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Segundo a Abrelpe, em seu panorama 2017,
os números referentes à geração de RSU revelam um
total anual de 78,4 milhões de toneladas no país, o
que demonstra uma retomada no aumento em cerca
de 1% em relação a 2016. O montante coletado em
2017 foi de 71,6 milhões de toneladas, registrando um
índice de cobertura de coleta de 91,2% para o país, o
que evidencia que 6,9 milhões de toneladas de
resíduos não foram objeto de coleta e,
consequentemente, tiveram destino impróprio.





No tocante à disposição final dos RSU coletados, o Panorama 
não registrou avanços em relação ao cenário do ano anterior, 
mantendo praticamente a mesma proporção entre o que segue 
para locais adequados e inadequados, com cerca de 42,3 milhões 
de toneladas de RSU, ou 59,1% do coletado, dispostos em aterros 
sanitários. O restante, que corresponde a 40,9% dos resíduos 
coletados, foi despejado em locais inadequados por 3.352 
municípios brasileiros, totalizando mais 29 milhões de toneladas 
de resíduos em lixões ou aterros controlados, que não possuem o 
conjunto de sistemas e medidas necessários para proteção do 
meio ambiente contra danos e degradações, com danos diretos à 
saúde de milhões de pessoas.
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Além da preocupação com os resíduos sólidos urbanos e seu gerenciamento

inadequado, deve-se, mais ainda, atentar-se ao manejo dos resíduos caracterizados

como perigosos.

São considerados perigosos, segundo a NBR 10.004 de 31 de maio de 2004, em

função de suas propriedades infectocontagiosas ou patogênicas que podem acarretar

riscos à saúde pública e ao meio ambiente, quando inadequadamente gerenciados.

Os Resíduos classificados como perigosos (Classe I), são um problema para a saúde

pública pelo mau gerenciamento dos mesmos, por falta de conhecimento quanto aos

seus perigos, quando em contato com o meio ambiente e a população.



Conforme Abrelpe, em 2017, 4.518 municípios prestaram os serviços de coleta,

tratamento e disposição final de 256.941 toneladas de RSS, o equivalente a 1,2 kg por

habitante/ano. O dado atual representa uma diminuição na geração de 0,04% em relação ao

total gerado em 2016, e queda de 0,8% no índice per capita.

De acordo com dados fornecidos pelas empresas do setor, a capacidade instalada em

equipamentos para tratamento de RSS por diferentes tecnologias aumentou e alcançou

1.007,3 toneladas diárias. A legislação aplicável estabelece que determinadas classes de

resíduos de serviços de saúde demandam o tratamento previamente à sua disposição final; no

entanto, ainda cerca de 27,5% dos municípios brasileiros destinaram seus RSS sem declarar o

tratamento prévio dado aos mesmos, o que contraria as normas vigentes e apresenta riscos

diretos aos trabalhadores, à saúde pública e ao meio ambiente.



O que deve ser considerado como resíduos de serviços de saúde?

Dentre os resíduos considerados perigosos, situam-se os resíduos de serviços

de saúde, que são, conforme art. 13, alínea g, da Lei 12.305/2010, aqueles:

“Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte

classificação:

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do

Sisnama e do SNVS;



Vimos que resíduos de serviços de saúde, são os gerados nos

serviços de saúde. Mas, afinal, que são considerados serviços de saúde?

Para responder a este questionamento, a ANVISA, através de sua diretoria

colegiada, publicou a norma RDC 222/2018, que define os geradores de

resíduos de serviços de saúde:

“ Art. 2º Esta Resolução se aplica aos geradores de resíduos de

serviços de saúde- RSS cujas atividades envolvam qualquer etapa do

gerenciamento dos RSS, sejam eles públicos e privados, filantrópicos, civis

ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa.



§ 1º Para efeito desta resolução, definem-se como geradores de RSS todos os

serviços cujas atividades estejam relacionadas com a atenção à saúde humana ou

animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar; 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 de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos

farmacêuticos, importadores, distribuidores de materiais e controles para diagnóstico in

vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de

piercing e tatuagem, salões de beleza e estética, dentre outros afins.”



Também, a Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005, estabelece de forma

similar:

“Art. 1o Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com o atendimento

à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de

campo; laboratórios analíticos de produtos para 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 de saúde; centros de controle de zoonoses;

distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de

materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde;

serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares.”





