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RESUMO 

  

 

Trata o presente trabalho de avaliar os aspectos ambientais e a cadeia 

epidemiológica relacionados aos microrganismos patogênicos, encontrados nas frações 

infectantes de resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), e a definição de diretrizes 

técnicas para disposição final em valas sépticas. 

O objetivo principal da pesquisa é a definição de indicadores de contaminação 

ambiental a partir das informações sobre fatores ambientais e mecanismos de transmissão e 

penetração utilizados pelos patógenos. 

Numa etapa posterior há proposição de critérios técnico-construtivos, operacionais 

e controle de valas sépticas, utilizadas na disposição de RSSS, de forma a assegurar 

proteção ao meio ambiente e à saúde pública. 

A metodologia de pesquisa, baseada na avaliação coletiva e com a utilização da 

Técnica de Grupo Nominal, permitiu o desenvolvimento de hipóteses sobre a persistência 

ambiental dos agentes patogênicos e auxiliou na definição dos indicadores de contaminação 

ambiental. 

Para a coleta de informações específicas sobre o problema em questão foram 

aplicados questionários a uma rede de especialistas do Distrito Federal. A formação 

multidisciplinar dos participantes compreende as áreas de infectologia, epidemiologia, 

microbiologia ambiental e engenharia civil. O processo metodológico está estruturado em 

três etapas distintas. A primeira etapa consiste no levantamento de dados sobre fatores 

ambientais e cadeia epidemiológica relacionados aos microrganismos indicadores. Na 

segunda etapa há avaliação e definição dos critérios técnicos para disposição final em valas 

sépticas. Na última etapa destacam-se os critérios adotados para a seleção dos indicadores 

de contaminação ambiental. 

Foram definidos como importantes microrganismos indicadores a Mycobacterium 

tuberculosis e os vírus da Hepatite A e B, devido à possibilidade de persistência ambiental. 

Quanto à proposição de diretrizes técnicas para valas sépticas, há exigência de medidas de 

proteção ambiental e normas operacionais específicas, para controle de riscos ambientais e 

para saúde pública existentes na disposição de RSSS no solo. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work evaluates the environmental aspects and epidemiological chain 

related to the pathogenics microorganisms present in the infectious fractions of the healthcare 

solid waste (RSSS) and the definition of technical guidelines for disposal of waste. 

The main objective of the research is the definition of indicators microorganisms for 

environmental contamination. The approach is the information about environmental factors and 

transmission mechanisms, penetration ways used by the pathogens. 

Next, there is proposition for construction guidelines, operational approaches and 

control for disposal of healthcare waste in way to assure protection to the environment and the 

public health. 

The research methodology, based on the collective evaluation and using The Nominal 

Group Technique, allowed the development of hypotheses on the environmental persistence of 

the pathogenics agents and aided the definition of the indicators of environmental 

contamination. 

For the survey over the subject, a series of inquires were done to a group of 

specialists in Brasilia Federal District. The formation of the participants understands areas of 

the infectology, epidemiology, environmental microbiology and civil engineering. The 

methodological process is structured in three different stages. The first stage consists in the 

survey of data about environmental aspects and epidemiological chain related to the 

indicators microorganisms. The second stage is evaluation and definition of technical 

guidelines for disposal of healthcare waste. In the last stage detaches the criterions used for 

definition of the indicators microorganisms for environmental contamination. 

There is definition importants indicators microorganisms like Mycobacterium 

tuberculosis and Hepatitis A virus and B. There is also the proposition of technical guidelines 

for disposal of healthcare waste, with the required measures for environmental protection 

and specifics operation procedures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos sólidos gerados nos serviços de saúde (RSSS) têm-se tornado alvo de 

reflexões sobre os riscos à saúde pública e ao meio ambiente devido à possível 

periculosidade e patogenicidade concernente as suas frações infectantes (ABNT, 1993b). 

No Brasil, há mais de 30 mil unidades de saúde produzindo esses resíduos e, na maioria 

das cidades, a questão da disposição final não está resolvida, acrescentando que algumas 

unidades de saúde desconhecem a quantidade e a composição dos resíduos gerados 

(Ferreira, 1995).  

Em alguns municípios e grandes centros urbanos brasileiros, a dúvida sobre a 

periculosidade dos resíduos de serviços de saúde leva à implementação de sistemas 

diferenciados específicos, desde as usinas de incineração até a utilização crescente das 

técnicas de disposição final de resíduos infectantes no solo, denominadas valas sépticas. 

No que se refere à disposição final das frações infectantes dos resíduos de serviços 

de saúde no solo, importantes pesquisas comprovam e evidenciam a presença de 

microrganismos patogênicos (bactérias, vírus e fungos) na massa desses resíduos 

(CETESB, 1983; Trost e Filip, 1985, apud Collins e Kennedy, 1992; Silva, 1993; Haas et al., 

1996). Daí resulta a necessidade de novas considerações sobre a periculosidade dos 

resíduos de serviços de saúde, quando mal gerenciados ou dispostos sem critérios 

adequados, e podem ser baseadas na possível contaminação ambiental por esses 

microrganismos na disposição final desses resíduos, e assim contribuir para existência de 

agravos à saúde dos trabalhadores, que atuam na operação desses resíduos, e de forma 

mais ampla, até a população. Além do que, no cenário epidemiológico, a compreensão de 

doenças infecciosas veiculadas pelos resíduos de serviços de saúde não pode ser definida 

apenas pela comprovação microbiológica, sem levar em conta outros fatores como via de 

transmissão adequada, porta de entrada e hospedeiro em estado de suscetibilidade (Rutala 

et al., 1989; Zanon, 1990). 

Apesar dos questionamentos sobre a preocupação com os resíduos de serviços de 

saúde, em especial as frações infectantes, importantes trabalhos confirmam o 

reconhecimento de riscos pela sobrevivência nos resíduos de agentes dotados de elevada 

resistência às condições ambientais. Suberkeropp e Klugg (1974, apud Morel e Bertussi 

Filho, 1997) identificaram importantes patógenos nos resíduos sólidos. Nessa pesquisa, a 

Mycobacterium tuberculosis apresentou um tempo de residência ambiental de até 180 dias 

na massa de resíduos sólidos. Em outro estudo recente sobre resíduos de serviços de 

saúde, realizado pela Associação de Pesquisa Japonesa, foi demonstrada a possibilidade 

de sobrevivência da dose infectante do vírus da hepatite B ou C, durante uma semana, em 

uma gota de sangue retirada de uma agulha hipodérmica (Pruss et al., 1999). Enquanto 
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Johnson et al. (2000) apresentaram a transmissão da M. tuberculosis em trabalhadores 

numa estação de tratamento de resíduos de serviços de saúde. 

Entretanto, no contexto nacional, as opiniões divergentes sobre a periculosidade dos 

resíduos de serviços de saúde, na sua maioria, são direcionadas à ausência de fatos que 

comprovem que esses resíduos causam doenças nas pessoas nos serviços de saúde ou na 

comunidade (Zanon, 1990). O mesmo autor destacou a existência de riscos potencialmente 

infecciosos apenas aos materiais perfurocortantes, tanto hospitalares quanto domésticos, e 

os recipientes descartáveis contendo culturas. Há, ainda, destaque apenas quanto à 

preocupação da transmissão de doenças viróticas, como Hepatite B, entre os trabalhadores 

que atuam na limpeza e remoção de resíduos de serviços de saúde, a partir do contato com 

materiais biológicos contaminados (Ferreira, 1995). 

Em relação a avaliação de riscos associados aos resíduos de serviços de saúde, a 

estudos sobre a persistência/sobrevivência de microrganismos patogênicos nos resíduos 

sólidos e condições ambientais adversas, e a utilização das alternativas de disposição final 

de RSSS no solo, torna-se necessário a formulação de hipóteses sobre as possíveis formas 

de resistência ambiental desses microrganismos para o desenvolvimento de importantes 

vias de transmissão de doenças utilizadas por esses agentes. Como proposta deste trabalho 

de dissertação, a primeira etapa da metodologia consistirá em destacar os aspectos 

ambientais e a cadeia epidemiológica relacionados aos microrganismos patogênicos 

presentes nas frações infectantes de RSSS. Inclui-se também numa etapa posterior da 

pesquisa, a partir da avaliação dos fatores ambientais e mecanismos de transmissão dos 

agentes mais significativos, a proposição de diretrizes técnicas para valas sépticas, de forma 

a garantir o controle de riscos ambientais e à saúde pública na disposição de RSSS no solo. 

Propõe-se ainda, a definição dos microrganismos indicadores de contaminação ambiental. 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa é a identificação de indicadores de contaminação ambiental 

e diretrizes técnicas para a disposição final de resíduos sólidos de serviços de saúde 

(RSSS) em valas sépticas, numa abordagem multidisciplinar. 

 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

?? evidenciar os aspectos ambientais e a cadeia epidemiológica relacionados aos 

microrganismos patogênicos presentes nas frações infectantes de RSSS; 

?? identificar quais os microrganismos patogênicos, a partir das principais características 

ambientais e mecanismos de transmissão, que serão definidos como indicadores de 

contaminação ambiental; 

?? avaliar os principais fatores ambientais e os mecanismos de transmissão dos 

microrganismos patogênicos, presentes nos RSSS, que auxiliarão na avaliação ou 

definição de critérios técnico-construtivos, operacionais e de controle da disposição final 

em valas sépticas. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1  RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, SAÚDE PÚBLICA E AMBIENTE 

 

3.1.1 Resíduos de serviços de saúde 

Os resíduos provenientes dos estabelecimentos de saúde, tiveram por vários anos 

diversas denominações, sendo as mais usuais lixo hospitalar ou resíduos hospitalares, 

resíduos sépticos hospitalares, que contém agentes patogênicos, e lixo infeccioso ou séptico 

(Rutala e Weber, 1991; Akutsu, 1992; Rutala e Mayhall,1992; Ferreira, 1999). 

Uma primeira avaliação sobre o conceito atribuído aos resíduos originados nos 

serviços de saúde, mostra com alguma evidência, uma relação com os resíduos gerados 

nos  estabelecimentos hospitalares. Tal evidência é fundamentada, partindo do princípio de 

que esses estabelecimentos eram representados como únicos pontos de geração com 

produção significativa de resíduos, incluindo outras unidades (como farmácias, clínicas, 

ambulatórios, prontos-socorros), e assim as características dos resíduos hospitalares 

mereciam um maior destaque quanto ao controle sanitário e como conseqüência à 

intensificação do termo “resíduos hospitalares”. 

 No Brasil, a nova terminologia resíduos de serviços de saúde é apresentada nas 

normas NBR 12807 (ABNT, 1993a) e NBR 12808 (ABNT, 1993b). Com essa nova 

terminologia, os resíduos de serviços de saúde são conceituados como “resíduos 

resultantes de atividades exercidas por estabelecimentos geradores, de acordo com a 

classificação determinada pela NBR 12808” (ABNT, 1993a). Salienta-se que, com a 

denominação apresentada para esses resíduos, há o enquadramento de geradores 

potenciais tais como bancos de sangue, postos de saúde, laboratórios, farmácias e 

drogarias, clínicas e as diferentes especialidades (odontológicas, veterinárias) e centros de 

ensino e pesquisa voltados para saúde. 

 Quanto ao proposto pela NBR 12808 (ABNT, 1993b), essa norma classifica os 

resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos potenciais ao ambiente e à saúde pública, 

para que tenham gerenciamento adequado. Essa classificação abrange, inclusive, as 

frações consideradas similares aos resíduos comuns. A referida associação de riscos a 

esses resíduos, foi considerada pela NBR 10004 (ABNT, 1987a), que enquadra os mesmos 

como resíduos perigosos por apresentarem características de patogenicidade, pelo menos 

uma parte deles (frações infectantes).  

