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1. Considerações
Seguindo orientações internacionais a ABRELPE organizou as boas práticas para assegurar
uma adequada gestão dos resíduos sólidos.
A prestação dos serviços de limpeza urbana é essencial para a proteção do meio ambiente e
da saúde humana, e não pode ser interrompida, mesmo durante processos epidêmicos. Por conta
desse caráter de essencialidade, é indispensável assegurar que tais serviços sejam diariamente
executados, pois contribuem para auxiliar na prevenção da transmissão do coronavírus, bem como
de outras doenças e endemias decorrentes de acúmulo e má gestão de resíduos, que por sua vez têm
o condão de afetar a imunidade das pessoas, o que seria uma agravante no quadro atual. Nesse
sentido, é de grande importância que as atividades de coleta, transporte e destinação de resíduos
sólidos urbanos e de serviços de saúde sejam considerados serviços mínimos essenciais à garantia da
saúde pública nas situações de emergência, e principalmente durante a adoção de medidas de
quarentena e isolamento, garantindo-se a prestação de tais serviços e a circulação plena dos
trabalhadores e equipamentos necessários.
Estima-se que, durante o período de emergência sanitária decorrente da Pandemia de
COVID-19, e por conta das medidas de quarentena, isolamento e distanciamento social adotadas
deverá ser observado um aumento relevante na quantidade gerada de resíduos sólidos domiciliares
(15-25%) e um crescimento bastante considerável na geração de resíduos hospitalares em unidades
de atendimento à saúde (10 a 20 vezes).
A situação extraordinária e o aumento das quantidades certamente demandarão um
rearranjo das soluções logísticas e operacionais, no entanto o manuseio dos resíduos sólidos quando
executado conforme as normas operacionais e de saúde e segurança aplicáveis não exigirá medidas
adicionais, pois historicamente tais atividades não constituem um canal de transmissão de doenças
e até o presente momento não existem evidências nesse sentido com relação ao novo Coronavírus.
Assim, segundo a Organização Mundial da Saúde, as orientações já existentes para a
prestação segura e eficiente desses serviços no dia-a-dia são suficientes para a contenção da
transmissão do novo vírus. Importante ressaltar, porém, que se faz imperativo manter e priorizar o
direcionamento dos recursos necessários ao pleno funcionamento das atividades, que serão
oneradas para fazer frente à situação extraordinária, medida que se mostra indispensável para a
continuidade de tais serviços essenciais e em respeito aos trabalhadores que são fundamentais para
a manutenção da sadia qualidade de vida nas cidades em qualquer situação, principalmente em
momentos de crise, desempenhando um trabalho de primordial importância para viabilizar a saúde
e segurança ambiental para todos os cidadãos.
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2. As medidas, que serão aplicadas conforme necessidade, foram mapeadas e divididas em
preventivas, administrativas e operacionais
A Prefeitura de Itapajé, em parceria com JOB apresenta um plano de contingência de gestão
de resíduos sólidos para o Município de Itapajé, em razão da pandemia do COVID-19. As ações foram
elaboradas em parceria com os consórcios de varrição e coleta domiciliar, e foram divididas em três
etapas: preventivas, administrativas e operacionais.
Essas medidas visam garantir a proteção da saúde pública dos colaboradores e prevenir a
disseminação do vírus. O plano segue as diretrizes da Associação Internacional de Resíduos Sólidos
(ISWA) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de Portugal, com a colaboração da Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELP).
2.1 Ações Preventivas
As ações preventivas buscam orientar, comunicar e dar suporte ao quadro de funcionários
operacionais e administrativos da limpeza urbana. Entre as ações estão:





Ampliação dos protocolos de higiene com distribuição de álcool gel, sabonete líquido e
intensificação da limpeza em áreas comuns;
Inclusão do tema nos Diálogos Diários de Segurança (DDS) com os colaboradores;
Campanhas internas com cartazes informativos com orientações e prevenções. Dentre os
temas abordados, todos os agentes de limpeza são reorientados sobre a importância da
utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s);
Reforço de treinamento e fiscal dos colaboradores de resíduos de saúde, especialmente uso
de EPI.
2.2 Ações Administrativas

