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“...Há quem diga que todas as noites são de sonhos. 
Mas há também quem garanta que nem todas, só as 
de verão. No fundo, isso não tem importância. O que 
interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. 
Sonhos que o homem sonha sempre, em todos os 
lugares, em todas as épocas do ano, dormindo ou 
acordado...”. 
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RESUMO 
 

NOVI, J. C. Avaliação legal, ambiental e econômico-financeira da implantação de 
sistema próprio de tratamento de resíduos de serviços de saúde no HC-FMRP-USP para 
geração de energia. 2011. 129 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Organizações) 
- Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

 
Encontrar soluções para a problemática dos resíduos e, em virtude da crescente demanda por 
energia, diminuir a dependência dos combustíveis fósseis têm constituído grandes desafios 
para os pesquisadores. O setor hospitalar é um potencial gerador dos chamados Resíduos de 
Serviços de Saúde (RSS) que também apresenta um alto consumo de energia em decorrência 
do seu período de funcionamento e de equipamentos que necessitam de infraestrutura 
adequada. Apesar de representarem uma pequena parcela perante o montante dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU), no Brasil, nem todos os geradores se preocupam com seu tratamento 
e destinação final. O emprego de tecnologias desenvolvidas para o tratamento desses resíduos 
com a possibilidade de recuperação energética deve ser avaliado. O Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP) gera cerca de 1,9 ton/dia de RSS. 
Nesse contexto, o objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a viabilidade legal, ambiental e 
econômico-financeira da implantação de um sistema próprio de tratamento de RSS no HC-
FMRP-USP para geração de energia. A metodologia foi estruturada em pesquisa exploratória, 
coleta de dados por meio de entrevistas semi-estruturadas com responsáveis pelo setor dos 
RSS no hospital, com pesquisadores da área da saúde, de escolas de engenharia, órgãos 
técnicos e indústrias fabricantes dos equipamentos; levantamento bibliográfico e análise de 
conteúdo. Para a avaliação econômico-financeira, foi empregada a avaliação custo-
efetividade. Estudos comparativos sobre os tipos de tratamento disponíveis e utilizados 
nacionalmente foram considerados. Assim, o processo que melhor se adequou ao sistema 
proposto foi o da incineração com tecnologia de gaseificação e combustão combinadas 
(GCC). Os resultados demonstraram que o sistema proposto está sob a égide da lei 
contemplando, inclusive, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), desde que 
mediante anuência do Conselho Gestor do campus da USP e de sua Comissão de Meio 
Ambiente, além do devido processo de licenciamento ambiental junto à CETESB e pré-análise 
dos RSS. Contudo, sob o aspecto ambiental há questões públicas e políticas sobre a aceitação 
de sua implantação no complexo hospitalar. Embora haja o emprego de avançada tecnologia, 
o equipamento avaliado necessita de instalação, manutenção e monitoramento adequados por 
profissionais capacitados para operá-los, a fim de se evitar possíveis danos às pessoas e ao 
meio-ambiente, para isso, os envolvidos devem agir com responsabilidade. Por fim, sob o 
aspecto econômico-financeiro houve um empate técnico entre os custos do tratamento 
realizado atualmente e os da proposta do investimento. Assim, esse último aspecto avaliado 
incidiu sobre o benefício implícito da decisão de se implantar ou não o processo. Portanto, 
considera-se a viabilidade da implantação de um sistema próprio para tratamento de RSS no 
HCFMRP-USP para geração de energia sob os três aspectos: legal, ambiental e econômico-
financeiro.  
 
Palavras-chave: Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Tratamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde. Geração de energia. Gaseificação e Combustão Combinadas (GCC). Estudo de 
Viabilidade.  

 



 

 

ABSTRACT 
 

NOVI, J. C. Legal, environmental and economic-financial assessment to implement a 
private system to treat medical waste at HC-FMRP-USP in order to generate energy. 
2011. 129 f. Dissertation (Master in Management of Organizations) - Faculty of Economics, 
Management and Accounting of Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2011. 

 
Finding solutions to the waste problem and reducing dependence on fossil fuels due to the 
growing demand for energy have become big challenges for researchers to deal with. 
Hospitals are large producers of Medical waste (MW) and also big energy consumers due to 
their long running hours and the running of equipment that demands adequate infrastructure. 
Despite accounting for a small share of all the Municipal Solid Waste (MSW) not all 
producers, in Brazil, are concerned about waste treatment and its final destination.  The use of 
technologies developed with the aim of treating such waste in order to generate energy has to 
be assessed. The “Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto” (HC-
FMRP-USP) generates around 1.9 tons of waste per day. In this context, the general aim of 
this research program was to assess the legal, environmental and economic-financial 
feasibility of the implementation of a private system of biomedical waste treatment at HC-
FMRP-USP in order to generate energy.  The method was structured in exploratory research, 
data gathering by means of semi-structured interviews with MW department staff at the 
hospital, with Health researchers, with Engineering College researchers, technical 
organizations and equipment manufacturers, besides bibliographic referencing and content 
analysis. Cost-effectiveness analysis was used for the economic-financial analysis. 
Comparative studies of the types of treatment available and used nationwide were taken into 
consideration.  Thus, the process which best suited the proposed system was that of 
incineration by means of Gasification Combined Cycle (GCC). Results showed that the 
proposed system is under the support of Law and it also takes into consideration the National 
Policy for Solid Waste (NPSW), provided that it has the approval of the “Director Council of 
the Administration of the campus of USP and of its Environment Committee as well as 
appropriate environmental licenses granted by CETESB and pre-analysis of MW. However, 
under the environmental aspect, there are public and political issues regarding the acceptance 
of this implementation in the hospital premises. Although there is the use of advanced 
technology, the equipment which was assessed needs to be installed, maintained and 
monitored adequately by professionals trained to operate it so as to avoid possible damage to 
humans and the environment. Staff involved must be responsible. Finally, under the 
economic-financial aspect there was a draw between the costs of the treatment conducted at 
present and those of the proposed investment. Therefore, this last aspect assessed prevailed 
over the implicit benefit of the decision on whether to implement the process or not. However, 
the feasibility of the implementation of a private MW treatment system at HC-FMRP-USP in 
order to generate energy is to be considered under the legal, environmental and economic-
financial aspects.  
 
Keywords: Medical Waste (MW). Medical Waste Treatment. Energy Generation.  
Gasification Combined Cycle (GCC). Feasibility study.  
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1 INTRODUÇÃO   

 

A atividade hospitalar, assim como outras atividades dos setores da saúde, é 

potencial geradora dos denominados Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). Em muitos casos, 

esses resíduos possuem uma precária e indevida disposição final, muitas vezes sem receber 

tratamento adequado, ocasionando problemas adversos à saúde das pessoas e ao meio 

ambiente. 

Os serviços prestados pelos hospitais demandam também um alto consumo de 

energia. Bortz (2010, p. 153) diz que “segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos, os hospitais nos EUA utilizam o dobro de energia, por unidade, do que os prédios 

comerciais”. 

Para tentar amenizar os efeitos danosos advindos dos impactos ambientais 

causados pela problemática dos resíduos e visando, também, diminuir a dependência por 

combustíveis fósseis, que incluem o gás natural, o carvão e o petróleo, novas tecnologias 

estão sendo desenvolvidas no intuito de diversificar a matriz energética.  

Destaca-se, assim, a implantação de sistemas que visem reduzir o volume desses 

resíduos e obter recuperação energética.  

Em meio a essas pesquisas está o desenvolvimento da tecnologia da gaseificação e 

combustão combinadas (GCC) de resíduos. Entretanto, a produção de energia por meio do 

processo de gaseificação já tem mais de cem anos de existência. Na Inglaterra, em 1874, os 

incineradores de resíduos também já eram utilizados para gerar energia (KINTO et al., 2003).  

Em 2009, na Polônia, Bujak realizou um estudo no Hospital Oncológico em 

Bydgoszcz para analisar o fluxo de energia gerado no processo de incineração de RSS, pois, 

segundo ele, comumente esses equipamentos são utilizados para assegurar a desinfecção 

biológica, sem contudo, ser proposta uma forma de reaproveitamento energético.  

No Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2010), 7,8% dos resíduos hospitalares coletados 

são tratados por microondas; 31,8% são incinerados, 15,1% passam por autoclave e 2,5% em 

valas sépticas. Os que seguem para lixões e aterros resultam em 15,4% e 27,5%, 

respectivamente, gerando diversas formas de contaminação e poluição. 

O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP) presta atendimento a 

pessoas da cidade e região, além de outros estados. A quantidade estimada de RSS gerada em 

2010, dos Grupos A e E, foi de 1,9 ton/dia somando suas duas unidades – Campus e Unidade 
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de Emergência (UE), esta última localizada na região central da cidade. O total de leitos é de 

866, resultando em cerca de dois quilogramas por leito ao dia.  

Para Diaz et al. (2008, p. 1223) “boa parte da composição dos resíduos tem 

potencial para reciclagem ou reutilização”, eles podem também gerar energia eficiente a ser 

utilizada no próprio hospital, respeitando o desenvolvimento sustentável, que é um princípio 

constitucional.  

O arcabouço legal onde estão inseridos os temas referentes aos RSS é constituído 

por várias resoluções que foram elaboradas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), além das normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e também, a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010a) buscando soluções e orientações necessárias 

para que os seus geradores possam gerenciá-los de maneira correta, sem provocar danos ao 

meio ambiente e à saúde pública.  

Em vigência, por exemplo, estão a RDC Anvisa no 306/04 (BRASIL, 2004) que 

dispõe sobre o gerenciamento interno dos RSS e a Resolução Conama no. 358/05 (BRASIL, 

2005) que versa sobre o gerenciamento externo dos RSS. Devido ao alto volume de RSS que 

são gerados, elas especificam quais necessitam de tratamento antes de serem dispostos 

finalmente em aterro licenciado pelo órgão ambiental competente. 

Em 02 de agosto de 2010, foi promulgada a Lei nº 12.305 que instituiu a PNRS e 

que foi regulamentada pelo Decreto-Lei nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 (BRASIL, 

2010b) contemplando a recuperação energética dos resíduos. Seus objetivos incluem a 

adoção, o desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais; redução do volume e da periculosidade dos resíduos 

perigosos.  

A legislação ambiental é rígida quanto aos sistemas de implantação para 

tratamento de resíduos, exigindo a abertura do processo de licenciamento ambiental junto ao 

órgão competente que, no estado de São Paulo, é a Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental (CETESB). 

Sendo assim, mediante o exposto, verifica-se a formulação do seguinte problema: 

Como podem ser tratados os RSS do HC-FMRP-USP com geração de energia em sistema 

próprio que atenda ao aspecto legal, ambiental e econômico-financeiro?  
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1.1 Justificativa 

 

Os estabelecimentos hospitalares exercem diversas atividades que são realizadas 

continuamente. Trata-se de procedimentos e atendimentos que geram um volume significativo 

de RSS além do alto consumo de energia. 

Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas no intuito de se definir soluções 

para a questão dos resíduos e diversificar a matriz energética. Algumas alternativas buscam 

obter energia proveniente dos resíduos sólidos submetidos aos processos de incineração ou 

gaseificação (CARNEIRO, 2009). 

No Brasil, a incineração teve maior aplicação para o tratamento dos RSS. Porém, 

em decorrência de equipamentos obsoletos, sem manutenção ou controle de emissão de 

poluentes, sua aceitação gera opiniões favoráveis e desfavoráveis. Utilizar esse sistema para 

obter recuperação energética torna-se incipiente à medida que novas tecnologias adentram ao 

mercado (MENEZES; GERLACH; MENEZES1, 2000 apud MARCHEZETTI, 2009). 

Ainda existe a necessidade de maiores estudos visando identificar alternativas para 

o tratamento e disposição final desses resíduos, pois eles podem causar danos ao meio 

ambiente e à população caso sejam dispostos incorretamente, além de ocasionar acidentes 

devido a falhas cometidas durante a segregação e o acondicionamento (MACHADO; 

MORAES, 2004). 

Além dos riscos internos, há também a vulnerabilidade do sistema envolvendo a 

sua destinação final, pois podem ocorrer acidentes durante o seu transporte para o tratamento 

(REZENDE, 2006).   

O HC-FMRP-USP possui PGRSS implantado, realizando correta segregação, 

treinamento com seus funcionários, coleta de resíduos recicláveis e uma Central de Resíduos 

de Serviço de Saúde com um Depósito de Resíduos construído pelo Centro Integrado da 

Qualidade (CIQ). Além disso, devido ao porte e Centro de Excelência que é, possui 

equipamentos que exigem uma infraestrutura adequada, ou seja, demandam alto consumo de 

energia. 

Sendo assim, ante a geração de um volume significativo de RSS e o alto consumo 

de energia, foi selecionado equipamento que além de utilizar a tecnologia GCC para 

                                                
1 MENEZES, R. A. A.; GERLACH, J. L.; MENEZES, M. A. 2000: Estágio Atual da Incineração no Brasil,  In: 
SEMINÁRIO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO DE LIMPEZA PÚBLICA,  7,  2000, 
Curitiba.  Anais  eletrônicos... Curitiba:  ABLP,  2000. Disponível  em:  <http://www.luftech.com.br/art07.htm> 
Acesso  em:  05  dez. 2008.  
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tratamento desses resíduos com possibilidade de aproveitamento energético, possibilita a 

redução do seu volume e eficiência de desinfecção (BRASIL, 2001b).  

Todavia, está normatizado que um resíduo só pode ser submetido ao processo de 

incineração após o gerador ter realizado uma análise prévia que consiste na sua classificação 

(ABNT, 1990). 

O serviço de coleta, tratamento e destinação final dos RSS no município de 

Ribeirão Preto é realizado por empresa terceirizada contratada. O processo de tratamento a 

que são submetidos é por microondas que fica instalado no Centro de Gerenciamento de 

Resíduos (CGR) na cidade de Jardinópolis2 e disposto no aterro sanitário Classe II (A e B) 

localizado próximo à essa Central de Tratamento. 

Machado e Moraes (2004, p. 55) argumentam que, conforme diz a Organização 

Mundial da Saúde (OMS),  

 

[…] o enfoque a ser dado ao tratamento e disposição final dos RSSS 
privilegia o emprego de tecnologias de menor custo de implantação e 
operação, e de mais fácil controle operacional, podendo até ser admitida uma 
menor garantia quanto à preservação ambiental, em favor da exeqüibilidade 
das soluções.  

 

A gaseificação, por exemplo, atende aos requisitos da futura demanda de energia, 

pois “é eficiente e ambientalmente correta” (GÓMEZ-BAREA et al., 2009, p. 227).  

A PNRS (Lei nº 12.305/10) estabeleceu a seguinte ordem de prioridade: não 

gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e dispor os resíduos sólidos de forma ambientalmente 

adequada. Ademais, poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos 

resíduos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a 

implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão 

ambiental (BRASIL, 2010a). 

Nesse contexto, o presente estudo além de buscar contemplar o arcabouço das 

exigências legais previstas, pretende estabelecer o liame entre tecnologia e desenvolvimento 

sustentável, que se pautam na responsabilidade contínua.  

 

1.2 Objetivos 

 

Este estudo aborda o tema RSS, sob o aspecto de seu tratamento e disposição 

final, que realizados indevidamente trazem malefícios ao ser humano e ao meio ambiente. 
                                                
2 Os RSS são transportados para esse Município que fica a 23 km de Ribeirão Preto 
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Além disso, diz respeito também à questão do consumo desordenado dos combustíveis fósseis 

para a geração de energia, sobretudo nos estabelecimentos hospitalares que funcionam a todo 

o momento.  

Destarte, o objetivo geral do presente trabalho é avaliar a viabilidade legal, 

ambiental e econômico-financeira da instalação de um sistema próprio de tratamento de RSS 

no HC-FMRP-USP para geração de energia.  

Os objetivos específicos desta pesquisa seguem elencados a seguir: 

• classificar os RSS gerados no HC-FMRP-USP; 

• identificar a legislação nacional, estadual e municipal pertinentes aos RSS; 

• selecionar e indicar os tipos de tratamentos de RSS disponíveis com potencial para 

recuperação energética 

• avaliar os tipos de tratamento de RSS por meio da tecnologia GCC disponível com 

geração de energia. 

Para tanto, o presente estudo faz em seu referencial teórico um breve histórico da 

legislação ambiental brasileira, descrevendo as questões ambientais.   

Traz uma revisão da literatura acerca dos grupos dos chamados resíduos sólidos, 

em especial, do grupo sobre os resíduos de serviços de saúde (RSS), suas normas reguladoras, 

classificação, caracterização de acordo com artigos técnicos já realizados e tipos de 

tratamentos. 

A viabilidade econômico-financeira do projeto também foi abordada para se 

avaliar a implantação ou não do sistema proposto sob a ótica da sociedade e do 

empreendedor. 

A seguir, consta a metodologia do trabalho, descrevendo: o tipo de pesquisa, a 

caracterização de seu objeto, no caso o HC-FMRP-USP (incluindo um breve histórico), o 

procedimento de coleta e análise de dados, as etapas da pesquisa, suas limitações, resultados e 

discussão além das considerações finais, conclusão e sugestões. 

Também acompanham essa dissertação, os roteiros de entrevistas realizadas junto 

a profissionais do HC-FMRP-USP (APÊNDICE A), a empresas relacionadas aos 

equipamentos para tratamento de RSS que utilizam a tecnologia GCC, à empresa responsável 

pela coleta e destinação final dos RSS no município de Ribeirão Preto e a profissionais 

técnicos/engenheiros químicos da área de RSS (APÊNDICE B); o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para os participantes da pesquisa (APÊNDICE C); o Consentimento da 

Participação da Pessoa como Sujeito, também para participantes da pesquisa; e o documento 
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de avaliação e autorização do projeto junto ao Comitê de Ética do HC-FMRP-USP (ANEXO 

A). 

O presente estudo foi apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo 

(FAPESP) sob o processo n°. 2009/04527-8, com concessão de Bolsa de Mestrado. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os principais tópicos abordados no referencial teórico se relacionam, inicialmente, 

em um breve histórico da legislação ambiental brasileira, descrevendo as questões ambientais. 

Em seguida, são comentados os grupos dos chamados resíduos sólidos, em 

especial, os classificados como RSS, abordando suas normas reguladoras, classificação, 

caracterização e tipos de tratamentos.  

Por fim, a viabilidade econômico-financeira do projeto também foi avaliada para 

se decidir por implantar ou não o sistema próprio de tratamento de RSS, no HC-FMRP-USP.  

 

2.1 Evolução da Legislação Ambiental no Brasil 

 

Por se tratar de uma República Federativa, no Brasil as normas de controle 

ambiental, por exemplo, são estabelecidas considerando-se três níveis hierárquicos, ou seja, à 

União cabe a instituição de normas gerais tendo vigência em todo o território nacional; aos 

Estados, as normas peculiares; e aos Municípios, o estabelecimento de normas que versem 

sobre interesses locais (MACHADO, 2009). 

A legislação ambiental brasileira é considerada uma das mais avançadas, mas 

ainda existe uma grande lacuna entre teoria e prática. Muitas vezes não é aceita ou praticada a 

ideia de se obter crescimento econômico conjuntamente com a proteção ao meio ambiente.  

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) (BRASIL, 1988) sistematizou a ordem 

jurídica sobre a matéria ambiental, estabelecendo, além das competências privativas, 

competência comum para o combate à poluição (BRASIL, 1988, art. 23, VI); e a competência 

concorrente para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa 

do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (BRASIL, 

1988, art. 24, VI). 

Dessa forma, o modelo de regulamentação ambiental passa por constantes 

evoluções, porque cada vez mais se busca a compreensão da interação entre o ser humano e o 

meio ambiente.  

Desde a década de 1970, para que a proteção ambiental seja realmente eficaz, 

alguns dispositivos legais vêm sendo editados. Neste sentido, pode ser citado como exemplo, 

o Decreto-Lei 1.413, de 14 de agosto de 1975 (BRASIL, 1975) que impôs às indústrias 

instaladas ou a se instalarem no território Nacional a adoção de medidas, indicadas pelos 
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órgãos governamentais competentes, para prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos 

causados pela poluição e contaminação do meio ambiente. 

Tendo em vista a elevada relevância social que o tema meio ambiente tem perante 

a sociedade, os legisladores elencaram a questão ambiental no âmbito constitucional, 

incluindo no artigo 225 da Constituição Federal de 1988 (CF/88) a garantia a um meio 

ambiente equilibrado para todos:  

 

Todos têm direito ao 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, 1988).                                                

 

Nos anos 1960, houve o início da consciência ambiental; mas a Conferência da 

Organização das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano ocorrida em Estocolmo, no ano 

de 1972, representa seu auge, a partir da qual se proliferaram os movimentos ambientalistas 

das décadas de 1970 e 1980. Mundialmente, o marco inicial dos encontros envolvendo 

representantes de diversos países para a discussão da proteção ambiental deu-se na 

Conferência de Estocolmo (Suécia), o Primeiro Congresso Internacional sobre Meio 

Ambiente. O Brasil esteve presente à época, mas por questões políticas, apoiou com 

insensatez o desenvolvimento econômico frente à proteção ambiental.  

Durante muitos anos, no Brasil e em outros países, a poluição foi vista como 

sinônimo de progresso, ou seja, a confiança da sociedade nos processos tecnológicos 

vivenciados após a Revolução Industrial, não deixavam transparecer o quanto a natureza era, 

e ainda é vulnerável à intervenção humana. Mas, todo esse desenvolvimento e progresso, 

melhoraram as condições de vida de muitas pessoas aumentando, por exemplo, a saúde e 

longevidade; em contrapartida, ao meio ambiente restou o prejuízo (THEODORO; 

BATISTA; ZANETI, 2008). 

As primeiras manifestações com relação à gestão ambiental originaram-se quando 

os problemas de escassez de recursos tiveram início, mas os problemas resultantes da 

poluição do meio ambiente só foram abordados de modo sistemático após o incremento 

industrial. 

Primeiramente, o foco da preocupação com a poluição estava direcionado ao 

ambiente de trabalho e aos funcionários que nele operavam. Em segundo plano, foi abordada 

a questão da população residente a áreas próximas dessas indústrias e outros 
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empreendimentos que lançavam poluentes na atmosfera. Sendo que, esta última, a poluição 

atmosférica, foi a que mais se intensificou no decorrer dos anos (BRAGA et al., 2002). 

Estão presentes na Terra alguns gases que englobam os chamados Gases de Efeito 

Estufa (GEE) que, caso não existissem, a tornariam inabitável, quais sejam: o vapor de água, 

o dióxido de carbono (CO2), o gás metano (CH4), o óxido nitroso (NO2) e o ozônio (O3). 

Entretanto, aumentos nas concentrações desses gases consequentemente alteram a 

temperatura do planeta, pois diversas atividades do ser humano produzem esses gases, direta 

ou indiretamente. Com o aumento da população e das concentrações urbanas, cada vez mais 

são emitidos os GEE, acarretando a poluição e transtornos de ordem ambiental, econômica e 

social. A decomposição de resíduos orgânicos contribui para a geração de gases de efeito 

estufa, devendo ser controlada a forma de tratamento, como em aterros sanitários, para ser 

possível a captura e queima desses gases. 

No intuito de se estabelecer um controle sobre as emissões de poluentes por parte 

das indústrias, meios de transporte e outros empreendimentos, o Poder Público instituiu um 

conjunto de políticas ambientais que se divide em políticas de comando e controle (CC) e em 

políticas que agem sobre os mecanismos do mercado, por meio de incentivos econômicos 

(IE), constituindo, então, as chamadas leis ambientais.  

As leis ambientais são instrumentos de regras e padrões a serem seguidos, que 

visam à proteção do meio ambiente e do próprio ser humano quanto à exploração de recursos 

naturais disponíveis (NEUMANN; LOCH, 2002, p. 244).  

A evolução da legislação ambiental brasileira foi elaborada em uma estrutura 

complexa tanto para sua implantação quanto para o seu posterior desenvolvimento, pois 

mesmo antes do marco histórico que foi a Rio-92 (também chamada de Eco-92), o país já 

abordava questões ambientais. Fato este que, posteriormente, corroborou para uma nova 

ramificação do Direito, o chamado Direito Ambiental, que passou a desenvolver ferramentas 

necessárias para que houvesse um tratamento mais sustentável e consciente dos recursos 

brasileiros, bem como sua proteção (ARAÚJO et al., 2003).  

Ademais, a grande importância do Direito Ambiental, e do legislador nessa 

questão é a elevação do meio ambiente à condição de bem jurídico tutelado pelo 

ordenamento, fazendo nascer a idéia de proteção e de responsabilização em casos de danos 

oriundos da exploração, degradação dos recursos, entre outros. Procura-se, assim, assegurar 

um desenvolvimento equilibrado.  

No Brasil, a definição de uma Política Nacional do Meio Ambiente iniciou-se 

com a publicação da Lei n° 6.938/81 (BRASIL, 1981), que também estabeleceu nos artigos 2° 
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e 4º o conceito de desenvolvimento sustentável. Dessa forma, alguns princípios básicos do 

Direito Ambiental estão elencados nela e, posteriormente, esse conceito também foi 

contemplado pela Constituição Federal de 1988 (CF/88) em seus artigos 170 e 225 (BRASIL, 

1988). 

Os princípios do Direito Ambiental são os da Participação, do Desenvolvimento 

Sustentável, do Poluidor Pagador, do Limite, da Função Socioambiental da Propriedade, da 

Prevenção (Precaução) e, por último, da Cooperação entre os povos.  