 O conceito de resíduos de serviços de saúde amplia a avaliação de riscos e ressalta 

os aspectos qualitativos das diferentes frações geradas nos estabelecimentos de saúde, já 

que anteriormente estava apenas direcionada às frações contaminadas por microrganismos 

patogênicos. Numa análise mais específica, os riscos também podem ser evidenciados por 



 

 5

outros tipos de resíduos, como os químicos perigosos que incluem desde antibióticos até 

drogas em alta concentração, como os quimioterápicos antineoplásicos considerados 

genotóxicos ou mutagênicos utilizados no tratamento de doenças.  

Portanto, ao se apresentar a possibilidade do gerenciamento inadequado, 

exemplificado pelas condições desfavoráveis de manuseio ou disposição final das frações 

perigosas dos resíduos de serviços de saúde, mais especificamente dos resíduos sólidos 

infectantes e parte dos especiais (químicos perigosos e farmacêuticos), amplia-se a 

discussão sobre os fatores de risco à saúde humana e ambiental. 

 Cabe salientar que os riscos atribuídos aos resíduos de serviços de saúde, nesta 

pesquisa, estão direcionados apenas às frações infectantes geradas nos diferentes 

estabelecimentos de saúde, bem como a pesquisa não inclui os resíduos líquidos 

provenientes do tratamento de doenças, apenas está dirigida aos resíduos sólidos 

infectantes.   

 

3.1.2 Classificação dos resíduos de serviços de saúde 

A classificação adequada dos resíduos de serviços de saúde facilita a segregação 

desses resíduos, reduz os riscos sanitários e gastos no seu manuseio, já que os sistemas 

mais controlados e dispendiosos serão destinados apenas às frações de resíduos 

consideradas perigosas (OPAS, 1997). 

Uma vez adotada a classificação dos resíduos de serviços de saúde, é possível 

identificar aspectos qualitativos e quantitativos das diferentes frações geradas nos 

estabelecimentos de saúde, considerando dentre outros fatores, a fonte de geração e a 

periculosidade do resíduo. Tais considerações contribuem para que, no gerenciamento, seja 

definido com critério o tipo de tratamento e disposição final para cada classe de resíduo e a 

possibilidade de minimização de riscos aos trabalhadores que manuseiam tais resíduos, 

intra e extra estabelecimentos de saúde, e ao ambiente. 

 Existem várias classificações para os resíduos de serviços de saúde. Essas podem 

ser em função das características de periculosidade, riscos à saúde pública e danos ao meio 

ambiente.  

Dentre as classificações internacionais são comumente citadas a da Organização 

Mundial da Saúde (1997) e da Environmental Protection Agency - EUA (1989). Quanto às 

orientações normativas nacionais adota-se a ABNT – NBR 12808 (1993b) e a Resolução n? 

5  do CONAMA (1993). De forma ilustrativa apresentam-se as classificações para cada 

entidade referida: 

a) Classificação da Organização Mundial da Saúde (1997) 

- Resíduos gerais: todos os resíduos não perigosos similares, por sua natureza, aos 

resíduos domésticos; 
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- Resíduos patológicos: incluem tecidos, órgãos, partes e fluídos corporais, fetos 

humanos e carcaças de animais; 

- Resíduos radioativos: sólidos, líquidos e gases de procedimentos de análises 

radiológicas, como os testes para a localização de tumores; 

- Resíduos químicos: perigosos (tóxicos, corrosivos, inflamáveis, reativos ou 

genotóxicos) e não perigosos; 

- Resíduos infecciosos: apresentam agentes patogênicos que representam séria 

ameaça à saúde; 

- Resíduos perfurocortantes: qualquer artigo que possa causar corte; 

- Resíduos farmacêuticos: incluem medicamentos com vazamento, vencidos ou 

contaminados; 

b) Classificação da Environmental Protection Agency (EPA) – EUA (1989) 
 

- Culturas e amostras armazenadas: contêm agentes infecciosos; 

- Resíduos patológicos: dejetos patológicos humanos, inclusive amostras de análises, 

tecidos, órgãos, partes e fluídos corporais; 

- Resíduos perfurocortantes; 

- Resíduos de animais; 

- Resíduos de isolamento: material proveniente do tratamento de pacientes com 

doenças altamente transmissíveis; 

- Resíduos perfurocortantes não usados. 

c) Classificação da ABNT – NBR 12808 (1993b) 
 

CLASSE A: Resíduo infectante - resíduo de serviço de saúde que, por suas características 

de maior virulência, infectividade e concentração de patógenos, apresenta risco potencial 

adicional à saúde pública. 

Tipo A.1 – Biológico 

Tipo A.2 – Sangue e hemoderivados  

Tipo A.3 – Cirúrgico, anatomopatológico e exsudato 

Tipo A.4 – Perfurante ou cortante 

Tipo A.5 – Animal contaminado 

Tipo A.6 – Assistência ao paciente 

CLASSE B: Resíduo especial - resíduo de serviço de saúde que enquadra os tipos 

apresentados abaixo: 

Tipo B.1 – Rejeito radioativo 

Tipo B.2 – Resíduo farmacêutico 

Tipo B.3 – Resíduo químico perigoso 
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CLASSE C: Resíduo comum - resíduo de serviço de saúde que não apresenta risco 

adicional à saúde pública. 

d) Classificação da Resolução n? 5 do CONAMA (1993) 
 

GRUPO A: resíduos que apresentem risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente 

devido à presença de agentes biológicos. 

GRUPO B: resíduos que apresentem risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente 

devido às suas características químicas. 

GRUPO C: rejeitos radioativos provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de 

medicina nuclear e radioterapia. 

GRUPO D: resíduos comuns - todos os demais que não se enquadram nos grupos 

anteriormente descritos. 

É fato que muitos municípios brasileiros não praticam a classificação dos resíduos de 

serviços de saúde. Diante dessa questão, alguns pontos podem ser destacados: 

desconhecimento da composição dos resíduos; volume significativo de resíduos perigosos 

“diluídos” entre os comuns; enquadramento equivocado de resíduos como perigosos e 

gerenciamento inadequado, como sistemas de tratamento e disposição final desnecessários 

e implementados com critérios técnicos e ambientais em desrespeito a aspectos legais. 

Lucas (1997) salienta que, na realização de vistorias em estabelecimentos de saúde na 

cidade de Porto Alegre, em todas as instituições, não havia atendimento à legislação 

pertinente e pelo menos um terço dos estabelecimentos apresentavam condições de manejo 

de alto risco, com descarte desordenado de materiais perfurocortantes. Além do que a falta 

de classificação ou falha na sua aplicação apresenta relevância até para os resíduos 

considerados comuns que, em determinadas condições, passam a ser considerados 

perigosos, e a destinação não controlada dessa fração pode gerar problemas à saúde 

pública.  

 Em síntese, no que tange à orientação normativa brasileira, quanto a classificação 

dos resíduos de serviços de saúde, verifica-se que não existe definição consensual. Assim, 

torna-se necessária a padronização para que seja facilitada a segregação desses resíduos e 

para evitar falhas ou erros operacionais pelas fontes geradoras. Além do que, a existência 

dessas falhas favorece o aumento do desenvolvimento de riscos do ponto de vista da saúde 

pública e ambiental. 

 

3.1.3 Análises microbiológicas e avaliação de riscos 

A principal discussão sobre os RSSS está centrada na possibilidade potencial de 

patogenicidade de suas frações infectantes. A presença e persistência/sobrevivência de 

agentes microbiológicos (bactérias, vírus e fungos) na massa desses resíduos apontam para 
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a realização de estudo epidemiológico sobre a ocorrência de doenças relacionadas a sua 

fração biológica, considerando uma via de transmissão e porta de entrada num hospedeiro 

suscetível.  

Dos estudos de caracterização microbiológica dos RSSS, no Brasil, destaca-se 

dentre os mais antigos, a pesquisa realizada pela CETESB (1983) em seis hospitais da 

grande São Paulo. As amostras analisadas foram provenientes da maternidade, centro 

cirúrgico, ortopedia, enfermaria, pronto-socorro e laboratórios. Foram comprovadas e 

evidenciadas a presença de microrganismos no grupo das bactérias (coliformes - 

Escherichia coli, Salmonella typhosa, Shigella, Pseudomonas sp, Streptococcus faecalis (ou 

Enterococos), Staphylococcus aureus); vírus (Polio tipo I, vírus da hepatite A e B, Influenza, 

Vacinia e Vírus entéricos) e, dentre os fungos, Candida albicans.  

 No trabalho de caracterização microbiológica realizada pela CETESB (1983), 

algumas conclusões merecem ser citadas, dentre as quais, que o trabalho de identificação 

dos vírus nos RSSS apresentou inúmeras dificuldades, atribuídas à presença de 

desinfetantes nos resíduos, teor de umidade variável, pH e natureza do conteúdo dos 

resíduos. Foi verificado também que a quantidade de matéria orgânica presente nos RSSS 

é um fator de importância na proliferação de microrganismos patogênicos, além do que a 

freqüência de determinadas espécies de bactérias nesses resíduos pode estar diretamente 

relacionada com o tipo de fonte geradora e resíduo gerado. 

Num estudo mais atual, ainda no Brasil, destaca-se a caracterização microbiológica 

feita por Silva (1993) nas áreas dos Centros-Cirúrgicos, Unidades de Tratamento Intensivo 

(UTI), Prontos-Socorros e Enfermarias de três hospitais de diferentes portes da cidade de 

São Paulo. Os resultados, obtidos por meio de ensaios laboratoriais com as amostras de 

resíduos coletadas das diferentes unidades, permitiram identificar as enterobactérias 

(Escherichia coli, Salmonella typhosa, Enterobacter, Citrobacter e Klebsiella pneumoniae), 

com presença significativa nos resíduos, Enterococos, Pseudomonas aeruginosa, Candida 

albicans e Mycobacterium tuberculosis.  

Destes estudos de avaliação qualitativa, anteriormente apresentados, verifica-se a 

importância dos RSSS na possível transmissão de doenças infecciosas, configurando mais 

uma fonte de infecção a ser considerada em razão da diversidade de microrganismos 

patogênicos presentes nesses resíduos.  

 Nos trabalhos internacionais, Trost e Filip (1985, apud Collins e Kennedy, 1992) 

apresentam diferentes grupos de bactérias patogênicas (Escherichia coli, Salmonella sp, 

Clostridium sp, Pseudomonas aeruginosa, Enterococos e Staphylococcus aureus) na 

descrição microbiológica realizada em alguns estabelecimentos de saúde (clínicas 

veterinárias, odontológicas e unidades de dermatologia). Nos estudos realizados por Haas 

et al. (1996), foram isoladas bactérias coliformes e vírus entéricos em amostras de origem 
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fecal presentes nos resíduos infectantes de serviços de saúde (serviços clínicos e 

veterinários) dispostos em aterros sanitários nos EUA.  

 Ao considerar os importantes resultados microbiológicos de RSSS, há 

reconhecimento de mudanças evolutivas na avaliação complexa de ocorrência de doenças a 

partir do contato e relacionadas com esses resíduos. Embora existam poucos estudos 

epidemiológicos que denotem a relação causal direta de patogenicidade associados aos 

RSSS, os importantes trabalhos de investigação microbiológica contribuem para o 

desenvolvimento de avaliações sobre o controle de riscos no gerenciamento inadequado 

dos RSSS, tanto intra como extra estabelecimentos de saúde. Além do que, a existência de 

diferentes grupos de microrganismos patogênicos na massa dos RSSS pode contribuir, 

significativamente, nas análises de infectividade e patogenicidade relacionadas a esses 

resíduos.   

