos limites máximos de prata, permitidos para 

lançamento em efluentes estabelecidos pela Resolução Conama nº 357/05, pelo 

Decreto estadual (SP) no 8468/76 e pela NBR 9800/87 da ABNT, variando de 

435,59 a 16325,92 mg L-1 nesta investigação. 
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8 PROPOSIÇÕES PARA MELHORIA DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 

EFLUENTES DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

 

Com base na literatura científica e nos dados levantados no presente estudo são 

sugeridas duas alternativas para solucionar o problema da geração dos efluentes de 

processadores de imagem radiográfica (revelador, fixador e água de lavagem de filmes), 

provenientes de serviços de diagnóstico por imagem.  

A primeira, e mais indicada alternativa, é a adoção da tecnologia digital para revelação 

de radiografias, que não gera efluentes radiográficos, por se constituir em sistema 

computadorizado. 

De acordo com Teschke et al. (2000), a evolução da tecnologia de imagem digital é 

uma opção disponível para a eliminação do uso de revelador e fixador em serviços de 

diagnóstico por imagem. 

A imagem radiográfica digital na área da saúde teve início com a digitalização de 

imagens radiográficas convencionais com uso de um scanner ou câmera digital. Os primeiros 

equipamentos de radiografia digital surgiram nos anos 80.  

A imagem radiográfica digital é aquela visualizada em um monitor, que pode ser 

obtida por meio de sistemas, com ou sem o uso de filmes radiográficos. O método direto é 

aquele no qual a imagem é captada diretamente por meio de um sensor de carga acoplada 

(CCD - Charged Coupled Device). O método indireto ou híbrido é aquele no qual a imagem é 

obtida por meio da digitalização via scanner (ATTAELMANAN; BORG; GRONDAHL, 

2000; WATANABE et al., 1999). 

A radiografia digital oferece vantagens sobre a convencional, como a melhora na 

qualidade da imagem por meio de tratamento gráfico utilizando-se softwares específicos, a 

redução da dose de radiação empregada (em torno de 80%) e a possibilidade da formação de 

bancos de dados (ATTAELMANAN; BORG; GRONDAHL, 2000). 

Além disso, com o sistema de radiografia digital, o uso de soluções químicas 

(revelador e fixador) na revelação das radiografias, passa a ser desnecessário, o que elimina o 

risco de exposição ocupacional a esses contaminantes e, consequentemente também evita a 

geração de efluentes radiográficos, minimizando assim, os riscos à saúde pública, ocupacional 

e ambiental.  

Uma das desvantagens do sistema radiográfico digital, relatadas até a última década, 

era o alto custo; entretanto, autores como Braunschweig, Pistitsch e Nissen-Meyer (1996) 

realizaram uma análise do fator custo-benefício de imagem radiográfica digital e concluíram 
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que de três a quatro anos após a instalação do sistema de imagem radiográfica digital, o uso 

do equipamento começa a ser mais rentável e econômico do que o sistema convencional, 

principalmente pela economia na compra de filmes radiográficos, além da melhoria nos 

aspectos ambientais. 

Assim, tendo em vista todas as vantagens do sistema radiográfico digital fica evidente 

que essa técnica é uma solução possível para eliminar a geração dos efluentes de 

processamento radiográfico. 

A segunda alternativa para a questão envolvida na geração de efluentes radiográficos é 

o tratamento desses efluentes, que pode ser realizado in loco, no próprio serviço de saúde 

onde o efluente é gerado, ou externo ao serviço, por empresa especializada na área.  

O tratamento dos efluentes de processadores de imagem radiográfica previamente ao 

descarte na rede pública de esgoto, possibilitaria a neutralização, recuperação e/ou destruição 

das substâncias tóxicas constituintes desses efluentes, além do que regularia, de acordo com 

os parâmetros estabelecidos, o valor do pH e da demanda química de oxigênio desses 

efluentes.  

Os efluentes radiográficos são misturas complexas, caracterizados pela alta demanda 

química de oxigênio e fenóis totais. São considerados perigosos e resistentes à degradação 

biológica (ACEITUNO et al., 2002). 