Sabedores então, do que deve ser considerado resíduo

de serviço de saúde e quem deve ser considerado como

gerador, passemos à classificação de tais resíduos.

Em síntese, os resíduos de serviços de saúde, estão

classificados da seguinte forma, nos termos normas

regulamentadoras (RDC 222/2018, CONAMA 358/2005, NBR

12807:1993 e NBR 12808:1993):



CLASSIFICAÇÃO 
DOS RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE 
SAÚDE



GRUPO A

A Resíduos com a possível

presença de agentes biológicos

que, por suas características,

podem apresentar risco de

infecção.



Subgrupo A1

- Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os

medicamentos hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos, atenuados ou inativados;

meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos

de laboratórios de manipulação genética.

- Resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais, com

suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, microrganismos com

relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne

epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido.

- Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má

conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta.

- Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais

resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.



Subgrupo A2

- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais

submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem

como suas forrações, e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de

microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram

submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.

Subgrupo 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 seus familiares.



Subgrupo A4

Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados.

Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento
médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. Sobras de amostras de laboratório e seus
recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem
sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e
risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença emergente que se torne
epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com
suspeita de contaminação com príons.

Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro
procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo. Recipientes e materiais resultantes
do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
Peças anatômicas (órgãos e tecidos), incluindo a placenta, e outros resíduos provenientes de
procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica.

Cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais
não submetidos a processos de experimentação com inoculação de microrganismos. Bolsas
transfusionais vazias ou com volume residual pós transfusão.



Subgrupo A5

Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para príons, de

casos suspeitos ou confirmados, bem como quaisquer materiais

resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, suspeitos ou

confirmados, e que tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta

infectividade para príons.

- Tecidos de alta infectividade para príons são aqueles assim definidos em

documentos oficiais pelos órgãos sanitários competentes.



GRUPO B

Resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública

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

reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade.

- Produtos farmacêuticos

- 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 dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas.

- Demais produtos considerados perigosos: tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos.



GRUPO C

Qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos

níveis de dispensa especificados em norma da CNEN e para os quais a reutilização é

imprópria ou não prevista.

- Enquadra-se neste grupo o rejeito radioativo, proveniente de laboratório de pesquisa

e ensino na área da saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e

radioterapia, segundo Resolução da CNEN e Plano de Proteção Radiológica aprovado

para a instalação radiativa.



GRUPO D

Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

- Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, gorros e
máscaras descartáveis, resto alimentar de paciente, material utilizado em antissepsia e
hemostasia de venóclises, luvas de procedimentos que não entraram em contato com sangue ou
líquidos corpóreos, equipo de soro, abaixadores de língua 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 assistência à saúde.

- Forrações de animais de biotérios sem risco biológico associado.

- Resíduos recicláveis sem contaminação biológica, química e radiológica associada.

- Pelos de animais.



GRUPO E

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de

barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas,

pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares;

ponteiras de 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.





Até agora, sabemos então, o que são resíduos de serviços de saúde, quem gera este tipo de

resíduo, e a classificação individualizada(tipologia) de resíduos considerados como de serviços de

saúde.

A partir daqui, nasce o questionamento: já que estou classificado como gerador, e,

efetivamente gero alguns dos resíduos listados na legislação, o que devo fazer com estes resíduos?

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) contém

instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos

principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos

resíduos sólidos, além de balizar a responsabilidade dos geradores de resíduos sólidos e o poder

público, bem como os instrumentos jurídicos e econômicos aplicáveis para estabelecer

mecanismos de gestão integrada e o gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos sólidos.

Tal responsabilidade, vem inserta nos artigos 1º, 20 e 27, da citada lei:



“Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos

aplicáveis.

§ 1o Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito

público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos

sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao

gerenciamento de resíduos sólidos.



Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13;(já

apontado acima, alínea g trata sobre serviços de saúde)

Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela

implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos

aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24.

§ 1o A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou

destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas

físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados

pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.”



Vê-se, pois, deve o gerador de resíduos elaborar o Plano de Gerenciamento de

Resíduos Sólidos-PGRS( para os geradores de resíduos de serviços de saúde, deve ser

elaborado o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-PGRSS)



O que é o PGRSS?