 

3.1.4 Riscos para a saúde pública e ambiente 

Além das evidências microbiológicas na massa de RSSS, anteriormente descritas, 

tem sido também avaliado o risco de ferimentos ou infecção por materiais perfurocortantes 

contaminados com sangue.   

 Os estudos de Collins e Kennedy (1987), Turnberg e Frost, (1990), Ferreira (1995) e 

Phillips (1999) demonstraram a importância de riscos de infecção associados aos RSSS, ao 

destacarem a ocorrência de doenças viróticas, como Hepatite B, no contato com materiais 

biológicos contaminados. Segundo Collins e Kennedy (1987), os acidentes com materiais 

perfurocortantes têm sido caracterizados como principal perigo à saúde ocupacional entre 

os trabalhadores de serviços de saúde, e a adoção de precauções mais criteriosas sobre 

esses materiais deve-se, dentre outros fatores, a grande possibilidade de transmissão de 

doenças (Hepatite B) por meio do contato com sangue contaminado do que as 

enfermidades de origem aerógena.  

Ampliando a avaliação de riscos associados aos RSSS, Pruss et al. (1999) 

apresentaram evidências epidemiológicas quanto à preocupação sobre os resíduos 

infectantes gerados em hospitais. Neste trabalho foi destacado que, nos Estados Unidos, 

um empregado de limpeza de um hospital contraiu bacteremia estafilocócica e endocardite 

por ter sido lesionado com uma agulha.  

 No Canadá, Japão e Estados Unidos, as questões relacionadas à parcela infecciosa 

dos RSSS está centrada na transmissão de infecção do HIV/SIDA e, com maior freqüência, 

do vírus da hepatite B ou C através das lesões causadas por agulhas contaminadas com 

sangue humano (Pruss et al., 1999). Nesses países, destaca-se no perfil de grupo exposto, 

os trabalhadores que manipulam rejeitos provenientes dos hospitais. E a postura desses 

países sobre os RSSS, tem sua importância também destacada para os locais onde é 
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comum recolher os diversos materiais descartados nos recipientes ou contêineres de lixo, e 

ainda, a coleta desses materiais para venda, onde o risco pode ser considerado muito sério, 

embora não haja dados de incidência de lesões e infecções para essas situações. 

 No Brasil, a inexistência ou escassez de dados sobre o perfil epidemiológico dos 

trabalhadores que têm contato direto com os resíduos perfurocortantes dificulta as análises 

sobre os riscos atribuídos aos RSSS. Além disso, pode-se afirmar que, os mais expostos à 

ocorrência de doenças ocupacionais não são devidamente acompanhados pelos órgãos de 

assistência ao trabalhador, e no mais, na maioria das situações não há notificação regular 

ou esses órgãos atuam de forma deficiente. 

Diante disto, há uma maior preocupação e necessidade de considerar a existência 

de riscos, quando os materiais perfurocortantes contaminados são dispostos sem qualquer 

tratamento ou gerenciados inadequadamente.  

 Entretanto, a importância da avaliação qualitativa de riscos associados aos RSSS 

fora dos estabelecimentos geradores é também colocada em evidência, por estudos que 

demonstram tempo de residência ambiental de alguns microrganismos presentes nos 

resíduos sólidos. Suberkeropp e Klug (1974, apud Morel e Bertussi Filho, 1997) 

apresentaram a capacidade de sobrevivência da Mycobacterium tuberculosis na massa de 

resíduos sólidos em até 180 dias. Corroborando com essa avaliação de riscos ambientais, 

Jonhson et al. (2000) documentam a importante transmissão da M. tuberculosis em 

trabalhadores numa estação de tratamento de resíduos de serviços de saúde. Nesse 

pioneiro relato epidemiológico, a exposição ocupacional dos trabalhadores pelo agente 

patogênico foi atribuída, principalmente, a entrada de material biológico na estação de 

tratamento sem a prévia descontaminação.   

 No cenário de investigação ambiental de agentes patogênicos, Pruss et al. (1999) 

apresentam um estudo realizado pela Associação de Pesquisa Japonesa, no qual a dose 

infectante do vírus da Hepatite B ou C pôde sobreviver durante uma semana em uma gota 

de sangue retirada de agulha hipodérmica. Estudos como esses sobre tempo de residência 

ambiental de importantes patógenos, contribuem significativamente para avaliação de 

possíveis rotas de transmissão de doenças infecciosas a partir do contato com RSSS, 

incidindo, sobretudo, na saúde pública e ambiental. 

Ainda no contexto atual, destacam-se as bactérias do grupo Aeromonas, 

caracterizadas como agentes oportunistas para o homem. Esse grupo apresenta 

persistência ambiental bastante favorável a análise de riscos nos estabelecimentos de 

saúde do Distrito Federal, exemplificados pela presença desses agentes em reservatórios 

de água, e em menor proporção são relacionadas a infecções de pele em indivíduos que 

tiveram exposição a ambientes contaminados, principalmente água e alimentos (Matté et al., 

1996; Reis, 2000).  
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Assim, é importante salientar que os riscos de infecção atribuídos aos RSSS deve-se 

não só aos materiais perfurocortantes; a forma ampliada de ver a doença, relacionada a 

esses resíduos, contempla as diferentes frações infectantes ou os materiais contaminados 

biologicamente. A partir das particularidades dos estudos apresentados, algumas rotas de 

transmissão de doenças pelos agentes biológicos podem ser definidas, e atribuídas a 

sobrevivência desses patógenos na massa de resíduos ou ambiente, admitindo também a 

predisposição humana presente. Além disso, a sobrevivência de microrganismos dotados de 

elevada resistência às condições ambientais adversas ocorridas nos resíduos sólidos, levam 

à necessidade de se conhecer os mecanismos de permanência desses diferentes agentes 

biológicos no ambiente. 

De forma a reunir os diferentes microrganismos patogênicos (bactérias e fungos) 

isolados nos RSSS e ambiente, relacionando-se também os vírus da hepatite A, B e C, 

apresenta-se na Tabela 3.1 alguns exemplos de infecção que podem ser causados pela 

exposição aos resíduos de serviços de saúde, e formas usuais dos veículos de transmissão. 

A Tabela 3.2 mostra alguns dos microrganismos isolados nos RSSS, associando-os com o 

tempo de sobrevivência nos resíduos sólidos.  
 
 

 

Tabela 3.1: Exemplos de Infecções Causadas pela Exposição aos RSSS, Microrganismos 
Patogênicos e os Veículos de Transmissão    

Tipo de Infecção Microrganismo Patogênico Veículo de Transmissão 
BACTÉRIAS 

Infecções gastroentéricas Salmonella typhi Fezes e ou vômito 
Infecções gastroentéricas Shigella sp Fezes e ou vômito 
Bacteremia Enterobacter Sangue 
Bacteremia Klebsiella Sangue 
Infecções da pele Streptococcus sp Pus 
Bacteremia Staphylococcus aureus Sangue 
Infecções respiratórias Mycobacterium tuberculosis Secreções inaladas; saliva 

VÍRUS 
Inflamação do fígado Hepatite A Fezes 
Inflamação do fígado Hepatite B Sangue e fluídos corporais 
Inflamação do fígado Hepatite C Sangue e fluídos corporais 

FUNGOS 
Candidemia Candida albicans Sangue 

Fonte: Pruss et al. (1999). 
 
Tabela 3.2: Tempo Médio de Sobrevivência de Alguns Patógenos na Massa de Resíduos Sólidos 

Microrganismo Doença 
 

Tempo de sobrevivência 
(dias) 

Entamoeba histolytica Disenteria amebiana 8 a 12 
Leptospira interrogans Leptospirose 15 a 43 
Poliovírus Poliomielite 20 a 170 
Larvas de vermes Verminose 25 a 40 
Salmonella typhi Febre tifóide 29 a 70 
Mycobacterium tuberculosis Tuberculose 150 a 180 
Ascaris lumbricoides (ovos) Ascaridíase 2.000 a 2.500 

Fonte: Suberkeropp, K.F. e Klug, M.J. (1974, apud Morel e Bertussi Filho, 1997). 
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3.1.5 Aspectos ambientais relacionados aos microrganismos patogênicos presentes 

nos RSSS 

A existência de fatores e condições ambientais peculiares aos microrganismos 

patogênicos presentes nos RSSS exercem efeitos significativos na possível persistência 

ambiental desses agentes. Na concepção das doenças infecciosas, relacionadas a esses 

resíduos, pode-se analisar que a ocorrência da infecção não depende apenas da presença 

do agente infeccioso, mas, igualmente, do estado fisiológico e imunitário do hospedeiro, 

assim como de condicionantes ambientais.  

Nesta concepção específica será apresentada forma ou estágio de resistência 

ambiental, metabolismo respiratório (aeróbio, anaeróbio e facultativo) e capacidade de 

sobrevivência em certos ambientes físicos relacionados aos diferentes e principais grupos 

de microrganismos, informações essas baseadas em levantamento de literatura 

especializada (Rountree, 1963; Bond et al., 1981; Galizzi Filho, 1983; Neves, 1983b; Zanon, 

1983; Bond, 1984; CETESB, 1984; Roitman et al., 1987; Siqueira e Franco, 1988; Zanon, 1989; 

Hirai, 1991; Pereira, 1991; Murray et al., 1992; Warburton et al., 1994; Wilkins et al., 1994; 

Jawetz et al., 1995;  Pfaller, 1995; Dixon et al., 1996; Matté et al., 1996; Pelczar Jr. et al., 1996; 

Yoshida, 1996; Boening e Vasconcelos, 1997; Bonnet et al., 1998; Cole e Cook, 1998; Janda e 

Abbolt, 1998; Trabulsi, 1998; Levin et al., 1999; Pruss et al., 1999; Rouquayrol e Almeida Filho, 

1999; Schafer et al., 1999; Trevisan et al., 1999; Jonhson et al., 2000). 
 

 

1. Bactérias 

?? Bacilos gram-negativos entéricos 

??Coliformes (Escherichia coli) 

Esse grupo de coliforme forma a parte notável da microbiota normal intestinal do homem 

e da maioria dos animais domésticos e, portanto, é considerado como um tipo fecal de 

coliforme.  

A Escherichia coli satisfaz as exigências de um indicador ideal de contaminação, 

constituindo-se num parâmetro biológico, já que a sua presença na água, alimentos e solo 

evidenciam a contaminação com material fecal de origem humana ou de outros animais de 

sangue quente.  

Importante ressalvar que as doenças causadas por Escherichia coli são produzidas por 

diferentes grupos de sorotipos desse microrganismo. Cabe exemplificar, a E. coli 

enterotoxigênica (ETEC) causadora da “diarréia do viajante” e a cepa O157:H7 que possui 

efeito citotóxico sobre as células e pode ser associada a uma forma grave de diarréia.  

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental no solo: resistência à dessecação na 

presença de proteínas derivadas de fluídos corpóreos; 
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?? Metabolismo respiratório: aeróbio e anaeróbio facultativo; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: 4 – 55 dias (superfície do solo). 

 
??Salmonella typhi 

As salmonelas pertencem à família das enterobactérias e estão intimamente 

relacionadas com o gênero Escherichia coli e Shigella.  

