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Recomendações Gerais

 O grupo de discussão é uma oportunidade de ampliar o Diagnóstico sobre o 

tema;

 O número restrito de participantes é necessário pela dinâmica interativa 

propiciando melhores resultados;

Duração até as 12 horas

Discussão focada no tema proposto identificando as diversas percepções

 Ordenamento nas colocações (um de cada vez)
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Entidades Convidadas

1. ASFAD 
2. ABES
3. Agência  RMBH
4. AHMG
5. COPAGRESS
6. FEAM
7. FUNASA
8. ABETRE
9. SMAFIS
10. SMMA 
11. SMSA / Vigilância Sanitária
12. FHEMIG
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Temas

Percepção da  gestão e gerenciamento de RSS 

Licenciamento, elaboração e  aprovação de PGRSS

Transporte, tratamento, disposição de RSS

Papel da SLU/PBH na coleta e destinação dos RSS

Geradores de RSS

Ações do setor privado

Fiscalização
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Apresentação

São definidos como geradores de RSS

Serviços de atendimento à saúde humana e animal;

Laboratórios analíticos de produtos para saúde;

Necrotérios e funerárias;

Serviços de medicina legal;

Drogarias e farmácias;

Estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde;

Centros de controle de zoonoses;

Distribuidores de produtos farmacêuticos;

Unidades móveis de atendimento à saúde;

Serviços de acupuntura, tatuagem, entre outros similares.

(Resolução CONAMA no 358/05)

O gerador é responsável pelo 
gerenciamento de seus 

resíduos, sem que o poder 
público tenha ônus pelo 

manejo, apenas pela gestão. 
(CONAMA no 358/05)

Não há diferenciação / 

categorização legal dos 

geradores (pequeno/grande)

Há alguma discussão legal  

de diferenciação dos 

geradores?
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Apresentação

5.301

Estabelecimentos de Saúde

Em BH

92,5% Estabelecimentos Privados

6,5% Municipais

1% Federais e Estaduais

Fonte: PMGIRSS (2014), baseado no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

Estabelecimentos de saúde (ES) por esferas administrativas cadastrados no CNES

Como identificar/mapear  os geradores existentes?
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Apresentação

Grupo Característica Composição RSS

A Biológico 15%

B Químico 3%

C Radioativo 1%

D Semelhante aos domiciliares, com 

recicláveis

80%

E Perfurantes, cortantes e abrasivos 1%

Fontes CONAMA no 358/05 OMS / PMGIRSS, 2014

Classificação e Composição dos  RSS

RSS representam 
1 a 3% dos RSU 

(PMGIRSS, 2014) 
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Percepção da gestão e gerenciamento de RSS 

Qual a percepção do  atual sistema de manejo e gestão de RSS em Belo Horizonte?

Qual a percepção sobre a legislação vigente? 

Os geradores conhecem e atendem às exigências legais?
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Percepção da gestão e gerenciamento de RSS 

Estimativa de Geração

DADOS DE GERAÇÃO DE RSS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

Fonte: PMGIRSS, 2014

Como estimar a geração de RSS em “pequenos e grandes” geradores?
E em se tratando da geração domiciliar?
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Geradores de RSS / Setor Privado

Quais boas práticas de gerenciamento de RSS realizadas na RMBH merecem destaque?

O setor privado tem desenvolvido ações em prol da não geração de RSS?

O setor privado tem desenvolvido ações em prol da segregação de RSS?

Quais ações de educação ambiental realizadas na RMBH merecem destaque?

Qual a duração ? Qual o motivo de implantação? Trouxe resultados?

Como a logística reversa de medicamentos é avaliada pelo setor?
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Papel da SLU/PBH na coleta e destinação dos RSS

Como é avaliada a mudança de atuação da SLU/PBH na coleta e destinação de 

RSS? Como é avaliada a situação atual?
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Atuação SLU
Manejo RSS

Até 2014

Após 2014

• Coleta/destinação de RSS (infectantes  e  comuns) – segregados
• Cobrança – taxas distintas
• Serviço prestado à todos os geradores com PGRSS interessados

• Interrupção da coleta/destinação de RSS Infectantes 
• Manutenção da coleta/destinação de RSS Comuns (não infectantes)
• Manutenção da cobrança pelo serviço
• Serviço prestado aos geradores com PGRSS aprovado e implantado



Licenciamento, elaboração e  aprovação de PGRSS

Qual a percepção do licenciamento de veículos de RSS?

Veículos Licenciados

69 

Veículos Licenciados

23

Organizações com veículos licenciados
Fonte: SLU, 2015.
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Licenciamento, PGRSS e Fiscalização

Qual a percepção do processo de aprovação de PGRSS?

Como os pequenos geradores avaliam o processo de aprovação de PGRSS?

Os geradores tem utilizado o PGRSS como instrumento de gerenciamento?

PGRSS Protocolados SLU

10.000

PGRSS

Protocolados

1.200 aprovados

2.700 aprovados, mas não implantados

2.100 a serem analisados

4.000 Arquivo morto

Fonte: PBH, 2015.
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Licenciamento, PGRSS e Fiscalização

Há transportadores de RSS não licenciados atuando no município?

Como os geradores escolhem os transportadores e áreas receptoras? A legalidade é 

critério de seleção? Há dificuldades em contratar empresas licenciadas?

Qual a percepção quanto a fiscalização aos geradores e transportadores?

Qual a percepção da atual capacidade instalada (qualiquantitativa) de 

tratamento/destinação de RSS passível de atender à demanda da RMBH?
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Transporte, tratamento, disposição de RSS

A coleta e transporte externo consistem no recolhimento de resíduos em abrigos
projetados e na sua remoção até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-
se de técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a
integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente.

Segundo o Decreto N° 12.165/05 o tratamento de RSS consiste:

“na aplicação de métodos, técnicas ou processos que alteram as características
físicas, físico-químicas, químicas ou biológicas dos resíduos, podendo promover a sua
descaracterização, visando a minimização do risco à saúde pública, a preservação da
qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador. 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.”