Segundo Lunar et al. (2000) os efluentes dos fixadores geralmente são coletados e 

encaminhados para reciclagem, para recuperação da prata; entretanto, os demais efluentes 

gerados são liberados no ambiente (diretamente ou após diluição conveniente para reduzir a 

concentração de compostos nocivos abaixo do nível tolerado) ou são coletados em estação de 

tratamento de esgoto, onde geralmente a água é evaporada e o resíduo sólido, incinerado. No 

Brasil, a prática mais comum é o descarte de efluentes radiográficos diretamente no ambiente, 

sem qualquer tipo de tratamento prévio. 

Os efluentes provenientes de processamentos radiográficos contêm uma diversidade 

de compostos orgânicos aromáticos, inicialmente presentes ou formados durante o processo 

de revelação radiográfica. Essas substâncias não são degradadas nos sistemas públicos de 

coleta de esgoto que geralmente apresentam tratamentos biológicos; assim necessitam de 

tratamento prévio ao descarte (STALIKAS et al., 2001). 

Segundo Lunar et al. (2000) diferentes alternativas de tratamento além da incineração 

têm sido propostas para o tratamento dos efluentes radiográficos, como: precipitação química 

e sedimentação, oxidação química, adsorção de carbono, oxidação biológica e osmose 

reversa. Alguns métodos combinados também têm sido usados como processos químico-
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biológicos, oxidação química-eletroquímica e oxidação-separação. Além disso, também tem 

sido realizada a reciclagem dos efluentes radiográficos por diversos procedimentos como 

tratamento biológico-Cl2, filtração-quelação, adsorção-osmose reversa. Ainda, segundo os 

mesmos autores, as soluções de reveladores radiográficos contêm vários compostos redutores, 

e por isso apresentam uma alta demanda química de oxigênio. 

De acordo com Pérez et al. (2002) recentemente alguns métodos de tratamento 

químico baseados na geração de radicais hidroxila, conhecidos como processos de oxidação 

avançada têm sido aplicados para degradação de poluentes, devido ao alto poder oxidativo do 

radical OH.  

Os processos de oxidação avançada incluem oxidação heterogênea fotocatalítica 

(ACEITUNO et al., 2002), tratamento com ozônio, sistemas H2O2/UV (PÉREZ et al., 2002, 

CHAMARRO; MARCO; ESPULGAS, 2001), reações tipo Fenton e Foto-fenton (PÉREZ et 

al., 2002; ARAÑA et al., 2001).  

De acordo com Leitzke e Whitby (1990) e Zeff Barich (1990), é indicado o uso de 

tecnologias de oxidação avançada para o tratamento de efluentes em pequena escala; no 

entanto, sua implementação requer a compreensão dos mecanismos de reação envolvidos, 

para que haja uma relação custo-benefício positiva, além do que a redução do poluente 

original deve ser feita em um nível aceitável, os intermediários produzidos devem ser inócuos 

ou completamente mineralizados, eliminando a produção de subprodutos tóxicos. 

Segundo Lunar et al. (2000), a oxidação química reduz os valores da demanda química 

de oxigênio, porém não é efetivo na degradação completa das aminas aromáticas, também 

constituintes dos efluentes radiográficos.  

Diversas tecnologias de oxidação avançada como TiO2/UV, O3/UV, O3/H2O2 e 

reações de Fenton têm sido propostas na atualidade para destruir orgânicos constituintes de 

efluentes (LEGRINI; OLIVEIROS; BRAUN,1993; PIGNATELLO,1992). 

A destruição e mineralização do fenol e da demanda química de oxigênio em efluentes 

radiográficos são possíveis usando processos de oxidação avançada, como fotólise de 

peróxido de hidrogênio, reagente de Fenton e sistema Foto-fenton (GOI; TRAPIDO, 2002).  

De acordo com Lunar et al. (2000) algumas propostas são apresentadas na literatura 

para o tratamento de efluentes radiográficos como o reagente de Fenton (H2O2/Fe+2), 

H2O2/ClO-, O3, Cr +6 .  