A Salmonella typhi é infecciosa apenas para os seres humanos, e a infecção por esse 

microrganismo implica a participação de uma fonte humana. Essa salmonela é o agente da 

febre tifóide ou febre entérica. 

Os seres humanos são infectados por salmonelas quase exclusivamente devido ao 

consumo de água e alimentos contaminados. Notadamente, se o alimento for estocado em 

local não refrigerado por muitas horas, as salmonelas podem multiplicar-se, alcançando 

número suficiente para causar doença naqueles que a ingerirem. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: não apresenta estágio ambiental; 

?? Metabolismo respiratório: aeróbio e anaeróbio facultativo; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: 1 a ?  280 dias (solo). 

 
??Shigella sp 

O habitat natural das shigelas limita-se ao trato intestinal dos seres humanos e de outros 

animais, onde provoca a doença humana denominada shigelose ou disenteria bacilar. 

A infecção por esse microrganismo pode ser transmitida através da água, alimentos 

contaminados e também por contato pessoal (ex. crianças). Essa última via de transmissão 

é particularmente eficiente, pois o número de shigelas, necessário para iniciar uma infecção, 

pode ser tão pequeno como 100 células. O reservatório das shigelas é o homem, doente ou 

sadio, dessa forma é necessário o controle dirigido para esse principal hospedeiro. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: não apresenta estágio ambiental; porém em 

condições ideais de umidade e temperatura (faixa de 10 a 40?C), as shigelas podem 

sobreviver no meio externo por vários dias; 

?? Metabolismo respiratório: aeróbio e anaeróbio facultativo; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: água (seis meses em água de torneira; dois 

a cinco meses em água do mar filtrada; e por mais de dois meses no gelo). 

 

??Enterobacter 

Os Enterobacter habitam o intestino grosso do homem e animais. As espécies E. cloaceae e 

E. agllomerans destacam-se entre as bactérias desse grupo por infectarem pacientes em 

estado clínico grave. 
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Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: não apresenta estágio ambiental; 

?? Metabolismo respiratório: aeróbio e anaeróbio facultativo; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: 4 – 55 dias (superfície do solo). 

 

??Citrobacter 

O gênero Citrobacter reúne bactérias muito semelhantes a Salmonella, isoladas da 

água, de alimentos e de fezes de indivíduos assintomáticos. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: não apresenta estágio ambiental; 

?? Metabolismo respiratório: aeróbio e anaeróbio facultativo; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: 4 – 55 dias (superfície do solo). 

 

??Klebsiella 

O gênero Klebsiella é constituído por enterobactérias que habitam o cólon e o trato 

respiratório do homem e de animais. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: não apresenta estágio ambiental; 

?? Metabolismo respiratório: aeróbio e anaeróbio facultativo; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: 4 – 55 dias (superfície do solo). 

 

??Pseudomonas sp 

Pseudomonas estão geralmente presentes, em pequeno número, na microbiota normal 

do intestino. É também encontrada na superfície cutânea do homem e normalmente habitam 

o solo, água e vegetais.  

Estes microrganismos tipicamente oportunistas podem causar várias doenças. O 

principal patógeno do grupo é a Pseudomonas aeruginosa. 

Nos estabelecimentos de saúde, as vias de transmissão da Pseudomonas aeruginosa 

são os reservatórios úmidos representados por alimentos (frutas e vegetais), flores, pias, 

sanitários, equipamentos de tratamento respiratório, e até em soluções de desinfetantes. A 

ampla distribuição ambiental da P. aeruginosa é assegurada por suas exigências simples 

para crescimento. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental no solo: capacidade de respirar 

anaerobicamente por utilizar o nitrato como receptor de elétrons; 

?? Metabolismo respiratório: aeróbio e anaeróbio facultativo; 
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?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: água (por vários meses à temperatura 

ambiente) e solo (período não definido). 

 

??Aeromonas sp 

O habitat natural deste microrganismo é a água doce, salgada e salobra, compondo 

também a microbiota de peixes e anfíbios. O gênero Aeromonas tem sido responsabilizado 

como agente causal de doenças em diversas espécies animais como peixes, répteis, 

anfíbios e também por uma variedade de doenças no homem. 

Dentre as formas que são comumente associadas como patogênicas para o homem, 

destacam-se Aeromonas hydrophila, predominante em infecções de ferida, A. caviae, A. 

veronii, A. jandaei e A. schubertii.  

Algumas pesquisas referentes ao grupo Aeromonas salientam a importância de 

fatores ecológicos para o aumento do número desses microrganismos no ambiente; 

diferente de outras bactérias entéricas que dependem do ciclo oral-fecal ou contaminação 

humana para ampla distribuição. Em outros estudos verifica-se também que esses 

microrganismos podem ocorrer em água tratada independente da presença de E. coli ou 

outro indicador de contaminação fecal. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: não apresenta estágio ambiental; 

?? Metabolismo respiratório: aeróbio e anaeróbio facultativo; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: sobrevivência e multiplicação em 

temperaturas de refrigeração; persistência na água mineral engarrafada (no mínimo) por 

72 dias (Aeromonas hydrophila). 

 

?? Bacilos gram-positivos anaeróbios 

??Clostridium sp 

Os clostridíos estão presentes no solo e no trato intestinal dos animais e do homem. 

Para esses microrganismos, as espécies de interesse patogênico estão relacionadas a 

ocorrência de doenças transmitidas por alimentos e infecções da pele e de ferimentos 

adquiridas por contato direto, e destacam-se o C. botulinum, o C. tetani e o C. perfringens. 

a) Clostridium botulinum 

Encontra-se amplamente difundido no ambiente natural, sendo o solo seu principal 

habitat e reservatório; também ocorre no trato intestinal de alguns animais sadios, que 

sendo imunes a esse microrganismo, atuam como veículos na disseminação da bactéria.  

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: capacidade de esporulação ?  sobrevivência 

na água e solo; apresenta resistência variável ao calor; 
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?? Metabolismo respiratório: anaeróbio obrigatório; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: água e solo (período não definido). 

b) Clostridium tetani 

Normalmente habita o intestino de animais domésticos e do homem, e também o solo e 

o ambiente em torno da habitação humana e animais. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: capacidade de esporulação ?  sobrevivência 

na água e solo (principalmente); 

?? Metabolismo respiratório: anaeróbio obrigatório; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: água e solo (principalmente) – período não 

definido. 

c) Clostridium perfringens 

Apresenta freqüente participação em casos ou surtos de doenças de origem alimentar. O 

C. perfringens pode ser encontrado no solo, poeira, água, esgotos e fezes humanas e de 

outros animais.  

O reservatório natural deste microrganismo pode ser o homem, mas a taxa de 

portadores é bastante variável dependendo principalmente de condições inadequadas de 

higiene.  

A disseminação do C. perfringens pode ocorrer por meio de ferimentos que venham a 

ser contaminados por material fecal, e resultar na produção de toxinas. 

Este agente é utilizado como indicador mais antigo de contaminação fecal. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: formação de endosporos possibilita a 

sobrevivência no ambiente aquático por períodos longos; 

?? Metabolismo respiratório: anaeróbio não-obrigatório; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: água (período não definido). 

 

?? Cocos gram-positivos 

??Streptococcus faecalis 

É também denominado de enterococos. Alguns são membros da microbiota humana 

normal, dentre os quais S. faecalis (ou Enterococos), enquanto outros estão associados a 

importantes doenças humanas, em parte, à infecção por Enterococos e, em parte, à 

sensibilização a esses microrganismos. 

Em particular interesse, o Enterococos tem como habitat normal o trato intestinal 

humano e de outros animais, e essas bactérias normalmente não ocorrem em águas e solos 

de áreas não poluídas. A aplicação desses microrganismos como indicadores de 

contaminação fecal recente é adotada por ter origem restrita nas fezes humanas e são 
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freqüentemente empregados como indicadores complementares às contagens de 

coliformes. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental no solo: formato de “coccus” ?  resistência à 

dessecação rápida e maior tolerância às condições ambientais; 

??  Metabolismo respiratório: aeróbio; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: 8 a 77 dias (solo) e água. 

 

??Staphylococcus aureus 

O Staphylococcus aureus habita comumente a superfície da pele e nasofaringe. É 

caracterizado como um dos microrganismos que pode causar vários tipos de intoxicações 

alimentares, seja na vigência de um processo infeccioso ou não.   

Os reservatórios do Staphylococcus aureus são os próprios animais infectados, o 

homem, fômites (objetos inanimados que contém patógenos viáveis) e instalações 

contaminadas. Nos estabelecimentos de saúde, as áreas de maior risco são os berçários, as 

unidades de tratamento intensivo, o centro cirúrgico e as enfermarias de quimioterapia do 

câncer, onde nesses locais a introdução do Staphylococcus aureus pode resultar em doença 

clínica grave. 

Atualmente, a Staphylococcus aureus é um dos microrganismos patogênicos mais 

importantes na infecção hospitalar cruzada. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental no ar: formação de aerossóis secundários ?  

resistência à dessecação rápida (possibilita a sobrevivência na superfície do solo); 

??  Metabolismo respiratório: aeróbio e anaeróbio facultativo; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: ar (aerossóis microbianos); superfície do 

solo - período não definido; superfície seca (longos períodos) e objetos contaminados 

(fômites). 

 

2. Micobactérias  

?? Bastonetes gram-positivos  

??Mycobacterium tuberculosis 

Denominada como micobactérias oportunistas e sempre patogênicas. Parasita 

intracelular do homem e de alguns animais (macacos, cães, vacas e porcos) nos quais pode 

provocar tuberculose. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental no ar: formação de aerossóis secundários ?  

resistência à dessecação rápida (possibilita a sobrevivência na superfície do solo); 
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?? Metabolismo respiratório: aeróbio obrigatório; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: ar (aerossóis microbianos) - período não 

definido e solo (10 dias a 15 meses). 

 

3. Vírus 

??Hepatite A 

A infecção é transmitida pela via feco-oral, sendo os alimentos e as águas contaminadas 

os principais veículos de transmissão durante as epidemias. Pode ser de particular 

importância a transmissão através de contato direto, principalmente, entre crianças. 

Há possibilidade de transmissão por alimentos como o leite, e através de picadas de 

insetos, embora não existam dados conclusivos a respeito. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: apresenta elevada resistência ao calor 

(possibilita sobrevivência na superfície do solo); 

??  Metabolismo respiratório: anaeróbio; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: água doce e salgada (vários anos); solo (12 

dias). 

 

??Hepatite B 

A transmissão por sangue contaminado ou do uso de seringas contaminadas 

apresentam-se com uma das principais rotas de infecção; possivelmente, pode ocorrer por 

via sexual, e, durante a gravidez, o vírus pode atravessar a barreira placentária, infectando o 

feto no útero. 

O vírus da hepatite B (HBV), devido a sua alta especificidade, infecta somente o homem 

(reservatório natural). Tem sido apresentada a possibilidade de transmissão desse 

microrganismo por alimentos, através de água contaminada, supostamente dada a sua 

elevada persistência ambiental, embora seja pouco conhecido casos de infecção por essa 

via. 

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: estado de inércia (estado não manifesto no 

ambiente), resistência em qualquer superfície (período mínimo de 7 dias em superfícies 

secas à temperatura ambiente) e elevada resistência ao calor (água e solo); 

??  Metabolismo respiratório: anaeróbio; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: ar seco, água e solo (período não definido). 