Para as medidas administrativas devera ser criado um comitê de crise entre as lideranças
dos consórcios de limpeza para monitorar, acompanhar e tomar as principais decisões durante o
período. Dentre as ações discutidas e tomadas, estão:


- A fim de evitar aglomerações, o horário de entrada e saída dos funcionários poderá ser
flexibilizado, além da possibilidade do remanejamento de funcionários que estão em grupo de risco,
com adiantamento das férias, Trabalho à distância (remoto);



Funcionários que apresentem sintomas de gripe, vírus ou qualquer outra doença que
ameace a sua saúde e das demais pessoas, poderá ser afastado;
Para poder garantir os serviços de limpeza na cidade, alguns itens críticos poderão ser
estocados, como sacos de lixo e EPI’s;
Aplicação de vacinas contra a gripe, especialmente grupos de risco;
Contratação de colaboradores temporários para suprir possíveis ausências;
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2.3 Operacionais
Para manter os serviços de coleta domiciliar e limpeza pública durante a pandemia, foram
estruturadas algumas medidas operacionais que podem impactar no dia a dia dos funcionários e da
população. São elas:











Caso seja decretado isolamento social generalizado (quarentena) serão considerados
serviços mínimos essenciais à garantia das necessidades fundamentais da população: coleta
dos resíduos domiciliares comuns e resíduos de saúde;
O serviço de coleta domiciliar comum, presente 100% das vias do município, poderá ocorrer
em até três horas depois do horário previsto, devido ao reajuste nos horários de entrada dos
coletores;
Durante a pandemia, a prioridade será coletar os resíduos hospitalares será reforçada;
A fim de diminuir a exposição dos funcionários aos resíduos contaminados, a destinação dos
resíduos recicláveis deverá ser realizada sem qualquer triagem manual, dispensando a
atuação dos cooperados.;
A autarquia de varrição e coleta, por meio dos seus portais de comunicação, orientaram os
munícipes, especialmente os que estão em quarentena nas residências, sobre a importância
de reforçar os sacos de lixo para coleta domiciliar. Os materiais deverão ser ensacados 2
(duas) vezes em sacos resistentes, descartáveis e com enchimento de até dois terços da sua
capacidade;
Intensificada a limpeza e higienização dos equipamentos, garagem, alojamentos e veículos
de limpeza urbana;
Trabalhadores colaboradores usando máscaras de proteção;

Em casos de extrema necessidade de desfalque nas equipes de coleta domiciliar, as equipes
de varrição também realizarão o serviço de coleta domiciliar comum;
Prevenção de lavagem das ruas com desinfetante antibactericida, quando possível;

3 Conclusão
O plano, que será aplicado conforme as mudanças do cenário da pandemia foi dividido em
três etapas: preventivas, administrativas e operacionais. Essas medidas visam garantir a proteção da
saúde pública, dos colaboradores e prevenir a disseminação do vírus. Para garantir a segurança dos
agentes de limpeza urbana algumas ações preventivas já estão em andamento.
Quanto ao descarte do resíduo domiciliar, uma das recomendações durante o período de
quarentena é reforçar os sacos de lixo. Os materiais deverão ser ensacados 2 (duas) vezes em sacos
resistentes, descartáveis e com enchimento de até dois terços da sua capacidade. A medida busca
evitar o contato dos coletores com possíveis resíduos contaminados.
Com isso, os serviços de limpeza urbana continuam funcionando normalmente,
porém, caso seja decretado isolamento social generalizado (quarentena) e esse cenário comprometa
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parte das equipes de limpeza, serão priorizados serviços mínimos essenciais à população: coleta dos
resíduos domiciliares comuns e resíduos hospitalares. Nesse cenário, haverá reforço na frota de
veículos de saúde e a coleta dos resíduos domiciliares comuns, pode atrasar até três horas depois do
horário programado, devido ao reajuste nos horários de entrada dos coletores. Sem previsão de
suspensão.
Para evitar a exposição dos funcionários aos resíduos contaminados, a destinação dos
resíduos recicláveis deverá ser realizada sem qualquer triagem manual, dispensando a atuação dos
cooperados.
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