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é um conjunto

de procedimentos que contempla a geração, segregação, acondicionamento, coleta,

armazenamento, transporte, tratamento e destinação final desses resíduos.

Um adequado gerenciamento de resíduos de saúde não significa simplesmente dar

uma destinação correta para o lixo. Na verdade, vai muito além disso. É necessário um PGRSS.

Os estabelecimentos de serviços de saúde e correlatos, devem elaborar o plano devido aos

riscos à saúde pública e ao meio ambiente quando os resíduos de saúde não recebem um

gerenciamento correto.

O PGRSS é regulamentado pelas resoluções CONAMA nº 283/01, CONAMA nº 358/05 e

ANVISA RDC 222/18.



Baseado nos princípios da não geração e da minimização, também, visa ao tratamento e

disposição final daqueles, que por suas características, necessitam de processos de manejo

diferenciado.

A elaboração desse plano objetiva, também, a proteção dos trabalhadores envolvidos e a

preservação dos recursos naturais, do meio ambiente e da saúde pública.

O PGRSS deverá ser elaborado por profissional de nível superior, habilitado pelo seu

conselho de classe, com apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Certificado

de Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber.

Como dito, o PGRSS deverá conter, então, informações sobre geração, segregação,

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e destinação final desses

resíduos.(as últimas etapas, quais sejam, coleta, transporte, tratamento e destinação final,

geralmente é exercida por empresa contratada e habilitada ambientalmente, para tal)



A resolução CONAMA 358/2005/RDC 222/2018, sintetizam bem as fases a

serem aplicadas, considerando o tipo de resíduo gerado:

SEGREGAÇÃO

Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de

acordo com as características físicas, químicas, biológicas, estado físico e riscos

envolvidos. Conforme o CONAMA 358 (2005): É obrigatória a segregação dos resíduos

na fonte e no momento da geração, de acordo com suas características, para fins de

redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção

da saúde e do meio ambiente.



ACONDICIONAMENTO

Os RSS no estado sólido, quando não houver orientação específica, devem ser
acondicionados em saco constituído de material resistente a ruptura, vazamento e
impermeável.

Os sacos para acondicionamento de RSS do grupo A devem ser substituídos ao
atingirem o limite de 2/3 (dois terços) de sua capacidade ou então a cada 48 (quarenta e oito)
horas, independentemente do volume, visando o conforto ambiental e a segurança dos
usuários e profissionais. Os sacos contendo RSS do grupo A de fácil putrefação devem ser
substituídos no máximo a cada 24 (vinte e quatro) horas, independentemente do volume.

Quando houver a obrigação do tratamento dos RSS do Grupo A, estes devem ser
acondicionados em sacos vermelhos. O saco vermelho pode ser substituído pelo saco branco
leitoso sempre que as regulamentações estaduais, municipais ou do Distrito Federal exigirem o
tratamento indiscriminado de todos os RSS do Grupo A, exceto para acondicionamento dos RSS
do subgrupo A5

O coletor(recipiente onde o saco será posto) do saco para acondicionamento dos RSS
deve ser de material liso, lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento,
com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados





Grupo B

Os RSS líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de

material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques,

com tampa que garanta a contenção do RSS e identificação;

Os recipientes de acondicionamento para RSS químicos no estado sólido

devem ser constituídos de material rígido, resistente, compatível com as

características do produto químico acondicionado e identificados.



Grupo D

Os RSS do Grupo D devem ser acondicionados de acordo com as orientações

dos órgãos locais responsáveis pelo serviço de limpeza urbana

Grupo E

Os materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes

identificados, rígidos, providos com tampa, resistentes à punctura, ruptura e

vazamento.



COLETA E TRANSPORTE INTERNO

O transporte interno dos RSS deve ser realizado atendendo a rota e a horários previamente

definidos, em coletor identificado. O coletor utilizado para transporte interno deve ser constituído de

material liso, rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do

equipamento, cantos e bordas arredondados.

ARMAZENAMENTO INTERNO, TEMPORÁRIO E EXTERNO

No armazenamento temporário e externo de RSS é obrigatório manter os sacos acondicionados

dentro de coletores com a tampa fechada. Os procedimentos para o armazenamento interno devem ser

descritos e incorporados ao PGRSS do serviço. O abrigo externo deve ter, no mínimo, um ambiente para

armazenar os coletores dos RSS do Grupo A, podendo também conter os RSS do grupo E, e outro

ambiente exclusivo para armazenar os coletores de RSS do grupo D.