??Hepatite C 

Este vírus possui grande semelhança com o HBV, principalmente pelo fato de estar, 

freqüentemente associado a transfusões de sangue.  
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O vírus da hepatite C é o grande responsável pelas infecções pós-transfusacionais, em 

usuários de drogas endovenosas e usuários de hemodiálise. Existem outras formas raras de 

infecção relacionadas a esse agente, chamadas de esporádicas, que incluem a sexual e a 

de mãe-filho.  

Fatores ambientais 

?? Forma ou estágio de resistência ambiental: não apresenta; 

?? Metabolismo respiratório: anaeróbio; 

?? Capacidade de sobrevivência no ambiente: não apresenta. 

 

4. Fungos 

??Candida albicans 

Este microrganismo está presente na microbiota normal humana, podendo ser 

encontrado na boca, pele, trato respiratório, trato gastrintestinal e trato genital feminino. 

É caracterizado como fungo oportunista, ou seja, pertencente a microbiota normal 

humana só causam infecção em indivíduos imunocomprometidos, que apresentem uma 

doença predisponente ou lesão tissular. Salienta-se que a Candida albicans é a única 

espécie patogênica importante do gênero Candida. 

Fatores ambientais 

- Forma ou estágio de resistência ambiental: não apresenta estágio ambiental;  

- Metabolismo respiratório: aeróbio; 

- Capacidade de sobrevivência no ambiente: águas recreacionais (período não definido). 

 

A Tabela 3.3 apresenta características dos principais microrganismos patogênicos 

relacionadas a etiopatogenia e algumas doenças provocadas por esses agentes. 

Verifica-se através das informações sobre as características ambientais associadas aos 

microrganismos patogênicos, a possibilidade de agravos à saúde humana e ambiental 

causada por importantes patógenos primários (caracterizados como os que não são 

encontrados na microbiota normal humana) e secundários (agentes que fazem parte da 

microbiota normal de hospedeiros hígidos). 

De forma a exemplificar, destaca-se dentre estes microrganismos, a Mycobacterium 

tuberculosis, causadora da doença infecciosa reemergente “tuberculose”, na qual apresenta 

uma forma de resistência ambiental bastante favorável a análise de risco individual, 

denominada aerossóis secundários. Essa forma de suspensão de gotículas envolvidas em 

poeira favorece à dessecação lenta do agente infeccioso, possibilitando à micropoeira em 

suspensão, contendo esse agente, difundir-se a grandes distâncias, principalmente quando 

prevalecem condições ambientais adequadas ao material de eliminação (e.g. escarro) como 

o abrigo da luz (Rouquayrol e Almeida Filho, 1999). 
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Deste modo, as características ambientais de alguns dos microrganismos patogênicos 

em estudo sugerem associação de riscos de infecção, não só quanto aos materiais 

perfurocortantes, mas devido a possibilidade de sobrevivência de importantes patógenos na 

massa de RSSS, como também a outros fatores envolvidos no processo de transmissão de 

doenças quando o gerenciamento dos RSSS acontece de forma inadequada. 
 
Tabela 3.3: Características dos Principais Microrganismos Patogênicos 

Microrganismo/ Grupo Etiopatogenia Doenças 
BACTÉRIAS 

Escherichia coli Patógeno Secundário(a) Infeções do trato urinário 
Salmonella typhi Patógeno Secundário Infecção sistêmica(c) - febre tifóide 

Enterobacter Patógeno Secundário Supuração, septicemia, infecções 
urinárias. 

Klebsiella Patógeno Secundário Infecções urinárias e broncopulmonares e 
septicemias. 

Pseudomonas aeruginosa Patógeno Secundário Infecção respiratória e de ferimentos. 
Aeromonas sp  Patógeno Primário(b) Gastroenterites, septicemias e meningites 
Clostridium sp (exceto 
perfringens) 

Patógeno Primário Botulismo, tétano 

Enterococos Patógeno Secundário Infecções urinárias 

Staphylococcus aureus  Patógeno Secundário Endocardite, pneumonia, septicemia, 
furúnculo(d), carbúnculo(e). 

Mycobacterium tuberculosis  Patógeno Primário Tuberculose 
VÍRUS 

Hepatite A Patógeno Primário Comprometimento funcional do fígado 
Hepatite B Patógeno Primário Comprometimento funcional do fígado 
Hepatite C Patógeno Primário Comprometimento funcional do fígado 

FUNGOS 

Candida albicans Patógeno Secundário Micoses superficiais, subcutâneas ou 
sistêmicas 

Fonte: Pereira (1991); Zanon (1991); Burton e Engelkirk (1998). 
(a) Encontrado permanentemente na microbiota normal humana e capaz de provocar doenças em hospedeiros 
com resistência antiinfecciosa comprometida 
(b)Capazes de induzir a doença em hospedeiros sadios, dado seu potencial de virulência, e não serem 
encontrados na microbiota normal humana 
(c) Relativo a todo organismo 
(d) Entrada do agente no organismo por meio dos folículos pilosos e forma um nódulo localizado e algumas vezes 
doloroso chamado também de tumor comum 
(e) Caracterizado por ser um estágio mais elevado da doença e formar um conjunto de tumores  
 

3.2 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE  

 

3.2.1 Modelos de gerenciamento 

Considerando a necessidade de políticas eficazes e de uma nova forma de 

gerenciamento dos RSSS, de forma a minimizar danos à saúde pública e ao meio ambiente, 

sob o ponto de vista ambiental e institucional, o PNUMA1 (2000) apresenta a concepção das 

                                                 
1 O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA conceitua tecnologias ambientais ou 
tecnologias limpas como aplicação, de forma contínua, de uma estratégia ambiental aos processos e produtos, 
visando prevenir a geração de resíduos e minimizar o uso de matérias-primas e energia, a fim de reduzir riscos 
ao meio ambiente e ao ser humano.      
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chamadas tecnologias ambientais ou tecnologias limpas, para a definição de melhores 

respostas quanto à estratégia de gestão desses resíduos. Para essa concepção, o 

estabelecimento de saúde deve possuir consistência ecológica, com a utilização de 

programas de redução ou a não geração de resíduos nas suas diferentes unidades de 

tratamento de doenças e atuação efetiva no gerenciamento interno dos resíduos gerados. 

Dá ênfase a esse modelo gerencial para os RSSS, englobando uma nova atuação das 

fontes de geração desses resíduos, requer mudanças significativas nos aspectos 

organizacionais dos estabelecimentos de saúde.  

Notadamente, no Brasil, há um pequeno número de estabelecimentos de saúde que 

contempla o gerenciamento dos RSSS, de forma a reduzir e reciclar seus resíduos. Pode-se 

afirmar ainda que a maioria das unidades de saúde não possuem sistemas de manuseio de 

resíduos dentro de padrões satisfatórios de segurança e controle de riscos à saúde 

ocupacional.  

No Brasil, as propostas de gerenciamento dos RSSS têm-se fundamentado em 

padrões estabelecidos em países como Estados Unidos (EUA), França e Japão. A adoção 

de uma política cautelosa e alternativas de tratamento e disposição final para esses 

resíduos, está diretamente associada as diferentes frações consideradas perigosas, 

patogênicas, entre outras denominações que exigem procedimentos especiais (Ferreira, 

1995). Verifica-se assim que o modelo de gerenciamento dos RSSS, principalmente para as 

frações infectantes, tem como prioridade a adoção crescente de sistemas específicos de 

tratamento e disposição final, e não na concepção gerencial de tecnologias ambientais ou 

tecnologias limpas.  

A tomada de decisão nos EUA quanto a adoção de gerenciamento específico para 

os RSSS, considerados como perigosos, teve seu marco referencial, dada a ocorrência, no 

verão de 1988, de seringas, agulhas, bolsas de sangue usadas e material de curativos 

descartados nas suas regiões costeiras (Rutala e Weber, 1991; Collins e Kennedy, 1992; 

Ferreira, 2000). Embora não tenha sido encontrado nenhum agravo significativo à saúde 

pública devido aos RSSS, os EUA decidiram regulamentar procedimentos para algumas 

frações específicas desses resíduos.  

Para alguns autores (Rutala et al., 1989; Collins e Kennedy, 1992; Ferreira, 1999), a 

adoção de gerenciamento diferenciado para os RSSS gerados deve estar direcionada às 

frações específicas, particularmente os perfurocortantes, que estão associados a 

transmissão de infecção ou ferimentos.  

Contudo, há proposições de tecnologias de tratamentos diferenciadas para os RSSS 

bastante difundidas nos países desenvolvidos, principalmente nos EUA, e que servem como  

modelo para o gerenciamento desses resíduos. Rutala e Weber (1991) e Rutala e Mayhall 

(1992) afirmam que a maioria das unidades hospitalares americanas adotam comumente a 
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incineração para os resíduos infectantes; a esterilização a vapor para os resíduos 

microbiológicos é utilizada em quase um terço dos hospitais dos EUA, sendo que um quarto 

desses estabelecimentos adotam o sistema de esgotos para os resíduos líquidos perigosos 

gerados (sangue de pacientes e outros fluídos corporais), e essas parcelas são tratadas 

previamente por procedimentos químicos. Simultaneamente, a maioria dos estados 

americanos baseada em regulamentos restritivos para os resíduos hospitalares produzidos, 

aumentam o volume desses resíduos a serem obrigatoriamente tratados; e impõem 

restrições à disposição em aterros sem tratamento, dada a existência de microrganismos 

patogênicos.    

De forma paradoxal, verifica-se que as leis rigorosas dos EUA que não permitem a 

disposição final de RSSS no solo, permitem o uso da incineração, embora exista avaliação 

de riscos para essa alternativa, ao considerar não só a baixa eficácia no tratamento dos 

resíduos, como também emissões perigosas de particulados na atmosfera, que podem 

comprometer a saúde humana e ambiental.   

Ainda com relação à disposição final dos RSSS no solo, a UNEP (1999) salienta que 

a disposição em aterros desses resíduos não tratados, considerando também as frações 

com agentes patogênicos, deve ser realizada com critérios de engenharia e segurança 

adequados, de forma a prevenir riscos à saúde dos trabalhadores. 

No Brasil, o predomínio dos modelos implantados nos países desenvolvidos é 

encontrado em alguns municípios e centros urbanos (como São Paulo e Brasília), que 

utilizam as usinas de incineração para os RSSS gerados. Cabe destacar que o modelo 

importado dos países desenvolvidos, propõe ainda a separação e acondicionamento 

específico dos RSSS na fonte geradora, a coleta diferenciada em veículos especiais e o 

tratamento e disposição final, preferencialmente (e em alguns países como a França, 

obrigatoriamente) através da incineração dos resíduos (Rutala et al., 1989; Ferreira, 1995; 

Ferreira, 2000). 

