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Vários fatores têm contribuído para as significativas modifica-

ções ocorridas, no último século, no ambiente urbano. Entre elas,

destacamos a maior concentração da população. No Brasil, já

são 82% ocupando os espaços urbanos da cidade formal e tam-

bém da chamada informal, constituída pelas vilas e favelas. Essas

modificações contribuíram para a multiplicação dos problemas

ambientais e de saneamento básico, caracterizados pelas defa-

sagens registradas entre o nível de demandas por soluções e o

nível de atendimentos.

Nos dados oficiais da Pesquisa Nacional de Saneamento Bá-

sico (PNSB)/2002, do IBGE, referente às ações de saneamento

sobre o meio ambiente no País, há o registro do crescimento

significativo do tratamento e do abastecimento de água, mas a

limpeza urbana, a coleta e a destinação de resíduos sólidos; a

coleta e a destinação de esgotos sanitários; a drenagem pluvial e

o controle de vetores não tiveram a necessária abrangência e

eficiência capazes de universalizar o atendimento da população

urbana. Permanece, portanto, a conseqüente geração de im-

pactos e passivos ambientais, fatores decisivos para o agrava-

mento também dos problemas de saúde pública.

S o l u ç õ e s
I n t e g r a d a s

Gestão do lixo exige respostas complexas
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Segundo o IBGE, no ano 2000, dos 5.507 municípios brasilei-

ros, 97,7% eram  atendidos pelo abastecimento de água, atingin-

do um significativo contingente populacional. Os municípios servi-

dos por algum tipo de serviço de esgotamento sanitário eram

apenas 52% e municípios com coleta de esgoto nem sempre

dispunham de sistema de tratamento.

A limpeza urbana, a coleta e a destinação dos resíduos sóli-

dos, a exemplo do tratamento de esgoto, ainda apresentam gran-

des deficiências no atendimento, com reduzido número de solu-

ções sanitárias licenciadas. Como serviços públicos essenciais de

interesse local do município – o chamado peculiar interesse –, as

demandas desses serviços não foram satisfeitas na mesma pro-

porção da expansão urbana, do incremento populacional e da

conseqüente geração de resíduos, sendo poucos os municípios

cujo atendimento está sendo compatível com as necessidades

municipais.

Inconvenientes dos lixões

O ponto mais vulnerável do gerenciamento dos resíduos sóli-

dos é a destinação final, cuja gravidade está associada à crescen-

A limpeza urbana, a coleta e a destinação dos resíduos sóli-

dos ainda apresentam graves deficiências de atendimento

no País, e o lixão continua sendo o método mais adotado de

disposição final. Na expectativa da formulação de uma políti-

ca pública sobre o tema, os municípios têm hoje tecnologias

sanitárias variadas para o gerenciamento dos resíduos sóli-

dos. Qualquer que seja o modelo, ele só dará certo se for

implementado com planejamento e se estiver acompanha-

do da participação comunitária.
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longo tempo. A poluição biológica é decorrente da presença de

componentes orgânicos com patógenos, que tenham tempo

de sobrevivência no solo, enquanto a poluição química decorre

dos despejos de resíduos industriais, de resíduos perigosos e

de produtos químicos no solo.

A poluição estrutural acontece pelo uso e manejo inadequa-

do do solo, provocando processos erosivos e ocorrências de

deslizamentos dos lixões, colocando em risco a segurança da

vizinhança e dos catadores. Os lixões apresentam, portanto, evi-

dentes prejuízos ambientais e econômicos, criando um passivo

ambiental de difícil e alto custo de recuperação.

Além dos problemas de poluição, os lixões que recebem resí-

duos biológicos, de origem humana ou animal, contendo agentes

responsáveis por infecções, podem apresentar risco de trans-

missão de doenças – tanto por contato direto quanto por vias

indiretas. São mais representativas as vias indiretas, por meio da

veiculação de doenças por vetores, a exemplo dos insetos (mos-

cas, mosquitos, baratas) e roedores (ratos).