Ainda com base na Lei nº 6.938/81 (BRASIL, 1981) foram instituídas as 

definições de meio ambiente, de recursos ambientais, de poluição, de poluidor, bem como se 

estabeleceu o estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e seu respectivo relatório (RIMA); 

prevê também em seu artigo 6º a estruturação do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA), elencando as funções dos respectivos órgãos que o compõem, dentre eles, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

A CF/88 traz no artigo 225 e seus parágrafos alguns preceitos que nortearam a 

questão ambiental, abordando temas como a Educação Ambiental (EA) e a preservação dos 

recursos naturais. 

Embora exista uma profusão de normas nos âmbitos federal, estadual e municipal, 

o país não consegue exercer e controlar sua aplicação de forma eficaz. Nesse sentido, quando 

as normas são ignoradas pela sociedade, a legislação nada significa, ou seja, há uma cultura 

de não adesão, os hábitos das pessoas não mudam rapidamente, mas sim, ao longo dos anos e 

até que essa sociedade crie consciência normativa, o método punitivo torna-se ineficaz. 

No Brasil, segundo Donaire (1999), a gestão do meio ambiente caracterizava-se 

pela desarticulação dos diferentes organismos envolvidos, pela falta de coordenação e pela 

escassez de recursos financeiros e humanos para gerenciamento das questões relativas ao 

meio ambiente. Embora já tenha se passado uma década após essas observações do autor, 

ainda persiste muito do que ele disse. 

Essa situação é o resultado de diferentes estratégias adotadas em relação à questão 

ambiental no contexto do desenvolvimento econômico do Brasil, como enfatizou Monteiro 

(1981) ao afirmar que a economia brasileira, desde os tempos coloniais, caracterizou-se 

historicamente por ciclos que enfatizavam a exploração de determinados recursos naturais. 

Como parte das estratégias que refletem impactos negativos ao meio ambiente, 

encontra-se a industrialização, a implantação de grandes projetos de infra-estrutura e a 
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exploração de recursos minerais e agropecuários para fins de exportação. Ademais, há o 

incremento do acelerado processo de urbanização das cidades. 

Monosowski (1989) afirma que, com relação à poluição industrial, inspirada pela 

1ª. Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, a criação da Secretaria Especial de 

Meio Ambiente inaugurou, a época, uma nova fase no Brasil, onde foi manifestada uma 

vontade política no tratamento explícito da problemática ambiental enquanto suporte à vida e 

não apenas fonte de recursos. Embora, a posição sustentada pelo Brasil na Conferência de 

Estocolmo em 1972 tenha sido a de que a proteção do meio ambiente seria um objetivo 

secundário e não prioritário para os países em vias de desenvolvimento.  

O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) instituído pela Lei nº 

6.151/74 para o período de 1975 a 1979 (BRASIL, 1974), em seu capítulo IX sobre 

desenvolvimento urbano, controle da poluição e preservação do meio ambiente, já priorizava 

o controle da poluição industrial e o incremento de uma política de equilíbrio ambiental para 

que os recursos naturais fossem usados de maneira racional preservando sua abundância 

futura, causando o mínimo de impactos ambientais e garantindo, assim, a continuidade do 

desenvolvimento em crescimento.  

Entretanto, a questão ambiental ainda não é um foco de prioridades nas políticas 

públicas. As políticas públicas terão que se estabelecer no intuito de melhorar a qualidade dos 

locais onde as populações vivem, pois só assim será garantida a preservação do ambiente 

sadio e mantida a qualidade de vida daquele lugar. 

Aguiar (1996), afirma que o Poder Público e a sociedade têm o dever de proteger 

o meio ambiente para as gerações presentes e futuras, impondo assim, atos de garantia 

desenvolvidos pela própria cidadania. Entretanto, Theodoro, Batista e Zaneti (2008, p. 111), 

asseguram que “o planejamento não é citado como instrumento preventivo de gestão 

ambiental, sendo a educação ambiental o único elemento pró-ativo da Lei, o qual promete 

bons frutos, porém a longo prazo”.  

No decorrer dos anos, pós a Rio-92, muitas leis e normas foram promulgadas no 

intuito de abordar assuntos cada vez mais específicos.  

Em 2009, na Dinamarca, em Copenhagen aconteceu a Conferência das Nações 

Unidas sobre as Mudanças Climáticas, também chamada Conferência de Copenhague 

(COP15), que reuniu líderes mundiais para discutir e criar um novo acordo sobre como reagir 

à questão das mudanças climáticas e do aquecimento global. A expectativa era de que as 

nações desenvolvidas assumissem metas de redução de 25% a 40% de seus níveis de emissão 

em relação ao ano de 1990, até 2020. Já as nações em desenvolvimento deveriam se 
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comprometer em crescer baseadas em um modelo de economia sustentável. Mas, ao final foi 

considerada uma conferência polêmica além de não ter atingido os planos almejados. 

Ao final de 2010, foi realizada em Cancun, no México, a 16º COP (COP16) que 

contou com a presença de representantes de 193 países. Porém, não houve também um acordo 

com relação à proposta de um Protocolo que substitua o de Kyoto para a redução de emissões 

de dióxido de carbono e outros gases que contribuem para o efeito estufa. A COP17 será 

sediada em Durban, cidade localizada na África do Sul. 

Em 2010, foi instituída pela Lei nº 12.305 a PNRS (BRASIL, 2010a) que foi 

regulamentada pelo Decreto-Lei nº 7.404/2010 (BRASIL, 2010b). Na Figura 1 estão descritos 

alguns princípios, objetivos e instrumentos. Em seu artigo 3°, inciso VII ela define que a 

“destinação final ambientalmente adequada é a destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos competentes[...]˝. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na Lei nº 12.305/10 (BRASIL, 2010). 

 
Figura 1 – Alguns aspectos da Lei nº 12.305/10 – PNRS 

 

Política Nacional  
de Resíduos Sólidos 
Lei nº 12.305/2010 

Responsabilidade Compartilhada 
Poluidor-pagador e protetor-recebedor 
Prevenção e precaução 
Gestão dos resíduos sólidos (visão sistêmica) considerando as 
variáveis  
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública 
Razoabilidade e a proporcionalidade     

A não-geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e 
disposição  
final de resíduos sólidos 
Gestão integrada dos resíduos sólidos  
Articulação entre o Poder Público e com o setor  
empresarial para cooperação técnica-financeira  

Os planos de resíduos sólidos 
A Logística reversa;  
Os acordos setoriais;  
A educação ambiental;  
Os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  
Os sistemas de informações ambientais (SINIR, SINISA, SINIMA, 
CTF)  
Licenciamento ambiental. 

Princípios 
 

Instrumento

Objetivos 
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Nesse contexto, pode-se verificar a importância dos assuntos concernentes ao 

meio ambiente, principalmente se a saúde pública estiver diretamente envolvida, por exemplo, 

no que diz respeito desde a geração dos RSS até sua adequada disposição final. 

 

2.1.1 Legislação pertinente aos RSS 

 

No Brasil, a norma superior é a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 

que em seu artigo 225 prevê o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, devendo 

o poder público e a coletividade defendê-lo e preservá-lo para as gerações presente e futura.   

As Leis Ordinárias, por exemplo, a Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981) prevê que a 

Política Nacional do Meio Ambiente e objetive a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental, assegurando ao país condições de desenvolvimento, incentivando o 

estudo e a pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos 

ambientais. 

As normas administrativas originárias dos órgãos competentes também devem ser 

observadas e, dentre elas, estão as Resoluções, Portarias e Instruções Normativas emanadas 

dos órgãos ambientais competentes.  

O Estado de São Paulo conta com a Lei Estadual nº 12.300 de 2006 (SÃO 

PAULO, 2006) que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e 

diretrizes. Já no âmbito nacional, foi sancionada a Lei nº 12.305 de 2010 (BRASIL, 2010) que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, abordando a logística reversa e a 

responsabilidade compartilhada. Traz, por exemplo, que os hospitais, entre outros 

estabelecimentos, serão responsáveis pelo descarte dos resíduos a que derem origem, seja 

reciclando ou encaminhando corretamente para sua destinação final.  

Várias legislações da ANVISA ou do CONAMA já estiveram em vigor para 

regulamentar o tratamento dos RSS, mas nelas constavam determinações equivocadas, 

principalmente, com relação aos resíduos perigosos.  

Verificava-se, por exemplo, que enquanto a Resolução nº  283/2001 (BRASIL, 

2001a) do CONAMA (que aprimora, atualiza e complementa os procedimentos contidos na 

Resolução nº  05/1993 do mesmo órgão), determinava o tratamento prévio de todos os 

resíduos do grupo A (resíduos biológicos), incluindo os perfuro cortantes, a Resolução nº  

33/2003 da ANVISA (BRASIL, 2003) exigia que apenas os resíduos do grupos A1, A5 e A7 

e resíduos sólidos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais com suspeita de 
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contaminação com proteína priônica (materiais  e  instrumentais  descartáveis,  indumentária  

que  tiveram contato  com  os  agentes  acima  identificados) recebessem tratamento prévio.  

No Brasil, em 1979, o Ministério do Interior publicou a Portaria nº 53 

estabelecendo em seu inciso VI que: 

 

VI- Todos os resíduos sólidos portadores de agentes patogênicos, inclusive 
os de estabelecimentos hospitalares e congêneres, assim como alimentos e 
outros produtos de consumo humano condenados, deverão ser 
adequadamente acondicionados e conduzidos em transporte especial, nas 
condições estabelecidas pelo órgão estadual de controle da poluição e de 
preservação ambiental, e, em seguida, obrigatoriamente incinerados. 
(BRASIL, 1979).   
 

No Brasil, as normas referentes à incineração são a Resolução nº 316/2002 do 

CONAMA (BRASIL, 2002d) e a NBR 11.175:1990 da ABNT (1990). Por tratar-se de um 

processo oneroso, em 1991, o CONAMA publicou a Resolução nº 006, que resolveu em seu 

artigo 1º: 

Art. 1º - Fica desobrigada a incineração ou qualquer outro tratamento de 
queima dos resíduos sólidos provenientes dos estabelecimentos de saúde, 
portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos em lei e acordos 
internacionais. (BRASIL, 1991). 

  

Em 1993, o CONAMA complementou essa Resolução com a publicação da 

Resolução nº 005 (BRASIL, 1993), definindo procedimentos para o gerenciamento desses 

resíduos, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente e também 

definindo normas para tratamento de resíduos sólidos oriundos de serviços de saúde. 

Considerando os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor pagador; a 

necessidade de aprimoramento, atualização e complementação dos procedimentos contidos na 

Resolução CONAMA nº 005/93 (BRASIL, 1993), relativos ao tratamento e destinação final 

dos resíduos dos serviços de saúde, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do 

meio ambiente; observando a necessidade de compatibilidade dos procedimentos de 

gerenciamento de resíduos nos locais de geração visando o seu tratamento e disposição final 

adequados; e também que as ações preventivas são menos onerosas e reduzem os danos à 

Saúde Pública e ao meio ambiente, o CONAMA elaborou a nova Resolução nº 283 em 2001 

(BRASIL, 2001a). 

Nesta Resolução foi proposta uma classificação para os RSS dividindo-os em 

quatro grupos: no grupo A os resíduos com presença de agentes biológicos, no grupo B os 
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resíduos com características físicas, químicas ou físico-químicas que imponham risco, no 

grupo C os resíduos radioativos e no grupo D os resíduos comuns. 

Em 2003, foi publicada pela ANVISA a RDC nº 33/2003 (BRASIL, 2003) que 

dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento dos RSS, mas nela, por exemplo, 

a incineração tornava-se obrigatória para alguns tipos de RSS, todavia, bolsas contendo 

sangue ou hemocomponentes vencidas, contaminadas, deveriam ser enviadas diretamente aos 

aterros sanitários sem o devido tratamento. Ademais, nela também os resíduos 

perfurocortantes (grupo E) não necessitavam de tratamento prévio podendo ser dispostos 

diretamente nos aterros sanitários.    

Portanto, por conter várias falhas na classificação adotada para os RSS, na referida 

RDC, seu texto também ser confuso, extenso e de difícil compreensão, a ANVISA publicou 

no ano seguinte, a RDC nº 306 (BRASIL, 2004), revogando assim a RDC 33/03. 

Tanto a Resolução nº 283/2001 (BRASIL, 2001a) como os dispositivos referentes 

aos RSS da Resolução nº. 005/93 (BRASIL, 1993) do CONAMA foram revogados, em 2005, 

com a promulgação da Resolução nº 358 (BRASIL, 2005) que dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos RSS.  

Isso porque, na época, ANVISA e CONAMA haviam instituído diferentes 

classificações de RSS restando assim a necessidade de serem unificadas.  

Dessa forma, buscando harmonizar as legislações, foram publicadas pelos órgãos 

duas novas Resoluções: nº 306/2004 da ANVISA (BRASIL, 2004) e nº 358/2005 do 

CONAMA (BRASIL, 2005).  

Quanto ao tratamento e disposição final, estas normas especificam que os resíduos 

dos subgrupos A1, A2, A3 e A5 necessitam de tratamento prévio antes de serem dispostos em 

aterro licenciado pelo órgão ambiental competente. Os resíduos do grupo B devem ser 

dispostos em aterros Classe I – perigosos e os do grupo C necessitam tratamento específico 

segundo as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Os resíduos do Grupo 

D e do subgrupo A4 devem ser dispostos em locais devidamente licenciados para a disposição 

final de RSS, enquanto que para o grupo E exige-se tratamento específico de acordo com a 

contaminação química, biológica ou radiológica. 

O CONAMA define a competência aos órgãos ambientais estaduais e municipais 

para estabelecerem critérios para o licenciamento ambiental dos sistemas de tratamento e 

destinação final dos RSS.  

A ANVISA estabelece critérios para que todos os hospitais, clínicas, laboratórios 

e ambulatórios cumpram os requisitos mínimos estabelecidos pelo Plano de Gerenciamento 
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de Resíduo de Serviços de Saúde. A RDC ANVISA 306/04 (BRASIL, 2004) versa sobre o 

controle dos processos de segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte, 

tratamento e disposição final dos RSS. A maioria dos RSS pode ser classificada como 

resíduos não-perigosos (Classe II), e assim, receber tratamento similar aos resíduos sólidos 

domiciliares que possuem custos de coleta, transporte e tratamento inferiores aos Perigosos 

(Classe I). 

Sendo assim, tornam-se evidentes as exigências que as normas e legislações 

brasileiras têm com relação ao gerenciamento dos RSS. Entretanto, elas acabam não sendo 

cumpridas na prática, principalmente pela carência de recursos do estabelecimento de saúde, 

ou mesmo pela falta de controle e fiscalização por parte dos órgãos competentes. E, diante 

disso, a maior parte dos estabelecimentos de saúde do Brasil acaba não tratando 

adequadamente seus RSS, expondo a saúde pública e o meio ambiente ao risco de 

contaminação. 

A RDC ANVISA 306/04 e a Resolução CONAMA 358/05 versam sobre o 

gerenciamento dos RSS em todas as suas etapas. Essas resoluções em vigor estabelecem os 

procedimentos seguros, classificam os procedimentos recomendados de segregação e manejo 

dos RSS, definem a conduta dos diferentes agentes da cadeia de responsabilidades pelos RSS. 

Mas, o CONAMA aborda o gerenciamento de resíduos priorizando a preservação 

do meio ambiente. Já a ANVISA dá ênfase à prevenção que passa a ser eixo principal e o 

tratamento é visto como uma alternativa para dar destinação adequada aos resíduos.  

Ademais, os RSS possuem classificação e definição em várias legislações e atos 

normativos de diversos órgãos. 

 

2.2 Licenciamento Ambiental 

 

No Brasil, o meio ambiente é tratado como patrimônio público, tendo sua proteção 

assegurada por exigências legais impostas também no que concerne ao uso dos recursos 

naturais. Tanto para construir como para instalar, ampliar ou modificar empreendimentos 

considerados potencial ou efetivamente poluidores, ou que possam causar degradação 

ambiental dependem de prévio licenciamento ambiental3 (art. 2º, da Resolução 237/97, 

CONAMA) (BRASIL,1997). 

                                                
3 Os empreendimentos e as atividades encontram-se arroladas no Anexo 1 da Resolução 237/97, do CONAMA. 
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A previsão legal do licenciamento ambiental encontra-se elencada pela Lei nº  

6.938/81, artigo 10, que rege: 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de 
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão 
estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 
SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Renováveis - Ibama, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças 
exigíveis. (BRASIL, 1981).  

 

Segundo Milaré (2004, p. 482), “ao contrário do licenciamento tradicional, 

marcado pela sua simplicidade, o licenciamento ambiental é ato uno, de caráter complexo, em 

cujas etapas intervêm vários agentes”. Trata-se de um procedimento preventivo constituído 

por atos administrativos. Envolvem tanto aspectos jurídicos, como técnicos, administrativos, 

sociais e econômicos dos empreendimentos que serão licenciados. 

A Resolução 237/97 do CONAMA, artigo 1°, inciso I, define o termo 

licenciamento ambiental como sendo  

 
[…] o procedimento administrativo pelo qual o órgao ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 
empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob 
qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 
disposicoes legais e regulamentares e as normas tecnicas aplicaveis ao caso 
(BRASIL, 1997). 

 

O licenciamento ambiental deve ser requerido junto ao órgão competente, 

cumprindo o interessado todas as etapas arroladas nos incisos I a VIII, do artigo 10 da 

Resolução 237/97 (BRASIL, 1997). Além disso, para assegurar o princípio da publicidade 

inerente ao direito ambiental, o ordenamento jurídico prevê que o público interessado tenha 

pleno conhecimento do processo e que,  inclusive,  possa intervir  nele.  

Durante todo o procedimento, o objeto pretendido é a licença ambiental, que 

consiste em   

[…] ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as 
condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, 
instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental 
(BRASIL, 1997, art. 1°, inc. II). 
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As licenças ambientais definidas no parágrafo único do artigo 8º da Resolução 

237/97 do CONAMA “poderão ser expedidas isoladas ou sucessivamente, de acordo com a 

natureza, caracteristicas e a fase do empreendimento ou atividade”.  

Os três tipos de licenças que compõem o processo em âmbito federal são: Licença 

Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO), descritas no Quadro 1. 

Entretanto, o CONAMA poderá definir, quando necessário, licenças específicas. 

 

Tipos      
de  Descrição Prazos de Validade 

Licença     

Licença 
Prévia 
(LP) 

 
 
Concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade aprovando sua 
localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas 
fases de sua implementação. 

 
Deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo 
cronograma de elaboração dos planos, 
programas e projetos relativos ao 
empreendimento ou atividade, não podendo 
ser superior a 5 anos. É prorrogável desde 
que não ultrapasse o limite de cinco anos. 

Licença 
de 

Instalação 
(LI) 

 
 
 
Autoriza a instalação do empreendimento ou  
atividade de acordo com as especificações 
constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes, da qual 
constituem motivo determinante. 
 
 
 

Deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo  
cronograma de instalação do 
empreendimento ou atividade, não podendo  
ser superior a 6 anos. É prorrogável desde 
que não ultrapasse o limite de seis anos. 

Licença 
de 

Operação 
(LO) 

Autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento 
após a verificação do efetivo umprimento do que 
consta das licenças anteriores, com as medidas de 
controle ambiental e condicionantes determinados 
para a operação. 

 
Deverá considerar os planos de controle 
ambiental e será de, no mínimo 4 anos e no 
máximo 10 anos. Poderão ser estabelecidos 
prazos de validade específicos de 
empreendimentos ou atividades que, por sua 
natureza e peculiaridades, estejam sujeitos a 
encerramento ou modificação em prazos 
inferiores. 
 

Fonte: CONAMA (1997). 

 
Quadro 1 – Licenças ambientais expedidas pelo Poder Público 

 

Com relação aos prazos para análise das LP, LI e LO, o órgão ambiental 

competente pode ou não adotar tempos diferenciados observando sempre o prazo máximo de 

seis meses a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento. 

As exceções, quando então o prazo será de 12 meses, estão nos casos em que houver Estudo 
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de Impacto Ambiental (EIA) e/ou Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e/ou audiência 

pública. 

Os institutos EIA, RIMA e a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) são 

pressupostos do licenciamento. Milaré (2000) diz que a AIA 

[…] é um instrumento de política ambiental, formado por um conjunto de 
procedimentos capaz de assegurar, desde o início do programa, que se faça 
um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta 
(projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, e que os 
resultados sejam apresentados ao público e aos responsáveis pela tomada de 
decisão, e por eles considerados. (MILARÉ, 2000, p. 650). 

  

Esse mesmo doutrinador ainda define EIA como 

[…] um dos elementos do processo de avaliação de impacto ambiental. 
Trata-se de execução, por equipe multidisciplinar, das tarefas técnicas e 
científicas destinadas a analisar, sistematicamente, as conseqüências da 
implantação de um projeto no meio ambiente, por meio de métodos de AIA 
e técnicas de previsão dos impactos ambientais. (MILARÉ, 2000, p. 668). 

 
O EIA está previsto no inciso IV, do artigo 225 da CF/88: “[…] para a instalação 

de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade” (BRASIL, 1988).  Trata-se de 

uma ferramenta desenvolvida para auxiliar na tomada de decisões para que sejam 

implementados projetos potencialmente sujeitos a causar significativos impactos ambientais 

(BOND et al., 2010). 

Segundo Milaré (2000, p. 682) o RIMA "é o documento que apresenta os 

resultados dos estudos técnicos e científicos de avaliação de impacto ambiental”. 

A Resolução n. 1 do CONAMA determina que impacto ambiental é  

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; II – as atividades sociais e 
econômicas; III – a biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do meio 
ambiente; V – a qualidade dos recursos ambientais (BRASIL, 1986). 
 

Assim, pode-se observar que ante a definição de impacto ambiental está o tripé do 

desenvolvimento sustentável composto pelos aspectos sociais, ambientais e econômicos. 

Para que o instrumento EIA seja  utilizado de modo a prevenir danos ao meio 

ambiente, ele deve ter transparência administrativa, os interessados no processo devem ser 

consultados e deve ser fundamentada a motivação da decisão ambiental (MILARÉ, 2000).    

Desse modo, as Audiências Públicas são realizadas por solicitação do Ministério 

Público, do IBAMA ou por no mínimo 50 pessoas interessadas ou afetadas pela implantação 



 

 

34 

do empreendimento, onde são apresentados os conteúdos do EIA e do RIMA. A seguir, na 

Figura 2 podem ser visualizadas as fases do licenciamento ambiental no estado de São Paulo. 

 

 

Fonte: FIESP (2006, p. 10). 

 

Figura 2 - Fases do Licenciamento Ambiental no Estado de São Paulo 
 
 

2.3 Resíduos Sólidos 

 

A cada dia a descoberta de novas tecnologias desencadeia uma demanda por 

novos itens de consumo colocados à disposição da população que cresce desordenadamente, 

gerando uma quantidade de resíduos que vem sendo descartada muitas vezes de modo 

incorreto pelas pessoas, gerando a poluição ambiental. 

Segundo Strauch (2008) o fluxo se baseia em extrair a matéria-prima, fabricar o 

produto, consumir e descartar o resíduo, porém com a possibilidade de escassez dos recursos, 

a tendência é que esse fluxo passe a ser um caminho circular de materiais (Figura 3).  

O benefício econômico e ecológico consiste em preferencialmente reutilizar, 

restaurar e conservar os materiais. Pois quando os resíduos são reciclados, reminerados, ou se 

faz uso de recuperação energética, há o envolvimento de outros fatores, tais como, custos de 

transporte, tratamento, saúde das pessoas, etc.  
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Em 2010, pesquisa da ABRELPE revelou a geração de RSU em 350 municípios e 

constatou um aumento de 6,8% em relação ao ano anterior totalizando 60.868.080 t/ano 

(ABRELPE, 2010). 

 

 

Fonte: Strauch (2008, p. 39).  

 

Figura 3 – Caminho circular de materiais 
 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), elaborou em 2008 

uma Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) revelando que 50,8% dos municípios 

brasileiros tinham como destinação final para os seus resíduos sólidos urbanos (RSU) os 

vazadouros a céu aberto. 

Na PNRS os resíduos sólidos são classificados quanto à sua origem e quanto à sua 

periculosidade4 (BRASIL, 2010).  

O Quadro 2 traz duas definições legais de resíduos sólidos: feitas pela NBR 

10004:2004 e pela PNRS (Lei 12.305/10) regulamentada pelo Decreto-Lei 7.404 de 23 de 

dezembro de 2010. 

                                                
4 Art 13, inciso I, alíneas a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k; e inciso II, alíneas a e b. 

Aterro 

Sanitário 
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ENTIDADE DEFINIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

ABNT 
NBR 

10004:2004 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de 
origem: industrial, doméstica, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 
Ficam incluidos nesta definição os lodos provenientes dos sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o lançamento na rede pública de 
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis  
face à melhor tecnologia prática disponível. 

Lei nº 
12.305/10 

art. 3º 
inciso XVI 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 
proceder,  nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e 
líquidos cujas  particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos 
ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 
face da melhor tecnologia disponível.  

Fonte: ABNT (2004) e BRASIL (2010). 