A adoção de tal modelo de gerenciamento no Brasil, sem levar em consideração as 

limitações de recursos financeiros para implantação de técnicas de tratamento, a reduzida 

capacitação técnica para operação dessas alternativas, e ainda, unidades de saúde que 

desconhecem a quantidade e a composição dos resíduos gerados, pode elevar a parcela de 

RSSS direcionadas a tratamento e destinação final, favorecendo questões reflexivas sobre a 

real situação dos riscos à saúde pública e ao ambiente. Observa-se também, para alguns 

municípios, que a possibilidade de negligenciar a destinação dos RSSS não é remota, e 

certamente a falta ou o gerenciamento inadequado impliquem no descarte das frações 

perigosas desses resíduos diretamente no solo, dispostas conjuntamente com os resíduos 

comuns. 
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Revelando em parte esta questão, Castro Neto (1990) destaca que, no Brasil, a 

maioria dos municípios dispõem os RSSS da mesma forma que os resíduos domiciliares: 

aterrados ou dispostos em valas abertas. Sem reduzir a importância da disposição dos 

RSSS, Ferreira (1995) ressalta que, na maioria das cidades brasileiras, a forma de 

destinação final dos resíduos urbanos, considerados dentre esses as frações perigosas dos 

RSSS, são os vazadouros a céu aberto ou lixões. Por outro lado, a avaliação de riscos 

atribuídos aos RSSS pode também ser observada nas unidades de saúde que praticam o 

gerenciamento interno adequado (classificação, segregação e acondicionamento das 

diferentes frações desses resíduos). Nessa avaliação, destacam-se as frações infectantes e 

perigosas de RSSS, devidamente identificadas e acondicionadas, e, que, usualmente, são 

descartadas nas formas de disposição final desses resíduos no solo, onde também 

prevalece a falta de critérios de engenharia e controle adequados para minimizar impactos à 

saúde pública e ao ambiente.  

Ainda com relação ao gerenciamento final de RSSS, é bastante pertinente o 

desenvolvimento de riscos quanto à segurança e controle desses resíduos fora do 

estabelecimento gerador. Ao considerarmos o gerenciamento inadequado, a possibilidade 

de contato com as frações infectantes dos RSSS poderão ocorrer não só pelos profissionais 

de saúde, mas também pelos trabalhadores envolvidos com a operação das técnicas de 

disposição de resíduos no solo. Além do mais, para a maioria dos municípios brasileiros, a 

destinação final dos RSSS em áreas inadequadas é uma realidade, exemplificada pelos 

lixões, e vem à tona até a questão social, devido a presença da população, os chamados 

“catadores de lixo”, e de animais com predomínio nas áreas de disposição final. 

 

3.2.2 Disposição final em valas sépticas 

 

3.2.2.1 Conceituação  

Face a existência de frações infectantes nos RSSS, a adoção de gerenciamento 

diferenciado para essas frações, mais especificamente, a existência de formas de 

disposição final de resíduos no solo, vem se destacando em municípios e cidades 

brasileiras.  

Neste contexto, faz-se o uso de valas sépticas como uma das técnicas de 

engenharia para aterramento de resíduos sólidos infectantes tratados ou não tratados dos 

estabelecimentos de saúde. 

Para essa técnica de disposição final, a sua grande utilização por municípios 

brasileiros destaca-se por ser considerada alternativa simples, econômica e, principalmente, 

para pequenos volumes das frações infectantes de RSSS. Um ponto a ser avaliado para a 

referida técnica está na necessidade da definição de critérios específicos de projeto e de 
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operação, que garantam um confinamento seguro dos resíduos em termos de poluição 

ambiental e proteção à saúde pública, já que as valas sépticas são utilizadas para as 

frações biológicas dos RSSS.  

Na situação atual, as valas sépticas estão sendo empregadas como uma das formas 

de gerenciamento dos RSSS, com procedimentos construtivos simplificados e sem 

padronização de diretrizes técnicas. Assim, quanto aos critérios técnico-construtivos e 

operacionais dessa técnica são apresentadas algumas recomendações gerais extraídas de 

literatura especializada (ABNT - NBR 10157, 1987b; Bracht, 1993; CETESB, 1993; Bertussi 

Filho, 1994; Ribeiro Filho, 1999), que foram avaliadas criticamente durante as etapas de 

realização da pesquisa, visando seu aprimoramento como diretrizes técnicas para a 

implantação, operação e controle de valas sépticas. 

 

3.2.2.2 Diretrizes técnicas  

 

?? Critérios de projeto e de operação 

Esta etapa contempla os critérios construtivos e de operação da técnica de 

disposição final de RSSS em valas sépticas. Para a apresentação desses critérios foram 

avaliados quatro pontos a serem descritos:  

a) Critérios para localização 

A avaliação de aspectos ambientais e urbanísticos são importantes na escolha de 

áreas para implantação de valas sépticas. Características como tipo de solo, profundidade 

do lençol freático e seu uso são elementos decisivos nessa avaliação. 

Na seleção de áreas para implantação de valas sépticas, as condições comumente 

observadas são:  

?? estudo da região, preferência para terrenos altos e seco, não sujeitos a inundações e/ou 

enxurradas; 

?? evitar áreas com lençol freático aflorante ou muito próximo da superfície, devido a 

elevação do seu nível em épocas chuvosas ou torrenciais, que acarretará em riscos 

ambientais, podendo ocasionar espalhamento do material e líquidos provenientes do 

confinamento (líquido percolado – “chorume”); 

?? áreas que apresentem solos argilosos ou terreno pouco permeável (devido a garantirem 

maior capacidade de retenção da água); 

?? distância do lençol freático (profundidades mínimas de 1,50 m do fundo das valas – L ?  

1,5m); 

?? áreas com espaço suficiente para 2 anos de operação (mínimo); 

?? menores distância dos pontos de geração de resíduos; e 

?? distância mínima de 200 metros de corpos d’água e núcleos populacionais.  
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A Figura 3.1 apresenta um corte transversal de valas séptica e a sua distância do lençol 

freático. 

 

 

Figura 3.1: Vala Séptica – Seção Transversal. 

Fonte: modificado da CETESB (1993). 

 

b) Escavação de valas sépticas  

Na execução de valas sépticas, alguns critérios são necessários: 

?? as valas devem ser posicionadas perpendicularmente às curvas de nível do terreno 

(facilitando o escoamento das águas superficiais e pluviais através do sistema de 

drenagem); 

?? o material retirado da escavação das valas pode ser acumulado e aproveitado para 

cobertura final dos resíduos; 

?? a profundidade das valas fica limitada em função das exigências construtivas, e 

principalmente em relação ao nível do lençol freático. Faz-se necessário avaliar o nível 

do lençol freático nas épocas chuvosas, para determinar a distância desse componente 

ambiental para o fundo das valas. Recomenda-se o valor mínimo de 1,50 m entre o 

fundo da vala e o nível máximo do lençol freático -  conforme citado no item (a); 

?? a inclinação das paredes depende da resistência do solo (ângulo de atrito e coesão); 

?? a largura das valas deve estar entre 1,5 e 3,0m. Larguras maiores do que 3,0 (três) 

metros podem ocasionar dificuldades operacionais; 

?? comprimento proporcional à quantidade de resíduos a ser confinado; 
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?? impermeabilização do fundo das valas sépticas, para evitar o escape vertical de resíduos 

ou de seus constituintes (líquido percolado – “chorume”);  

?? nas áreas laterais que circundam as valas, exceto a posição lateral a ser utilizada na 

operação de deposição dos sacos plásticos, deve ser construída o segundo elemento de 

proteção ambiental -  sistema de drenagem de águas pluviais. 

Obs.: Recomenda-se evitar a abertura simultânea de um grande número de valas 

sépticas, que facilitaria o enchimento dessas obras de engenharia com águas de chuva. 

De forma ilustrativa, exemplifica-se a escavação e disposição de valas sépticas e seus 

elementos de proteção ambiental nas Figura 3.2 e Figura 3.3. 
 

 

 

 

Figura 3.2: Escavação de Valas Sépticas. 

Fonte: Bracht (1993). 
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Figura 3.3: Disposição de Valas Sépticas. 

Fonte: Bracht (1993). 

c) Aspectos operacionais 

Na operação das valas sépticas, consideram-se os seguintes critérios: 

?? a disposição dos resíduos acondicionados em sacos plásticos nas valas devem ser 

realizadas sem compactação (evitando o rompimento desses sacos). Os sacos plásticos 

com resíduos são descarregados dentro das valas por caminhão transportador num 

único lado (conforme as Figuras 3.4 (a) e (b)); 

?? as valas devem ser preenchidas a partir da lateral, utilizada como deposição dos sacos 

plásticos, formando células inclinadas (não devem ser feitas camadas horizontais para 

que haja a ocupação adequada dos espaços disponíveis dentro das valas); 

?? após a saída do caminhão transportador, para obras de pequenas dimensões, os 

trabalhadores da operação utilizam pá para ordenamento dos sacos dentro das valas. 

Havendo derramamento de sacos causado pelo transporte até as valas, tais sacos 

devem ser removidos, imediatamente, e encaminhados às valas; 

?? após o preenchimento total das valas, deve ser feito o seu recobrimento com camada de 

regularização de 60cm de solo (pode ser utilizado o material deixado ao lado das valas, 

proveniente da escavação). Fazer uma superfície curva na cobertura final, de forma a 

facilitar o escoamento das águas pluviais; 

?? demarcar as valas com estacas permanentes e identificá-las para evitar novas 

escavações no local; 

?? manter registro das datas de abertura e fechamento das valas, inclusive o volume 

depositado na área. 

O esquema operacional das valas sépticas são apresentados nas Figuras 3.4(a) e 3.4(b). 
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d) Infra-estrutura básica de valas sépticas 

Alguns aspectos são extremamente necessários para a técnica de disposição final de 

resíduos infectantes dos estabelecimentos de saúde, devendo possuir: área totalmente 

cercada; vigilância para controle do acesso; acesso facilitado às frentes de confinamento, 

podendo ser usado cascalho para pavimentação; sinalização na entrada e cerca com placas 

indicativas de perigo; iluminação e abastecimento de água (sistema alternativo e 

intermitente); e instalação de apoio, para que no mínimo sejam realizadas alimentação, 

higiene pessoal e lavagem de utensílios pela equipe operacional. 
 

Figura 3.4(a): Operação de Valas Sépticas. 

Fonte: Bracht (1993). 

 

Figura 3.4(b): Operação de Valas Sépticas. 

Fonte: Bracht (1993). 
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?? Monitorização ambiental  

As propostas de gerenciamento dos RSSS, na maioria dos municípios e cidades 

brasileiras, incidem na destinação final desses resíduos no solo. A questão da destinação 

final tem a sua relevância destacada em função do descarte de frações infectantes dos 

RSSS no solo, e ao considerar a falta de pré-tratamento desses resíduos favorece a 

existência de riscos à qualidade ambiental e saúde humana.    

A ABNT – NBR 10157 (1987b) propõe que todas as instalações que tratem, 

estoquem ou depositem resíduos perigosos devem possuir sistema de monitorização das 

águas subterrâneas e do líquido percolado, durante toda a sua vida útil, incluindo o tempo 

pós-fechamento. Apresenta também que o sistema de disposição de resíduos perigosos no 

solo deve ser seguro, de forma a minimizar a possibilidade de derramamento ou vazamento 

de resíduos ou substâncias perigosas no ar, água superficial ou solo que possam constituir 

ameaça à saúde humana ou ao meio ambiente. 

Ao considerar as valas sépticas como uma das alternativas de disposição de 

resíduos sólidos infectantes tratados ou não tratados no solo, um dos aspectos mais 

importante encontra-se na falta de acompanhamento e avaliação dos fatores de riscos 

diretamente associados a sua operação. O funcionamento e operação das valas sépticas 

poderá gerar impactos significativos como poluição do ar, pela exalação de odores, fumaça, 

gases tóxicos ou materiais particulados; poluição das águas superficiais pelo escoamento de 

líquidos percolados; poluição do solo e das águas subterrâneas pela infiltração de líquidos 

percolados, além de comprometer, através dos riscos potenciais dos resíduos que dispõe, a 

saúde e segurança do trabalhador. 