O sistema reagente de Fenton (H2O2/Fe+2) foi proposto por Nakashima et al. (1989) e 

Nakajima et al. (1990) para degradação da hidroquinona presente em efluentes radiográficos.  
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Apesar de H. J. H Fenton ter descoberto em 1894 que o íon ferroso catalisa a oxidação 

do ácido málico para peróxido de hidrogênio, só no final dos anos 60 iniciou-se a utilização 

do reagente Fenton para oxidar compostos orgânicos tóxicos (SUN; PIGNATELLO, 1993). 

Para Alberguini (2005), no sistema Fenton os resíduos constituídos por fenol são 

destruídos por processos de oxidação, utilizando-se solução aquosa de peróxido de hidrogênio 

na presença de um metal reagente de Fenton. O processo realizado no Sistema Fenton 

transforma os compostos orgânicos em gás carbônico e água, além de formar um precipitado 

inerte. As medidas de carbono inorgânico total comprovam a destruição total da carga 

orgânica, após aproximadamente três horas, restando uma pequena quantidade de precipitado 

de carbono inorgânico, inerte, podendo, portanto, ser disposto em aterro sanitário.  

De acordo com Nakashima et al. (1989) e Nakajima et al. (1990), o sistema Fenton 

reduz a demanda química de oxigênio em torno de 40 a 50%, mas não destrói completamente 

a matéria orgânica. Entretanto, segundo esses mesmos autores várias reações fotoquímicas 

contribuem para aumentar a eficiência da degradação de sistemas Fenton como: fotólise de 

íon férrico aquoso, fotólise de Fe+3 quelato intermediário e fotólise direta de compostos 

orgânicos.  

O poder de oxidação dos sistemas tipo Fenton pode ser reforçado por irradiação com 

UV ou UV/luz visível. Este processo é chamado reação Foto-fenton e emprega íons ferrosos 

(Fe2+), peróxido de hidrogênio (H2O2) e luz UV. A reação Foto-fenton tem se mostrado 

efetiva na mineralização de uma ampla variedade de poluentes orgânicos na água incluindo 

fenóis, aromáticos clorados e pesticidas (PIGNATELLO, 1995; SUN; PIGNATELLO, 1993). 

Segundo Igarashi-Mafra et al. (2007), a oxidação Foto-Fenton é útil para a destruição 

de compostos orgânicos tóxicos na água, incluindo os efluentes de processamento 

radiográfico.  

É reconhecido que a aplicação da reação Foto-Fenton não exige equipamentos caros 

ou habilidade especial e, portanto, poderia ser adequado para usá-lo "in loco" nos pequenos 

estabelecimentos, cujas instalações e o volume reduzido de resíduos, não justificam a adoção 

de outros tipos de processo como a incineração (ANDREOZZI et al., 2000).  

A tecnologia Foto-Fenton constitue-se numa nova alternativa que pode ser inserida 

nos serviços de saúde, já que é facilmente realizada. Além disso, atende às exigências 

ambientais, utilizando apenas radiação ultravioleta e componentes do ambiente, tais como 

ferro e peróxido de hidrogênio, sendo por isso considerada uma tecnologia "verde" 

(BANDALA et al., 2004). 



_______________________________________________________________________________Propostas  151 

Segundo Stalikas et al. (2001), a degradação de efluentes de processamento 

radiográfico por reações Foto-Fenton térmico, a 60 °C, é eficaz e pode ser utilizada como um 

tratamento in situ. Além disso, devido ao caráter aromático dos intermediários envolvidos na 

oxidação Fenton de hidroquinona e fenidona e sua provável toxicidade, um tratamento eficaz 

deve atingir a fase em que o anel aberto é produzido no efluente. Os produtos finais gerados 

são ácidos carboxílicos de baixo peso molecular, biodegradáveis e não tóxicos.  