TRANSPORTE EXTERNO
Os veículos de transporte externo dos RSS não podem ser dotados de sistema 

de compactação ou outro sistema que danifique os sacos contendo os RSS, exceto para 
os RSS do Grupo D.



TRATAMENTO

Segundo o CONAMA 358 (2005):

Sistema de tratamento de resíduos de serviços de saúde:

conjunto de unidades, processos e procedimentos que

alteram as características físicas, físico-químicas, químicas ou

biológicas dos resíduos, podendo promover a sua

descaracterização, visando à minimização do risco à saúde

pública, a preservação da qualidade do meio ambiente, a

segurança e a saúde do trabalhador. Os produtos que

necessitam de tratamento prévio são realizados processos de

inativação para então serem descartados.



O tipo de tratamento para inativação depende do tipo de produto a ser descartado. Há várias formas

de se proceder ao tratamento por desinfecção química ou térmica. Segundo a ANVISA, as tecnologias

alternativas de tratamento de resíduos de serviços de saúde, descritas a seguir, permitem um encaminhamento

dos resíduos tratados para o circuito normal de resíduos sólidos urbanos, sem qualquer risco para a saúde

pública. São elas: descontaminação com utilização de vapor em altas temperaturas (autoclavagem); tratamento

com utilização de microondas de baixa ou de alta freqüência; e tratamento térmico por incineração. Seguem

algumas orientações referentes ao tratamento dos resíduos: GRUPO A  A1 - devem ser submetidos a

tratamento em equipamentos que reduzam ou eliminem a carga microbiana compatível com nível III12 de

inativação microbiana;  A2 - devem ser submetidos a tratamento em equipamentos que reduzam ou eliminem

a carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana;  A3 - devem ser encaminhados para

sepultamento ou tratamento. Se forem encaminhados para o sistema de tratamento, devem ser

acondicionados em sacos vermelhos com a inscrição “Peças Anatômicas”. A4 – podem ser dispostos sem

tratamento prévio em local devidamente licenciado para disposição final de resíduo do serviço de saúde;  A5 -

devem ser sempre submetidos à incineração, conforme ANVISA 222/2018 .



GRUPO B: quando não forem conduzidos a processo de reutilização, recuperação ou

reciclagem, devem ser submetidos a tratamento ou disposição final específicos.

GRUPO C: ..... .

GRUPO D: os resíduos orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore e jardinagem, sobras de

alimento e de pré-preparo desses alimentos, restos alimentares de refeitórios e de outros que

não tenham mantido contato com secreções, excreções ou outros fluidos corpóreos, podem

ser encaminhados ao processo de compostagem.

GRUPO E: os resíduos deste grupo devem ser submetidos ao mesmo tratamento do material

que o contaminou. Os RSS do Grupo E, quando contaminados por agentes biológicos,

químicos e substâncias radioativas, devem ter seu manejo de acordo com cada classe de risco

associada.



Por fim, anotamos que as etapas de gerenciamento aqui faladas, que são a

segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento

temporário, armazenamento externo, coleta interna, transporte externo,

destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos de serviços

de saúde, vem descritas na RDC 222/2018, de forma bem pormenorizada(tipos e

formas de acondicionamento; tipos e formas de armazenamento, etc) , objetiva, e

deve ser utilizada para a elaboração do PGRSS, e observada por todas as pessoas,

físicas e jurídicas, que façam parte do manejo do resíduos!





A Bio Resíduos Soluções Ambientais LTDA, tem sua matriz instalada na cidade de Rondonópolis,

segunda maior cidade do Estado de Mato Grosso, possuindo filial na cidade de Goiânia-GO, sendo

ambas polo do agronegócio, indústrias e serviços correlatos.

Surgiu no ano de 2015, após uma cisão de outra empresa atuante na área de prestação de

serviços ambientais, oferecendo as melhores soluções para os clientes quanto ao gerenciamento de

resíduos de serviços de saúde. A Bio Resíduos, com grande experiência e responsabilidade, tem um

know-how de mais de 10 anos na execução da atividade de gerenciamento de resíduos Classe I, IIA e

IIB, tendo em vista a manutenção da equipe técnica e material, que compunha a empresa anterior à

cisão.