 
Quadro 2 – Definições legais de Resíduos Sólidos 

 
A ABNT os classifica quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à 

saúde, na NBR 10.004:2004 (ABNT, 2004a) em duas classes: Resíduos Classe I (Perigosos) e 

Resíduos Classe II (Não Perigosos). Esta última se subdivide em: Resíduos Classe II A (não 

inertes) e Resíduos Classe II B (inertes). Para isso, devem ser identificados os constituintes 

dos resíduos, suas características e a sua origem (Figura 4). Também normatiza os 

procedimentos: da lixiviação de resíduos na NBR 10.005 (ABNT, 2004b); da solubilização de 

resíduos na NBR 10.006 (ABNT, 2004c); da solubilização de resíduos (ABNT, 2004c); e de 

amostragem de resíduos sólidos na NBR - 10.007 (ABNT, 2004d). 

 

 

Fonte: ABNT (2004). 

 
Figura 4 – Classificação dos Resíduos Sólidos - NBR 10.004:2004 

 

 
Classe II 

Não-Perigosos  
 

Classe II B 
Inertes 

 
Classe II A 
Não Inertes 

 
Classe I 

 Perigosos 

Possuem características de: 
 inflamabilidades, corrosividade, 

toxibilidade, reatividade 
ou patogenicidade 

  

Quando submetidos aos testes 
de solubilização (NBR 10.007:2004, ABNT),  

não têm nenhum de seus constituintes 
solubilizados em concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade da água. 

Não apresentam periculosidade, 
 porém podem ter 
combustibilidade, 

biodegradabilidade ou  
solubilidade em água  
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Os resíduos sólidos podem ser classificados conforme sua origem e natureza. 

Primeiramente, há o grupo dos resíduos comuns ou resíduos sólidos urbanos que incluem os 

domiciliares/residenciais, comerciais e públicos. No segundo grupo, estão os resíduos de 

fontes especiais que englobam os de origem industrial; de construção e demolição; 

radioativos; poda de árvores, capina de terrenos e varrição urbana; portos, aeroportos e 

terminais rodoferroviários. 

Além desses, existem ainda os que são classificados com relação aos riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública e, dentre eles, estão os Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS) que são os considerados neste trabalho e estão descritos no item a seguir. 

 
2.4 Resíduos de Serviços de Saúde – RSS 

 

2.4.1 Classificação dos RSS  

 

No Brasil, desde o século XVI, o serviço de atendimento hospitalar é oferecido às 

pessoas, ou seja, os estabelecimentos de saúde utilizaram e continuam a utilizar diversos 

materiais que geram uma variedade de resíduos que precisam ser tratados e gerenciados 

adequadamente. Apesar disso, somente há pouco tempo esse tema vem sendo abordado, em 

razão da conscientização da sociedade na busca da preservação do meio ambiente e, 

sobretudo, na ânsia de proporcionar melhorias em sua qualidade de vida (RIBEIRO FILHO, 

2000).  

O volume de RSS gerado nos estabelecimentos de saúde está atrelado aos 

seguintes fatores: porte e tipo do estabelecimento, número de pacientes atendidos, quantidade 

de serviços oferecidos, procedimentos médico-hospitalares, entre outros.  

A ABNT definiu os RSS em sua NBR 12.807:1993 (ABNT, 1993a). Já nas NBR 

12.808:1993 (ABNT, 1993b), 12.809:1993 (ABNT, 1993c) e 12.810:1993 (ABNT, 1993d) os 

classifica e regulamenta os procedimentos para o seu manuseio e sua coleta, respectivamente. 

Posteriormente, a ANVISA (BRASIL, 2004) e o CONAMA (BRASIL, 2005) 

também estabeleceram uma definição, conforme pode ser visto no Quadro 3.  

 

ENTIDADE DEFINIÇÃO 
 

ABNT – NBR 
12.807 
1993 

“resultante de atividades exercidas por estabelecimento gerador, de acordo com a 
classificação adotada pela NBR 12.808”. Segundo esta mesma definição, estabelecimento 
gerador é a “instituição que, em razão de suas atividades, produz resíduos de serviços de 
saúde”. Por fim, serviço de saúde é definido como “estabelecimento gerador destinado a 
prestação de assistência sanitária à população. 

 “todos resultantes de atividades exercidas em serviços de atendimento à saúde humana ou 
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RDC ANVISA 
306 (*) 
2004 

e 
Resolução 
CONAMA 

358, art. 1° (*) 
2005 

 

animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo, laboratórios 
analíticos de produtos para saúde, necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem 
atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somatoconservação), serviços de medicina 
legal, drogarias e farmácias inclusive as de manipulação, estabelecimentos de ensino e 
pesquisa na área da saúde, centros de controle de zoonoses, distribuidores de produtos 
farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para 
diagnósticos in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, 
serviços de tatuagem, entre outros similares.” 

(*) Mesma definição adotada pelos dois órgãos. 

Fonte: Valadares (2009, p. 29). 

Quadro 3 – Algumas definições de RSS 
 

Para a RDC nº 306/04 da Anvisa (BRASIL, 2004) o estabelecimento gerador deve 

elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), baseado 

nas características e na classificação dos resíduos gerados5, estabelecendo as diretrizes de 

manejo e gerenciamento dos RSS (Figura 5): 

 

Fonte: Universidade Federal de Goiás (2011). 

Figura 5 - Fluxograma de Gerenciamento dos RSS 

                                                
5 Encontram-se descritos no Apêndice I da RDC 306/04 da ANVISA. 
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Para o CONAMA (BRASIL, 2005), o PGRSS é um documento integrante do 

processo de licenciamento ambiental e nele estão descritas as ações relativas ao manejo dos 

RSS. Já sua disposição final é “a prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente 

preparado para recebê-los, de acordo com  critérios técnico-construtivos e operacionais 

adequados, em consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes” 

(BRASIL, 2005). 

Para a ANVISA (BRASIL, 2004) “destinação final é diferente de disposição final: 

a destinação final é o processo decisório no manejo de resíduos que inclui as etapas de 

tratamento e disposição final”. 

Nela também é feita a classificação dos RSS em cinco grupos, conforme suas 

características ou riscos. São eles: grupo A, com riscos biológicos ou infectantes; grupo B, 

com riscos químicos; grupo C, com riscos radioativos; grupo D, do tipo comum ou domiciliar; 

e grupo E, resíduos cortantes ou perfurocortantes. 

O manejo dos RSS nas fases de acondicionamento, identificação, armazenamento 

temporário e destinação final, será tratado de acordo com essa classificação.  

No Grupo A encontram-se os resíduos com a possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Este grupo 

divide-se em cinco subgrupos sendo A1, A2, A3, A4 e A5 relacionados conforme o Quadro 4. 

 

 GRUPO A 
Subgrupo Classificação dos RSS 

A1 Culturas e estoques de microorganismos; 
Resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os hemoderivados; 
Descarte de vacinas de microorganismos vivos ou atenuados; 
Meios de cultura e instrumentais utilizdos para transferência, inoculação ou mistura de culturas; 
Resíduos de laboratório de manipulação genética. 
Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 
contaminação biológicas por agentes de Classe de Risco 4, microorganismos com relevância 
epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne 
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido; 
Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por 
má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta; 
Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais 
resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma 
livre. 

A2 Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a 
processos de experimentação com inoculação de micoorganismos, bem como suas forrações e os 
cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microorganismos de relevância 
epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-
patológico ou confirmação diagnóstica. 

A3 Peças anatômicas (membros) do ser humano; 
Produto de fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 
25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou 
legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou familiares. 

A4 Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados; 
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Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; 
Membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. 
Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, 
provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes Classe de 
Risco 4, e nem apresentem relevência epidemiológica e risco de disseminação, ou 
microorganismos causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou 
cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminalção com príons; 
Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de 
cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; 
Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue 
ou líquidos corpóreos na forma livre; 
Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos 
ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica; 
Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a 
processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações; 
Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

A5 Órgãos, tecidos, fluídos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais 
resultantes da atenção à saúde dos indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 
contaminação por príons. 

Fonte: Brasil (2004). 

 

Quadro 4 – Classificação dos RSS Grupo A pela RDC n° 306/04 da ANVISA 
 

 

O segundo – Grupo B é formado pelos resíduos contendo substâncias químicas 

que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

O terceiro – Grupo C é composto por quaisquer materiais resultantes de atividades 

humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e para os quais 

a reutilização é imprópria ou não prevista. 

O quarto – Grupo D é formado pelos resíduos que não apresentem risco biológico, 

químico ou radiológico à saúde e ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares.  

No quinto e último – Grupo E estão os materiais perfurocortantes ou escarificantes 

(Quadro 5). 

 

GRUPO RSS 
B Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; 

digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, 
farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos 
farmacêuticos dos medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações. 
Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes 
para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes; 
Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores); 
Efluentes de equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; 
Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT 
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(tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 
C Enquadram-se neste grupo os rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos, 

provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e radioterapia, 
segundo a Resolução CNEN-6.05 

D Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto 
alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro 
e outros similares não classificados como A1; 
Sobras de alimentos e do preparo de alimentos; 
Resto alimentar de refeitório; 
Resíduos provenientes das áreas administrativas; 
Resíduos de varrição, flores, podas e jardins; 
Resíduos de gesso provenientes de assitência à saúde. 

E Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 
diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; 
Tubos capilares; 
Micropipetas; 
Lâminas e lamínulas; 
Espátulas; e 
Todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas 
de Petri) e outros similares. 

Fonte: ANVISA (2004). 

 
Quadro 5 – Classificação dos RSS Grupos B, C, D e E pela RDC nº 306/04 da ANVISA 

 
Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o gerenciamento dos RSS engloba procedimentos a serem 

implantados desde a geração até a disposição final dos mesmos. Devem ser observadas as 

questões técnicas, normativas e legais, visando à redução de sua produção e à proteção dos 

trabalhadores que os manipulam, além da preservação da saúde pública da população, dos 

recursos naturais e do meio ambiente (CENTRO PAN-AMERICANO DE ENGENHARIA 

SANITÁRIA E CIÊNCIAS DO AMBIENTE, 1997). 

Vários municípios brasileiros continuam descartando seus RSS de forma 

inadequada, sem tratamento e destinação final conforme especificam as normas e padrões 

salutares. Conforme dados coletados em 2008 no PNSB do IBGE (2010), 41,8% dos 

municípios dispõem em aterros seus RSS junto aos demais tipos de resíduos, já 38,9% os 

dispõem em aterros específicos. Dos 5.564 municípios brasileiros pesquisados, cerca de 80% 

deles coletavam os RSS, porém 58% os submetiam a algum tipo de tratamento, fosse 

utilizando a incineração, a queima a céu aberto ou em forno simples, autoclave, microondas 

ou outros. 

Diante do exposto, a segregação é uma etapa fundamental e determinante para que 

a destinação final dos RSS seja adequada, onde caracterizar esses tipos de resíduos torna-se 

um importante instrumento para o seu gerenciamento. Dessa forma, pode-se decidir sobre 

quais alternativas técnicas serão utilizadas para o tratamento desses resíduos selecionando, 
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assim, os equipamentos que sejam mais convenientes (SCHNEIDER; ALDART; 

GASTALDELLO, 2000). 

 

2.4.2 Caracterização dos RSS  baseada em revisão de artigos técnicos 

 

Apesar de escassos os trabalhos sobre caracterização de RSS e por não ter sido um 

dos objetivos nesse trabalho, os artigos aqui citados analisaram os componentes físico-

quimicos desses tipos de resíduos. Embora a geração dos RSS de cada estabelecimento 

hospitalar tenha as suas peculiaridades, foi sugerido ao final dessa dissertação que sejam 

realizadas pesquisas nessa área para o HC-FMRP-USP. 

Tanto para se estabelecer a classificação dos RSS como para selecionar um 

método de tratamento mais eficiente, primeiramente devem ser identificadas suas 

características e seus constituintes. Para que os RSS sejam incinerados, eles devem ser 

caracterizados conforme prevê a NBR 11.175:1990 da ABNT (ABNT, 1990).  

Li e Jenq (1993) avaliaram as características de resíduos gerados pelo National 

Taiwan University Hospital (NTUH), com a intenção de submetê-los a tratamento por 

incineração. Os resultados demonstraram que os resíduos continham 38% de umidade e um 

poder calorífico de 3.400 kcal/kg, sendo que  o carbono representou 34% e o oxigênio 15% 

dos elementos.  

Trabalhos foram realizados sobre a caracterização físico-química de RSS por 

Andrade e Schalch (1997), Rego e Noda6 (1993 apud HAMADA; SILVA, 1996) sendo que os 

seus resultados estão nas Tabelas 1 e 2, respectivamente. 

 
Tabela 1 - Características físicas e químicas dos resíduos de serviços de saúde 

gerados no Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos (SP) 
 

Característica Determinação 

Física ou Química Unidade Média 

Teor de Umidade % 33,25 

Teor de Resíduo Seco % 66,75 

Sólidos Voláteis % 92,15 

Teor de Cinzas % 7,85 

Carbono  % 32,85 

Hidrogênio % 8,3 

Nitrogênio  % 0,56 

                                                
6 REGO, R. C. E.; NODA, R. Caracterização Preliminar de Resíduos Sólidos de Estabelecimentos Hospitalares. 
In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES, 12., Cascavel-PR, 
Anais…, p. 6-22, nov. 1993. 
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Oxigênio  % 28,44 

Enxofre  % 0,16 

Poder Calorífico kcal/kg 4.260 
Fonte: Andrade e Schalch (1997). 

 
Tabela 2 - Caracterização físico-química dos Resíduos Hospitalares 

 
      

Parâmetro Unidade Maternidade Enfermarias Ortopedia 
Centro 

Cirúrgico 

Outros (Pronto 
Socorro,  

Laboratórios) 
Umidade % 59,3 24,1 7,8 28,6 12,2 
Carbono % 32,3 30,8 27,6 27,9 32 
Hidrogênio % 4,7 3,6 2,9 3,9 3,6 
Enxofre % 0,3 0 1,4 0,5 0,3 
Sólidos Voláteis % 94,3 95,8 - 89,5 95,9 
PCI - Poder Calorífico kcal/kg 1.589,17 2.857,71 - 2.417,33 3.462,73 
Inferior        
PCS - Poder Calorífico kcal/kg 4.990 4.236 3.826 3.893 4.303 
Superior       

Cloro % 0 0 0 0 0 
Cloretos % 0,05 0,08 0,14 0,09 0,09 
Fonte: Rego e Noda7 (1993 apud HAMADA; SILVA, 1996, p. 2). 

 

O que influencia diretamente na eficiência dos sistemas de tratamento são as 

características físico-químicas dos RSS, pois estão relacionadas com o poder calorífico 

(MATTIOLI; SILVA, 2002). 

Em trabalho realizado por Gil (2007), se caracterizou química e fisicamente os 

RSS gerados na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, SP (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Dados das análises físicas e químicas na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 
São Carlos (SP) 

 
Características   Determinações realizadas/Dados 

Física e Química Unidade utilizados/Resultados obtidos 
Massa Específica (kg/m³)   Média Final 

Teor de Umidade % 18,33 
Teor de Resíduo Seco % 81,67 
Sólidos Voláteis % 90,97 
Teor de Cinzas % 9,03 
Poder Calorífico kcal/kg 3.990 
Elementos:   
Carbono % 35,73 
Hidrogênio % 3,87 
Nitrogênio % 0,51 
Oxigênio % 37,4 

                                                
7 Ibid., p. 2. 
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Enxofre % 0 
Cloro % 0,32 
Fonte: adaptado de Gil (2007) 

 

Segundo  Ribeiro  Filho8 (2001 apud VALADARES, 2009, p. 31):  

 
[…] para afirmar que os RSS são perigosos, é preciso primeiramente 
conhecer suas características e os processos que os geram, levando em conta 
o contexto em que eles se encontram e o objeto de exposição ao risco. Essa 
análise é o instrumento mais importante para a tomada de decisão, pois 
estabelece as medidas de segurança e prevenção a serem tomadas. 

 

2.5 Tipos de tratamentos para RSS  

 

São muitos os processos de tratamento de RSS a serem utilizados, sendo 

classificados conforme técnica e tipos de aplicação (CHAERUL; TANAKA, 2008).  

O tipo de tratamento escolhido varia de acordo com o estabelecimento de serviço 

de saúde e com a capacidade de gerenciamento dos seus resíduos (CHENG et al., 2009). 

Conhecer o tipo de estabelecimento e sua capacidade para gerenciar seus resíduos tem sido 

caracterizado como fator importante no momento da escolha do tipo de tratamento. Os 

tratamentos de RSS que são utilizados e implantados dependem da legislação local 

(FISCHER9 apud CHENG et al., 2009). 

Karagiannidis et al. (2010) corroboram com a conclusão e afirmam que na Grécia 

a falta de infra-estrutura quanto aos tipos de tratamentos de RSS em sua maioria implica em 

danos ambientais.  

Na Turquia e na Grécia, os geradores de RSS estão se conscientizando de que os 

resíduos precisam ser submetidos a tratamento especial. Dessa forma, pesquisadores estão 

adotando a tomada de decisão (multi-variada) como ferramenta para auxiliar na escolha do 

melhor sistema (DURSUN; KARSAK; KARADAYI, 2011; KARAGIANNIDIS et al., 2010). 

Dursun, Karsak e Karadayi (2011) utilizaram aspectos econômicos, sociais, 

técnicos e ambientais para decidir sobre os tipos de tratamento de RSS que são também 

utilizados no Brasil: incineração, autoclave e microondas. 

                                                
8 RIBEIRO FILHO, V. O. As  infecções hospitalares e suas  interfaces na área de saúde. Organizador: 
Antônio Tadeu Fernandes. São Paulo: Ateneu, 2001. 
9 FISHER, S. Healthcare waste management in the UK: the challenges facing healthcare waste producers in light 
of changes in legislation and increased pressures to manage waste more efficiently. Waste Management, v. 25, 
p. 572–574, 2005. 
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Mattioli e Silva (2002, p. 4) afirmam em seu estudo que, com relação aos 

tratamentos disponíveis para RSS: 

 
A  geração de subprodutos advém do tipo de tratamento de resíduo 
escolhido. Além dos efluentes gasosos, podem ser encontrados, como 
subprodutos, a escória, as cinzas, os componentes vitrificados, sendo certo 
que todos podem ser destinados à reciclagem ou reutilização em diversos 
segmentos - desde que se esteja certo de sua descontaminação – bem como 
podem promover a recuperação e a geração de energia. 

 

A Resolução nº 316/2002 do CONAMA (BRASIL, 2002), em seu artigo 4º diz 

que:  

 
[…] a adoção de sistemas de tratamento térmico de resíduos deverá ser 
precedida de um estudo de análise de alternativas tecnológicas que 
comprove que a escolha da tecnologia adotada está de acordo com o 
conceito de melhor técnica disponível. 

 
Os resíduos dos Grupos A, B e E, definidos pela ANVISA (BRASIL, 2004) 

necessitam em sua maioria de tratamentos especiais, sejam processos físicos, químicos ou 

outros processos válidos para que ocorra a redução ou eliminação de sua periculosidade em 

equipamentos compatíveis para tal finalidade (Figura 6). 

 

Processos Físicos e Químicos 

Processos Térmicos 

De baixo aquecimento De alto aquecimento Mistos - Baixo a alto aquecimento  

Microondas Incineração Pirólise 

Autoclave Tocha de plasma  

 Co-processamento  

 Gaseificação  
 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em Oliveira, Takayanagui e Oliveira (2007, p. 3-4). 

 
Figura 6 - Proposta de classificação dos processos de tratamento de RSS 

 
No Quadro 6 estão as definições de tratamento nas RDC 306/04, ANVISA e 

Resolução nº 358/05 CONAMA.  

ÓRGÃO TRATAMENTO 
 
 
 

RDC 306/04 
ANVISA 

(BRASIL, 2004) 

Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as 
características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de 
contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. O 
tratamento pode ser aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro 
estabelecimento, observadas, nestes casos, as condições de segurança para o 
transporte entre o estabelecimento gerador e o local do tratamento. Os sistemas para 
tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de licenciamento 
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ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA n°. 237/1997 e são passíveis de 
fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente. 

RESOLUÇÃO 
N°. 358/2005 
CONAMA 

(BRASIL, 2005) 

O conjunto de unidades, processos e procedimentos que alteram as características 
físicas, físico-químicas, químicas ou biológica dos resíduos, podendo promover a sua 
descaracterização, visando a minimização do risco à saúde pública, a presevação da 
qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador. 

Fonte: Brasil (2004) e Brasil (2005). 

 
Quadro 6 – Definições de Tratamento conforme os órgãos ANVISA e CONAMA 

 
De acordo com Eleutério (2009), o tratamento e destinação final pelos quais os 

RSS são submetidos envolvem muitas variáveis, tais como, o acesso e domínio das 

tecnologias, custos e legislação; por isso devem ser consideradas as vantagens e desvantagens 

relacionadas ao processo (Tabela 4). 

 
Tabela 4 - Custos operacionais comparativos das principais técnicas de tratamento de RSS em 

US$/t 
 

Tipo de Processo Custo Operacional 

Incineração 150 a 180 
Pirólise 120 a 180 

Radiação Ionizante 75 a 90 
Microondas 75 a 85 

Autoclavagem 45 a 75 
Desinfecção Química 35 a 50 

Fonte: Monteiro et al.10 (2001 apud PISANI JUNIOR; TONUCI; INNOCENTINI, 2008, p. 285). 
 

Nos países em desenvolvimento, segundo Diaz, Savage e Eggerth (2005), os 

processos de tratamento dos RSS utilizados são autoclave, microondas, desinfecção química e 

incineração. Geralmente eles são realizados em outros locais, por empresas terceirizadas ou 

especializadas. Todavia, alguns estabelecimentos hospitalares, possuem sistemas de 

tratamento in loco
11.  

Os métodos para tratamento como a autoclave e o microondas têm sido as 

alternativas mais utilizadas. No entanto, a eficiência da primeira para que todos os agentes 

patogênicos sejam eliminados, dependerá do tipo e tamanho dos recipientes que serão 

esterilizados e ainda da sua distribuição em seu interior (FONSECA, 2009).  

                                                
10 MONTEIRO,  J. H. P. et  al. Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro, RJ: 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 2001. 193 p. 
11 O Hospital das Clínicas da UNESP de Botucatu está instalando, um incinerador com alta tecnologia para tratar 
os seus RSS. O processo iniciou-se em 2009. 
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Tonuci, Paschoalato e Pisani Jr.12 (2008 apud PISANI JUNIOR; TONUCI; 

INNOCENTINI, 2008, p. 285) mostraram que a inativação de RSS com Escherchia coli por 

microondas pode não ser efetiva.  

 
Utilizaram amostras de RSS de Ribeirão Preto processadas em laboratório  
nas  seguintes  condições: tempos de exposição de 15 a 40 min, potências de 
60, 80 e 100 W/kg para a  umidade  do  resíduo  na  entrada  de 50%  em  
base  úmida. Determinaram os  valores  de  energia  de  ativação  no 
intervalo  de  7.594  a  10.071  J/mol e fator  pré-exponencial  de  2,13 min-1 
Concluíram  que, nessas  condições,  o processo de inativação não é efetivo 
de forma a atender o nível III de inativação microbiana. 

 

Oliveira (2010, p. 88) também concluiu com relação aos RSS expostos ao 

processo de microondas  

[…] que os tempos estipulados no teste de desinfecção dos esporos 
inoculados no resíduo mostram que o método de desinfecção por radiação de 
micro-ondas em escala real, aplicado ao microrganismo Bacillus atrophaeus 
na forma esporulada é ineficaz e sugere que ocorra uma adaptação utilizando 
outro método de desinfecção concomitante a esse. 
 

Com relação aos tipos de tratamento, Oliveira, Takayanagui e Oliveira (2007, p. 

14) concluem que  

 
[...] apesar da existência de vários métodos para tratamento de RSS, não é 
possível a indicação do melhor método, dada à diversidade das 
características, tanto dos RSS (em relação a sua composição e 
periculosidade), quanto à exeqüibilidade dos pontos de vista: ecológico, 
econômico, operacional, social e legal.  

 

O tratamento dos RSS deve visar proteção à saúde e ao meio ambiente, além de 

redução dos custos operacionais e utilização dos recursos disponíveis. 

A Resolução nº 316/02 do CONAMA (BRASIL, 2002c) define como tratamento 

térmico todo e qualquer processo cuja operação seja realizada acima da temperatura mínima 

de 800°C. 

Já o artigo 10 da Resolução 358/05 (BRASIL, 2005), do mesmo órgão, estabelece 

que os sistemas de tratamento e disposição final de RSS devem estar licenciados pelo órgão 

ambiental competente – no estado de São Paulo a CETESB, para fins de funcionamento e 

submetidos a monitoramento de acordo com parâmetros e periodicidade definidos no 

licenciamento ambiental.  

                                                
12 TONUCI, L. R. S.; PASCHOALATO, C. F. P. R.; PISANI JR., R. Microwave inactivation of Escherichia  
coli in healthcare waste. Waste Management, n. 28, n. 5, p. 840-848, 2008. 
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A seguir na Figura 7, outros parâmetros comparativos de algumas características 

dos processos de tratamento de RSS. 

 

 

(*) Não se considera a capacitação necessária para manejar equipamentos de produção de vapor. 
(**) Com incineradores de tecnologia avançada. 
Fonte: Guía de Capacitación - Gestión y Manejo de Desechos Sólidos Hospitalarios13 (1996 apud 
BRASIL, 2001b, p. 82). 
 