Vieira (2006), em estudo realizado na cidade de São Carlos (SP), sobre aplicação de 

processos oxidativos avançados em resíduos contendo hidroquinona, submeteu uma solução 

de hidroquinona ao processo oxidativo avançado, via reagente de Fenton, e obteve 90% de 

destruição da hidroquinona. A autora repetiu os experimentos com revelador de radiografia, 

obtendo 80% de destruição da hidroquinona e 60% de diminuição da carga orgânica (carbono 

orgânico total), concluindo que processos oxidativos avançados, via reagente de Fenton, 

podem ser aplicados no tratamento de efluentes de revelador. 

Lunar et al. (2000) realizaram um estudo para o desenvolvimento de tratamento eficaz 

de efluentes de processamento radiográfico, onde concluíram que a demanda química de 

oxigênio da solução metol foi reduzida apenas 50% após o tratamento com o reagente de 

Fenton e que o residual da matéria orgânica após o tratamento consistia de ácidos 

carboxílicos, que podem ser destruídos por reação Foto-Fenton ou por temperaturas elevadas. 

Esses resultados abrem novas perspectivas para um tratamento eficaz dos efluentes 

radiográficos. 

 Além dos compostos orgânicos, os efluentes de processamento radiográfico também 

são constituídos por compostos inorgânicos. Entre eles, o principal e mais perigoso é a prata. 

Assim, também é necessário a realização do tratamento e/ou recuperação da prata presente 

nesses efluentes antes de seu descarte na rede de esgoto. 

A recuperação de prata a partir de efluentes de processamento radiográfico já é um 

procedimento possível e realizado por muitos laboratórios. A recuperação da prata ajuda na 

diminuição dos custos associados ao processamento de imagem, bem como auxilia no alcance 

do cumprimento dos parâmetros para descarte na rede de esgoto de efluentes com prata, 

estabelecidos pelas legislações nacionais vigentes. 

As principais técnicas para recuperação da prata incluem a recuperação eletrolítica, 

que é mais eficaz em soluções ricas em prata, como o fixador, as que têm como base a 

eletrólise, as de deslocamento metálico (cementação, troca metálica), bem como algumas que 

empregam a precipitação química (RIBEIRO; SANTOS; SOBRAL, 2005).  
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O Quadro 6 abaixo apresenta os diversos métodos de recuperação da prata, com suas 

vantagens e desvantagens. 

 
     Quadro 6 – Métodos de recuperação de prata em efluentes de processamento radiográfico:  
                        vantagens e desvantagens. 

Métodos Vantagens Desvantagens 
Substituição metálica Baixo investimento. 

Baixo custo de operação. 
-Efluente com alto teor de 
Ferro. 
-Prata recuperada em 
forma de lodo. 

Recuperação eletrolítica -Prata recuperada em 
forma de metal puro. 
-Alta recuperação de prata 

-Possível formação de 
sulfito. 
 

Precipitação - Pode ser obtido 0,1 mg de 
prata/L. 
- Baixo investimento. 

-Prata recuperada em 
forma de lodo. 
-A solução tratada não 
pode ser reusada. 
-Liberação potencial de 
sulfito de hidrogênio.  

Fonte: Adaptado de (GOSHIMA; HORI; YAMAMOTO, 1994). 

 

Na eletrólise ou recuperação eletrolítica da prata, uma corrente contínua é passada pela 

solução com prata, entre um eletrodo positivo (ânodo) e um eletrodo negativo (cátodo). 

Durante este processo um elétron é transferido do cátodo para a prata com carga positiva, 

convertendo-a para o seu estado metálico e aderindo ao cátodo. Em uma reação simultânea no 

ânodo, um elétron é retirado de algumas espécies químicas na solução (EASTMAN KODAK 

COMPANY, 1999b). 

A precipitação química é a adição de uma substância química à solução de 

processamento fotográfico para provocar a formação de sal de prata insolúvel (EASTMAN 

KODAK COMPANY, 1999a). 

A troca metálica é um processo de redução-oxidação, uma técnica na qual um metal 

sólido ativo, como o ferro, entra em contato com uma solução contendo íons dissolvidos de 

um metal menos ativo, como a prata. O metal ativo vai para a solução na forma de íons, sendo 

substituído por átomos do metal menos ativo na matriz sólida (EPA, 1991).  