De forma a salientar a importância de algumas vias possíveis de contaminação 

ambiental durante a disposição de resíduos no solo, Fedorak e Rogers (1991) apresentam a 

possibilidade da disseminação de microrganismos por três mecanismos em áreas de 

disposição: contaminação biológica nas águas subterrâneas, por meio de líquidos 

percolados, via aerossolização e através de vetores. Coad (1992) considera que um dos 

maiores perigos na disposição de resíduos médicos no solo está na propagação da infecção 

por vetores (moscas, roedores, aves) que entraram em contato com material biológico 

infectado. A questão parece mais complexa ao considerar as frações químicas, presentes 

em quantidades significativas por descartes inadequados e em materiais biológicos 

provenientes das etapas de tratamento de doenças, que acentuam ainda mais a 

possibilidade de agravos à saúde ambiental e humana. 

Desta análise sobre cenários de riscos ambientais e de saúde pública relacionados 

às frações infectantes dos RSSS dispostas em valas sépticas, contraditoriamente, a 

literatura demonstra a falta de reconhecimento dessa técnica pela maioria dos órgãos 
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ambientais, simplificações nos elementos de proteção ambiental, além da ausência de 

programas de monitorização ambiental, auxiliada pelo uso de indicadores biológicos.  

Diante da relevância de possíveis riscos à saúde humana e ambiental associados à  

disposição dos RSSS no solo, sem deixar de considerar outros fatores de risco, o presente 

trabalho pretende contribuir na avaliação crítica da utilização de microrganismos 

patogênicos, presentes nesses resíduos, como possíveis indicadores de contaminação 

ambiental. O controle da qualidade operacional das valas sépticas com a utilização desses 

microrganismos na monitorização do meio físico (ar, água e ou solo) contribuirá na 

identificação de riscos de contaminação microbiana nas diferentes atividades da referida 

técnica. Enfatiza-se que, o acompanhamento e controle da qualidade operacional das valas 

sépticas permitirá minimizar a ocorrência de riscos à exposição biológica pelos 

trabalhadores envolvidos na operação e a saúde pública e ambiental. 

  

3.3 EPIDEMIOLOGIA  

 

3.3.1 Conceitos e importância 

A base etimológica da palavra epidemiologia provém do grego epi (sobre), demos 

(povo ou população) e logos (estudo) e significa o estudo do que atinge a população. Assim, 

de forma ampliada a epidemiologia pode ser utilizada como estudo de qualquer fenômeno 

que possa afetar a saúde da população. 

Segundo Rouquayrol (1988) e Pereira (1999), existem várias definições para a 

Epidemiologia, sendo que as mais antigas estão limitadas à preocupação exclusiva com as 

doenças transmissíveis ou que essa disciplina dedica-se à investigação das causas e ao 

controle das epidemias. Já as definições modernas incluem, também, as doenças não-

infecciosas e outros problemas de saúde, estudos descritivos sobre as doenças em geral, o 

de empregar medidas de avaliação e controle e o desenvolvimento de estudos analíticos 

que favorecem a explicação dos fatores determinantes no processo saúde-doença. 

Com ampliação das definições da epidemiologia, nesta pesquisa a referida disciplina 

será compreendida como o estudo da distribuição e dos determinantes das doenças no 

homem, assim como das condições e ocorrências que afetam ou possam afetar a saúde 

coletiva (Barbosa, 1983; Pereira, 1999).  

Para o estudo particular da interação homem-resíduos, com enfoque específico para 

os resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS), a aplicação da epidemiologia abordará os 

modelos epidemiológicos com o objetivo de salientar as possíveis vias de transmissão de 

doenças infecciosas, considerando outros fatores, a partir do contato com as frações 

infectantes desses resíduos. Além disso, também será abordado a existência de eventos 

seqüenciais para a ocorrência do ciclo de infecção.  
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3.3.2 Doenças infecciosas 

Barbosa (1983) e Pereira (1999) caracterizam a doença infecciosa pelo 

aparecimento de sintomas e sinais quando ocorre a penetração e o estabelecimento de um 

agente infeccioso no organismo. Pereira (1999) salienta que a infecção diferencia-se da 

doença infecciosa, por não apresentar sintomas e para melhor caracterizar esse estágio, 

usa-se a expressão “infecção inaparente” ou “subclínica”.  

Pereira (1999) evidencia que o histórico sobre a explicação das doenças apresenta-

se esquematizado em quatro fases. A fase da magia que situa os fatores etiológicos na 

categoria do sobrenatural, freqüentemente atribuídos à ação dos deuses ou de forças do 

mal; a fase dos fatores físicos e dos “miasmas” que relaciona a ocorrência de doenças 

proveniente das emanações do solo, supostamente nocivas, como as produzidas pela 

decomposição do lixo e esgotos das cidades e de sujeiras, responsabilizadas pelos danos à 

saúde; a fase microbiológica, dos germes ou do contágio que enfatiza a ação de 

agentes microbiológicos para explicar a ocorrência da doença e a fase da causalidade 

múltipla, atual e vigente na pesquisa epidemiológica, que reconhece os agravos à saúde 

são de natureza multifatorial. A incorporação do social para o aparecimento e manutenção 

das doenças na coletividade, em interação com os fatores físicos e biológicos, é uma das 

características dessa última fase. 

Dentro do enfoque de multicausalidade de fatores para a ocorrência de doenças, 

particularmente para as infecciosas, Rouquayrol (1988) conceitua doença infecciosa como 

uma resultante da associação de múltiplos fatores, incluindo-se aí a presença de um agente 

vivo indispensável, sem a qual não há infecção, ou de produtos de seu metabolismo. 

O processo de relacionar a ocorrência de danos à saúde devido a múltiplas causas, 

especificamente para as doenças infecciosas, é evidenciado inclusive no potencial de 

patogenicidade dos resíduos infectantes dos estabelecimentos de saúde. Rutala e Mayhall 

(1992) abordam o conceito equivocado de que a doença infecciosa produzida por esses 

resíduos pode ser induzida apenas pela presença do agente infeccioso. No cenário 

epidemiológico atual a doença infecciosa é classificada como um fenômeno multifatorial 

devido à interação simultânea da presença de um agente infeccioso em número suficiente, 

da existência de uma via de transmissão adequada, de uma porta de entrada e de um 

hospedeiro em estado de suscetibilidade (Zanon, 1990; Rutala e Mayhall, 1992).  

Zanon (1989) desenvolve importante consideração relacionada a alteração do 

padrão etiológico das doenças infecciosas. Segundo esse autor, a doença infecciosa  tanto 

pode ser causada pelo aumento da concentração numérica ou da virulência do agente 

infeccioso, quanto pela redução da resistência antiinfecciosa do hospedeiro. 

Consequentemente, qualquer microrganismo pode causar doença, desde que os 

mecanismos de defesa se tornem suficientemente deprimidos.     
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Ainda sob a perspectiva de avaliação de risco atribuído aos resíduos dos 

estabelecimentos de saúde, Zanon (1990) apresenta que o risco infeccioso atribuído a 

esses resíduos não deve ser avaliado apenas pelos resultados de exames microbiológicos, 

sem levar em conta outros fatores, que só podem ser avaliados através de análise 

epidemiológica. 

Através destas informações sobre a multicausalidade na ocorrência de doenças 

infecciosas, e em particular os riscos devido as frações infectantes dos RSSS, verifica-se 

que há necessidade de identificar quais os fatores contribuintes no aparecimento e 

manutenção das doenças a partir do contato e relação com esses resíduos.  

 

3.3.3 Cadeia epidemiológica 

Diante da análise sobre o complexo causal das doenças infecciosas, Pereira (1999) 

apresenta que na epidemiologia das doenças infecciosas, há um conjunto de fatores de 

natureza biológica a serem considerados nesse processo. 

Segundo o mesmo autor, a existência de três fatores é necessária à ocorrência da 

infecção: 1. um agente específico; 2. um meio ambiente propício à transmissão; e 3. um 

hospedeiro suscetível. A interação desses elementos pode ser explicitada e representada 

pela chamada “cadeia epidemiológica”, “cadeia de infecção” ou “ciclo de infecção”, bastante 

utilizada e simples (Barbosa, 1983; Pereira, 1999). Nessa cadeia tenta-se ordenar a 

seqüência dos principais aspectos biológicos envolvidos nos eventos que levam à infecção 

ou à doença.  

A Figura 3.5 apresenta a cadeia epidemiológica e os componentes necessários à 

existência do processo infeccioso. 
 

 
Figura 3.5: Cadeia Epidemiológica. 

Fonte: Organização Pan-americana da Saúde (1980, apud Pereira, 1999). 
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De forma a evidenciar as características principais dos componentes necessários à 

cadeia epidemiológica ou infecciosa apresenta-se a Tabela 3.4, que também demonstra 

aspectos significativos desses componentes relacionados ao presente trabalho. 

 

3.3.4 Tríade ecológica e rede de causas 

A aplicação dos estudos epidemiológicos a outras doenças e afecções de origem 

não infecciosa, evidenciou a necessidade de novos modelos epidemiológicos (Barbosa, 

1983).  

Na concepção mais moderna, os modelos epidemiológicos baseiam-se na 

multicausalidade da doença. Pereira (1999) apresenta a utilização dos modelos 

epidemiológicos, caracterizados como marcos teóricos, para representar os fatores 

envolvidos na etiologia da doença e, desta maneira, facilitar a interpretação de suas inter-

relações e a aplicação das ações saneadoras. 

Dentre os modelos de explicação de doenças infecciosas, dada a natureza multifatorial, 

destaca-se a representação da tríade ecológica e rede de causas. Esses modelos servirão 

de ilustração para evidenciar as possíveis causas do processo infeccioso a partir dos RSSS.  
 

a) Tríade ecológica: essa representação indica que as relações recíprocas entre 

“agente-hospedeiro”, “agente- ambiente” e “hospedeiro- ambiente” devem ser 

detalhadamente examinadas, para esclarecer fatores causais – assim como todo o conjunto 

“agente-hospedeiro- ambiente”, quando do estudo de qualquer agravo à saúde, conforme 

apresentado na Figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.6: Tríade Ecológica 

      Fonte: Pereira (1999) 
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Tabela 3.4: Características Principais dos Componentes da Cadeia Infecciosa 
Característica Componente 

Doenças Infecciosas Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS) 

Agente etiológico 

Os agentes biológicos devem estar presentes no 
organismo acometido e ter responsabilidade causal 
comprovada no processo infeccioso. 
Características: infectividade (capacidade de se 
instalar no hospedeiro e nele multiplicar-se), 
patogenicidade (capacidade de produzir doença) e 
virulência (capacidade de produzir manifestações 
graves). 
Grupos: vírus, bactérias, fungos, protozoários e 
helmintos.  

Os agentes biológicos devem estar presentes na 
massa dos RSSS e serem comprovadamente 
patogênicos.  
 
Características: infectividade (capacidade de se 
instalar no hospedeiro e nele multiplicar-se), 
patogenicidade (capacidade de produzir doença) e 
virulência (capacidade de produzir manifestações 
graves). 
Grupos: bactérias, vírus e fungos.  

Reservatório e fonte de infecção 
Homem são ou doente 
Ambiente: solo - esporos (forma de resistência) 

Pacientes das diferentes unidades de prevenção, 
diagnóstico e tratamento das doenças.  
Ambiente: solo (esporos) e ar (aerossóis 
microbianos) 

Porta de saída do agente do 
reservatório 

Orifício natural do corpo (aparelho respiratório, 
digestivo e geniturinário), lesões da pele ou mucosas, 
ou o próprio sangue. 

Materiais biológicos contaminados com agentes 
patogênicos.  

