


RESÍDUOS SOLIDOS: COMO GARANTIR A 
PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA, DOS 

TRABALHADORES DO SETOR, E PREVENIR            
A DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA? 



GESTÃO PÚBLICA DOS RESÍDUOS SOLIDOS 
E GARANTIA DA SAÚDE 



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 e afastamento dos resíduos. No
entanto, em regiões secas, para evitar o
espalhamento de contaminantes, sugere-se sejam
umedecidos os locais de varrição e, onde for possível,

SERVIÇOS 
QUE NÃO 

DEVEM 
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. 

SERVIÇ
O QUE 
DEVE 

PARAR



RESPONSABILIDADES DO PODER 
PÚBLICO

Orientar quanto aos cuidados necessários com relação 

à saúde:

 as empresas contratadas e seus servidores;

 os 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 



RESPONSABILIDADES DO PODER 
LEGISLATIVO

 acompanhar as ações do Executivo para 

minimizar os impactos da crise;

 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.



RESPONSABILIDADES DAS EMPRESAS 
CONTRATADAS

 identificar, avaliar e proteger de riscos 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 



 higienizar constantemente o ambiente e 

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.

RESPONSABILIDADES DAS EMPRESAS 
CONTRATADAS



 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 o pessoal com problemas 

pulmonares, doenças respiratórias e outras 

crônicas, como diabetes;

 liberar do trabalho as trabalhadoras gestantes 

e lactantes;

RESPONSABILIDADES DAS EMPRESAS 
CONTRATADAS



RESPONSABILIDADE DOS 
TRABALHADORES

 higienizar as mãos com água, sabão, álcool gel;

 limpar, desinfetar e higienizar espaços e 

equipamentos de trabalho;

 utilizar EPI (luvas, máscaras e botas);

 evitar contato com elementos pontiagudos;

 manusear elementos cortantes com todo o 

cuidado;

 vacinar-se;

 não compartilhar objetos de uso pessoal;

 evitar os vapores emitidos na compactação dos 

resíduos;



RESPONSABILIDADE DOS CIDADÃOS/PACIENTES 

COVID-19 EM ISOLAMENTO NO DOMICÍLIO E POR 

QUEM LHE PRESTAR ASSISTÊNCIA OS RESÍDUOS 

DEVEM SER:

 separados, colocados em sacos de lixo resistentes 

e descartáveis;

 fechados com lacre ou nó quando o saco tiver até 

2/3 (dois terços) de sua capacidade;

 introduzido o saco em outro saco limpo, 

resistente e descartável, de modo a se 

apresentarem em sacos duplos;

 fechado e identificado, de modo a não causar 

problemas para o trabalhador da coleta e nem 

para o meio ambiente;

 encaminhado normalmente para a coleta de 



GESTÃO PÚBLICA DOS RESÍDUOS 
SOLIDOS 

E GARANTIA DA SAÚDE
SITUAÇÃO NAS AMÉRICAS

 ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, CHILE, ARGENTINA 

(cidades)

Ampliação cuidados com a saúde;

Problemas de contaminação trabalhadores;

Pagamento de salários com/sem prestação dos 

serviços;

Interrupção da coleta seletiva

Interrupção coleta volumosos

Interrupção de compostagem

Orientações sobre cuidados domiciliares



GESTÃO PÚBLICA DOS RESÍDUOS 
SOLIDOS 

E GARANTIA DA SAÚDE - SITUAÇÃO 
DOS CATADORES NO BRASIL - AUXÍLIO 

SOCIAL 

 Trabalhadores com contrato de trabalhos

Remuneração pela interrupção do trabalho

Apoio renda complementar

 Trabalhadores avulsos

Interdição de entrada nos lixões 

Apoio renda social temporária

Apoio com cesta básica, materiais de higiene e 

vestuário



A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL – ABES 

CÂMARAS TÉCNICAS DE RESÍDUOS SOLIDOS, DE

SAÚDE  AMBIENTAL E DE COMUNICAÇÃO 

RECOMENDAM PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS NO BRASIL DURANTE A SITUAÇÃO DE PANDEMIA 

POR CORONAVÍRUS (COVID-19) 

•

Heliana Kátia Tavares Campos
Engenheira civil e sanitarista

Mestre em Desenvolvimento Urbano
Coordenadora da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos

ktcampos@gmail.com