O processo de troca metálica apresenta diversas vantagens, tais como a recuperação de 

metais em sua forma metálica pura, simples controle operacional e baixo consumo de energia. 

A principal desvantagem é o consumo em excesso do metal de sacrifício, por exemplo, 

quando o ferro ou zinco é usado a baixos valores de pH (DIB; MAKHLOUFI, 2004). 
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Bortoletto (2007) em estudo realizado em um hospital universitário de Maringá (PR), 

realizou a recuperação da prata do fixador radiográfico odontológico por processo de troca 

metálica e atingiu 99,6% de remoção da prata após cinco horas de contato. Esse mesmo autor 

realizou testes sugerindo a reutilização do efluente remanescente como fertilizante líquido 

após a remoção do tiocianato, que também constitui o efluente remanescente, pelo processo 

de precipitação. 

Kurpiel (2008) também realizou um estudo com efluente de processamento 

radiográfico coletado na Clínica Odontológica da Universidade Estadual de Maringá (PR), em 

que recuperou 99,1% da prata com o processo de troca metálica, após um tempo de reação de 

120 minutos, usando limalhas de ferro provenientes de rejeitos. Segunda a autora, o processo 

mostrou-se simples, eficaz e econômico. Além disso, essa pesquisadora removeu 99,1% do 

tiocianato do efluente radiográfico por meio de precipitação química com solução de CuSO4 

padronizada na concentração de 0,5 mol L-1. A concentração final de tiocianato na solução 

remanescente foi de 0,7 g L-1, o que, de acordo com a autora, possibilita a sua reutilização 

como fertilizante líquido.  

 Como pode ser observado nos dados da literatura apresentados acima, métodos de 

tratamento e recuperação dos efluentes originados de processamento radiográfico já vêm 

sendo desenvolvidos, sendo continuamente utilizados e aperfeiçoados. Os métodos de 

tratamento dos efluentes radiográficos são simples e poderiam ser realizados no próprio 

estabelecimento de saúde, desde que haja condições para a infra-estrutura necessária, assim 

como para recursos humanos qualificados e com capacidade técnica para realização dessa 

atividade. 

 Entretanto, o tratamento dos efluentes de processamento radiográfico pode também ser 

realizado externamente ao serviço de saúde. Para isso, os responsáveis pelos efluentes devem 

realizar o acondicionamento, armazenamento e posterior envio dos efluentes para empresas de 

tratamento licenciadas por órgãos públicos ambientais e sanitários.  

 Ressalta-se a necessidade de um acondicionamento e armazenamento adequados 

seguindo os princípios preconizados na RDC da Anvisa no 306/2004 (ABNT, 2004a). 

Também, é imprescindível que o estabelecimento gerador dos efluentes conheça a capacidade 

e qualificação da empresa para a qual os efluentes serão enviados, tendo em vista que a 

responsabilidade do gerenciamento dos RSS é do gerador. A empresa deve ser licenciada pelo 

órgão ambiental responsável e realizar o tratamento e disposição final adequado dos efluentes.  

 Ainda, sugere-se para a melhoria do sistema de gerenciamento de efluentes de serviços 

de diagnóstico por imagem, a revisão da legislação federal (RDC no 306/2004 da Anvisa), no 
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que se refere às diretrizes para o gerenciamento dos efluentes de processamento radiográfico, 

tornado-as mais claras quanto à obrigatoriedade do tratamento prévio de todos os 

componentes do efluente radiográfico (revelador, fixador e água de lavagem de filmes). 

Propõe-se também, a inclusão de parâmetros para o lançamento de efluentes constituídos por 

hidroquinona na legislação ambiental, corroborando as sugestões de Vieira (2006).  