Figura 7  - Comparação das características de alguns processos de tratamento de RSS 
 

No Quadro 7 podem ser observados os tipos de tratamento recomendados pelos 

dois órgãos e suas respectivas Resolução nº 358/05 (BRASIL, 2005) e RDC nº 306/04 

(BRASIL, 2004). 

 

Classificação de RSS Tipo de Tratamento CONAMA Tipo de Tratamento ANVISA 

A 

A1 - Tratamento em equipamento que 
promova redução de carga microbiana 
compatível com nível III de inativação 
microbiana; 
A2 – Tratamento com redução de carga 
microbiana compatível com nível III de 
inativação; 
A3 – Tratamento térmico por incineração 
ou cremação, em equipamento 
devidamente licenciado para esse fim; 
A4 – Sem tratamento prévio, ficando a 
critério dos órgãos ambientais estaduais e 
municipais a exigência do tratamento; 
A5 – Tratamento específico orientado 

A1 – Tratamento utilizando processo 
físico ou outros  processos para a 
obtenção de redução ou eliminação de 
carga microbiana, em equipamento 
compatível com o nível III de inativação 
microbiana, não podendo deixar a 
unidade geradora sem tratamento prévio; 
A2 – Devem ser submetidos a tratamento 
antes da disposição final; 
A3 – Tratamento térmico por incineração 
ou cremação, em equipamento 
devidamente licenciado para esse fim; 
A4 – Não necessitam de tratamento 
prévio; 

                                                
13 GUÍA de capacitación: gestión y manejo de desechos sólidos hospitalarios. Programa Regional de Desechos 
Sólidos Hospitalários. América Central, 1996. Convenio ALA 91/33. 
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pela ANVISA A5 – Incineração. 

B 
Devem ser submetidos a tratamento 
especifico de acordo com suas 
características de periculosidade. 

Devem ser submetidos a tratamento 
especifico. 

C 
Devem obedecer às exigências definidas 
pela CNEN 

Armazenamento, em condições 
adequadas, para o decaimento do 
elemento radioativo, conforme 
exigências definidas pela CNEN 

D 
Semelhante ao determinado para os 
resíduos sólidos domiciliares 

Semelhante ao determinado para os 
resíduos sólidos domiciliares 

E 
Tratamento específico de acordo com a 
contaminação química, biológica ou 
radiológica 

Dependendo da concentração e volume 
residual de contaminação por substâncias 
químicas perigosas, estes resíduos devem 
ser submetidos ao mesmo tratamento 
dado à substância contaminante.  

Fonte: Teixeira (2006, p. 5-6). 

 

Quadro 7 - Tratamento para os RSS segundo RDC n 306/04 ANVISA e Resolução nº 358/05 
CONAMA 

 
 

Sendo assim, é necessária a existência e a aplicação de um PGRSS, pois estarão 

nele descritos os aspectos e procedimentos a serem tomados com relação ao manejo dos RSS, 

submetendo-os ou não a tratamentos prévios antes de sua disposição final. 

  

2.5.1 Incineração 

 

Até alguns anos, em Ribeirão Preto, os RSS eram submetidos ao processo de 

incineração. Porém, o mesmo foi desativado, pois o equipamento tornou-se obsoleto frente às 

exigências legais e ambientais. Estudo realizado por Muñoz (2002) entre 2000 e 2001 

diagnosticou os níveis de metais pesados na área onde ele estava instalado e revelou que havia 

concentrações significativamente mais altas em comparação com as de uma área afastada.  

A Resolução CONAMA nº 316/2002 (BRASIL, 2002c) dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 

resíduos. A ABNT em sua NBR 11.175:1990 (ABNT, 1990) também estabelece os padrões 

de desempenho para incineração. Para que os RSS sejam submetidos à esse processo, eles 

devem ser caracterizados para se conhecer os componentes tóxicos, seu poder calorífico, sua 

umidade, os elementos que o compõem e outros listados (ABNT, 1990). 

De acordo com essa NBR a incineração de resíduos sólidos é um processo de 

oxidação à alta temperatura que destrói ou reduz o volume ou recupera materiais ou 

substâncias. Um incinerador é qualquer dispositivo, aparato, equipamento ou estrutura usada 
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para oxidação à alta temperatura que destrói ou reduz o volume ou recupera materiais ou 

substâncias.    

Existem, internacionalmente, opiniões contrárias à esse tipo de tratamento. Em 

Portugal deixou de ser utilizado e foram adotadas outras tecnologias para o tratamento dos 

RSS. Mas deve-se considerar que com manutenção, tecnologias avançadas e práticas 

adequadas de manejo dos RSS, ela pode ser realizada (HCWHE, 2004).  

Países como Áustria, Alemanha, Reino Unido, França e Itália fazem uso de 

incinerador de resíduos (MAVROPOULOS, 2010).   

Na Figura 8 pode-se verificar um exemplo de incinerador de resíduos. 

 

 

Fonte: Pró-Ambiental Tecnologia – soluções em resíduos  (2011).  

 

Figura 8 - Exemplo ilustrativo de um incinerador de resíduos 
 

Porteous14 (2001 apud BUJAK, 2009) realizou estudos com relação às emissões 

gasosas a partir da incineração de resíduos e verificou que a tecnologia aplicada atualmente 

teve grandes avanços na questão de emissao de poluentes. 

                                                
14 PORTEOUS, A. Energy from waste incineration: a state of the art emissions review with an emphasis on 
public acceptability. Applied Energy. v. 70, p. 157–67, 2001. 
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Lima e Bachmann (2002) corroboram com essa assertiva. Quando há um controle 

de combustão eficiente somado aos sistemas de purificadores e filtros de gases é ínfima a 

emissão de poluentes na atmosfera. Com isso, a opinião e aceitação pública tendem a ser 

positivas.  

Segundo Teixeira (2006) pode-se obter por esse processo vantagens como redução 

do volume dos RSS e recuperação energética. 

Em Istambul, o incinerador construído em 1995 é capaz de tratar 24 t/d de RSS 

reduzindo assim quantidade a ser disposta em aterro, de acordo com Ozturk  e Iskenderoglu 15 

(2002 apud DURSUN; KARSAK; KARADAYI, 2011). Contudo, a grande desvantagem da 

incineração é a emissão de poluentes tóxicos e muitos deles causam danos às pessoas e ao 

meio ambiente (FICARELLA; LAFORGIA16, 2002 apud DURSUN; KARSAK; 

KARADAYI, 2011). 

 

2.5.2 Microondas  

 

O processamento de RSS por microondas consiste na prévia  trituração e aspersão 

de água nos resíduos, que são submetidos na área de processamento, à ação de vapor e 

radiação de microondas e, dessa maneira, alcançam temperatura e pressão máxima de 

esterilização (BESTURSSI FILHO17, 1994 apud DIAS et al., 2009). Os RSS são triturados e 

umedecidos com cerca de 1% do seu peso em água. A umidade fará com que eles sejam 

aquecidos pelas microondas, destruindo os componentes infecciosos pela condução de calor. 

(OLIVEIRA; TAKAYANAGUI; OLIVEIRA, 2007). 

O material, após o processamento, fica descaracterizado como RSS e pode ser 

depositado em aterros sanitários. Não deverão ser tratados por microondas compostos 

orgânicos voláteis e semi-voláteis, resíduos quimioterapêuticos, mercúrio, outros resíduos 

químicos perigosos e resíduos radiológicos (HCWHE, 2004 apud OLIVEIRA; 

TAKAYANAGUI; OLIVEIRA, 2007). Por questões éticas, peças anatômicas humanas não 

são sujeitadas a esse tipo de tratamento.  

Appleton et al. (2005) pesquisaram sobre o emprego da tecnologia do processo de 

microondas na geração de energia alternativa e concluíram que há potencial para isso, porém 

                                                
15 OZTURK, M.; ISKENDEROGLU, A. U. Health-care waste management in Istanbul (in Turkish). In: ISTAC 
A.S., Istanbul. 2002. 
16 FICARELLA, A.; LAFORGIA, D. Numerical simulation of flow-field and dioxins chemistry for incineration 
plants and experimental investigation. Waste Management, v. 20, p. 24–49, 2002. 
17 BERTUSSI  FILHO,  L. A.  Curso  de  Resíduos  de  Serviços  de  Saúde:  Gerenciamento, Tratamento e 
Destinação Final. Curitiba: ABES, 1994. 
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existem muitas limitações, entre elas, problemas para mensurar a utilização efetiva do 

sistema, lém do alto custo do equipamento. 

O microondas tem como desvantagem o fato dos resíduos dos Grupos B e C não 

podem ser submetidos a ele, além da possibilidade de ocorrer a liberação de material tóxico 

durante o processo (TEIXEIRA, 2006). 

A Figura 9 demonstra o processo de microondas pelo qual os RSS são 

submetidos, similarmente, ao realizado na cidade de Jardinópolis que atende ao Município de 

Ribeirão Preto.  

De acordo com a EPA18 (2009 apud Dursun, Karsak e Karadayi, 2011, p. 11.455) 

os fatores que afetam o processo de tratamento de RSS por microondas “incluem a frequência 

e o comprimento das ondas de radiação, a exposição do resíduo, a destruição e a umidade 

contida no material, a temperatura do processo e a mistura dos resíduos durante o tratamento”. 

 

Fonte: MB Engenharia e Meio Ambiente (2011).  

Figura 9 - Processo de Tratamento por Microondas 

                                                
18 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY - EPA. Medical Waste Publications. 2009. Disponível em: 
<http://www.epa.gov/osw/nonhaz/industrial/medical/publications.htm>. Acesso em: 13 de jun. 2011. 
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Em estudos realizados por Lee, Ellenbecker e Moure-Ersaso (2004) em cinco 

hospitais de Massachusetts, ao serem analisados os custos para tratar e eliminar seus RSS, o 

tratamento por microondas foi o de menor valor. No entanto, eles também argumentam que 

este tipo de tratamento tem uma aplicabilidade limitada e sua capacidade de esterilização 

também é inadequada.  

 

2.5.3 Autoclave  

 

A autoclave é um pré-tratamento que esteriliza resíduos de laboratório e 

microbiológicos utilizando vapor de água antes de serem dispostos no aterro sanitário ou, 

como no caso do Município de Ribeirão Preto, serem submetidos ao processo de Microondas. 

Assim como no microondas, os RSS devem ser triturados antes de serem submetidos à 

autoclavagem (Figura 10). 

Para Bertussi Filho19 (1994 apud DIAS et al., 2007, p. 5) “é o tratamento dos 

resíduos com vapor saturado, onde estes são expostos à temperatura de 121º C a 132º C 

durante 15 a 30 minutos para a destruição das bactérias”.  

Os resíduos dos Grupos B e C não são submetidos a esse processo, além disso há 

a emissão de odores. Deve ser utilizado para pequenas quantidades de resíduos (TEIXEIRA, 

2006). 

 

Fonte: SANTEC (2011). 
 

Figura 10 – Exemplo ilustrativo de Autoclave 
 

                                                
19 Ibid. 
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Segundo a EPA20 (apud DURSUN; KARSAK; KARADAYI, 2011, p. 11.455) “os 

fatores que afetam a eficácia da autoclavagem dos RSS são aqueles que afetam a carga interna 

do resíduo, a temperatura, a penetração do vapor e a duração do tratamento”. Inclusive, uma 

das maiores dificuldades desse tipo de processo é fazer com que o resíduo seja exposto tempo 

suficiente ao vapor para que seja esterilizado. 

 

2.5.4 Gaseificação  

 

O processo da gaseificação consiste na conversão de combustíveis sólidos em 

gasosos, por meio de reações termoquímicas, envolvendo vapor quente e ar, ou oxigênio, em 

quantidades inferiores ao mínimo teórico para a combustão.  

De acordo com Bridgwater (1995), a gaseificação é a conversão térmica dos 

resíduos em uma mistura gasosa (combustível) na presença de um agente oxidante, em 

condições abaixo da estequiométrica. Ou seja, é o aquecimento dos resíduos em presença de 

ar ou O2 em quantidades menores do que a estequiométrica, obtendo-se um gás combustível 

composto de CO, H2, CH4 e outros. Deste gás, utilizando-se catalizadores, pode-se obter 

adicionalmente metano, metanol, hidrogênio e amônia. 

No processo de gaseificação há a redução da formação de CO, NOx e material 

particulado, prevenindo a formação de dioxinas e furanos devido ao ambiente na câmara de 

gaseificação e às altas temperaturas (até 1.200°C) nas câmaras de combustão (KRUSE, 2009).  

O produto obtido por meio desse sistema é um gás combustível, que é uma fonte 

abundante, não poluidora e barata de energia. É uma mistura de monóxido de carbono (C), 

hidrogênio (H2), metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e nitrogênio (N2), cujas proporções 

variam de acordo com as condições do processo, dependendo se é usado ar ou oxigênio 

(YOKOHAMA et al., 2008). Ele pode ser utilizado de várias formas: funcionamento de 

motores, geradores, aquecedor de água, geladeira, fogão, lampião, lança-chamas e 

substituição do gás liquefeito de petróleo (GLP) na cozinha (RENTIZELAS et al., 2009).  

A produção de energia por meio do processo de gaseificação pode parecer uma 

tecnologia recente, mas na realidade ela já tem mais de cem anos de existência (KINTO et al., 

2003).  Para se obter um sistema eficaz, os componentes dos resíduos devem ter determinados 

percentuais de carbono (C), hidrogênio (H2), oxigênio (O), nitrogênio (N2) e enxofre (S) (XIE 

et al., 2008).  

                                                
20 Ibid. 
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Desse modo, os principais gases produzidos nesse processo são monóxido de 

carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), hidrogênio (H2), metano (CH4) e nitrogênio (N2), 

com traços de C2H4, C2H6 e C3H6, bem como alcatrão e particulado. Destes, apenas o CO, o 

H2, os hidrocarbonetos leves e os alcatrões são energeticamente ativos. 

Antes de ser aplicado em sistema geração de potência, o gás deve ser limpo e 

atender a padrões de qualidade ambiental (redução do teor de alcatrão e material particulado).  

Entretanto, Barbeli (2008, p. 113) afirma que uma das limitações dessa tecnologia 

se baseia na qualidade do gás obtido em seus níveis de limpeza, “já que tanto os motores de 

combustão interna quanto, principalmente, as turbinas a gás exigem gases com teor muito 

baixo de impurezas para um perfeito funcionamento e durabilidade”. 

Para a escolha do sistema de limpeza dos gases, vários fatores são analisados, tais 

como a eficiência, o nível de emissão desejado, o custo operacional e de investimento, o 

espaço disponível, a temperatura, a característica do gás, o tamanho das partículas de 

resíduos, entre outros (SALES; ANDRADE; LORA, 2005).  

 

2.5.5 Pirólise 

 

A maior diferença entre a pirólise e a incineração está no fato da primeira ser 

realizada na ausência de oxigênio e a segunda, por usar a combustão, necessita de oxigênio 

(OLIVEIRA; TAKAYANAGUI; OLIVEIRA, 2007). Os gases emanados durante o processo 

são N2, CH4, H2, CO e CO2.  

A pirólise é um processo que alcança cerca de 500, gerando subprodutos como 

gases e combustíveis líquidos. O ciclo de combustão é mantido, pois após a geração desses 

subprodutos, eles são oxigenados e inflamados, assim, o processo atinge a temperatura de 

cerca de 1.200° C e admite admite a recuperação de energia (MELO et al., 2008, p. 2).  

Esses mesmos pesquisadores avaliaram o desempenho de um reator de pirólise 

para o tratamento de RSS e concluíram que a concentração de clorados foram inferiores às 

limitadas por lei, já os cloretos foram superiores ao limite. Suas cinzas foram caracterizadas 

como Classe II A, podendo ser dispostas em aterro sanitário conjuntamente aos resíduos do 

Grupo D. Pode ser considerada ambientalmente correta, pois os compostos clorados não 

apresentaram volatilidade, sendo reduzida a emissão de dioxinas e furanos na atmosfera. 

(MELO et al., 2008). 

De acordo com Mattioli e Silva (2002) a pirólise constitui uma etapa prévia da 

combustão ou da gaseificação.  Para o Grupo de Estudos e Desenvolvimento em Educação 
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Ambiental (GEDEA21 2008 apud CARNEIRO, 2009, p. 19) “o processo de pirólise consiste 

na quebra das moléculas, pela ação calorífera na ausência de oxigênio, gerando frações de 

hidrocarbonetos que futuramente serão processados em refinarias” (Figura 11). 

 

 

Fonte: Termoquip (2011). 

 

Figura 11- Exemplo ilustrativo de reator pirolítico 
 

2.5.6 Co-processamento 

 

“O co-processamento é definido como a utilização de materiais inservíveis pelo 

seu gerador em um outro processo em que possa agregar valor como matéria-prima ou como 

energia” segundo Degré22 (2003 apud LAGARINHOS; TENÓRIO, 2008, p. 112). As fábricas 

de cimento demandam alto consumo de energia, por isso as indústrias cimentícias visam 

continuamente buscar desenvolvimentos tecnológicos para diversificar sua matriz energética, 

com o uso de fontes menos onerosas para suprir essa necessidade. 

                                                
21 GEDEA,  Grupo  de  Estudos  e  Desenvolvimento  em  Educação  Ambiental,  “Tipos  de reciclagem”. 
Disponível em: <http://www.cefetrs.edu.br>. 
22 DEGRÉ, J. P. Co-processing of Alternative Fuels & Alternative Raw Materials (AFR) – The Holcim 
experience. In: Trabalhos Apresentados no Workshop: Co-processamento de resíduos na indústria de cimento, 
Anais..., Belo Horizonte, jul. 2003. 56 p. 
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Contudo, esse tipo de tratamento de acordo com o artigo 1º da Resolução nº 

264/99 do CONAMA (BRASIL, 1999) que regulamenta o licenciamento de fornos rotativos 

de produção de clínquer para  atividades de co-processamento não pode ser utilizado para 

RSS.  

 

2.5.7 Tocha de plasma 

 
Segundo Oliveira, Takayanagui e Oliveira (2007) este tipo de tratamento pode 

tratar todos os tipos de RSS. No Brasil pesquisas estão sendo realizadas com esse tipo de 

processo, entretanto, o custo é alto, a tecnologia é recente e ainda está em aprimoramento. Os 

resíduos do Grupo C não devem ser submetidos a ele, somente é indicado para os do Grupo 

B. 

No sistema de plasma, uma corrente elétrica é utilizada para ionizar um gás inerte, 

superaquecido, (ex. argon) para causar a formação de um arco elétrico a fim de promover 

altas temperaturas, em torno de 6000ºC. Os resíduos são trazidos para dentro do sistema em 

temperaturas entre 1300 à 1700ºC, decompondo-os em vapor de água, gás carbônico (que não 

é tóxico), destruindo os micróbios potencialmente patogênicos e convertendo o resíduo em 

materiais pesados em forma de “pedra vitrificada”, escória, metal fundido  e  gases  inertes. O 

tratamento reduz em 90% a necessidade de área de aterro e os conseqüentes riscos ambientais 

por este provocado.  

Esse processo trata vários tipos de resíduos, entretanto, a capacidade mínima para 

operação da referida Usina é de 30 t/dia de resíduos. Como subprodutos do processo têm-se 

slag
23

 e energia.  

Segundo Teixeira (2006, p. 8) “Se os resíduos tiverem alto poder calorífico, o 

sistema poderá ter um balanço energético positivo, permitindo a recuperação de energia em 

quantidade superior à desprendida no processo”.  

A seguir, na Figura 12 pode ser visto o processo Waste to Energy com a 

tecnologia de plasma sendo utilizada em uma Usina de Gaseificação por Plasma.  

 

                                                
23 Produto vitrificado resultante da gaseificação por plasma.  
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Fonte: BIOGROUP (2011). 

 
Figura 12 – Exemplo ilustrativo do processo Waste to Energy utilizando a tocha de plasma 

 

2.6 Disposição Final dos RSS 

 

Para a Resolução no. 358/05 do CONAMA (BRASIL, 2005), a disposição final 

dos RSS refere-se à “prática de dispor os resíduos sólidos no solo previamente preparado para 

recebê-los, de acordo com critérios técnico-construtivos e operacionais adequados, em 

consonância com as exigências dos órgãos ambientais competentes”. 
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É o encerramento do manejo dos RSS e também a última etapa da destinação final 

que incluem também o tratamento. Atualmente, os RSS são dispostos em aterro sanitário, 

aterro controlado, lixão ou valas sépticas (ANVISA, 2006). 

Aterro Sanitário é a técnica utilizada para dispor os resíduos sólidos no solo, 

particularmente, os urbanos, que de acordo com normas específicas, permite que seja 

realizado um confinamento seguro, protegendo o meio ambiente e controlando a poluição 

ambiental. Já os aterros de resíduos perigosos (Classe I) são aqueles onde há a disposição 

final de resíduos químicos no solo (BRASIL, 2004). 

As recomendações da RDC nº 306/04 da ANVISA (BRASIL, 2004) e Resolução 

n° 358/05 do CONAMA (BRASIL, 2005) para a destinação final dos RSS estão resumidas no 

Quadro 8.  

 

Classificação 
de RSS 

Disposição Final - CONAMA Disposição Final - ANVISA 

Grupo A 

A1 – Após tratamento, em aterro 
sanitário licenciado ou local 
devidamente licenciado para disposição 
final de RSS; 
A2 – Aterro sanitário licenciado ou 
local devidamente licenciado, 
sepultamento em cemitério de animais; 
A3 – Sepultamento em cemitério, desde 
que haja autorização do órgão 
competente do Município, do Estado ou 
do Distrito Federal; 
A4 – Local devidamente licenciado 
para a disposição final de RSS; 
A5 – Tratamento específico  orientado 
pela ANVISA 

A1 – Havendo descaracterização física das 
estruturas, podem ser acondicionados como 
resíduos do grupo D; 
A2 – Após tratamento, encaminhado para 
aterro sanitário licenciado ou local 
devidamente licenciado para disposição 
final de RSS, ou sepultamento em 
cemitério de animais; 
A3 – Sepultamento em cemitério, desde 
que haja autorização do órgão competente 
do Município, do Estado ou do Distrito 
Federal; 
A4 – Local devidamente licenciado para 
disposição final de RSS; 
A5 – Devem sempre ser encaminhados a 
sistema de incineração, de acordo com o 
definido na RDC nº 305/02. 

Grupo B 
Devem ser submetidos à disposição 
final específica de acordo com suas 
características de periculosidade. 

Devem ser submetidos a disposição final 
específica. 

Grupo C 
Devem obedecer as exigências 
definidas pela CNEN 

Devem obedecer as exigências definidas 
pela CNEN 

Grupo D 
Devem ser encaminhados para aterro 
sanitário de resíduos sólidos urbanos. 

Devem ser encaminhados para aterro 
sanitário de resíduos sólidos urbanos. 

Grupo E 
Local devidamente licenciado para 
disposição final de RSS. 

Local devidamente licenciado para 
disposição final de RSS. 

Fonte: Teixeira (2006, p. 6). 

 

Quadro 8 - Disposição final de RSS, segundo RDC nº 306/04 da ANVISA e Resolução nº   
358/05 do CONAMA 
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2.7 Tecnologia da Gaseificação e Combustão Combinadas (GCC) 

 

Segundo Moura, D´Ávila e Rocha Neto (1998, p. 2), “A tecnologia GCC é 

baseada na gaseificação termoquímica, que é a transformação de resíduos orgânicos, sólidos 

e/ou líquidos, em gás combustível, envolvendo reações de pirólise, oxidação e redução”. 

Concluem os mesmos pesquisadores que é uma tecnologia não poluente, que se 

adequa a vários tipos de resíduos (tendo sido desenvolvida para tratar os industriais, RSS e 

agropecuários) e que o calor gerado pelo processo pode ser utilizado para geração de energia 

(vapor).   

Contudo, em estudos realizados por Christo et. al (2010), a utilização da energia 

térmica gerada pelo incinerador está atrelada a alguns fatores que viabilizam o processo no 

intuito de se obter sua máxima eficiência, entre eles: o período de funcionamento do 

equipamento; que sua localização esteja nas proximidades dos locais que irão fazer uso da 

recuperação energética térmica, como por lavanderia, central de ar condicionado, cozinha; e 

que haja conexão entre o incinerador e a caldeira. Isso porque existem perdas de gases durante 

o processo: no incinerador (8% a 12%) e na caldeira (15% a 25%), conforme informações da 

Empresa A que, inclusive, projetou o equipamento utilizado na Estação Antártica 

Comandante Ferraz24.  

Teoricamente, o processo de incineração quando realizado de maneira correta é 

um método de tratamento adequado para os RSS, senão, há a emissão de metais pesados, 

dioxinas e furanos (JANG et al., 2006). 

Comumente, a finalidade da incineração é tratar os RSS, procurando seguir a 

legislação, mantendo as temperaturas dentro das especificações para ser eficiente na redução 

da carga microbiana e também para reduzir o volume desses resíduos. Portanto, de acordo 

com Bujak (2009) a eficiência energética desse sistema nem sempre é considerada, por não 

ser, como observado, a principal preocupação. 

O processos de incineração e gaseificação, quando utilizados para tratamento e 

conseqüente recuperação energética, demonstram ser ambientalmente eficientes quando se 

trata de buscar soluções para os resíduos (CARNEIRO, 2009).  