A Bio Resíduos possui uma carteira de cerca de 2500 (dois mil e quinhentos) clientes, incluindo-

se consultórios médicos e odontológicos, clínicas médicas e veterinárias, hospitais de grande, médio e

pequeno porte, setor de saúde nas administrações públicas, Multinacionais, entre outros...

Atuamos em todo o Estado de Mato Grosso e Goiás.



De Julho de 2015 até os dias atuais, a Bio Resíduos vem realizando o

gerenciamento dos resíduos classificados como Classe I, IIA e IIB, abrangendo as etapas

da coleta, transporte, armazenamento temporário, tratamento (por meio de

autoclave/incineração) e destinação final adequada dos resíduos, de acordo com as

legislações vigentes.

Somos responsáveis pela gestão de diversos resíduos não comercializáveis.

Contamos com uma frota e equipamentos modernos, e com mão de obra-

colaboradores comprometidos, com grande expertise, realizando com eficiência e

eficácia, cada etapa do gerenciamento, não ocasionando riscos potenciais ao meio

ambiente e à saúde pública.



MISSÃO

Tendo como ação principal a

preservação do meio ambiente,

fornecemos soluções ambientais na coleta

e transporte de resíduos, garantindo que o

tratamento e a destinação final sejam

feitos da forma adequada, seguindo um

rigoroso controle de qualidade, superando

assim as expectativas de nossos clientes.



VISÃO

Crescer e desenvolver

constantemente, visando sempre a

preservação do meio ambiente, e a

satisfação de nossos clientes.



VALORES

 Responsabilidade ambiental e social;

 Excelência nas operações;

 Satisfação de nossos clientes;

 Amplo controle de qualidade;

 Segurança ao público interno e

externo

 Ética e compromisso nas atividades.



Rol Exemplificativo da Legislação Aplicável

Lei Federal n.° 12.305 de 2 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.

Decreto Federal n.° 7.404, de 23 de dezembro 2010 - Regulamenta a Lei n.° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê

Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.

Decreto Federal n.° 96.044 de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências.

Lei Estadual n.° 10.099, de 07 de fevereiro de 1994 - Dispõe sobre os resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde e dá outras providências.

Portaria n.° 204 de 20 de maio de 1997 do Ministério dos Transportes - Aprova as Instruções Complementares aos Regulamentos dos Transportes Rodoviários e Ferroviários de

Produtos Perigosos.

Portaria n.° 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do

Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.

Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres n.° 420, de 12 de fevereiro de 2004 - Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de

Produtos Perigosos.

Resolução ANVISA - RDC n.° 222 de 29 de março de 2018 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências..

Resolução CONAMA n.° 358 de 29 de abril de 2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências.

NBR 7500:2012 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

NBR 7501:2011 - Transporte terrestre de produtos perigosos — Terminologia.



NBR 7503:2012 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de emergência e envelope - Características, dimensões e preenchimento.

NBR 7503:2018 - Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de emergência e envelope - Características, dimensões e preenchimento.

NBR 9735:2012 - Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos.

NBR 10004:2004 - Resíduos sólidos – Classificação.

NBR 12235:1992 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – Procedimento.

NBR 12807:1993 - Resíduos de serviços de saúde – Terminologia.

NBR 12808:1993 - Resíduos de serviços de saúde – Classificação.

NBR 12809:1993 - Manuseio de resíduos de serviços de saúde – Procedimento.

NBR 12810:1993 - Coleta de resíduos de serviços de saúde – Procedimento.

NBR 13221:2010 - Transporte terrestre de resíduos.

NBR 14064:2003 - Atendimento a emergência no transporte de produtos perigosos.

NBR 14095:2008 - Transporte rodoviário de produtos perigosos - Área de estacionamento para veículos - Requisitos de segurança.

NBR 14652:2001 - Coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde - Requisitos de construção e inspeção - Resíduos do grupo A.

NBR 15071:2005 - Segurança no tráfego - Cones para sinalização viária.

NBR 15480:2007 - Transporte rodoviário de produtos perigosos - Plano de ação de emergência (PAE) no atendimento a acidentes.

NBR 15481:2008 - Atendimento a emergência no transporte de produtos perigosos.