 Além dessas propostas, indica-se o aprofundamento de estudos nessa linha de 

pesquisa, com o desenvolvimento de novas investigações, dentre os quais podemos citar: 

-Diagnóstico do gerenciamento de efluentes gerados a partir de processamento 

radiográfico em estabelecimentos de saúde de pequeno porte, justificado pelo grande número 

de serviços desse tipo e da dificuldade de cobertura de fiscalização pelos órgãos públicos; 

-Levantamento das empresas que realizam tratamento dos efluentes de processamento 

radiográfico, quanto ao tipo de tratamento e descarte utilizados; 

-Desenvolvimento e teste de métodos simples para tratamento de efluentes de 

processamento radiográfico. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Embora a legislação federal brasileira (RDC no 306/04 da Anvisa) regulamente 

algumas diretrizes para o gerenciamento do revelador e fixador utilizados em radiologia, essa 

legislação não menciona a obrigatoriedade de tratamento para a água de lavagem de filmes 

radiográficos, previamente ao descarte desse efluente na rede pública de esgoto, o que 

preocupa, haja vista que a água de processamento radiográfico torna-se contaminada com 

hidroquinona e prata, como ficou comprovado no presente estudo.  

Ainda, segundo a RDC no 306/04 da Anvisa, os reveladores podem ser submetidos à 

neutralização para alcançarem pH entre 7 e 9, podendo posteriormente ser lançados na rede 

coletora de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam às diretrizes estabelecidas pelos 

órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes. Entretanto, 

algumas substâncias como a hidroquinona, presente no revelador, não são degradadas apenas 

com a neutralização do efluente de revelador, tornando inadmissível o descarte desse efluente 

na rede pública de esgoto ou em corpo receptor, sem tratamento prévio, pelos riscos inerentes.  

Para os fixadores usados em radiologia a legislação é mais precisa, preconizando que 

os efluentes sejam submetidos a processo de recuperação da prata, ou tratamento ou, ainda, 

disposição final em Aterros Sanitários licenciados para Resíduos Perigosos Classe I. 

Outra importante consideração a ser feita é sobre a inexistência de parâmetro para 

lançamento de efluentes com hidroquinona no ambiente, pela legislação ambiental brasileira. 

Diante desse cenário, os resultados revelam a urgente necessidade de revisão da 

legislação nacional e estadual, no sentido de regulamentar de forma mais criteriosa o 

tratamento desse tipo de efluente, inclusive da água de lavagem de filmes radiográficos antes 

do descarte na rede pública de esgoto, visando à minimização dos possíveis impactos na saúde 

pública e no meio ambiente. Isso também se justifica pela forma inadequada com a qual os 

efluentes radiográficos são gerenciados e pela carente situação do saneamento no país, haja 

vista que apenas 20,2% dos municípios brasileiros contam com sistema de coleta e tratamento 

de esgotos (IBGE, 2000). 

É também evidente a necessidade de um maior envolvimento dos órgãos legisladores e 

fiscalizadores de saúde e meio ambiente, bem como dos geradores dos efluentes de 

processadores de imagem para com o gerenciamento desse tipo de resíduo.  

Assim, diante do exposto, os conhecimentos gerados no presente trabalho, 

relacionados ao problema do gerenciamento dos efluentes de processamento radiográfico em 
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estabelecimentos de saúde, podem subsidiar o processo de tomada de decisão nas políticas 

públicas nacionais para a elaboração de novas diretrizes técnicas e legais específicas para o 

gerenciamento de seus efluentes. 

Ainda, este trabalho lança também novos desafios acadêmicos, estimulando o 

desenvolvimento de outras investigações com vistas ao alcance de novos conhecimentos na 

direção de uma gestão integrada e sustentável de resíduos. 
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APÊNDICE A. Roteiro para entrevista com responsáveis por estabelecimentos de saúde 

sobre manuseio, acondicionamento, armazenamento, tratamento e descarte de efluentes 

gerados de processamento radiográfico (líquidos reveladores, fixadores e água de 

lavagem). 

 

I. IDENTIFICAÇÃO                                                  Data da entrevista: ___/___/2009 

 

1-Dados gerais sobre o estabelecimento: 

Nome: _____________________________________________________________________  

Setor:______________________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________________  

Telefone: ___________________________________________________________________ 

                                                                                                  

2- Dados gerais sobre o entrevistado: 

Nome: _____________________________________________________________________  

Sexo: _______________________          Idade:_____________________________________                    

Função: ____________________________________________________________________  

Telefone: ___________________________________________________________________ 

                    

3-Quantos aparelhos de RX há neste serviço? 