Como pode ser visto nas Figuras 13 e 14 estão alguns exemplos de equipamentos 

de incineração com tecnologia GCC. 

 

                                                
24 A Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) é uma base na Antártica que pertence ao Brasil, está 
localizada na ilha do Rei George, na baía do Almirantado desde 1984. Abriga cerca de 60 pessoas. 
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Fonte: Termoquip (2011). 

Figura 13 – Exemplo ilustrativo de incinerador com GCC 
 
 

 

Fonte: Luftech (2008).  

Figura 14 – Exemplo ilustrativo de incinerador com GCC 
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Nas Figuras 15, 16 e 17, estão esquematizados o funcionamento desse sistema. 

 

Fonte: Comathor (2011). 

Figura 15 - Funcionamento do Sistema GCC 

 

01 – Incinerador RGL 600: reator de gaseificação e combustão; 
02 – Câmara de Combustão; 
03 – CA – Chaminé; 
04 – QC – Quadro de Comando; 
05 – CI – Ciclone; 
06 – RF – Resfriador Adiabático; 
07 – Sistema de Resfriamento; 
08 – VT – Lavador Venturi; 
09 – LV – Separador Hidrodinâmico; 
10 – T1 – DC Tanque Decantador; 
11 – T2 – Tanque Água de Processo; 
12 – TR – Torre de Resfriamento. 

 Fonte: Luftech (2008). 

Figura 16 - Planta alta esquemática do sistema de incineração com caldeira 
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Fonte: Moura, D´Ávila e Rocha Neto (1998, p. 3). 

 

Figura 17 – Sistema GCC Termoquip de resíduos sólidos 
 

Bujak (2009) pesquisou no Hospital Oncológico em Bydgoszcz (Polônia) o fluxo 

de energia que poderia ser utilizada e o coeficiente de eficiência energética de um incinerador 

de RSS, onde o equipamento incorporava uma caldeira de recuperação de calor durante 5 

meses (Figura 18). O combustível primário foi composto pelos RSS e como combustível 

secundário, o gás natural. O estudo demonstrou a obtenção estimada de 660-800 kW de 

energia que pode ser utilizada de 100 kg de RSS.  

O autor também afirma que: 

 
Este valor corresponde a 1000-1200 kg de vapor saturado, assumindo que o 
incinerador opera com uma carga de calor acima u> 65%. O fluxo de calor 
médio no adicional de combustível utilizado para incineração de 100 kg de 
resíduos foi de 415 kW. O coeficiente de eficiência energética foi criada 
dentro da faixa de 47% e 62%, dependendo da carga do incinerador. 
(BUJAK, 2009, p. 2386).  

 

O vapor produzido durante o tratamento dos RSS no incinerador é utilizado para 

aquecimento nas caldeiras nesse hospital na Polônia, havendo assim uma diminuição no 

consumo de gás natural (BUJAK, 2009). 

As tecnologias para processos de tratamentos de RSS devem se monstrar 

ambientalmente corretas, principalmente, as que são voltadas para a finalidade de se buscar 

soluções para o volume dos resíduos produzidos e obter energia (CARNEIRO, 2009). Isto 

porque ao ser recuperado energeticamente ao invés de disposto em aterro sanitário, por 

exemplo, o material orgânico não emitirá gases que contribuirão com o efeito estufa. 
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Fonte: Bujak (2009, p. 2388). 

 

Figura 18 – Sistema de Tratamento de RSS no Hospital Oncológico de Bydgoszcz 
 

Estudos também realizados por Dalai et al. (2009) concluíram que a proporção 

vapor/resíduos interfere na qualidade do gás de síntese, assim como o seu poder calorífico. A 

eficiência energética do processo de gaseificação depende basicamente do potencial 

energético dos resíduos; além disso deve ser feito um isolamento térmico ao longo da 

tubulação do equipamento. 

Os RSS podem possibilitar danos à saúde humana e ao meio ambiente. Por conter 

microorganismos patógenos que resistem durante muitas horas no ambiente (SILVA et al., 

2002). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos metodológicos realizados na 

pesquisa. Para facilitar seu entendimento, foi subdividido em tópicos que identificam o tipo 

de pesquisa, a avaliação econômico-financeira, a forma de coleta de dados, os procedimentos 

de análise de dados, uma breve caracterização do hospital objeto deste estudo e as etapas da 

pesquisa.  

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sendo aprovado (ANEXO 

A). Esse procedimento é importante e necessário, pois segundo Cooper e Schindler (2003, p. 

110) “o objetivo da ética na pesquisa é assegurar que ninguém seja prejudicado ou sofra 

consequências adversas devido às atividades de pesquisa.” 

 

3.1 Tipo de pesquisa e suas características 
 

A presente pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa aplicada, quali-

quantitativa, por tratar de elementos que envolvem conceitos, legislação e opiniões, de caráter 

qualitativo, bem como aspectos de classificação, identificação, caracterização e análises 

econômico-financeira de viabilidade, de caráter quantitativo. 

Este  trabalho  foi  desenvolvido  através  de  levantamento  bibliográfico, obtido 

por intermédio: do hospital pesquisado; da Prefeitura de Ribeirão Preto e suas Secretarias;  da 

empresa contratada para coleta, tratamento e destinação final dos RSS na cidade; de empresas 

fabricantes de equipamentos utilizados para processo de tratamento de RSS; dos órgãos 

competentes e técnicos dentro do Estado; além de docentes e profissionais técnicos das áreas 

envolvidas.  

Sob o ponto de vista dos objetivos, este trabalho apresenta elementos de pesquisas 

descritivas que visam à descrição das características de determinadas populações ou 

fenômenos, como também a descrição de um processo em uma organização, o estudo do nível 

de atendimento de entidades, levantamento de opiniões e atitudes (GIL, 2002).  

Quanto à abordagem e procedimentos, é preciso esclarecer que este trabalho foi 

dividido em duas fases:  
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a) Primeira fase: possui abordagem qualitativa que é usualmente empregada quando o 

fenômeno em estudo é complexo e quando o entendimento do contexto é um elemento 

importante para a pesquisa (LIEBSCHER, 1998).  

Dessa forma é preciso aprender a observar, registrar e analisar interações reais 

entre pessoas, e entre pessoas e sistemas, o que gera um produto ricamente descritivo, 

expresso em palavras e figuras, com a caracterização do contexto, os participantes e as 

atividades de interesse.  

Nessa fase, paralelamente ao envio do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do HC-FMRP-USP foi realizada a pesquisa bibliográfica inicial. Mesmo não havendo 

manejo ou manipulação dos RSS por parte da pesquisadora, foi necessária a anuência do 

referido comitê, uma vez que tratou-se de avaliação de viabilidade mediante obtenção de 

opiniões e dados coletados por meio de entrevistas na segunda fase da pesquisa.  

 

b) Segunda fase: possui abordagem quantitativa, que busca a quantificação dos dados obtidos 

mediante pesquisa e o seu tratamento por meio do emprego de técnicas estatísticas. 

Quanto aos procedimentos, essa fase é classificada como um levantamento, onde 

é feita uma interrogação direta das pessoas que estejam ligadas ao fenômeno que se deseja 

conhecer.  

Do ponto de vista da abordagem utilizada para a obtenção dos objetivos do  

trabalho, foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa, bibliográfica e exploratória, uma vez 

que consistiu na análise da bibliografia existente e na ampla discussão e apresentação de 

forma explícita. Todas  as  fontes  pesquisadas  para  a  realização  da  revisão  da  literatura  

estão devidamente listadas nas referências bibliográficas, nas fontes de figuras, tabelas ou 

quadros.  

Foi considerado, como referência, o HC-FMRP-USP, na cidade de Ribeirão Preto, 

sendo analisado por meio de entrevistas e coleta de dados, sem manipulação ou manejo dos 

RSS por parte da pesquisadora, a sua atual forma de gestão e gerenciamento dos RSS. 

Para atingir aos objetivos propostos, foi realizado um levantamento de dados 

através de estudo da literatura, onde foram analisadas as informações contidas em artigos 

sobre a caracterização, a composição e a regulamentação pertinentes aos RSS.  

 Foram analisados os tipos de tecnologias para tratamento de RSS, atualmente, 

disponíveis no mercado que pudessem gerar energia. Desta forma, foi possível avaliar as 

vantagens e desvantagens existentes entre cada uma delas, para a obtenção de informações 

técnicas e econômico-financeiras. Portanto, a partir dessas informações coletadas foram feitos 
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cálculos e análises do processo proposto, utilizando métodos para avaliação econômica na 

área da saúde. 

As etapas executadas na pesquisa foram: a identificação da legislação pertinente 

aos RSS, bem a coleta de dados estimativos quantitativos e qualitativos dos RSS no 

estabelecimento de saúde estudado, avaliando a possibilidade de um sistema próprio para 

tratamento desses resíduos com recuperação energética. 

3.2 Caracterização do objeto da pesquisa 
 

As informações a seguir sobre o hospital pesquisado foram retiradas do seu site25. 

No dia 30 de julho de 1956, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP) iniciou as suas atividades na cidade de Ribeirão Preto, 

porém sua sede, situada no Campus, só foi inaugurada em 1978. Sua principal função nessa 

época foi servir como hospital-escola dos discentes da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. A cidade fica localizada a 336 km da capital São Paulo e possui, 

atualmente, mais de 600 mil habitantes (IBGE, 2010). 

Os pacientes atendidos pelo HC-FMRP-USP constituem-se, basicamente, de 

pessoas da cidade e região, porém, comumente são atendidos pacientes de várias regiões, 

incluindo outros estados e, até mesmo, de outros países por tratar-se de um hospital de 

referência.  

O hospital é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Decreto 

Estadual nº  26.920, de 18/3/87), tendo como mantenedor o Governo do Estado de São Paulo. 

O hospital também está associado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.  

Sua missão é desenvolver e praticar a assistência, o ensino e pesquisa em saúde, 

por meio da busca permanente da excelência, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida da população. Zela pela assistência, qualidade do ensino e incentivo à pesquisa. 

O HC-FMRP-USP iniciou prestando atendimento médico a 700 pacientes por dia 

e contava com 525 leitos na década de 50. Por ter cada vez mais aprimorados os seus serviços, 

atendimento e pesquisas, houve um expressivo crescimento do hospital, quando então foram 

construídas e inauguradas novas instalações. Isto porque com o reconhecimento dos serviços 

médicos e científicos prestados, ele se tornou o primeiro hospital apto a atender a população. 

                                                
25 Disponível em: <http://www.hcrp.fmrp.usp.br/sitehc/index.aspx>. Acesso em 12 jul. 2011. 
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Também conta com o Centro Integrado da Qualidade (CIQ), tendo recebido em 

2002 o Prêmio Qualidade Hospitalar do Ministério da Saúde. Em 2009, foi eleito o segundo 

melhor hospital do Estado de São Paulo.   

Com relação aos atendimentos hospitalares prestados podem ser verificados na 

Tabela 5 alguns itens do relatório de atividades realizadas em 2009. As especialidades 

médicas e variedade de serviços proporcionados à população englobam cirurgias, além de 

internações, exames laboratoriais, exames especializados, transfusões de sangue e refeições 

oferecidas.  

 
Tabela 5 - Relatório de atividades do HC-FMRP-USP em 2009 

 
Relatório de Atividades Ano Base 2009 

Leitos 868 
Internações 35.173 

Consultas e Procedimentos Ambulatoriais 573.880 
Atendimento de Urgência e Emergência 43.310 

Cirurgias 33.309 
Partos 1.850 

Transplantes 271 
Exames Laboratoriais 2.516.326 

Exames Especializados/Procedimentos 572.198 
Transfusões 40.242 

Fonte: HC-FMRP-USP (2011). 

 
3.3 Avaliação econômico-financeira  

 

Neste item, buscou-se de modo sucinto realizar a abordagem dos Métodos para 

Avaliação Econômica nos Programas de Saúde, vez que a intenção do trabalho não foi esgotar 

o assunto, mas sim, servir de suporte e base à análise proposta.  

A avaliação econômica no setor da saúde é necessária para que os recursos, cada 

vez mais escassos sejam utilizados de modo mais eficiente. Assim, a apuração de seus custos 

baseia-se no conceito de custo-oportunidade, como afirma Campos26 (1986 apud UGÁ, 1995, 

p. 210): "o custo de cada linha de ação deve ser medido pelo sacrifício do uso alternativo mais 

próximo dos recursos reunidos".  

As decisões podem se embasar sobre a opinião tanto do particular como da 

sociedade. Principalmente que concerne às ao envolvimento de questões ambientais. Por 

conseqüência, custo de oportunidade conceitualmente pode ser utilizado na avaliação de 

decisões a serem tomadas quando as opções existentes não configuram aspectos tangíveis. 
                                                
26 CAMPOS, A. C. Avaliação econômica de programas de saúde. Lisboa, Portugal: Escola Nacional de Saúde 
Pública, 1986. (Cadernos de Saúde, n. 10) 
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Nas avaliações de programas de saúde existem interferências de externalidades 

sendo algumas delas imensuráveis, por exemplo, na saúde ou na educação.  

Dessa forma, optou-se na avaliação financeira pela comparação sob duas óticas 

entre o desembolso efetivo do hospital em bases mensais comparado ao gasto estimado pela 

decisão de operacionalizar o incinerador para a implementação do empreendimento. E, 

principalmente, sob a ótica da sociedade, ou seja, com relação à opinião pública e meio 

ambiente. 

Trata-se de uma análise comparativa entre duas ou mais alternativas em termos de 

cálculo de custos e consequências (Figura 19). Ela não substitui a tomada de decisão, apenas 

serve como um suporte que engloba técnica e valor. Ela também deve ser comparada em 

relação a outros aspectos decisórios (DRUMMOND; STODDART; TORRANCE, 1987). 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, baseado em Drummond, Stoddart e Torrance (1987). 

 
Figura 19 – Esquema da Avaliação Econômica dos Programas de Saúde 

 

Os tipos de avaliação econômica no setor da saúde são: análise de custo-

minimização; análise de custo-benefício; análise de custo-efetividade e análise de custo-

utilidade. Sendo essas três últimas as principais. De acordo com Ugá (1995, p. 209) “A 

característica comum a esses três instrumentos é a aplicação do procedimento de custeio do 

programa ou serviço a ser avaliado, isto é, a apuração de seus custos”.  

Para a realização dessas análises, etapas devem ser seguidas e dentre elas está a 

análise de sensibilidade. De acordo com Eleutério (2009, p. 79) ela pode ser expressa como 

sendo “a avaliação do impacto que determinada variável provoca quando ajustada a outros 

parâmetros diferentes daqueles anteriormente adotados”. Newman e Lavelle27 (1998 apud 

                                                
27 NEWNAN, D. G.; LAVELLE, J. P. Fundamentos de Engenharia Econômica. Rio de Janeiro: LTC, 1998. 

ESCOLHA 
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ELEUTÉRIO, 2009, p. 79) “Para melhor avaliarmos o impacto de qualquer estimativa, 

procuramos determinar ‘que variação de uma certa estimativa seria necessária para modificar 

determinada decisão’. Isso é o que se chama de  análise de sensibilidade”. 

Os métodos de avaliação econômica buscam escolher e comparar os custos e 

consequências de um programa proposto, pois assim ela se torna mais completa, se baseando 

na escolha da alternativa que melhor se adeque aos custos de oportunidade (MELO; 

CENDOROGLO NETO, 2008).  

Segundo Ugá (1995, p. 222) as análises de custo-efetividade 

 

[…] diferentemente dos de custo-benefício, não se destinam a avaliar a 
viabilidade de um projeto social, mas, partindo do pressuposto de que uma 
determinada meta deve ser alcançada, comparam as diferentes formas de 
alcançá-la, a partir de seus custos unitários e de sua efetividade. Isto coloca 
imediatamente uma restrição de ordem técnica à sua aplicabilidade: análises 
deste tipo só podem ser efetuadas em relação a estratégias comparáveis, ou 
seja, a alternativas de atuação cujo produto seja mensurado numa unidade 
comum e que se refiram a uma mesma meta.  
 

Melo e Cendoroglo Neto (2008, p. 134) conceituam os tipos de análise: 

 
A análise custo-efetividade pretende identificar quanto custa cada uma das 
unidades físicas avaliadas de um determinado programa. Em nível de 
critérios de decisão, esta análise promove programas em que a razão entre a 
soma dos custos e os resultados obtidos é menor. 
A análise custo-benefício tem como objetivo servir de indicador de 
efetividade com uma ou mais dimensões, promovendo critérios de decisão 
baseados nas alternativas que aceitam menores custos e maiores benefícios. 
A análise custo-utilidade visa calcular os anos de vida ganhos, mas 
suportados por um nível de qualidade de vida válido para o indivíduo e para 
a sociedade.  
Por fim, a avaliação econômica dos programas de Saúde deve  ser aplicada 
em função do tipo de programa a ser desenvolvido e dos objetivos 
pretendidos com a execução do programa. 
 

As análises de custo-eficiência dos sistemas de saúde consitutuem um desafio para 

sua realização, mas elas podem fornecer orientações sobre previsões custos e eficácias nas 

áreas de tecnologia. Esse tipo de avaliação está sendo utilizado para auxiliar na tomada de 

decisão. “Muitos estabelecimentos de saúde têm enfrentado problemas de ordem financeira e, 

por isso, eles têm tentado encontrar métodos de custo-eficiência para tratar e eliminarseus 

RSS” (LEE; ELLENBECKER; MOURE-ERSASO, 2004, p. 143). 
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3.4 Procedimentos de coleta de dados 
 

A coleta de dados teve como pontos fundamentais a identificação dos 

procedimentos de gerenciamento de RSS incluindo todo seu manejo desde a geração, 

segregação, classificação, acondicionamento, identificação, fluxo de coleta, coleta interna e 

externa, até o seu transporte, o tratamento, a disposição final e outros aspectos considerados 

relevantes, apresentados na literatura, bem como identificados in loco. 

A seguir serão descritos os procedimentos de coleta de dados primários e 

secundários.   

Os dados concernentes à identidade dos sujeitos da pesquisa serão mantidos sob 

sigilo durante o manuseio do estudo, bem como nas futuras publicações ou de qualquer outra 

forma. 

Para a coleta de dados primários, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas 

com os responsáveis pelos RSS no HC-FMRP-USP e pelo tratamento de RSS do município 

de Ribeirão Preto, além de visitas programadas com os mesmos para obtenção de dados 

estimativos sem, contudo, haver manipulação ou manejo dos RSS pela pesquisadora.  

No levantamento de dados quantitativos, para se conhecer a quantidade de 

resíduos gerados, foi elaborada uma planilha onde constaram quais as quantidades estimadas 

no último triênio (2008-2010). No intuito de se obter um indicador de resíduos totais, utilizou-

se a razão entre os resíduos totais (em kg) e o número de dias, totalizando assim um indicador 

de performance.  

A quantidade média de RSS produzidas pelo hospital pesquisado corresponde à 

análise do total gerado no último triênio dos grupos A, B, C, D e E, sendo calculado seu peso 

médio em dia e mês.  

Também foram coletados dados com pesquisadores e profissionais de escolas de 

engenharia e órgãos técnicos.   

Esses profissionais foram localizados: 

 

• Na Empresa A, situada no Rio Grande do Sul e que também fabrica o 

incinerador em parceria com outro país: dois funcionários. 

• Na Empresas B, situada no interior do estado de São Paulo e que produz o 

equipamento de incineração: um funcionário responsável. 
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Além dessas empresas, outras quatro situadas em outros estados e neste, inclusive, 

que trabalham com o processo de incineração com tecnologia GCC foram contactadas 

verbalmente, mas não houve interesse em participar do projeto e, por consequenci, sem 

fornecimento de dados quantitativos. Somente foram fornecidas algumas informações que 

agregaram valor qualitativo ao trabalho. 

Foram entrevistados três profissionais da área de Engenharia Química: um em 

Araraquara, um em Uberlândia e dois em cidade do interior de São Paulo. 

No Município de Ribeirão Preto foram entrevistados cerca de 15 funcionários que 

englobam as Secretarias e dois funcionários no órgão CETESB.  

Na empresa que trata os RSS gerados no Município, foram entrevistados dois 

funcionários (engenheiros ambientais). 

Por fim, no HC-FMRP-USP foram entrevistadas cinco pessoas: duas responsáveis 

pelo setor de engenharia, duas responsáveis pelo CIQ e um profissional da área da 

enfermagem. 

Anteriormente à realização das entrevistas, foi apresentado o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice B) aos entrevistados e os mesmos estavam 

cientes quanto à possibilidade de recusa ou aceite para participar ou mesmo retirar seu 

consentimento, sem onerosidade, em qualquer fase da pesquisa, sendo garantidos sigilo e 

privacidade dos sujeitos quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa. 

A coleta de dados secundários se baseou em busca bibliográfica e aquisição de 

documentos fornecidos pelo centro hospitalar pesquisado. Foram utilizados sites de busca de 

revistas eletrônicas indexadas, como o Science Direct e Portal da Pesquisa, Scielo e Lilacs, 

bem como sites nacionais e internacionais que disponibilizam teses, dissertações, legislação e 

artigos de congressos relacionados ao tema em estudo. 

A revisão bibliográfica foi desenvolvida com material acadêmico sobre sistemas 

de tratamento de RSS, processos utilizados no Brasil, tecnologias disponíveis, aspectos legais 

e ambientais, nacionais e internacionais relacionados ao tema de pesquisa, além de técnicas de 

análise de viabilidade econômico-financeira de projetos semelhantes.  

 

3.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

Foi analisada a viabilidade em termos legais, ambientais e econômico-financeiro, 

do tratamento dos RSS por meio da tecnologia de gaseificação e combustão combinadas 

(GCC) visando à produção de energia a ser utilizada no próprio hospital em estudo. 
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As análises quantitativas dos dados relacionados à geração de energia e avaliação 

do sistema de tratamento proposto foi adaptada de metodologias já desenvolvidas, com base 

em material bibliográfico e entrevistas com pesquisadores e técnicos da área de processos de 

tratamento de RSS e fabricantes dos equipamentos. Esses profissionais foram buscados em 

centros de pesquisa de escolas de engenharia, CETESB, empresas especializadas em 

tratamento de RSS, fabricantes de equipamentos, entre outros. 

Para a análise econômica foi utilizado o método custo-efetividade, proposto por 

Drummond, Stoddart e Torrance (1987) em métodos para avaliação econômica dos programas 

de saúde. 

Os passos seguidos para a realização da análise econômica foram: formular a 

pergunta; estruturar a decisão; completar com dados; determinar o valor das alternativas; 

realizar a análise de sensibilidade.  

Para as análises financeiras de viabilidade do investimento, foi feita avaliação 

estimada adaptada, com base em parâmetros estabelecidos por Moura, D´Ávila e Rocha Neto 

(1998) e Empresa A (informação pessoal e verbal)28 para uma vida útil de cerca de 20 anos 

(ANEXO B).  

As demais análises, incluindo-se as qualitativas que versam sobre os aspectos 

legais e ambientais do trabalho, foram realizadas por meio da técnica de análise de conteúdo. 

Trata-se de “um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é a busca do sentido ou dos 

sentidos de um documento” (CAMPOS, 2004, p. 611). 

No desenvolvimento do estudo foi realizada uma análise interpretativa dos dados 

bibliográficos, das opiniões coletadas, dos artigos técnicos, pois eles serviram de base para 

completar as informações ao longo do trabalho 

 

3.5.1 Análise qualitativa sob o aspecto legal 

 

As análises qualitativas sob o aspecto jurídico foram realizadas por meio de 

questionamento legal a respeito da viabilidade da operacionalização do equipamento. Isto 

porque englobou a verificação do processo de licenciamento ambiental e seus intrumentos 

EIA e RIMA. Também foi analisado o objeto pretendido que é a Licença totalizando três, 

conforme a etapa em que se encontra o processo: LP, LI, LO.  

                                                
28 Contatos com dois funcionários ao longo de vários dias na tentativa de obtenção de informações técnicas e 
econômicas. 
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Em seguida, houve uma pesquisa com relação ao arcabouço legal referente aos 

RSS, respeitando-se a hierarquia normativa que se inicia com a Carta Magna, Leis 

Complementares, Decretos, Leis Ordinárias até os Atos Normativos que incluem as 

Resoluções.  

Apesar das questões ambientais e legais estarem entrelaçadas, a seguir constam as 

análises em separado. 

 

3.5.2 Análise qualitativa sob o aspecto ambiental 

 

Nas análises qualitativas sob o aspecto ambiental, partiu-se do princípio de que o 

desenvolvimento sustentável se baseia em responsabilidade. Para isso, foram consideradas a 

problemática da geração e destinação final dos RSS e a demanda energética. 

Também houve a análise das vantagens e desvantagens dos sistemas de tratamento 

para RSS disponíveis, além dos aspectos do seu manejo até a possibilidade de implantação do 

equipamento no local para obter a recuperação energética desses resíduos. Ambientalmente 

também existem as limitações de emissões de gases poluentes na atmosfera. 

Outro fator importante foi o da vulnerabilidade que cada ação errônea pode 

desencadear no sistema em sua totalidade, isto porque o hospital como gerador, é responsável 

pelos seus RSS desde a geração até disposição final respondendo, assim,  às infrações 

ambientais, penais, civis, trabalhistas, entre outras que podem ser originadas. Como exemplo, 

qualquer acidente que possa ocorrer durante alguma fase dessa cadeia que é o manejo dos 

RSS, imputará penalidades de ordem dos crimes ambientais, caso haja algum impacto 

ambiental. No âmbito civil, pelo fato de envolver a população no caso de contaminação por 

patógenos. E em relação ao trabalhista, pelo fato de expor os funcionários a algum acidente de 

trabalho durante o manejo. 

