
GESTÃO DE RESÍDUOS E COVID19

 

Documento elaborado por integrantes da Comissão de Estudos Especiais de Resíduos de Serviços de
Saúde da Associação Brasileira de Normas Técnicas (CEE 129 ABNT) e pelas Câmaras Temáticas
Nacionais da ABES de Resíduos Sólidos, Saúde Ambiental e Comunicação, adaptado pela KWM
(Kapersul Waste Management).



DECLARAÇÃO DE
SERVIÇOS ESSENCIAIS

A atividade de gestão de resíduos é
essencial para o equilíbrio e constância das
operações de nossos clientes,
especialmente aqueles ligados à produção
de alimentos e medicamentos. 
 

Desta forma, caso necessitem, podemos
emitir uma declaração da importância
da prestação do nosso serviço para a
continuidade de suas operações.
 

Solicite sua declaração  para os contatos
que estão no final deste material. 
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SOBRE O COVID 19
Coronavírus é uma família de vírus que
causam infecções respiratórias. O novo
agente do coronavírus foi descoberto em
31/12/19 após casos registrados na China.

Provoca a doença chamada de coronavírus
(COVID-19). Os primeiros coronavírus
humanos foram isolados pela primeira vez
em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus
foi descrito como coronavírus, em
decorrência do perfil na microscopia,

parecendo uma coroa. A maioria das
pessoas se infecta com os coronavírus
comuns ao longo da vida, sendo as crianças
pequenas mais propensas a se infectarem
com o tipo mais comum do vírus. Os
coronavírus mais comuns que infectam
humanos são o alpha coronavírus 229E e
NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1...
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TEMPO DE PERMANÊNCIA EM DIFERENTES
MATERIAIS
 

AR

COBRE

PAPEL

PLÁSTICO
AÇO INOX



MANEJO DE RESÍDUOS DURANTE A PANDEMIA
SERVIÇOS QUE NÃO PODEM PARAR
O serviço de coleta regular dos resíduos é fundamental neste momento e precisa ser
intensificado e melhorado onde é precário. A frequência deve ser a maior possível dentro das
condições dos serviços.
A limpeza urbana também é muito importante para a limpeza das ruas   afastamento dos
resíduos. No entanto, em regiões secas, para evitar espalhamento de contaminantes, sugere-

se sejam umedecidos os locais de varrição e, onde for possível, utilizar o process mecanizado.

 

O QUE DEVE PARAR
Os serviços de coleta seletiva, transporte e de manejo nas Instalações de Recuperação dos
Resíduos tornam-se inviáveis neste período, devido aos riscos que apresentam e devem ser
paralisados. Os catadores de materiais recicláveis devem ser compensados por meio de um
AUXÍLIO SOCIAL TEMPORÁRIO, a ser instituído nos governos locais.
 

 

SEGURANÇA MÁXIMA PARA TODOS
Devido à disseminação do coronavírus, TODOS os cidadãos e os trabalhadores do setor de
resíduos estão expostos a riscos de contaminação biológica e devem seguir rigorosos
protocolos de higiene e participar dos treinamentos.
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as empresas contratadas e seus servidores;
aos servidores públicos e os trabalhadores da limpeza urbana;

tomar as medidas técnicas com relação aos serviços prestados;
remunerar catadores cujos serviços sejam interrompidos com auxílio social temporário;

exigir e fiscalizar o cumprimento do que for determinado;

orientar a população sobre como proceder com relação aos resíduos.

Orientar quanto aos cuidados necessários com relação à saúde:
 

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS
identificar, avaliar e proteger dos de riscos dos seus profissionais;
utilizar os EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva;

garantir o uso dos EPI, sua manutenção, operação e disposição final;
implantar uso de sinalizadores alertando sobre o que fazer;
implantar um programa de educação e treinamento para o pessoal;
assegurar a quantidade e a qualidade dos materiais de proteção;

higienizar constantemente do ambiente, e os equipamentos;
manter o ambiente de trabalho aerado e os veículos e equipamentos limpos;
realizar limpeza de ruas, com umedecimento anterior ou mecanizada;

utilizar, tanto quanto possível, apenas varrição mecanizada com umedecimento;

disponibilizar álcool gel e sabão para lavagem das mãos em todos os ambientes de
trabalho;

distribuir constantemente luvas e máscara facial;
desinfetar as cabines dos veículos e equipamentos nas mudanças de turno;

manter distância mínima de um metro entre trabalhadores;
liberar do trabalho para o pessoal com problemas pulmonares, doenças respiratórias e
outras crônicas, como diabetes;
liberar do trabalho as trabalhadoras gestantes e lactantes;
liberar do trabalho os trabalhadores com mais de 60 anos;
comunicar qualquer problema relacionado ao coronavírus.

acompanhar as ações do Executivo para minimizar os impactos da crise;

discutir com o Executivo e aprovar forma de remuneração dos catadores com um auxílio
social temporário;

exigir e fiscalizar o cumprimento do que for determinado;

orientar a população sobre como proceder com relação aos resíduos.

RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO
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Resíduos das atividades assistenciais de saúde:
 

Os resíduos provenientes das atividades assistenciais de pacientes suspeitos ou confirmados
de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) devem ser classificados segundo a RDC
222/2018 e Resolução CONAMA 358 como resíduos de serviços de saúde do Grupo A (sub
grupo A1), IN 13 Ibama no 18 0102, ABNT 12808, risco biológico, resíduos com presença de
agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção.

 

Os resíduos devem ser acondicionados, em sacos vermelhos (recomendamos duplo, para
maior segurança, até o final da pandemia), e quando ocorrer o fechamento, dê preferência ao
lacre, ou duplo nó, para um melhor fechamento e garantia de isolar o material dentro do saco.

Esse saco deve ser identificado com o símbolo de substância infectante.

RESÍDUOS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DE
PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE
INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Resíduos produzidos em empresas de ônibus, metrô, trem, hotéis, rodoviárias, portos, e
aeroportos e outros com elevada concentração de pessoas:
 

Para situações com caso(s) suspeito(s) ou confirmado(s) de infecção por coronavírus (COVID-

19), os resíduos produzidos pelo(s) cliente(s) e por quem lhe(s) tenha prestado assistência são
equiparados a resíduos de serviços de saúde, risco biológico ( grupo III) , grupo A, subgrupo A1.
Esses resíduos devem ser acondicionados em sacos plásticos duplo na cor vermelha. Quando
o saco estiver cheio - enchimento máximo até 2/3 (dois terços) da sua capacidade, deve ser
bem fechado, de preferência com lacre, e colocado em contentor com abertura não manual e
com tampa.

 

Esses resíduos devem ser mantidos segregados e devem ser encaminhados para empresas de
coleta de resíduos de serviços de saúde, licenciadas para esse fim, com contratação sob a
reponsabilidade da empresa.
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Resíduos produzidos nos domicílios de pacientes que estão em isolamento domiciliar:
 

Todos os resíduos produzidos pelo paciente em isolamento no domicílio e por quem lhe
prestar assistência, caso suspeito ou confirmado de infeção por COVID-19, devem ser
separados, colocados em sacos de lixo resistentes e descartáveis, fechamento com lacre ou nó
quando o saco tiver até 2/3 (dois terços) de sua capacidade. O saco deve ser colocado em
outro saco limpo, resistente e descartável, de modo que os resíduos fiquem acondicionados
em sacos duplos, bem fechados e identificados, de modo a não causar problemas para o
trabalhador da coleta e nem para o meio ambiente. Depois, seguir normalmente para os
coletores de resíduos urbanos. Se o paciente estiver em condomínio, necessário informar ao
síndico ou responsável pelas medidas de segurança e higiene do coletor ou funcionário
destinado a função.

 

O prestador de serviço de saúde, que acompanha o tratamento do paciente em seu
domicílio, poderá providenciar que os resíduos gerados pelo paciente nesse domicílio
recebam coleta e tratamento adequados, como seus próprios resíduos. Desta forma, o envio
de kit com sacos plásticos vermelhos e lacres devem ser de responsabilidade do
estabelecimento, bem como a coleta dos resíduos.

RESÍDUOS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DE
PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE
INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
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Coleta e tratamento de resíduos:
 

A coleta de resíduos deve ser realizada pelos coletores treinados e com uso de EPIs
apropriados. Os EPIs devem ser máscaras PFF2, luvas, botas e óculos como EPI. Após o uso dos
EPI, estes devem ser higienizados e desinfetados. Lavagens de mão com água e sabão e uso
de álcool gel devem ser regra para os trabalhadores da coleta interna e externa.

 

Ao final do dia, recomenda-se aplicação de Hipoclorito de Sódio 2% no interior do veículo de
transporte de resíduos. Na unidade de tratamento, recomenda-se a higienização diária com
Hipoclorito de Sódio 2%. Os resíduos do Grupo A1, devem ser submetidos a processos de
tratamento em equipamento que promova redução de carga microbiana compatível com
nível III de inativação e devem ser encaminhados para aterro sanitário licenciado ou local
devidamente licenciado para disposição final de resíduos de serviços de saúde. Os sistemas de
tratamento por autoclave e incineração são comumente utilizados. Esses sistemas com
tecnologia adequada devem ser devidamente licenciados, pelo órgão ambiental responsável.
 

As empresas de coleta e tratamento de resíduos de serviços de saúde devem estar preparadas
do para o aumento da frequência da coleta e do tratamento dos resíduos e devem priorizar as
unidades de saúde e empresas de ônibus, metrô, trem, hotéis, rodoviárias, portos e aeroportos
e outros com elevada concentração de pessoas
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Quarentena dos resíduos recicláveis:
 

Recomenda-se aos domicílios com caso confirmado de Coronavírus (COVID19), não entregar
resíduos recicláveis aos catadores, a fim de não expor esses trabalhadores ao risco.