A-Em funcionamento: ________________________________________________________  

 

B-Sem uso: _________________________________________________________________ 

B.1-Motivo: 

-Quebrado___________________________________________________________________     

-Manutenção________________________________________________________________ 

-Outros_____________________________________________________________________ 

 

4-De que tipo é/são o(s) aparelho (s) de Rx deste serviço? 

A-RX Digital                                                                  

B-RX Convencional  
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II. GERENCIAMENTO DE LÍQUIDOS REVELADORES, FIXADORES E ÁGUA DE 

LAVAGEM DE FILMES RADIOGRÁFICOS 

 

5-Qual a quantidade de líquido revelador utilizado em seu estabelecimento, em média, por 

mês? ______________________________________________________________________ 

 

6-Qual a quantidade de líquido fixador utilizado em seu estabelecimento, em média, por 

mês?_______________________________________________________________________  

 

7- Qual a quantidade de água utilizada no processamento radiográfico neste estabelecimento? 

___________________________________________________________________________ 

 

8-Com que frequência são trocadas as soluções de revelador, fixador e água de lavagem dos 

filmes radiográficos?__________________________________________________________  

 

9-Após o uso, o que é feito com as soluções de revelador, fixador e água de lavagem?  

REVELADOR:______________________________________________________________ 

FIXADOR: _________________________________________________________________ 

ÁGUA: ____________________________________________________________________ 

 

10-Se a resposta à pergunta 9 for tratamento, qual a empresa responsável e o local de 

destinação? 

REVELADOR:______________________________________________________________ 

FIXADOR: _________________________________________________________________ 

ÁGUA: ____________________________________________________________________ 

 

11- Se a resposta à pergunta 9 for tratamento, desde quando? _________________________  

 

12- Se a resposta à pergunta 9 for descarte, como é feito o descarte das soluções? (local do 

descarte, forma de descarte e quem descarta) 

REVELADOR:______________________________________________________________ 

FIXADOR: _________________________________________________________________ 

ÁGUA: ____________________________________________________________________ 
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13- Se a resposta à pergunta 9 for descarte direto no esgoto, solo, venda ou doação, desde 

quando isso vem acontecendo? 

REVELADOR:______________________________________________________________ 

FIXADOR: _________________________________________________________________ 

ÁGUA: ____________________________________________________________________ 

 

14-Se a resposta à pergunta 9 for descarte, desde quando isso ocorre? 

___________________________________________________________________________ 

 

15-Se houver armazenamento, onde é feito? (Observar características do local, como: 

ventilação, acesso, revestimento de piso e parede, fechamento).  

REVELADOR:______________________________________________________________ 

FIXADOR: _________________________________________________________________ 

ÁGUA: ____________________________________________________________________ 

 

16-Se houver armazenamento, como é feito o acondicionamento das soluções, em relação ao 

tipo de recipiente?  

REVELADOR:______________________________________________________________ 

FIXADOR: _________________________________________________________________ 

ÁGUA: ____________________________________________________________________ 

 

17-Ainda, se houver armazenamento por quanto tempo costuma armazenar essas soluções 

usadas? 

REVELADOR:______________________________________________________________ 

FIXADOR: _________________________________________________________________ 

ÁGUA: ____________________________________________________________________ 

 

18-Você teria alguma pergunta ou observação a fazer? _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO 

 