Os problemas sociais estão presentes nos lixões, onde predo-

mina o trabalho dos “catadores de materiais recicláveis”, com

estruturação informal, falta total de assistência à segurança e à

medicina do trabalho. Há, ainda, os agravantes da exploração do

seu trabalho no mercado de reciclagem, da ausência de merca-

do desenvolvido para os diversos materiais contidos nos resíduos

sólidos urbanos e das condições de pobreza e exclusão social

predominantes.

As administrações municipais, empenhadas em dar solução

satisfatória para a disposição final dos resíduos sólidos que geram,

eliminando os lixões, têm atuação lenta por dificuldades de ordem

financeira, falta de capacitação de recursos humanos, estruturação

administrativa e forma institucional em desacordo com a exigência

de autonomia e flexibilidade de ação requerida para o

gerenciamento da limpeza urbana e tantos outros fatores.

Modelos de gerenciamento

O aumento da geração de resíduos sólidos e suas composi-

ções qualitativa e quantitativa tiveram como fatores influentes prin-

cipalmente o advento da era industrial, a grande expansão urba-

na, o incremento populacional, algumas descobertas como por

te geração e composição dos resíduos sólidos, cada vez mais

diversificada, à ausência de destinação sanitária e à prática de

disposição em lixões.

O lixão continua sendo o método de disposição de resíduos

sólidos mais adotado no País, conforme se constata nas estatísti-

cas oficiais, considerando as sedes municipais e distritos, em uni-

dades de destinação: 5.993 (52,72%) são lixões; 63 (0,55%) são

lixões em áreas alagadas; 1.868 (16,43%) são aterros controla-

dos; 1.452 (12,77%) são aterros sanitários; 810 (7,13%) são

aterros de resíduos especiais; 260 (2,29%) são usinas de

compostagem; 596 (5,25%) são usinas de reciclagem; 325

(2,86%) correspondem a incineração.

Em Minas Gerais o número de lixões também prevalece so-

bre os demais sistemas de destinação dos resíduos sólidos, con-

forme dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam)

em 2005.  Considerando os 853 municípios do Estado, 566

(66,35%) têm lixões; 182 (21,33%) têm aterro controlado; 25

(2,94%) têm usina não licenciada; 54 (6,33%) têm usina de tria-

gem e compostagem; 25 (2,94%) têm aterro sanitário licencia-

do; 1 (0,11%) dispõe seus resíduos sólidos em aterro sanitário de

outro estado.

Os lixões apresentam inconvenientes de degradação

ambiental, problemas de saúde pública, problemas sociais e difi-

culdades gerenciais. É grande o número de lixões distribuídos

pelo País, com o agravante de sua caracterização locacional, qua-

se sempre em lugares que favorecem o surgimento das várias

formas de poluição: do ar, do solo, das águas, visual.

A poluição do ar ocorre pela presença do biogás, gerado pela

decomposição biológica da matéria orgânica, que tem na sua

composição, em maiores quantidades, o metano e o gás

carbônico; a fumaça da queima de resíduos; as poeiras e os odo-

res do próprio resíduo.

A poluição do solo decorre da presença do chorume, líquido

gerado na decomposição da matéria orgânica, e das caracterís-

ticas de risco de componentes dos resíduos, podendo ser uma

poluição física, biológica, química ou estrutural do solo.

A poluição física ocorre pela deposição, no solo, de resíduos

não biodegradáveis e pela presença de componentes

inorgânicos, cuja permanência sem decomposição no solo é de
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exemplo a do plástico e do alumínio, além do uso mais difundido

do papel e do vidro.

Tendo como referência a caracterização de resíduos das

maiores cidades brasileiras, os resíduos sólidos nelas gerados

podem ser agrupados em três tipos: a matéria orgânica, os ma-

teriais recicláveis e os rejeitos. A matéria orgânica integra a com-

posição dos resíduos sólidos com maior percentual de participa-

ção, com 50% a 65%; os materiais recicláveis, considerados o

papel, o plástico, os metais e o vidro, com 25% a 35%; e os rejeitos,

cujo índice se situa entre 10% e 15%.