 
3.6 Etapas da pesquisa 

 

Para facilitar o entendimento do processo realizado ao longo da presente pesquisa, 

a seguir são apresentadas as etapas que fizeram parte da mesma. 

 

3.6.1 Revisão bibliográfica  

 

Foi realizada pesquisa bibliográfica em literatura de autores nacionais e 
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internacionais, teses, dissertações e artigos técnicos publicados em congressos, revistas, além 

da legislação específica relacionada à gestão e ao gerenciamento dos RSS. 

O tema fundamentou-se também nas questões sócio-ambientais, nas tecnologias 

propostas para tratamento de RSS e sua viabilidade de recuperação energética advinda do 

sistema. 

Essa etapa da pesquisa revelou escassos trabalhos sobre o tema proposto, em sua 

maioria análogos quanto à utilização do equipamento para obtenção de energia gerada no 

processo de tratamento de RSS. Isso revela que há carência sobre as tecnologias adotadas e 

posterior tomada de decisão no que diz respeito às alternativas ambientalmente viáveis. 

 

3.6.2 Pesquisa Exploratória 

 

A pesquisa exploratória foi realizada por meio de entrevistas e questionários que 

visaram à obtenção de informações com pesquisadores em escolas de engenharia e 

profissionais nos órgãos municipais e estaduais, fabricantes dos equipamentos com a 

tecnologia GCC para tratamento de RSS com geração de energia, com os responsáveis pelos 

RSS no HC-FMRP-USP, sem haver manipulação ou manejo dos RSS por parte da 

pesquisadora, além de material não bibliográfico, fornecido pelos mesmos.  

As elaborações dos roteiros de entrevista seguiram conforme informações 

necessárias para obtenção de dados suficientes. Foram utilizados roteiros semi-estruturados, 

para que houvesse flexibilidade na condução de novas perguntas em função das respostas dos 

entrevistados. Assim foi feita a abordagem qualitativa. 

A abordagem quantitativa envolveu os dados estimados fornecidos por duas 

Empresas A e B, quatro engenheiros químicos que atuam na área, dois responsáveis pela 

empresa terceirizada contratada pela Prefeitura do Município, quatro funcionários do HC-

FMRP-USP e para a complementação pesquisa bibliográfica, uma vez que esses dados 

restaram, por parte da maioria dos entrevistados, escassos, por questões éticas ou sigilo 

industrial. 

 

3.7 Limitações da Pesquisa 

 

Durante a coleta de dados, restaram lacunas que foram preenchidas com 

informações de fontes alternativas: Internet, artigos ténicos ou profissionais da área.  

Portanto, os resultados do sistema proposto poderão ser aprimorados em estudo 
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futuro com relação à geração de energia eficiente. Tal limitação se deve, principalmente, ao 

que diz respeito à caracterização dos RSS do hospital, pois por não ser objetivo deste trabalho 

e trabalhos nesse sentido são escassos.  

Conforme pode ser observado, o acesso a algumas informações foi demasiado 

restrito. Nos órgãos públicos, informações que envolvem a gestão de resíduos eram 

divergentes e incompletos. Esses obstáculos não se limitaram somente à esfera Pública, já que 

no setor Privado, muitas informações e dados são de propriedade dos fabricantes dos 

equipamentos, não sendo fornecidas em absoluto, somente de forma estimada.  

As mesmas restrições ocorrem em relação aos valores reais quanto à avaliação 

financeira proposta. Por se tratar de dados estimados, caso o projeto venha a ser implantado,  

deverão ser feitas adequações dos valores à realidade no momento de sua concretização e 

também com relação aos benefícios implícitos tanto para o estabelecimento hospitalar como 

para a sociedade e meio ambiente. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A apresentação dos resultados obtidos durante o projeto foi dividida em duas 

etapas sendo a primeira, com relação aos dados referentes aos ambientes externos e internos 

ao hospital estudado e a seleção do processo de tratamento proposto. A segunda, no que 

concerne aos aspectos legal, ambiental e econômico-financeiro de sua implantação. 

  

4.1 Os RSS no município de Ribeirão Preto: dados estimados 

 

Em Ribeirão Preto, a coleta dos RSS é feita por meio de uma empresa terceirizada 

contratada, desde 2007, pela Prefeitura Municipal. Os resíduos são transportados até o 

município de Jardinópolis29 para que sejam submetidos a tratamento por meio do processo de 

microondas e dispostos em aterro sanitário Classe II localizado próximo à Central de 

Tratamento. 

Como o volume gerado varia conforme o tipo do estabelecimento, eles são 

classificados, conforme a quantidade de RSS coletados por dia. A coleta é feita, diariamente, 

nos grandes estabelecimentos geradores e, alternadamente ou quando solicitado, nos pequenos 

geradores.  

A Divisão de Limpeza Urbana (DLU)30 possui 925 estabelecimentos cadastrados 

e a coleta, transporte e disposição final são realizadas mediante a solicitação deles e o 

pagamento de taxa à Prefeitura. 

Na Tabela 6 estão os dados estimados da quantidade de RSS coletados 

anualmente dos estabelecimentos que solicitam o serviço na cidade e os valores pagos pelo 

serviço. 

 
Tabela 6 -  Dados estimados do volume e do custo para coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos RSS gerados pelos estabelecimentos cadastrados na Divisão de Limpeza 
Urbana do município 

 
  Valores Estimados - 925 estabelecimentos 

Descrição Ano 
  2008 2009 2010 

     
Média de RSS ton/dia 5,3 5,4 6,1 
Média de RSS ton/mês 161,5 165,7 186,0 
Total de RSS ton/ano 1.938 1.988 2.232 

                                                
29 Município localizado a 23 km de Ribeirão Preto e que possui o Centro de Gerenciamento de Resíduos (CGR) 
30 Consta no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da Secretaria de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde, o total de 1.510 estabelecimentos no município de Ribeirão Preto.   
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Média mensal paga à empresa terceirizada (R$)  350.790,39 379.790,82 447.922,36  
Valor total pago à empresa terceirizada (R$/ano)  4.209.484,67 4.557.489,87 5.375.068,34 

Fonte: DLU (2010)31. 

Portanto, pode-se verificar que o HC-FMRP-USP gerou cerca de 1,9 t/dia em 

2010 (Tabela 7), representando cerca de 33% do total coletado, transportado e tratado pela 

Prefeitura e empresa terceirizada co-responsáveis pelo processo (Figura 20).  

 
Tabela 7 - Tipos de RSS e Volume Anual Estimado de geração de Resíduos de Serviços de 

Saúde no HC-FMRP-USP 
 

Tipos de Resíduos Gerados  Volume Total Estimado  

(kg/ano) 2008 2009 2010 

Infectante / Perfurocortantes 622.800 701.280 712.080 

Químicos  4.655 7.965 6.324 

Radioativo 20 293 196 

Filme de Raio X 2.737 2.317 1.432 

Papelão 78.686 101.954 124.268 

Papel 23.956 33.126 27.397 

Plástico 16.075 20.028 21.457 

Sucata de Engenharia 32.071 9.830 13.651 

Outros materiais recicláveis 14.049 31.459 14.802 

Fonte: HC-FMRP-USP (informação pessoal)32. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados coletados HC-FMRP-USP e DLU. 

Figura 20 - Volume total anual estimado de RSS Grupo A e E do hospital e total coletado pelo 
município de Ribeirão Preto 

                                                
31 Informação verbal e pessoal fornecida pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Secretaria de 
Infraestrutura. Divisão de Limpeza Urbana 22 jul. 2011.  
32 Dados fornecidos por uma pessoa responsável pelo CIQ em 17 mar. 2011. 
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Como se pode observar, o sistema de tratamento realizado por microondas só trata 

os resíduos do Grupo A e E. Dessa forma, o valor estimado devido para o serviço de coleta e 

destinação final de RSS no município corresponderia ao valor médio de aproximadamente R$ 

4.714.014,09 ao ano, conforme pode ser verificado na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Média dos valores estimados com custo de destinação final de RSS (Grupos A e E) 
coletados pela Prefeitura de Rib. Preto e volume do HC-FMRP-USP no triênio 2008-2010 

 
ANO Volume RSS Volume Total Coletado Custo anual do serviço 

toneladas HCFMRP-USP  ao ano pela Prefeitura pago à empresa Terceirizada 
2008 622 1.938 R$ 4.209.484,67 
2009 701 1.988 R$ 4.557.489,87 
2010 712 2.232 R$ 5.375.068,34 

MÉDIA 678 2.053 R$ 4.714.014,29 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados fornecidos pela DLU e HC-FMRP-USP (2011). 

 

De acordo com o artigo 3º do Decreto-Lei nº 281/10 da cidade (RIBEIRÃO 

PRETO, 2010), que regulamenta a lei complementar nº 1790, de 27 de dezembro de 2004 

(RIBEIRÃO PRETO, 2004a), que alterou a lei complementar nº 847 de 29 de março de 1999 

(institui a taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de 

saúde e congêneres) (RIBEIRÃO PRETO, 1999), a base de cálculo da taxa de coleta, 

transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde será  

 
[…] correspondente ao custo anual dos serviços prestados no exercício 
anterior ao seu lançamento que será rateado entre os geradores de serviços 
de saúde e congêneres, cadastrados nos órgãos e entidades públicos 
municipais, sujeitos à sua incidência, correspondente à proporcionalidade 
descrita nas faixas de Peso Diário Gerado. (RIBEIRÃO PRETO, 2010).   

 

Informações com relação aos valores mensais cobrados do hospital não foram 

fornecidas. Todavia, o Ministério da Saúde em relatório de pesquisa denominado Saúde na 

Mídia divulgado em janeiro de 2011 faz uma compilação de reportagens na área da saúde. 

Nesse relatório consta entrevista realizada em Ribeirão Preto com relação aos valores pagos 

desde os pequenos até os grandes geradores na cidade (Quadro 9).  

Sendo assim, o valor considerado no trabalho foi o de R$ 614 mil/ano relativos à 

solicitação para coleta, transporte, tratamento e disposição final devido pelos grandes 

geradores à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto (ARAÚJO, 2011).  E o peso estimado de 

712.080 kg/ano de RSS infectantes e perfurocortantes gerados pelo HC-FMRP-USP em 2010. 
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Faixas de Peso Diário Gerados em kg 

01 0 a 1 

02 Acima de 1 até 3 

03 Acima de 3 até 5 

04 Acima de 5 até 10 

05 Acima de 10 até 20 

06 Acima de 20 até 30 

07 Acima de 30 até 50 

08 Acima de 50 até 100 

09 Acima de 100 até 200 

10 Acima de 200 até 300 

11 Acima de 300 até 400 

12 Acima de 400 até 500 

13 Acima de 500 

Fonte: Decreto-Lei nº 281/10 (RIBEIRÃO PRETO, 2010) 

 

Quadro 9 – Classificação de geradores de RSS em Ribeirão Preto 
 

4.2 Classificação e Volume dos RSS gerados pelo HC-FMRP-USP  

 

Os atendimentos e procedimentos realizados pelo HC-FMRP-USP, como já 

verificado neste trabalho, geram, diariamente, uma significativa quantidade de RSS que 

englobam os Grupos A, B, C, D e E. O hospital possui um PGRSS, portanto, a segregação é 

feita de modo a ser eficiente, proporcionando um encaminhamento seguro dos resíduos 

infectantes/perfurocortantes, químicos e a separação de material reciclável. 

Esses resíduos provêm de vários pontos de geração, sendo a maioria dos Grupos 

A e E que são coletados (Figura 21), transportados até a cidade de Jardinópolis, tratados por 

meio do processo de microondas e dispostos em aterro sanitário Classe II por empresa 

terceirizada contratada pela Prefeitura do Município. Os resíduos do subgrupo A1 são 

submetidos ao pré-tratamento por autoclave dentro do hospital antes de serem coletados.  

Os resíduos químicos (Grupo B) gerados são encaminhados para incineração em 

empresa no Rio de Janeiro. Nesse grupo, o fixador de raio-X é encaminhado para tratamento e 

recuperação da prata. Além dele, as lâmpadas fluorescentes, que contém mercúrio sob a forma 

de vapor também são encaminhadas para descontaminação. O artigo 46, parágrafo único da 

RDC nº 306/04, ANVISA (BRASIL, 2004) diz “Os demais resíduos sólidos contendo metais 

pesados, incluindo lâmpadas fluorescentes, podem ser encaminhados a Aterro de Resíduos 
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Perigosos - Classe I ou serem submetidos a tratamento [...]”. As informações sobre esses 

resíduos são encontrados na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Quantidade estimada anual de Lâmpadas e Fixador de Raio-X no HC-FMRP-USP  
    

Tipos de Resíduos Gerados Volume Total Estimado ao ano 
  2008 2009 2010 
Lâmpadas (unidade) 1.050 18.000 27.000 

Fixador de Raio X (L) 7.080 5.960 7.631 

Fonte: HCFMRP-USP (informação pessoal)33 

 

 

Fonte: HC-FMRP/USP (informação pessoal e verbal)34 

 
Figura 21– Tipos de resíduos e volume estimado gerados pelo HC-FMRP-USP e sua UE 

 

Os resíduos do Grupo C - radioativos, conforme a legislação prevê, recebem 

tratamento específico seguindo regulamentação da CNEN.   

Por fim, como pode ser verificado, a quantidade de RSS tem aumentado nos 

últimos 3 anos. Ademais, como o hospital possui um PGRSS e constante treinamento de seus 

                                                
33 Informações obtidas em entrevista realizada com 2 pessoas responsáveis pelo CIQ. 
34 Dados coletados durante entrevista e posteriormente enviados por email por 2 pessoas responsáveis pelo CIQ. 
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funcionários, a tendência é a de que cada vez mais a segregação seja feita de maneira correta, 

o que não impede que seja implantado um sistema próprio para tratamento desses resíduos por 

meio da incineração com GCC. 

Para que esse processo seja eficiente, se faz necessária a caracterização dos RSS a 

serem tratados. Atitudes e gerenciamento corretos, com responsabilidade, podem prevenir 

manutenções desnecessárias no equipamento e futuros impactos ambientais que possam 

representar um alto custo ao longo dos anos. 

 

4.3 Seleção e indicação dos tipos de tratamentos de RSS disponíveis com potencial para 

recuperação energética. 

 

Inicialmente, para selecionar o tipo de tratamento de RSS com potencial para 

geração de energia que melhor se adequaria ao estudo proposto, foram observadas as 

alternativas inseridas nos processos térmicos disponíveis e utilizados no Brasil: autoclave, 

microondas e incineração com o uso da tecnologia de gaseificação e combustão combinadas 

(GCC).  

Todavia, no intuito de atingir aos objetivos propostos, foram selecionados e 

indicados somente os tipos de tratamentos de RSS onde “as tecnologias empregadas para 

conversão de resíduos em energia envolvem a combustão direta, a gaseificação e a pirólise”, 

segundo Craig, Bain e Overend35 (1998 apud BARBELI, 2008, p. 111). 

Para verificar as vantagens e desvantagens com relação aos três tipos de 

tratamentos selecionados e indicados foram utilizados como referências o Guía de 

capacitación: gestión y manejo de desechos sólidos hospitalarios
36, já indicado no referencial 

teórico no decorrer desse trabalho e o Guidelines for the evaluation and assessment of the 

sustainable use of resources and of wastes management at Healthcare Facilities
37 (2005 apud 

MAVROPOULOS, 2010, p. 15) que demonstram as comparações entre os sistemas de 

tratamento de RSS (ANEXO C). Optou-se por ser observada a tabela de comparações deste 

último. 

 Nas comparações feitas sobre Autoclave, Microondas e Incineração, o tratamento 

proposto foi o deste último porque dentre os quatro é o que tem potencial para recuperação de 

calor, ou seja, recuperação energética. O processo de Desinfecção Química não foi 

                                                
35 CRAIG, K. R.; BAIN, R. L.; OVEREND, R. P. Biomass-fired power generation. IN: Fuel Processing 
Technology, v. 54. Proceedings. NREL, Golden, USA, 1998, p.1-16. 
36 Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Manual_RSS_Parte3.pdf>. 
37 TOWNEND, C.R.; CHEESEMAN, C.R. Waste Management & Research,v. 23, p. 398-408, 2005. 
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considerado. Além disso, opiniões técnicas de quatro engenheiros químicos entrevistados 

também serviram de base.  

Foram avaliados os seguintes itens na indicação dos sistemas mais adequados para 

tratamento de RSS: 

1- A classificação e a caracterização dos RSS (esta última com base em artigos técnicos); 

2- O volume gerado a ser tratado; 

3- Se os funcionários responsáveis pelo processo serão facilmente capacitados; 

4- O custo da implantação do sistema (operacionais, manutenção); 

5- Períodos de funcionamento do equipamento (horas, dias); 

6- O espaço físico disponível para instalação do equipamento; 

7- A eficiência energética que se pretende obter; 

8- O tipo e a forma de tratamento de efluentes gerados; 

9- As fontes de energia utilizadas para que a operação seja iniciada; 

O sistema utilizado atualmente para tratamento dos RSS no município, como já 

abordado é o microondas. Porém, de acordo com profissionais da empresa terceirizada 

contratada pela Prefeitura do Município, nem todos os resíduos classe A podem ser 

processados no microondas, como por exemplo, os das classes A3 e A5. O tratamento por 

microondas, bem como a autoclave, aquecem o resíduo e emitem vapores, em geral, sem 

tratamento algum. Dessa forma, os Compostos Orgânicos Voláteis (COV), mercúrio e outros 

elementos que já volatilizam a temperaturas abaixo de 150°C são emitidos nesses gases.  

No Quadro 10 estão algumas das respostas para as questões levantadas aos 

profissionais com relação à preocupação da indicação sobre a viabilidade técnica do sistema 

proposto. 

 

Pergunta: A tecnologia é adequada tecnicamente para tratar os RSS e gerar energia? 
Resposta: Na realidade a gaseificação é uma etapa da incineração e por trás do nome “gaseificação” está a 
incineração. A gaseificação é uma tecnologia que pode ser aplicada a alguns tipos de resíduos homogêneos, 
assim mesmo com dificuldades, porém é inviável só para resíduos de saúde, pois eles não irão gerar gasogênio. 
Não há nenhum lugar em que realmente funcione a gaseificação apenas com RSS. No caso da tecnologia da 
Empresa A há um reator de gaseificação e combustão combinados, ou seja, a gaseificação é a primeira etapa de 
um ciclo completo de incineração. A incineração sim é uma alternativa viável. 
Pergunta: Qual é o potencial de geração de energia? 
Resposta: Esse potencial não depende muito da tecnologia, mas sim do resíduo. Ele tem um conteúdo 
energético e a tecnologia tem a função de tentar aproveitá-lo da melhor maneira possível. Pode ser para gerar 
água quente para processos de lavagem, vapor para processos de desinfecção, ar frio para câmaras frias ou ar-
condicionado e até energia elétrica. Os RSS não necessariamente possuem um alto poder calorífico e, 
normalmente, a quantidade também irá influenciar.  
Fonte: Elaborado pela autora com base em entrevistas realizadas nas empresas A e B. 

Quadro 10 - Respostas dos entrevistados sobre a viabilidade técnica do sistema proposto 
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Um resumo dos tópicos abordados nas entrevistas realizadas com as duas 

empresas fabricantes dos equipamentos estão descritos a seguir (Quadros 11 e 12). Eles 

também serviram como base para determinar a indicação do tipo de tratamento mais 

adequado. 

 

Tópicos abordados Dados do Processo de Microondas 

Custo do tratamento/investimento Segredo industrial – não revelado 

Eficácia da inativação microbiana 99,99% 

Tipos de resíduos tratados A e E 

Redução no volume dos RSS Muito pouco. Ele é desumidificado 

Uso de água Cerca de 1% do peso dos RSS 

Emissão de gases Vapor d´água 

Opinião Pública Muito boa, a população foi consultada. 

Fácil operação do equipamento Sim. São 3 funcionários (3 turnos de 3 horas) 

Impacto Ambiental Pouco. RSS são triturados e dispostos em Aterro 
Classe II 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Quadro 11 - Tópicos Abordados com relação ao sistema utilizado atualmente, microondas 
 

Tópicos Abordados Informações do Incinerador com Tecnologia GCC 

Custo do Tratamento/Investimento Os custos são operacionais por tonelada 

Eficácia da Inativação Microbiana 100,00% 

Tipos de resíduos tratados Ae B. C após decaimento e E 

Redução no Volume de RSS Até 98% 

Uso de água Depende do sistema de tratamento de gases e da quantidade 
processada 

Emissão de gases Os gases passam por um sistema de tratamento e as emissões são 
controladas por órgãos ambientais. As normas para os incineradores 
são as mais exigentes dentre todas as normas para fontes de emissão 
estacionarias, incluindo termoelétricas, cimenteiras e caldeiras 

Opinião Pública A incineração tem problemas de aceitação devido à péssima 
qualidade dos incineradores antes de haver normas e de terem sido 
desenvolvidas tecnologias de controle e proteção ambiental. 

Fácil operação do equipamento Com um treinamento pelo fabricante operadores com ensino médio 
podem operar 

Impacto Ambiental Existe impacto das emissões gasosas e da disposição de cinzas em 
aterro. No entanto, é ambientalmente vantajoso comparado ao aterro 
e a tecnologias que não tratam seus gases. O aterro representa um 
risco a longo prazo e gera emissões de metano gás de efeito estufa. 
As cinzas do incinerador dispostas em aterro não geram estas 
emissões. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Quadro 12- Tópicos abordados com relação ao sistema proposto incineração com GCC 
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No processo final para a decisão pelo sistema de incineração com tecnologia 

GCC, buscou-se, as alternativas mais satisfatórias. Entretanto, cabe frisar que essa decisão 

dependerá também da análise e discussão pelo Conselho Gestor do Campus da USP de 

Ribeirão Preto e perante a sua Comissão de Meio Ambiente, além de todas as implicações 

relacionadas às etapas de licenciamento junto aos órgãos competentes. 

Durante o processo de avaliação dos tipos de tratamentos existentes para os RSS, 

a indicação com relação a quais processos poderiam ser implantados no HC-FMRP-USP, 

continuamente se baseou na possibilidade de recuperação energética. Essa possibilidade foi 

limitadora, restando como opção a incineração com tecnologia de Gaseificação e Combustão 

Combinadas, pois é capaz de gerar energia limpa. 

Conforme dados coletados com a Empresa B, fabricante desses equipamentos, a 

Tabela 10 estipula os valores correspondentes à recuperação energética que se pode obter na 

utilização do sistema (considerando uma eficiência de conbustão de 80%).  

 
Tabela 10 - Valores referentes à recuperação energética de resíduos submetidos ao processo 

com tecnologia GCC 
 

Volume de RSS Quantidade de água Energia Energia 
Tratado (kg/h) quente a 80ºC (L/h) (kcal/h) (GLP/h) 

50 1.800 108.360 12,3 kg 
100 3.600 216.720 24,6 kg 
150 5.400 325.080 36,9 kg 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em dados fornecidos pela Empresa B38 

 

Há de se enfatizar que a hipótese de se implementar a tecnologia da tocha de 

plasma para o tratamento não foi considerada, por ainda ser um processo em estudo. Durante 

o trabalho foi localizada Empresa na cidade de São Paulo, entretanto, devido ao seu alto custo 

e capacidade mínima de uma Usina de Gaseificação para operar com 30 t/dia de resíduos, foi 

desconsiderada. 

Por fim, Silva e Lange (2008) realizaram um trabalho de caracterização física e 

química das cinzas resultantes do processo de incineração de RSS e concluíram que, no 

Brasil, elas podem ser Classe II A (inertes) ao se considerar apenas os íons de metais pesados. 

Entretanto, exames deverão ser realizados com a finalidade de caracterizar as cinzas geradas 

no processo proposto e posterior disposição final.  

Em entrevistas realizadas com seis empresas localizadas em outros Municípios 

que tratam os resíduos industriais pela tecnologia proposta neste estudo, foi informado que em 

                                                
38 Informação pessoal fornecida em 08 de ago. 2011. 
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as que as cinzas restantes são recolhidas em contêineres fechados e são contratados serviços 

terceirizados para levá-los aos aterros sanitários Classe I. 

 

4.4 Avaliação legal da implantação de sistema proposto com a tecnologia GCC para 

tratamento de RSS no HC-FMRP/USP  

 

O sistema de tratamento a ser implantado deverá ser submetido ao processo de 

Licenciamento Ambiental. Como pôde ser verificado durante o trabalho, etapas devem ser 

cumpridas para que os trâmites do processo conduzam à operacionalização do sistema. Elas 

incluem as LP, LI e LO.  