Eu,________________________________________________________________________, 
concordo em participar do projeto de pesquisa “A realidade do gerenciamento de efluentes 
gerados em serviços de diagnóstico por imagem: em busca de uma gestão integrada e 
sustentável de resíduos”, com a finalidade de conhecer o sistema de gerenciamento de 
efluentes gerados em estabelecimentos de saúde de diagnóstico por imagem, desenvolvido 
pela aluna de Pós-graduação, Jamyle Calencio Grigoletto, sob a orientação da Profª. Dra. 
Angela Maria Magosso Takayanagui, da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, na 
qualidade de participante voluntário (a), estando ciente de que os procedimentos realizados 
serão utilizados exclusivamente com a finalidade de desenvolver um trabalho acadêmico, com 
possível publicação dos resultados em revista científica, sem qualquer possibilidade de 
identificação dos participantes. Declaro que fui informado pela pesquisadora que este estudo 
não causará danos pessoais, nem resultará em risco ou dano pela minha participação ou 
recusa. A minha participação se dará por meio de uma única entrevista e da cessão de material 
referente a líquidos reveladores e fixadores e água de lavagem de filmes radiográficos para 
análises laboratoriais.  
 Estou informado (a) e esclarecido (a) de que: 

1-) Minha identificação será mantida em sigilo e minha privacidade preservada; 

2-) Minha participação ou não-participação não me acarretará danos pessoais;  

3-) Minha participação é voluntária, não gratificada, e nem acarretará em ônus financeiro para 

mim ou para meu estabelecimento; 

4-) Mesmo após o início, posso recusar-me a realizar a atividade solicitada; 

5-) Estou informado (a) sobre os objetivos da pesquisa e que tenho direito a receber respostas 

a qualquer pergunta ou dúvida sobre a temática pesquisada, a qualquer momento durante a 

realização da pesquisa. 

 Estando ciente e, de acordo, firmo o presente.  

 

 

_______________________________                  Telefone para contato-3602-3950      

             Participante 

                                                                                             

 Ribeirão Preto, ___ /___/200__     

 

 

 

Angela M. Magosso Takayanagui                          Jamyle Calencio Grigoletto 

      Orientadora                                                             Pesquisadora 
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APÊNDICE C 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

"CAMPUS" DE RIBEIRÃO PRETO 

Telefone: 633-1190 - FAX: (016) 633-3271/630.2561 

CEP: 14040-902 - Ribeirão Preto - SP - Brasil 

 

 

Ribeirão Preto, 12 de fevereiro de 2009. 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

 Tendo em vista a realização do projeto de pesquisa “A realidade do gerenciamento de 

efluentes gerados em serviços de diagnóstico por imagem: em busca de uma gestão integrada 

e sustentável de resíduos”, elaborado com a finalidade de conhecer o sistema de 

gerenciamento de efluentes gerados em estabelecimentos de saúde que realizam diagnóstico 

por imagem, solicitamos autorização para inclusão deste serviço nesta pesquisa. 

 Este projeto está sendo desenvolvido pela aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem em Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, Jamyle 

Calencio Grigoletto, sob orientação da Profª. Dra. Angela Maria Magosso Takayanagui, com 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da referida instituição de ensino. 

 A inclusão deste serviço de saúde será de grande relevância para esse estudo, e implica 

no fornecimento de amostras de água de lavagem de filmes radiográficos e de líquidos 

reveladores e fixadores após o uso, antes de seu descarte, além de uma entrevista com uma 

pessoa que responda pelo setor de radiologia do serviço, em horário a ser combinado e após 

assinatura de Termo de consentimento livre e esclarecido, segundo exigência do Comitê de 

Ética em Pesquisa.  

 Esse projeto de pesquisa tem a finalidade exclusiva de desenvolver um trabalho 

acadêmico, com possível publicação dos resultados em revista científica, sem qualquer 

possibilidade de identificação dos participantes e dos estabelecimentos/serviços de saúde 

incluídos no estudo. 
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 Agradecemos pela atenção, esperando poder contar com sua colaboração, o que poderá 

contribuir para a realização desse estudo acadêmico e para a formação da aluna. 

 Nosso telefone para contato é 3602-3950 (Laboratório de Saúde Ambiental) ou 3602-

3391 (Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP). 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Profa. Dra. Angela Maria Magosso Takayanagui                     Jamyle Calencio Grigoletto 

     Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP                          Aluna de Pós-Graduação 

                           Orientadora 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmo (a). Sr (a). 

_________________________________________________________________________  

Serviço: __________________________________________________________________ 