A matéria orgânica, transformada em composto orgânico

pelo processo de compostagem, pode ser reintroduzida no ciclo

ecológico para recuperação de solos degradados, gerando be-

nefícios para o meio ambiente. Os materiais recicláveis, resultan-

tes da coleta seletiva, podem ser utilizados para fabricação de

novos produtos, reduzindo o consumo de energia, de recursos

naturais e retornando ao ciclo produtivo. Os resíduos restantes,

incluindo-se os inertes e os sem valor ecológico ou econômico

para a reciclagem, podem ser destinados em aterros sanitários

ou, no caso dos resíduos da construção civil, podem ser reciclados.

Muitas são as tecnologias sanitárias e ecologicamente corre-

tas disponíveis para o gerenciamento de resíduos sólidos por gru-

po de resíduos, que devem ser adotadas em função das peculia-

ridades de cada município. Adotar como solução única o aterro

sanitário não é a melhor alternativa para um município com voca-

ção para a agricultura ou que tenha mercado comprador de

materiais recicláveis e atuação do catador.

Qualquer que seja o modelo de gerenciamento adotado, para

que a limpeza urbana e o gerenciamento dos resíduos sólidos te-

nham eficiência, abrangência e regularidade, são necessárias, além

do uso da tecnologia adequada em cada caso, várias outras inicia-

tivas. Entre elas, ações de planejamento, legislação específica da

política do setor e participação comunitária, conseguida pela im-

plantação e continuidade de programas de mobilização social e

educação para a limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos.

Resíduos da saúde

Os resíduos de serviços de saúde são resíduos considerados

especiais e, portanto, o seu gerenciamento, desde a geração até
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A Resolução Conama nº 5, de 1993, entre outras disposi-

ções, obriga o responsável legal pelo estabelecimento gerador

de resíduos a:

a) “apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de

Serviços de Saúde à aprovação pelos órgãos de meio ambiente e

de saúde, dentro de suas respectivas esferas de competência,

de acordo com a legislação vigente;

b) manter um responsável técnico, devidamente registrado

em conselho profissional, para o correto gerenciamento dos resí-

duos sólidos gerados em decorrência de suas atividades.”

Por proposta da Superintendência de Limpeza Urbana de

Belo Horizonte (SLU/PBH) e da  Comissão de Controle de Infec-

ção Hospitalar do Hospital das Clínicas da UFMG, o então prefeito

Célio de Castro criou, em 1998, a Comissão Permanente de

Apoio ao Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde

(Copagress). Essa comissão, com a participação de órgãos e ins-

tituições de saúde, saneamento, meio ambiente, pesquisa e con-

selhos profissionais, tinha a atribuição de dar apoio à formulação

de uma política de gerenciamento para os resíduos de serviços

de saúde.

Da atuação da Copagress, constituída por 14 representa-

ções, resultou a elaboração de um Manual de Gerenciamento de

Resíduos de Serviços de Saúde de Belo Horizonte, tendo como

referência a Resolução Conama nº 5, de 1993, já que não existia

legislação estadual sobre o assunto. O manual traz, de forma

didática e em linguagem simples e prática, informações para a

elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços

de Saúde, elegendo a segregação dos resíduos na origem como

procedimento necessário para o gerenciamento por grupo de

resíduos; buscando a redução de riscos nos processamentos;

incentivando a minimização e a reciclagem de componentes em

condições seguras, a manutenção do equilíbrio ecológico e a pre-

servação da saúde pública e ocupacional.

O manual, construído de forma participativa e distribuído aos

geradores, foi o documento referência para a formulação, pelos

órgãos municipais envolvidos, da legislação e das normas técni-

cas sobre resíduos de serviços de saúde em Belo Horizonte. Foi

publicado, então, o Decreto nº 10.296, de 2000, que estabelecia

as diretrizes básicas e o regulamento técnico para apresentação

a disposição final, cabe ao responsável legal pelo estabelecimen-

to de saúde gerador, que deve gerenciá-lo por grupo de forma a

atender aos requisitos ambientais e de saúde pública.