Para a NBR 11.175:1990 (ABNT, 1990), o resíduo a ser incinerado deve ser 

compatível com o equipamento a ser instalado e, com relação à pré-análise para 

caracterização dos RSS, ela ainda prevê:  

 
5.9 Análise de resíduo 
5.9.1 Um resíduo só pode ser incinerado após prévia análise pelo 
operador/proprietário. 
5.9.2 O operador/proprietário deve possuir um plano de análise de resíduos 
envolvendo, entre outras coisas, parâmetros, freqüência, métodos de análise 
a serem utilizados, tipos de resíduos, etc. 
5.9.3 Esta caracterização prévia do resíduo, para aprovação, deve ser 
completa abrangendo entre outras coisas: 
a) componentes tóxicos do resíduo nos termos da listagem nº 4 da NBR 
10004; 
b) PCI (poder calorífico inferior), cinzas, umidade, composição elementar 
(carbono, hidrogênio, enxofre, halogênios e nitrogênio). Para resíduos 
líquidos, além dos parâmetros anteriores, sólidos 
em suspensão e viscosidade em função da temperatura. 
Nota: Esta análise deve ser confirmada periodicamente. 
5.9.4 Todo lote de resíduos a ser incinerado deve ser analisado de forma 
expedita, com dois objetivos: 
a) confirmar se o resíduo corresponde  às características verificadas na 
aprovação; 
b) servir como parâmetro para fixação das condições de queima. 

 

No Estado de São Paulo todas as solicitações de licença para os sistemas de 

tratamento de RSS dos resíduos classificados na Resolução CONAMA nº 358/05 (BRASIL, 

2005) passam a ter o licenciamento conduzido pela CETESB, por meio da Resolução SMA 

22/07 (SÃO PAULO, 2007).  

No âmbito Municipal, a lei complementar nº 1.616/04 (RIBEIRÃO PRETO, 

2004b) dispõe em seu artigo 195, § 2°, inciso III que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 

tem a responsabilidade de atuar na implantação, implementação e fiscalização das ações de 
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combate e fiscalização da poluição do ar na cidade, inclusive no que diz respeito aos 

poluentes do ar emitidos pela queima para fins energéticos, ou incineração. 

Além disso a Resolução SMA 079/09 (SÃO PAULO, 2009)  estabelece diretrizes 

e condições para a operação e o licenciamento da atividade de tratamento térmico de resíduos 

sólidos em usinas de recuperação de energia (URE). O sistema de tratamento proposto neste 

trabalho também está amparado por ela, pois o seu artigo 3° diz que os RSS poderão ser 

encaminhados à URE. 

A lei complementar nº 2.157/07 (RIBEIRÃO PRETO, 2007) dispõe sobre a 

ocupação industrial e de prestação de serviços no município de Ribeirão Preto e dá outras 

providências.  

Nela são estipulados os valores dos Índices de Risco Ambiental (IRA) das fontes 

potenciais de poluição de atividades que utilizem incinerador ou outro dispositivo para 

queima de lixo e materiais ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, sendo o seu índice de 2,5 

(atividades de risco ambiental alto) (RIBEIRÃO PRETO, 2000). Com este índice, cabe à 

CETESB o processo de licenciamento ambiental.  

Em entrevista realizada com técnico da CETESB, foi questionado pela 

pesquisadora sobre o licenciamento desse tipo de equipamento proposto para o tratamento. A 

pergunta do ténico para a pesquisadora foi, então, se já havia no Estado de São Paulo algum 

tipo de equipamento similar em operação. A resposta a essa pergunta feita pelo técnico da 

CETESB foi afirmativa, uma vez que um incinerador da Empresa A está em fase de 

instalação em uma cidade também localizada no interior do estado de São Paulo. Contudo, o 

equipamento da Empresa A só terá como finalidade sua utilização para o tratamento dos RSS, 

não recuperando energia do processo devido à localização do incinerador com relação ao seu 

hospital.  

O  Manual  de  Gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviço  de  Saúde,  Séries  

Temáticas  ANVISA  – Tecnologia em Serviços de Saúde, publicado em 2006 pelo Ministério 

da Saúde através da Agência Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA)  recomenda  para  

os  RSS  dos  GRUPOS  A,  B  e  E  o tratamento em equipamentos que reduzam ou eliminem 

a carga microbiana compatível com o nível III  de  inativação  microbiana. 

O Plano Ambiental do Campus da USP de Ribeirão Preto (USP, 2007) que 

estabelece os princípios, diretrizes e normas a serem seguidas dentro de sua área territorial, 

rege em sua Parte III, intitulada de Normas Ambientais Gerais para o Campus de Ribeirão 

Preto/USP, inciso VIII, artigo 5º, que:  
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Toda  mudança  na  paisagem  do  Campus,  seja  em  relação  às  áreas 
edificadas  e  a  serem  edificadas,  naturais,  verdes  ou  arborizadas,  deverá 
respeitar  o  zoneamento  do  Campus  e  ser  submetida  à  análise  prévia  
das comissões ambientais da PCARP: VIII  -  Toda  e  qualquer  projeto  
potencialmente  impactante  deve  ser precedido de um estudo prévio de 
impacto ambiental. 
 
 

E continua em seu artigo artigo 6º, que “Todas as Unidades e serviços do Campus 

deverão adotar medidas para minimização  de  resíduos,  conservação  dos  recursos  naturais,  

evitando desperdícios e contemplando os programas ambientais existentes no Campus.” 

O artigo 13 da Resolução nº 316/02 do CONAMA (BRASIL, 2002c), que dispõe 

sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 

resíduos, diz que eles devem “atender à legislação em vigor, devendo preferencialmente, 

ocupar áreas não integrantes dos complexos hospitalares”. Conforme o artigo 4º, dessa mesma 

Resolução a adoção de sistemas de tratamento térmico de resíduos deverá ser precedida de um 

estudo de análise de alternativas tecnológicas que comprove que a indicação da tecnologia 

adotada está de acordo com o conceito de melhor técnica disponível. 

Desse modo, com a utilização da palavra “preferencialmente” na referida 

resolução, não houve exclusão de área, mas sim a opção de se implantar ou não o 

equipamento no complexo hospitalar. 

Dentre os documentos solicitados pela CETESB para abertura do processo de 

licenciamento, ou seja, na fase do licenciamento prévio, haverá a necessidade da emissão de 

documento por parte da Coordenadoria do Campus da USP de Ribeirão Preto autorizando a 

implantação do sistema em seu solo, pois a área de zoneamento industrial onde está localizado 

o HC-FMRP-USP campus, foi deixada “em branco” pelo Município (ANEXO D). Isto ocorre 

porque dentro desse perímetro quem administra e decide sobre o uso e ocupação do solo é o 

Conselho Gestor do Campus da USP. 

Estão delimitadas na Figura 22 as zonas de perímetro e expansão urbanas do 

Município de Ribeirão Preto, conforme o artigo 4º da lei complementar nº 2.157/07 

(RIBEIRÃO PRETO, 2007), que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no 

município.  

Sendo assim, para que o HC-FMRP/USP implante um sistema próprio de 

tratamento de RSS por meio do processo proposto – incineração com GCC, mister se faz, 

como já discorrido anteriormente, a análise e discussão do projeto por parte do Conselho 

Gestor do Campus da USP de Ribeirão Preto e perante a sua Comissão de Meio Ambiente, 

assim como aos responsáveis do HC-FMRP-USP. 
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Outrossim, há também que se considerar questões públicas e políticas envolvidas 

durante a tramitação do processo. 

 

 
Fonte: Secretaria do Planejamento e Gestão Pública (2007).39 

Figura 22 - Áreas de zoneamento industrial do município de Ribeirão Preto de acordo com a 
lei complementar nº  2.157/07 

 

 

4.5 Avaliação econômico-financeira do sistema para tratamento de RSS com geração de 

energia  

 
A avaliação econômico-financeira para implantação do sistema de incineração 

com tecnologia GCC refere-se a um equipamento com capacidade nominal de 200 kg/h de 

RSS da Empresa A, que utilizará querosene como combustível inicial (cerca de 3,5 litros). 

Essa empresa enfatiza a importância de um sistema de tratamento dos gases gerados durante o 

processo de tratamento. 

A Empresa B também forneceu alguns dados, todavia, optou-se por seguir 

somente com a avaliação econômica da Empresa A. Isto porque os valores repassados por esta 

última foram mais detalhados. Assim, seguem na Tabela 11 as informações obtidas. 

                                                
39 Com a promulgação da Lei 2.257/08 Antes de 2008 a designação era Secretaria de Planejamento e Gestão 
Ambiental.  
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Uma observação deve ser considerada com relação aos fabricantes desses 

equipamentos: apesar de várias outras serem consultadas, apenas essas duas Empresas A e B 

se dispuseram a fornecer dados que contribuíssem para o trabalho. As demais agregaram 

informações e dados qualitativos. 

 
Tabela 11 - Capacidade Nominal, valor e consumo de energia referentes aos equipamentos 

com tecnologia GCC disponíveis da Empresa B 
 

Tipo de Equipamento Empresa B 

Capacidade Nominal Valor (R$) Consumo de Energia 

50 kg/h - 7 kWh/h 

100 kg/h 625.000,00 14 kWh/h 

150 kg/h 830.000,00 21 kWh/h 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados fornecidos pela Empresa B. 

 

O desenvolvimento das tabelas sintetizam as estimativas de custos que foram 

desenvolvidas a partir das metodologias de Moura, D´Ávila e Rocha Neto (1998) e Empresa 

A40. 

O montante de 1,9 ton/dia de RSS gerados pelo HC-FMRP-USP refere-se à média 

dos valores anuais estimados dos resíduos dos Grupos A e E que correspondem aos anos de 

2008, 2009 e 2010, que são respectivamente 620 ton, 701 ton, 712 ton.  

Para os cálculos não foram inseridos os dados quantitativos dos resíduos do Grupo 

B. Porém, no cenário apresentado, foi estipulado um regime de operação de 12 horas que 

totalizam 2,4 ton/dia de resíduos tratados. Dessa forma, a quantidade de RSS tratados ao 

dia/mês computados como sendo dos Grupos A e E podem também sugerir implicitamente 

que os do Grupo B estejam inseridos no processo de tratamento operado pelo equipamento.  

O equipamento pode ter horários diferenciados do avaliado neste estudo, talvez de 

8 horas ou 16 horas, lembrando que a operação por mais tempo com um equipamento de 

pequeno porte pode ser menos onerosa.    

Os parâmetros utilizados para a avaliação econômica do processo estão 

relacionados na Tabela 12. 

 

 
 
 

                                                
40 Informação verbal obtida com área administrativa, vendas e engenharia técnica no período de abril de 2011 a  
agosto de 2011. 
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Tabela 12 – Parâmetros utilizados na Avaliação Econômica com os valores estimados para a 
implantação de sistema próprio de tratamento no HCFMRP-USP 

 
Parâmetro Índice Empresa A 

Capacidade nominal de RSS kg/h 200 

Regime de operação h/dia 12 

Dias trabalhados dias/mês 22 

Quantidade de resíduos mensal ton/mês 52,8 

Investimento R$ 1.647.550,00 

Custos operacionais R$ 45.526,16 

Receitas Líquidas R$ 79.200,00 

Dias trabalhados por ano  dias/ano 330 

Média de RSS gerados   

365 dias t/ano 677 

12 meses t/mês 56 

30 dias t/dia 1,90 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em dados fornecidos pela Empresa A. 

 

Como a estimativa de benefício com a economia de energia paga pelo hospital é 

subjetiva, optou-se por uma comparação com valor estimado do gasto mensal do investimento 

em relação ao que o hospital paga atualmente pelo serviço contratado. 

Informações com relação aos valores mensais cobrados do hospital não foram 

fornecidas. Todavia, o Ministério da Saúde, em relatório de pesquisa denominado Saúde na 

Mídia divulgado em janeiro de 2011, faz uma compilação de reportagens na área da saúde. 

Nesse relatório consta entrevista realizada em Ribeirão Preto com relação aos valores pagos 

desde os pequenos até os grandes geradores na cidade (Araújo, 2011). O valor citado com 

relação a estes últimos é de R$ 614.000,00 no ano de 2010. 

Na Tabela 13 estão os valores para o investimento referentes à Empresa A. 

 

Tabela 13 - Valores estimados para o investimento do incinerador 
 

Investimento Valores (R$) 
Departamento Jurídico  
Taxas de Licenciamento (LP, LI, LO) 30.000,00 
EIA/RIMA 25.000,00 
Total do departamento jurídico 55.000,00 
Edificações, Projetos e Instalações  
Edificações e Projetos 300.000,00 
Bombonas de plástico rígido PEAD 2.550,00 
Instalações 30.000,00 
Total das obras civis 332.550,00 
Equipamentos Específicos  
Incineração  
Sistema de incineração 780.000,00 
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Equipamentos acessórios 400.000,00 
Caldeira de Recuperação 80.000,00 
SUB TOTAL 3 1.260.000,00 
  
Total Geral Estimativa de Custos Investimento 1.647.550,00 
Fonte: Adaptado pela autora, baseado em informações da Empresa A. 

  

As análises de custo-efetividade identificam, em relação a todos os custos do 

hospital, os procedimentos pelos quais se podem mensurar os RSS como sendo serviços para 

a saúde. Pois, ao serem segregados corretamente na fonte e destinados de maneira adequada, 

não proporcionarão possíveis impactos ambientais, reduzindo, com isso, as infrações legais, 

os danos à população, e outros possíveis fatores intrínsecos. 

Com relação às obras civis, para abrigar o equipamento é necessária a contrução 

de um galpão que contenha uma base de concreto de 15 cm para suportar seu peso, bem como 

deve ser verificado o tipo de solo, pois se for arenoso, por exemplo, a base deverá ser 

reforçada. Esse galpão também deve ser coberto para proteger o equipamento das intempéries, 

ter uma base de acesso por cima, sistema de energia com ligação de 380 volts trifásico e ponto 

de água. 

Se houver algum local com características similares já edificado e em desuso, 

talvez possa haver uma reforma, o que geraria também uma redução dos gastos com obras 

civis. 

Após serem identificados a quantidade e o volume dos RSS, foram elaboradas 

avaliações de custos fixos e variáveis para o investimento proposto. Assim, uma estimativa 

das implicações econômicas da implantação do sistema de tratamento por incineração com 

GCC pode ser analisada perante o atual sistema de microondas. 

Os custos operacionais podem ser observados na Tabela 14. 

 
Tabela 14 – Custos Operacionais para implantação do sistema próprio para tratamento de RSS 
 

Quantidade Índice Empresa A Custos Operacionais 
200 Kg/h 

Recursos Humanos    
Incineração 5  6.550,00 
Supervisor Operação 1 1800 1.800,00 
Operador de Incinerador 4 1000 4.000,00 
Benefícios 5 100 750,00 
Encargos e Insalubridade 102 % 5.916,00 
SUB TOTAL   R$ 12.466,00 
Insumos    
Incineração    
Energia (KWh) 5406 0,34 1.838,04 
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Água 150 3,8 570,00 
Soda 2400 2,6 6.240,00 
Combustível 80 8 640,00 
SUB TOTAL   R$ 9.288,04 
Manutenção Equipamentos    
Vlr equipamentos manutenção (ano ou mês)   13.855,45 
Análises de gases anual 0,08 20000 1.666,67 
SUB TOTAL   R$ 15.522,12 
Outros    
Material para limpeza 1 500 500,00 
Seguros em geral 1 1500 1.500,00 
Imprevistos 1 1000 1.000,00 
SUB TOTAL   R$ 3.000,00 
    
Depreciação do equipamento (20 anos) 5,00% ao ano 5.250,00 
SUB TOTAL   R$ 5.250,00 
    
Total de Custos Operacionais Mensais  R$ 45.526,16 
Fonte: Adaptado pela autora, com base em informações da Empresa A. 

 

Avaliando esses dados, verifica-se que os Recursos Humanos representam 27% 

do custo operacional. Mas o custo poderia ser reduzido para R$ 33.060,16 caso fossem 

capacitados os funcionários do próprio HC-FMRP-USP para operar o equipamento. 

Os insumos representam 20%, mas havendo a possibilidade de recuperação 

energética dos resíduos, eles também podem decair no sentido de ser utilizado vapor, água 

quente ou fria do processo no hospital. 

A manutenção representa a maior parte dos custos operacionais, totalizando 34%. 

Esse valor deve receber especial atenção, uma vez que o equipamento precisa operar em 

excelentes condições para evitar impactos ambientais. O valor de depreciação corresponde a 

um valor econômico, devido ao seu fator subjetivo (20 anos).  

A depreciação pode ser contabilizada ou não e é considerada subjetiva como no 

exemplo: um veículo pode ser desvalorizado por ter sido substituído por outros modelos ou 

por estar em mau estado de conservação. Mas para o proprietário que preserva o veículo, o 

deixando em bom estado, ele representa ter ainda um alto valor de mercado, além de outros 

valores intrínsecos.  

No caso, a depreciação desse tipo de equipamento é de cerca de 20 anos (5% ao 

ano), representando o valor de R$ 5.250,00 ao mês. Já para depreciação das instalações, 

estima-se o valor de R$ 1.614,79 ao mês, conforme Tabela 15. 
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Tabela 15 – Dados e Valores estimados da depreciação do investimento e das instalações ao 
longo de 20 anos e o custo mensal estimado da decisão da instalação do equipamento 

proposto 
 
Dados totais estimados Valores estimados (R$) 
Departamento Jurídico 55.000,00 
Obras Civis 332.550,00 
Depreciação das instalações a.a. (20 anos) 19.377,50 
Depreciação das instalações a.m. 1.614,79 
Custo da decisão de se instalar o equipamento a.m. 
Custo estimado do tratamento por microondas a.m. 
Custo estimado do tratamento por microondas a.a. 

47.140,95 
51.166,67 

614.000,00 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em informações da Empresa A 

 

Dessa forma, houve um empate técnico, sem se considerar que o investimento 

produz potencialmente uma receita que seria medida a partir das "economias" de energia 

(vapor e água quente) produzida. Houve uma tentativa de mensurar esta receita, porém, como 

a unidade não opera este equipamento, os resultados não foram conclusivos.  

Os resultados demonstraram que o custo mensal para a decisão final de se instalar 

o sistema próprio para tratamento (incinerador com GCC) é de R$ 47.140,95. Já o custo 

mensal para a decisão de se encaminhar os RSS para tratamento e disposição final solicitando 

esse serviço à Prefeitura estima-se ter sido de R$ 51.166,67.  

Sendo assim, há indícios de que o custo para o hospital é similar ao pagamento 

realizado para a Prefeitura, porém não se descontou deste custo, esses benefícios implícitos 

tais como receita estimada de economia de energia e o controle operacional do equipamento. 

Optou-se, então, por avaliar os benefícios implícitos da decisão de se implantar ou não o 

sistema proposto.  

Como exemplo de benefícios implícitos está o fato de não sofrer penalidades 

legais devido à infrações cometidas por terceiros atrelados ao processo que figuram como co-

responsáveis no transporte dos RSS. Todavia, o HC-FMRP-USP deverá avaliar quais serão 

seus benefícios implícitos. 

Todavia, não se pode deixar de discutir sobre a avaliação econômico-financeira 

sob a ótica da sociedade. As decisões podem se embasar sobre a opinião pública com relação 

ao envolvimento do meio ambiente. Por conseqüência, essas opções configuram aspectos 

intangíveis, conforme já comentado durante o trabalho, por exemplo, a questão dos impactos 

ambientais decorrentes da incorreta destinação final dos RSS, a questão da emissão de GEE e 

a vulnerabilidade do transporte desses resíduos ao percorrer desde seu gerador até o local para 

tratamento e disposição final. 
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Entretanto, os dados para estimar os custos de oportunidade com relação aos 

benefícios que o sistema implantado poderia acarretar à sociedade estão implícitos. 

Dessa forma, ante o empate técnico entre os custos do tratamento realizado 

atualmente e os da proposta do investimento e ante os aspectos intangíveis a avaliação 

econômico-financeira resulta nos benefícios implícitos da decisão de se implantar ou não o 

processo sob a ótica do estabelecimento hospitalar e da sociedade.  

 

4.6 Avaliação Ambiental do sistema de incineração com tecnologia GCC 

 

A avaliação ambiental além de se referir à preservação do meio ambiente e à 

saúde da população engloba outros fatores, tais como, equipamento utilizado, opinião pública 

e questões políticas.  

Como pôde ser observado, os instrumentos preventivos EIA e RIMA, garantem os 

princípios da publicidade e da participação popular, pois através de Audiência Pública, os 

cidadãos terão acesso as informações do empreendimento.  

Os incineradores utilizados até o final do século XX não possuíam a tecnologia 

empregada atualmente. Entretanto, como já observado, com instalação inadequada, sem 

manutenção e operacionalização corretas, qualquer equipamento que realize o tratamento de 

resíduos perigosos poderá representar um risco ao meio ambiente.  

Conforme observado, no quadro comparativo desenvolvido por Townend e 

Cheeseman41 (ANEXO D) para os tipos de tratamentos de RSS, a autoclave, o microondas e a 

incineração causam impactos ambientais.  Contudo, para que esses impactos sejam reduzidos, 

inicialmente, deve haver uma correta segregação dos RSS.  

Nos processos de microondas e autoclave não há redução significativa no volume 

dos RSS tratados, e, mesmo tendo sido esterilizados, eles poderão contaminar o solo quando 

dispostos em aterro sanitário. Dessa forma, a incineração, elimina a patogenicidade dos RSS e 

ainda reduz em 98% o volume. 

Quanto à legislação, no que concerne aos níveis para emissões de poluentes na 

atmosfera, o equipamento deve ser corretamente operacionalizado e possuir tecnologia 

adequada.  

No processo de microondas, os resíduos tratados e dispostos no aterro sanitário 

causam emissões e isso também é um impacto a ser considerado, além de estudos abordados 

                                                
41 Ibid. 
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no referencial teórico desse trabalho demonstrarem que ele pode ser ineficaz para desinfecção 

de certos microorganismos. 

Por outro lado, na incineração, apesar da redução do volume dos resíduos, haverá 

liberação de gases poluentes (dioxinas e furanos) se não for devidamente controlado o 

processo, com equipamentos apropriados. Outrossim, medidas mitigadoras podem ser 

implementadas para que sejam evitados possíveis impactos.  

Estar em conformidade com a legislação ambiental e agir com responsabilidade é 

primordial para que o sistema de tratamento proposto opere sem afetar o meio ambiente e a 

saúde das pessoas. De qualquer forma, o objetivo primordial do sistema de incineração deve 

ser destinar os RSS com segurança, independentemente de custos ou aproveitamento 

energético.  

Resumidamente, também como aspectos ambientais: 

• Emissão de poluentes na atmosfera: a tecnologia se mostrou avançada com relação ao 

controle de emissão de gases, respeitando a legislação e, principalmente, o meio 

ambiente. Entretanto, o equipamento necessita de manutenção adequada e pessoas 

capacitadas para operá-lo.  

• Opinião Pública: o histórico dos incineradores no Brasil não serve de base à 

população. Atualmente, as questões ambientais são relevantes e a responsabilidade 

deve ser inerente aos envolvidos no processo.  

• Custo do investimento: é relativo. Depende do cenário: se composto por outros 

sistemas de tratamento ou se perante o meio ambiente e a sociedade;  

• Redução do risco à população, diminuindo a vulnerabilidade do sistema, eliminando o 

trajeto com os resíduos infectantes e perfurocortantes até o local de tratamento. 

• Redução de Gases de Efeito Estufa: pela minimização do transporte dos resíduos, que 

também reduz custos anuais; 

• Possibilidade de recuperação energética.  

Grande parte desses aspectos também estão relacionados com as avaliações feitas 

em relação aos aspectos legais, que não foram retomados neste item para não haver 

redundância. 

De acordo com as análises realizadas, pode-se dizer que os valores de se implantar 

um sistema próprio em relação ao pagamento por tratamento externo por terceiro, não têm 

diferenças significativas. Porém, estudos mais minuciosos poderão ser realizados, a partir da 

caracterização dos resíduos do HC-FMRP, associados a um planejamento integrado em 
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relação às possíveis formas de aproveitamento energético desse processo, bem como sobre a 

redução do consumo de combustíveis, emissão de gases de efeito estufa e riscos à 

comunidade, relacionados ao constante transporte dos resíduos por quilômetros até o local de 

tratamento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para avaliar a viabilidade da implantação de sistema próprio de tratamento de RSS 

pelo HC-FMRP-USP, por meio de processo térmico com geração de energia, três aspectos 

foram considerados neste trabalho: de ordem legal, ambiental e econômico-financeiro; 

contemplando o desenvolvimento sustentável. 

A alternativa proposta pelo presente estudo foi a incineração desses resíduos com 

o uso da tecnologia GCC sendo que essa indicação se mostrou a mais adequada no HC-

FMRP-USP pois, trata-se de um processo de oxidação a altas temperaturas e que poderá 

proporcionar recuperação energética, além da redução dos custos e impactos causados pelo 

transporte dos resíduos ao local de tratamento.  

Desse modo, é importante pesquisar sistemas que não apenas tratam os resíduos 

de forma adequada, mas que também demonstram ser altamente eficazes para a recuperação 

energética, especialmente no caso dos RSS.  

A legislação brasileira é rígida quanto aos RSS. Sendo assim, as instalações dos 

sistemas utilizados para tratá-los devem ser adequados, com o emprego de tecnologias 

avançadas. 

Apesar de não ter sido um dos objetivos deste estudo caracterizar os RSS, ficou 

demonstrado pela opinião técnica de engenheiros químicos e por meio de estudos já 

realizados, que os RSS possuem potencial energético com limites pré-estabelecidos, ou seja, 

há a possibilidade de recuperação energética. Contudo, mesmo com a particularidade que os 

resíduos possam ter com relação a cada estabelecimento, suas propriedades não mudarão. 

Como observado e discutido, antes de submeter os RSS ao processo de 

incineração eles devem ser pré-analisados, conforme regulamenta a NBR 11.175:1990 

(ABNT, 1990), ou seja, devem ser caracterizados. 