Recomenda-se que os resíduos da coleta seletiva fiquem em um local separado e
armazenado durante um período de tempo.

Devido ao desconhecimento sobre como e por e por quanto tempo o Covid-19 pode ser
transmitido por contato com os objetos, não é possível sugerir um prazo para quarentena dos
materiais recicláveis.

RESÍDUOS DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DE
PACIENTES SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE
INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
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PLANO DE CONTINGÊNCIA

procedimentos dos resíduos oriundos de paciente em isolamento nos domicílios;
tratamento dos resíduos oriundos das áreas com concentração de casos confirmados;
aumento da frequência de cobertura nos aterros;
aumento na coleta dos resíduos;
elaboração e avaliação dos planos de contingência;

garantia de funcionamento dos serviços mínimos de coleta e tratamento. e outros.

Os Municípios e outras entidades envolvidas na coleta de resíduos, podem prever, nos seus
planos de contingência, alteração no quadro de funcionários na ativa e aumento da
frequência de coleta de resíduos, limpeza e higienização de veículos e contentores e uso de
desinfetante principalmente na cabine e locais de pegas e tampas.
 

Para aquele município que não possui plano de contingência, sugere-se sua
elaboração urgente. 

 

Recomenda-se a criação da Comissão Municipal de Gestão de Resíduos em situação de
pandemia por Coronavírus (COVID-19), coordenada pelo órgão municipal de limpeza pública
e com entidades de coleta, tratamento e recicláveis, meio ambiente, saúde, a fim de articular-
se para ações locais efetivas e patronizadas sobre:
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CUIDADOS ESCRITÓRIOS E
HOME OFFICE
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Higienização de celulares, teclados e mouses com álcool em
gel;

Evitar o compartilhamento de equipamentos (smartphones,
notebooks, fones, etc...);

Painéis e mesas de scanners e impressoras devem ser
higienizadas; 

 Relógios Ponto também devem ser higienizados e usuários
utilizarem álcool em gel após a batida de ponto;

Computadores que são compartilhados entre outros usuários; 

 

 

 

 

CONTEÚDO RELEVANTE GRATUITO 
PARA SEU DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL:
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Harvard: A famosa Universidade Harvard, nos Estados Unidos, liberou mais de 100 cursos

gratuitos (totalmente em inglês) em sua plataforma online para diversas áreas. Entre elas,

estão: Artes e Design, Ciências Sociais, História e Ciência Ambiental. Os cursos podem ser

acessados diretamente no site da universidade.

Udemy: A rede abriu mais de 400 cursos gratuitos para quem deseja aprender técnicas

básicas de informática. De Excel a aulas mais complexas, como programação para crianças

com ferramenta do MIT. Confira os cursos no site da Udemy.

Senai: O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com 12 cursos online

gratuitos com certificação. Os temas são: Consumo Consciente de Energia, Desenho

Arquitetônico, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Finanças Pessoais, Fundamentos

de Logística, Logística de Programação, Propriedade Intelectual, Segurança do Trabalho,

Metrologia, Noções Básicas de Mecânica Automotiva e Tecnologia da Informação e

Comunicação. Todos os cursos dão certificado aos alunos. Mais informações no site.

LinkedIn: O LinkedIn liberou gratuitamente o conteúdo chamado “Trabalho Remoto:

Colaboração, foco e produtividade”. São mais de 10 tópicos de estudo com professores,

escritores e especialistas de diversas áreas, somando mais de 10 horas de curso. Para acessar

o conteúdo, basta ir ao site do LinkedIn e escolher o tópico que você quer estudar.

 

 

 



FALE COM O NOSSO TIME
Seguiremos em prontidão para lhe atender.

JAMES  LOPEZ JENNY  JOHNSON
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ALEXANDRE  KUHN

GERENTE  COMERC IAL

KUHN@KWM .ECO .BR
( 4 1 )  99289 - 2 3 9 4

LEON  MIECOANSK I

EXECUT IVO  TÉCN ICO  COMERC IAL

L EON@KWM .ECO .BR
 ( 4 1 )  98 7 5 5 - 3 1 0 6

ALEXANDRE  UCHAK

EXECUT IVO  TÉCN ICO  COMERC IAL

COMERC IA L@KWM .ECO .BR
( 4 1 )  99 1 6 5 -98 79

FAB IO  QUADROS
PROCESSOS  E  DOCUMENTAÇÕES
FAB IO .QUADROS@KWM .ECO .BR

( 4 1 )  99 56 1 - 5 4 3 2
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REFERÊNCIAS
http://abes-dn.org.br/
https://coronavirus.saude.gov.br/
https://smart-lighting.es/permanencia-coronavirus-activo-diferentes-superficies/ 
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/coronavirus-cursos-online-gratuitos-para-fazer-
durante-a-quarentena/