Segundo o IBGE, na maioria das cidades do País os resíduos

de serviços de saúde, incluindo o lixo hospitalar, laboratorial e

congêneres, ainda têm gerenciamento não diferenciado, não ha-

vendo, na origem de geração, a prática da segregação por grupo

de resíduos, para fins de coleta. Todos os grupos são dispostos

juntos em lixões, apresentando os inconvenientes de ordem sani-

tária, ambiental, de segurança, de saúde pública, social, econômi-

ca, pedagógica e política. Quando a prática de segregação por

grupo de resíduos não é adotada, o resultado é a contaminação

dos resíduos do Grupo D (comuns) pelos resíduos dos demais

grupos.

Atualmente os resíduos de serviços de saúde são classifica-

dos em cinco grupos: Grupo A (infectante ou biológico), Grupo B

(químico), Grupo C (rejeito radioativo), Grupo D (comum) e Grupo

E (perfurocortante). A competência pelo gerenciamento dos resí-

duos do Grupo D é do poder público municipal e os demais grupos

cabem ao estabelecimento gerador dos resíduos. Essas compe-

tências estão definidas nas Resoluções do Conselho Nacional do

Meio Ambiente (Conama), respectivamente, nºs 5, de 1993; 283,

de 2001, e 358, de 2005, estando as duas primeiras revogadas.

Em Belo Horizonte, a partir de 1997 teve início um trabalho

voltado para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde,

começando por inspeções técnicas em 364 estabelecimentos

de saúde que resultaram na elaboração de um diagnóstico, que

foi divulgado em seminário e publicado no nº 48 da Revista Limpe-

za Pública da Associação Brasileira de Limpeza Urbana e Resí-

duos Sólidos (ABLP). Nesse diagnóstico, ficou caracterizado que

nenhum estabelecimento de saúde havia elaborado o Plano de

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, exigido pelo

Conama. A situação do acondicionamento dos resíduos era ina-

dequada na maioria dos estabelecimentos e o armazenamento

dos resíduos era impróprio, oferecendo riscos de acidentes

ocupacionais. Em decorrência desses fatores apontados no diag-

nóstico, foram implementadas várias ações, tendo como referên-

cia legal a Resolução Conama nº 5, de 1993, que estava em

vigor.
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do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde,

que envolve as fases intra e extra-estabelecimento e os aspectos

de recursos humanos. Foram publicadas também as normas

técnicas sobre acondicionamento, armazenamento e autoriza-

ção para coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde.

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saú-

de começaram a ser aprovados em 2001 pelos órgãos da Pre-

feitura de Belo Horizonte. Esses órgãos tiveram uma atuação

bastante pedagógica, já que, em razão da qualidade dos planos,

eles precisaram ser analisados várias vezes, exigindo que muitas

palestras de esclarecimento fossem realizadas nos estabeleci-

mentos de saúde.

Em outubro de 2004, a coleta de resíduos infectantes já tinha

sido ampliada em 1.470 estabelecimentos de saúde; os acidentes

de trabalho, tendo como agente causador as agulhas de injeção,

não figuravam mais nas estatísticas de acidentes da SLU/PBH; dez

empresas estavam devidamente autorizadas a fazer a coleta es-

pecial e uma usina de incineração  tratava  parte dos resíduos.

Todo esse trabalho, desenvolvido pelos geradores de resí-

duos de serviços de saúde e pela Prefeitura de Belo Horizonte,

merece o respeito de todos pelos resultados alcançados, tendo

os órgãos municipais de limpeza urbana, saúde e meio ambiente

cumprido o seu papel de contribuir na formulação de uma política

de gerenciamento, pedagógica e participativa, capaz de formar

uma nova cultura em relação aos resíduos de serviços de saúde.

Atualmente, com a vigência das legislações federais já

compatibilizadas, tanto da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa) quanto do Conama, a Prefeitura de Belo Horizonte

atualizou a sua legislação, com a publicação do Decreto nº 12.165,

de 2005.

Uma política para os resíduos

Ainda não há uma lei federal que estabeleça a Política Nacio-

nal de Resíduos Sólidos, embora existam projetos de lei em

tramitação há vários anos. A Assembléia Legislativa de Minas

Gerais, com a realização do Seminário “Lixo e Cidadania – Políti-

cas públicas para uma sociedade sustentável”, está construindo,

com ampla participação popular, o caminho para o estabeleci-

mento dessa política tão esperada  por todos nós.