Perante a legislação inclusive, esse sistema proposto no estudo contempla a PNRS 

(BRASIL, 2010), que considera a recuperação energética dos resíduos, com a possibilidade de 

reduzir os impactos ambientais causados pelos incineradores, além de representarem maior 

segurança ao permanecerem na fonte geradora e redução dos custos envolvidos no processo 

de transporte e tratamento utilizado atualmente.  

Com relação às questões políticas e opinião pública que estão inseridas no aspecto 

ambiental, muito há que ser discutido e analisado sobre a aceitação ou não desse tipo de 

processo de tratamento e sua instalação no complexo hospitalar onde o HC-FMRP-USP está 

localizado, sendo que os benefícios estão implícitos para o meio ambiente e sociedade. 
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Ademais, é imprescindível a opinião do Conselho Gestor do Campus da  USP e Comissão de 

Meio Ambiente do Campus.  

Finalmente, sob o aspecto econômico-financeiro, o investimento demonstrou ser 

viável, mesmo sem se considerar os ganhos com a recuperação energética proveniente dos 

RSS. De acordo com informações técnicas, é provável que, ao serem submetidos ao processo 

de incineração com GCC, os RSS poderão gerar energia em forma de vapor, água quente ou 

fria a ser utilizada pelo próprio hospital.  

O investimento foi avaliado a partir de uma análise conservadora apoiada em 

metodologias validadas (MOURA; D´ÁVILA; ROCHA NETO, 1998) e Empresa A42.  

A questão dos custos de oportunidade de um investimento desse porte é relativa, 

pois perante o custo de outros tipos de tratamento talvez ele seja mais oneroso para o 

estabelecimento hospitalar, todavia perante à sociedade e ao meio-ambiente ele pode ser 

vantajoso, por conter benefícios implícitos que se pautam na intangibilidade.  

Isto porque além de possibilitar aproveitamento energético, reduz o volume dos 

resíduos, prolongando assim a vida útil dos aterros, e principalmente, fazendo uso desse 

sistema de tratamento dentro da unidade geradora, os riscos que envolvem sua destinação 

final são reduzidos.  

Ao serem transportados para locais distantes da fonte geradora, ficam expostos à 

vulnerabilidade dessa logística, há produção de gases de efeito estufa pelos veículos de 

transporte, além do risco de ocorrerem acidentes durante o percurso.  

O resultado econômico-financeiro do investimento apesentou um empate técnico 

com relação ao custo do tratamento realizado atualmente pelo processo de microondas e ao 

sistema proposto pelo estudo que é o da incineração com GCC. Sendo assim, esse aspecto 

gera também um benefício implícito que é a decisão de se implantar ou não o sistema 

proposto sob a ótica do estabelecimento hospitalar. Têm-se vantagens e desvantagens nas 

escolhas.   

Ou seja, ao HC-FMRP-USP poderia compensar manter a situação atual de coleta, 

transporte e tratamento, solicitando o serviço por meio da Prefeitura. Porém durante a 

destinação final, que é realizada por terceiros, a responsabilidade como gerador não impede 

que, caso ocorra algum acidente até a disposição dos RSS no aterro sanitário, ele esteja isento 

de infrações ambientais ou quaisquer outros tipos de penalidades resultantes. 

                                                
42 Informação verbal com técnicos da área de engenharia, vendas e administrativo da Empresa A. 
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Outrossim, uma questão primordial, até mesmo anteriormente aos custos ou a 

recuperação energética é que os RSS sejam destinados com segurança, a fim de se evitar 

danos às pessoas que os manipulam ou à população, sendo viável sob a ótica da sociedade. 

Por outro lado, caso o hospital decida por implantar o sistema próprio de 

tratamento de RSS pode obter vantagens, tais como, por exemplo, a recuperação energética a 

ser utilizada no próprio hospital, maior controle sobre a geração dos seus RSS, não sofrer 

sanção penal caso ocorra algum tipo de acidente durante a destinação final resultante de erro 

de terceiros, viável sob a ótica do empreendedor. 
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6 SUGESTÕES 

 

As sugestões versam sobre a realização de estudos com relação à caracterização 

dos RSS gerados pelo HC-FMRP-USP, vez que os componentes físico-quimicos resultantes 

dos procedimentos e atendimentos realizados são peculiares a cada estabelecimento e 

primordiais para que sejam submetidos ao processo de incineração.  

É necessário que seja feita uma pré-análise dos RSS gerados para verificar, o 

poder calorífico, seus componentes tóxicos, umidade, elementos que o compõem e outros 

itens listados pela ABNT.  

Dessa forma, ante a possibilidade de recuperação energética dos RSS gerados pelo 

hospital, sua correta segregação também é importante para que o processo seja eficiente.  

O uso de estimativas sobre a economia de energia como receita, refinaria o 

processo de avaliação econômico-financeira deste investimento, pois tais receitas estimadas 

serviriam de base para o fluxo de caixa projetado.  
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APÊNDICE A  
 

Roteiro de entrevista ao CIQ do HC-FMRP-USP. 

 

1- Qual o número de pacientes atendidos mensalmente no HC e em sua Unidade de 

Emergência (UE)? 

 

2- Quais os tipos de resíduos (não só os RSS) são gerados em sua totalidade no HC e em sua 

UE?  

 

3- Há uma estimativa média da quantidade de RSS gerados por dia/mês/semana? Quais os 

valores. Quanto à geração por grupos A, B, C, D e E. Também é possível fornecer uma 

estimativa?  

 

4- Os RSS são segregados em ambos os estabelecimentos hospitalares – HC e em sua UE? 

Como? 

 

5- A identificação dos RSS é mantida em todas as etapas (Segregação, coleta, transporte, 

armazenamento)? 

 

6- É feito algum pré-tratamento dos RSS no HC e em sua UE? Em caso negativo, por quê? 

 

7- Os RSS gerados no HC e em sua UE recebem tratamento? Se sim, especificar o tratamento, 

de acordo com os tipos de resíduos: 

• Incineração: ( )sim        ( )não 

Tipo de resíduo:________________________________________________________ 

Local do tratamento:_____________________________________________________ 

• Microondas: ( )sim     ( )não 

Tipo de resíduo:________________________________________________________ 

Local do tratamento:______________________________________________________ 

• Autoclave: ( )sim     ( )não 

Tipo de resíduo:________________________________________________________ 

Local do tratamento:______________________________________________________ 

• Desinfecção Química: ( )sim     ( )não 
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No caso de resposta afirmativa: 

Tipo de resíduo:________________________________________________________ 

Local do tratamento:______________________________________________________ 

Tipo de produto utilizado:_________________________________________________ 

Concentração do produto:_________________________________________________ 

Método de mistura:_______________________________________________________ 

Tempo de contato:_______________________________________________________ 

• Outro tipo de tratamento (especificar):__________________________________ 

 

8- Há algum tipo de reaproveitamento dos materiais no HC e em sua UE? 

Em caso afirmativo, que tipo de material é reaproveitado e para qual finalidade? 

 

9- É feita a coleta seletiva dos resíduos gerados? Quais materiais (provenientes de quais 

locais)? 

 

10- Por quem é efetuada a coleta e transporte externos dos resíduos comuns gerados no HC e 

em sua UE? 

 

11- Por quem é efetuada a coleta e transporte externos dos RSS gerados no HC e em sua UE?  

 

12- Qual a freqüência da coleta externa dos RSS? É adequada? Por quê? 

 

13- Por quem é efetuada a coleta e transporte externos dos rejeitos radioativos, se houver? 

 

14- Por quem é efetuada a coleta e transporte externos dos resíduos destinados à reciclagem 

gerados? 

 

15- Qual o tipo de veículo é utilizado para o transporte de RSS? Como é feito o transporte dos 

RSS do HC e de sua UE, vez que ambos estão localizados em bairros distantes na cidade de 

Ribeirão Preto? Descrever a rota.  

 

16- Como é realizado o transporte dos RSS do gerados até o local de armazenamento? 

 

17- Qual a destinação final dos RSS gerados? 
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18- Qual o responsável administrativo pelo gerenciamento de RSS no HC e em sua UE? 

 

19- Utilizam legislação para embasar o gerenciamento dos RSS efetuado? Qual (is)? 

 

20- O HC e sua UE possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGRSS)? Em caso afirmativo, desde que data. 

 

21- Quais as dificuldades encontradas para implantar ou não a elaboração do PGRSS? 

 

22- Gostaria de fazer alguma observação ou sugestão? 

 

Data: 

Hora: 

Entrevistado: 

Entrevistador: 
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HC-FMRP-USP  

 

1- Qual é a quantidade de leitos existentes em ambos: HC-FMRP-USP e UE? 

2- Quais são os tipos de RSS gerados no HC-FMRP-SP e em sua UE? 

3- Qual a quantidade de RSS (em toneladas) gerada diariamente pelo hospital e sua UE? 

4- É realizada a segregação de todos esses resíduos de serviços de saúde? 

5- Esses resíduos de serviços de saúde são devidamente acondicionados não restando 

dúvidas quanto ao seu conteúdo real? 

6- Qual o tipo de tratamento é realizado no material recolhido como RSS? 

7- Valores do transporte entre armazenamento, tratamento e disposição final RSS? 

8- Responsáveis pelos custos gerados entre esse transporte? 

9- Indicadores de consumo de energia no hospital e em sua UE? 

10- Valores de despesas com energia no hospital e em sua UE? 
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APÊNDICE B 

 

Empresas de Equipamentos com tecnologia de gaseificação e combustão combinadas 

(GCC) e Microondas 

 

1- Como restam os resíduos submetidos ao processo?  

2- Os agentes tóxicos/patológicos são eliminados? 

3- Quais os gases tóxicos que podem ser gerados? 

4- Pode haver aproveitamento energético dos gases gerados no processo? 

5- Quais são os materiais que podem ser submetidos ao processo? 

6- Como são feitas as instalações desse equipamento? 

Foram avaliados os seguintes itens na indicação dos sistemas mais adequados para tratamento 

de RSS: 

10- A classificação e a caracterização dos RSS (esta última com base em artigos técnicos); 

11- O volume gerado a ser tratado; 

12- Se os funcionários responsáveis pelo processo serão facilmente capacitados; 

13- O custo da implantação do sistema (operacionais, manutenção); 

14- Períodos de funcionamento do equipamento (horas, dias); 

15- O espaço físico disponível para instalação do equipamento; 

16- A eficiência energética que se pretende obter; 

17- O tipo e a forma de tratamento de efluentes gerados; 

18- As fontes de energia utilizadas para que a operação seja iniciada; 
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APÊNDICE C 

 
 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto 

Departamento de Administração 
 
 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(Elaborado de acordo com a Resolução nº 196/96 do CNS) 

 
 
 

 Eu, _____________________________________________________________, 
funcionário do(a) _______________________________________________________, 
ocupante do cargo de ______________________________ concordo em participar 
voluntariamente na condição de entrevistado da dissertação de mestrado a ser defendida na 
FEARP-USP, com o título de “Avaliação legal, ambiental e econômico-financeira da 
implantação de sistema próprio de tratamento de resíduos de serviços de saúde no HC-FMRP-
USP para geração de energia”, sob orientação da Prof. Dra. Sonia Valle Walter Borges de 
Oliveira, pela pesquisadora Juliana Chiaretti Novi. 
Resumo do Projeto: O crescimento da população, a demanda por recursos naturais e a 
produção de resíduos têm levado pesquisadores a estudarem meios de suprir as necessidades 
presentes sem comprometer as das futuras gerações. Atualmente, um dos grandes desafios 
tecnológicos é encontrar fontes alternativas de energia. O setor hospitalar é um potencial 
gerador dos chamados Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). No Brasil, a gestão e o 
gerenciamento corretos destes resíduos, desde sua geração até sua disposição final, encontram 
alguns entraves legais, ou seja, competências concorrentes. Dessa forma, o Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP-USP) sugere estudos para 
avaliar legal, ambiental e economicamente, alternativas para tratar, eliminar e reaproveitar 
seus resíduos. O objetivo geral desta pesquisa será avaliar a viabilidade da instalação de um 
sistema próprio de tratamento de RSS no HC-FMRP-USP por meio do processo de 
gaseificação para aproveitamento energético.  Pretende-se com esse projeto uma avaliação 
final da possível conciliação entre legislação e tecnologia para implantar o sistema. 
 Estou esclarecido e informado de que: 

1) Foi apresentada previamente a justificativa, os objetivos, os procedimentos e a 
metodologia empregada pela pesquisadora neste estudo. 

2) Minha identidade será mantida em sigilo e minha privacidade preservada. 
3) Estou participando por livre e espontânea vontade, sem gratificações, sendo que minha 

não-participação não me acarretará danos pessoais. Além disso, posso me recusar a 
participar, mesmo após o início da entrevista. 

4) A entrevista se dará no meu local de trabalho, com duração entre 15 e 20 minutos, 
conforme minha disponibilidade. 

5)  A entrevista será gravada. 
6) Tenho o direito de receber respostas a qualquer pergunta ou dúvida sobre a pesquisa. 
7) Todas as minhas dúvidas foram esclarecidas. 

Declaro ainda que recebi uma via do presente termo de consentimento livre e 
esclarecido assinado pela pesquisadora, tendo lido e discutido antes de assiná-lo. 
Estando ciente e de acordo, firmo o presente. 
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Ribeirão preto, ____ de ______________ de _____. 
Assinatura do Participante:_____________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora:_____________________________________ 
 
Juliana Chiaretti Novi 
juliananovi@fearp.usp.br 
Aluna de Pós-Graduação do Curso de Mestrado  
Faculdade de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – USP 
Departamento de Administração.  
Av. Bandeirantes 3900 - Ribeirão Preto - SP  
Tel: (16) 9227-9250  
 
Profa. Dra. Sonia Valle Walter Borges de Oliveira 
soniavw@terra.com.br 
Faculdade de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – USP 
Departamento de Administração.  
Av. Bandeirantes 3900 - Bloco C - Sala 63 – Ribeirão Preto - SP  
Telefone: (16) 36024751             
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,_________________________________________________________, RG nº.  ________, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Avaliação legal, ambiental e econômico-

financeira da implantação de sistema próprio de tratamento de resíduos de serviços de saúde 

no HC-FMRP-USP para geração de energia”, como sujeito. Fui devidamente informado e 

esclarecido pela pesquisadora Juliana Chiaretti Novi, nº.  USP 6751872, sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento / 

assistência / tratamento. Estou ciente de que as informações por mim disponibilizadas serão 

utilizadas na consecução da pesquisa e poderão ser publicadas em instrumentos de 

comunicação de acesso público. 

Ribeirão Preto, _____ de _________________ de 200___. 

_________________________________                                                                             

Assinatura do Sujeito ou Responsável 

_________________________________                                                                         

Assinatura da Pesquisadora 
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ANEXO A  

COMITÊ DE ÉTICA DO HC-FMRP-USP 
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ANEXO B  

Metodologia para Avaliação de Custos Moura, D´Ávila e Rocha Neto (1998) 
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ANEXO C - Tabela de Comparações Genéricas de Tecnologias para Tratamento de RSS 

desenvolvida por Townend e Cheeseman43 apud Mavropoulos (2010, p. 19-21) 

Critérios 
de 

Comparação 

Autoclave / 
Tratamento 

térmico úmido 

Ondas 
eletromagnéticas 

(microondas e 
ondas de rádio) 

Desinfecção 
Química 

Incineração 
à alta 

temperatura 

Destruição de 
microorganismos 
infecciosos 

Boa. Pode 
alcançar Nível II 
STAATT de 
destruição de 
microorganismos 
infecciosos. 

Boa. Pode 
alcançar Nível III 
de destruição de 
microorganismos 
infecciosos. 

Boa. Pode alcançar 
Nível III de 
destruição de 
microorganismos 
infecciosos. 

Muito boa. Destrói 
totalmente os 
microorganismos 
infecciosos. 

Fatores que 
afetam a eficácia 

Temperatura e 
pressão. 
 
Embalagem 
inadequada pode 
afetar a 
penetração de 
vapor; podem 
ocorrer  pontos 
“frios”. 
 
Fragmentação  
necessária para 
melhorar a 
eficácia. 
 
Comprimento do 
ciclo de 
tratamento. 
 
Remoção 
incompleta do ar  
da câmara pode 
afetar a  
esterilização do 
vapor. 
 
Tamanho da carga 
de resíduos. 
 
Pode demandar 
fragmentação 
adicional para 
destruir objetos 
pontiagudos. 
 
Razões éticas 

Conteúdo de 
umidade dos 
resíduos. 
 
Potência da fonte 
de microondas. 
 
Duração da 
exposição às 
microondas. 
 
Composição da 
mistura nos 
resíduos. 
 
Fragmentação 
para melhorar a 
eficácia. 
 
Relatos de que a 
eficiência das 
microondas 
decresce se o 
conteúdo líquido 
dos resíduos for > 
10%, conteúdo de 
metais  
> 1% ou peças de 
metal > 0,2 kg. 
 
Pode demandar 
fragmentação 
adicional para 
destruir objetos 
pontiagudos. 
 
Razões éticas 

Concentração 
química. 
 
Temperatura. 
 
Valor do pH. 
 
Tempo de contato 
com os produtos 
químicos. 
 
Mistura adequada 
com os produtos 
químicos é 
essencial, sendo, 
portanto, 
importante a 
fragmentação. 
 
Os desinfetantes 
podem ter a 
interferência dos 
compostos 
orgânicos 
presentes nos 
resíduos. 
 
Pode demandar 
fragmentação 
adicional para 
destruir objetos 
pontiagudos. 
 
Razões éticas 
contra a destruição 
de partes do corpo. 
 

Mistura adequada. 
 
Conteúdo de 
umidade dos 
resíduos. 
 
Enchimento da 
câmara de 
combustão. 
 
Tempo de 
permanência. 
 
A incineração 
destrói todos os 
objetos 
pontiagudos e 
torna os resíduos 
irreconhecíveis. 
 
A incineração 
destrói todas as 
partes do corpo e 
torna os resíduos 
irreconhecíveis. 

                                                
43 TOWNEND, C. R.; CHEESEMAN, C. R.  Guidelines for the evaluation and assessment of the sustainable use 
of resources ando f wastes management at healthcare facilities. Waste Management & Research, v. 23, p. 398-
408, 2005. 
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contra a 
destruição de 
partes do corpo. 

contra a 
destruição de 
partes do corpo 

 

Destruição de 
quantidades 
residuais de 
drogas citotóxicas 
e produtos 
farmacêuticos 

Não pode destruir quantidades residuais de drogas 
citotóxicas e produtos farmacêuticos 

A incineração 
pode destruir todas 
as quantidades 
residuais de drogas 
citotóxicas e 
produtos 
farmacêuticos. 

Impactos no meio  
ambiente 

Pode gerar 
compostos 
orgânicos voláteis 
tóxicos, 
formaldeídos, 
vapor de mercúrio 
e outras emissões 
atmosféricas não 
caracterizadas. 
 
Gera odores 
desagradáveis e 
sujeitos a 
objeções. 
 
Gera esgoto da 
condensação. O 
esgoto pode ser 
considerado como 
resíduo químico e 
tratado como tal. 

Pode gerar 
compostos 
orgânicos voláteis 
tóxicos, 
formaldeídos, 
vapor de mercúrio 
e outras emissões 
atmosféricas não 
caracterizadas. 
 
Pode ser 
produzida uma 
pequena 
quantidade de 
esgoto pela 
condensação.  
O esgoto pode ser 
considerado como 
resíduo químico e 
tratado como tal. 
 
Pode gerar 
odores. 

Pode gerar 
compostos 
orgânicos voláteis 
tóxicos, 
formaldeídos, 
vapor de mercúrio 
e outras emissões 
atmosféricas não 
caracterizadas. 
 
Os desinfetantes 
podem reagir com 
resíduos químicos 
e produzir 
substâncias 
químicas 
desconhecidas. 
 
Será produzida 
uma grande 
quantidade de 
esgoto. O esgoto 
pode ser 
considerado como 
resíduo químico e 
tratado como tal. 

Compostos 
orgânicos voláteis 
tóxicos serão 
incinerados.  
 
Entretanto, podem 
ser formados 
dioxinas e vapor 
de mercúrio.  
 
Todos os 
poluentes 
atmosféricos 
devem ser 
removidos por 
equipamento 
apropriado para a 
redução da 
poluição. 

Redução do 
volume dos 
resíduos tratados   

Não pode reduzir significativamente o volume de resíduos a 
menos que seja utilizado fragmentador ou compactador após 
o tratamento. 

A incineração 
reduz o volume 
dos resíduos sem 
fragmentação. 

Redução do peso 
dos resíduos 
tratados 

Não pode reduzir o peso dos resíduos. O peso pode aumentar 
devido à adição de destruidor/valor ou produtos químicos. 

A incineração 
reduz o peso dos 
resíduos em mais 
de 90%. 

Manuseio dos 
resíduos do 
tratamento dos 
resíduos 

Os resíduos tratados devem ser depositados em aterros ou 
incinerados no Incinerador de RSU. 
 
Os resíduos tratados que podem ter sido contaminados com 
quantidades residuais de produtos químicos, farmacêuticos, 
drogas citotóxicas devem ser adequadamente dispostos. 

A cinza do fundo 
deve ser disposta 
em aterro 
sanitário. 

Segurança 
operacional e 
questões de saúde 

Fragmentação dos sacos com resíduos clínicos para melhor 
penetração do vapor pode causar a produção de aerossóis 
microbiais e requer controle apropriado. 
 
Manutenção dos fragmentadores contaminados por resíduos 

Não é necessário 
fragmentador. O 
risco de incêndio 
deve ser 
apropriadamente 
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clínicos pode impor riscos de segurança e saúde ocupacional. 
 
 

controlado. 

 Autoclaves 
operando sob alta 
pressão precisam 
ser 
cuidadosamente 
controladas 
segundo a 
legislação local. 
 

Microondas e 
ondas de rádio 
que não podem 
ser detectadas 
pelos sentidos 
humanos podem 
impor risco de 
saúde 
significativo se 
houver 
vazamento. A 
ocorrência de 
vazamentos deve 
ser continuamente 
monitorada no 
local de trabalho.   

Muitos 
desinfetantes são 
perigosos ou 
tóxicos e 
necessitam de 
armazenamento 
apropriado e de 
manuseio 
cuidadoso.   

 

     
Confiabilidade e 
fácil manutenção 

Objetos duros nos resíduos podem criar problemas na 
fragmentação. 

Tecnologia bem 
conhecida e 
desenvolvida por 
mais de cem anos.  
Sem problemas 
com fragmentação. 

Necessidade de 
espaço   

A mesma para instalações de autoclave 
e de ondas eletromagnéticas 

Um pouco maior 
do que para 
instalações de 
autoclave e de 
ondas 
eletromagnéticas 
devido à 
necessidade de 
armazenar os 
produtos químicos. 

Mais que os outros 
devido à presença 
de equipamento 
para redução da 
poluição 
atmosférica. 

Necessidade de 
espaço Auxiliar 

A mesma para todas as instalações uma vez que elas precisam de áreas para 
armazenamento de resíduos, áreas para caçambas de trânsito para todos os 
hospitais e clínicas, área para limpeza e desinfecção das caçambas, áreas para os 
equipamentos de segurança, área de recepção para os veículos de coleta de lixo e 
instalações para pesar os veículos e caçambas, área de armazenamento frio para 
manutenção de órgãos humanos, ventilação geral e instalações para controle de 
odores, etc. 

Custo de Capital 
e Custo  
Operacional 

Deve ser aplicado o princípio do poluidor-pagador. Os custos de capital de 
instalações com novas tecnologias será muito menor que a incineração com 
equipamento completo de limpeza de gases. Os custos de operação serão 
possivelmente similares. Um número de fatores afetará os custos totais e, portanto, 
deve ser feita uma análise cuidadosa de todos os custos antes de qualquer decisão. 
Uma tabela de avaliação de custos pode ser encontrada na publicação da OMS 
produzida por Townend e Pruess (1999). 

Percepção do 
público   

Não deve atrair a atenção do público e de grupos 
ambientalistas. 
 
Os trabalhadores do hospital podem discordar da localização 
no hospital. 

A percepção do 
risco pelo público 
sempre leva à 
objeção dos 
residentes locais e 
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dos grupos 
ambientalistas. 

Tratamento 
adicional 
necessário antes 
da disposição 
final 

Fragmentação e compactação / enfardamento antes do envio 
para o aterro. 
 
Os resíduos devem ser secos ou transportados em veículos / 
containers impermeáveis antes do envio para o aterro. 

Fragmentação e 
compactação / 
enfardamento 
antes do envio 
para o aterro. 

Outros critérios A autoclave é um 
método 
tradicional de 
tratamento de  
Culturas 
microbiológicas 
em  
laboratórios 
clínicos. 

As instituições 
médicas estão 
familiarizadas 
com este método. 

Algumas 
instalações exigem 
Desinfetantes 
patenteados, o que 
pode ser caro e não 
flexível no uso de 
outros 
desinfetantes.   

Existe potencial 
para a recuperação 
de calor.  
Pode tratar todos 
os tipos de 
resíduos médicos 
sem a necessidade 
de uma segregação 
rigorosa nos 
hospitais e 
clínicas.   
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ANEXO D 

Cenário de Uso e Ocupação do Solo do Campus da USP – Ribeirão Preto 

 

 

 

 