Vias de transmissão 

Transmissão direta: contato direto de superfícies e 
relação sexual; 
Transmissão indireta: objetos e veículos contaminados, 
vetores e aerossóis microbianos. 

Transmissão indireta: manuseio inadequado de 
materiais contaminados com a presença de sangue, 
ou outros fluídos corporais; vetores (mecânicos ou 
biológicos) e ar (formação de aerossóis microbianos 
pelo espalhamento do material contaminado). 

Porta de entrada do agente 
no hospedeiro 

Infecções respiratórias, infecções digestivas, contato 
com a pele e transmissão pela introdução do agente 
na corrente sangüínea, através de uma perfuração da 
pele ou mucosa. 

Lesões cutâneas e perfurações com objetos 
perfurocortantes.  

Indivíduo suscetível Suscetibilidade e resistência. Suscetibilidade e resistência. 
 

Fonte: modificado de Pereira (1999). 
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No modelo exposto ao fazer associação com este trabalho, o agente é representado 

pelo grupo de bactérias, vírus e fungos, presente na massa dos RSSS; o hospedeiro poderá 

corresponder ao pessoal envolvido na operação da técnica de disposição final em valas 

sépticas; e o ambiente ?  meio físico (ar, água e solo) como favoráveis à presença dos 

agentes biológicos. A interação entre a presença de microrganismos patogênicos, 

provenientes dos RSSS, com fatores e condições ambientais favoráveis a sua persistência 

poderá viabilizar riscos à saúde das pessoas envolvidas na referida disposição final.  
 

b)  Rede de causas: essa esquematização enfatiza que a doença não é um produto de 

um único fator ou exposição, mas a conseqüência de numerosos eventos e cadeias de 

acontecimentos.  

A rede de causas (apresentada na Figura 3.7) demonstra as possíveis causas que 

favorecem a persistência de microrganismos patogênicos nos RSSS e o efeito resultante 

nos trabalhadores envolvidos no manuseio desses resíduos. 

Apesar da grande aplicação desses modelos epidemiológicos, Pereira (1999) enfatiza 

criticamente a forma de esquematização dos elementos da tríade ecológica, já que há 

igualdade de importância entre os componentes dessa estrutura, o que raramente 

corresponde à realidade. Segundo o autor, o modelo pode funcionar a contento quando há 

um agente reconhecido no complexo causal da doença. 

Assim, verifica-se que embora os modelos de explicação de doenças sejam muito 

usados, alguns deles trazem questionamentos e são sujeitos a críticas. Mas, cabe salientar 

que o objetivo dos modelos é o de tentar representar a realidade, facilitando a compreensão 

da relação multicausal na produção da doença. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.7: Rede de Causas (simplificada). 

      Fonte: modificado de Pereira (1999). 
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3.4 MÉTODOS DE APOIO À DECISÃO  

 

 Os métodos de apoio à decisão têm sido bastante utilizados na solução de 

problemas complexos sob a previsão de julgamentos individuais entre os vários atores ou 

especialistas organizados nas reuniões técnicas e, em tempo reduzido, levantarem 

informações qualificadas sobre determinada questão.  

Em função destes aspectos relacionados aos citados métodos e a necessidade da 

obtenção de dados específicos para o presente estudo, baseados na avaliação de um grupo 

de especialistas, além do tempo exíguo para a realização desta pesquisa, foi utilizado na 

metodologia de trabalho, uma das alternativas dos métodos de apoio à decisão, a Técnica 

do Grupo Nominal.  

 

3.4.1 Métodos Ad hoc de Avaliação – Técnica Delphi 

A formulação de cenários baseada na técnica de avaliação coletiva é amplamente 

utilizada nos métodos Ad hoc. Esses métodos consistem na formação de grupos de 

trabalho, constituídos por profissionais e cientistas de diferentes disciplinas, de notório saber 

e conhecimentos práticos, para análise consensual sobre determinado projeto ou questão 

(Moreira, 1992).  

Os métodos Ad hoc foram desenvolvidos para serem aplicados quando há escassez 

de tempo e de informações referentes ao problema a ser avaliado. Além do que, na 

proposição desses métodos, a tomada de decisões será realizada na concepção de um 

grupo de especialistas qualificados sobre a situação complexa em estudo. 

Na seleção dos participantes, denominados também de especialistas, a reunião de 

conhecimentos práticos adquiridos pela vivência profissional e, por estarem relacionados a 

área de estudo ou análise do problema, é um dos pré-requisitos para a formação da rede 

interativa de comunicação. 

No entanto, na aplicação dos métodos Ad hoc destaca-se o alto grau de 

subjetividade associado a validação dos resultados, que dependem da qualidade da 

coordenação, dos critérios de escolha dos participantes, do nível de informação e, até 

mesmo, das divergências entre os participantes e suas tendências (Moreira, 1992; 

Tommasi, 1994). 

O mais citado exemplo de métodos Ad hoc, A Técnica Delphi (ou Delfos), 

caracteriza-se por estabelecer um processo de discussão ou comunicação entre um grupo 

de participantes ou especialistas, com o objetivo de chegarem a um consenso confiável na 

solução de problemas complexos ou sua previsão, por meio de troca de informações e 

discussões interativas (Linstone e Turoff, 1975; Moreira, 1992; Tommasi, 1994).  
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Linstone e Turoff (1975) e Corotis et al. (1981) destacam importantes áreas de 

aplicação da Técnica Delphi, dentre essas, opções de planejamento regional, engenharia 

ambiental e de tráfego. Ainda nesse contexto, Marques (1995) apresenta a técnica de 

consenso Delphi em estudos da área de saúde, particularmente, no campo das doenças 

infecciosas. 

A importância da aplicação do Delphi é também destacada por Moreira (1992), que 

enfatiza a utilização dessa técnica na tomada de decisão por políticos, empresários e 

autoridades governamentais e, principalmente por suprir deficiências de informação objetiva.  

 

3.4.1.1 Técnica Delphi - Estrutura do grupo de trabalho 

Para dar início ao processo de comunicação da Técnica Delphi, o primeiro passo é 

selecionar a rede de especialistas, após a formulação do problema a ser avaliado. Os 

especialistas ou participantes da rede de comunicação são profissionais com grande 

conhecimento na área em particular e, previamente, são informados sobre as caraterísticas 

do estudo ou problema.   

A Técnica Delphi, na sua concepção convencional, corresponde a um procedimento 

de consultas formuladas em questionário aos especialistas por meio de correspondência. 

Cada participante responde seu questionário e posteriormente recebe informações sobre as 

respostas processadas dos demais componentes da rede. O processo e a troca de 

informações continua interativamente, até que se chegue o mais próximo possível de um 

consenso ou a identificação de discordância entre as respostas (Corotis et al. 1981; Moreira, 

1992;Tommasi, 1994).  

Algumas características básicas na aplicação do método Delphi devem ser apresentadas 

(Corotis et al., 1981;Tommasi, 1994):  

?? anonimato entre os participantes ou especialistas; 

?? controle do processo de comunicação (respostas obtidas); 

?? aplicação estatística nas respostas dos grupos; e 

?? interações múltiplas para chegar ao consenso ou divergência de opiniões entre os 

participantes.    

De forma resumida, na organização de trabalho dentro da Técnica Delphi, deve-se 

atender as seguintes etapas (Tommasi, 1994): 

?? escolher o grupo de participantes ou especialistas; 

?? enviar carta-convite para os participantes, explicitando a finalidade da rede interativa de 

comunicação; 

?? enviar questionário com instruções para as respostas, formulado de forma bastante 

clara. 
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3.4.1.2 Técnica Delphi - Importância e considerações 

Linstone e Turoff (1975) apresentam que a Técnica Delphi é necessário quando: o 

problema não se presta as técnicas analíticas precisas, mas pode beneficiar julgamentos 

subjetivos de bases coletivas; há necessidade da formação de grupos para contribuir na 

avaliação do problema e a heterogeneidade dos participantes deve ser preservada para 

garantir a validade dos resultados.  

Segundo Linstone e Turoff (1975), a Técnica Delphi, independente das suas 

variações, suporta quatro fases distintas. A primeira fase é caracterizada pela exploração do 

assunto na discussão, com contribuições individuais e adicionais ao processo; a segunda 

envolve o processo de alcançar compreensão sobre os pontos de vista dos participantes; 

caso haja discordância de opiniões, então se deve considerar as diferenças e avaliá-las; a 

última fase é o consenso final. 

Com esta abordagem simples na aplicação da Técnica Delphi, Linstone e Turoff (1975) e 

Tommasi (1994) apresentam razões que conduziram a existência de falhas ou erros na 

realização deste método, que são: 

?? imposição de pontos de vista dos técnicos que elaboram os questionários ou pré-

julgamento de uma questão; 

?? considerações de que o método Delphi pode ser usado em todas situações; 

?? técnicas insuficientes de resumo e apresentação das respostas dos grupos participantes; 

e   

?? a não exploração (ou falta de percepção) das discordâncias dentro dos grupos, o que 

pode levar a falsos consensos. 

A inclusão de uma análise mais criteriosa é realizada por Corotis et al. (1981), no qual 

enfocam a importância da escolha dos participantes no painel ou rede interativa de 

comunicação. Moreira (1992) inclusive aborda a participação de técnicos sem formação 

científica no grupo de especialistas, mas que apresentem conhecimento ou interesse no 

problema em estudo. 

Com base nesta avaliação sobre o Delphi, verifica-se que esse método extrai o maior 

número de informações significativas sobre uma questão ou problema para alcançar o 

consenso.  

 

3.4.2 Técnica do Grupo Nominal  

Tommasi (1994) apresenta uma forma de execução ou alternativa ao Delphi 

Convencional, a Técnica do Grupo Nominal. Goicoechea et al. (1982) apresentam que a 

Técnica do Grupo Nominal é também apropriadamente aplicada para situações complexas 

ou que implique à tomada de decisão por meio de um grupo de especialistas. 
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Entretanto, a diferença entre a estrutura de trabalho da Técnica do Grupo Nominal e 

o Delphi reside na formulação das consultas aos especialistas e composição do grupo de 

participantes. 

A execução dos trabalhos pela Técnica do Grupo Nominal ocorre num exercício face-

a-face, permitindo discussões mais amplas e com maior rapidez, além da simples exigência 

de número reduzido de participantes ou membros, de cinco a nove membros (Goicoechea et 

al., 1982; Tommasi, 1994). Em contrapartida, a Técnica do Grupo Nominal apresenta 

algumas desvantagens, dentre as quais, questões econômicas, de tempo, disponibilidade de 

participantes e até de natureza política (Tommasi, 1994).  

Importante salientar que, a qualidade das respostas, na aplicação da Técnica do 

Grupo Nominal e do Delphi, está relacionada ao interesse e a confiabilidade dos 

participantes. Nessa concepção, verifica-se que é extremamente importante a aceitabilidade 

e motivação dos especialistas na rede interativa de comunicação. 

Assim, fundamentando-se no propósito de redes interativas de comunicação para o 

desenvolvimento dos objetivos definidos neste trabalho de dissertação, será utilizado como 

base metodológica a Técnica do Grupo Nominal, a ser devidamente apresentada no item da 

metodologia. Enfatiza-se que a Técnica do Grupo Nominal é um método que tem o objetivo 

de facilitar o processo de análise das informações, de caráter qualitativo, envolvendo os 

diferentes atores ou especialistas no auxílio à decisão do problema em estudo. 
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4 METODOLOGIA UTILIZADA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

4.1 JUSTIFICATIVA DO MÉTODO ESCOLHIDO 

 
Em função dos objetivos da presente pesquisa, verificou-se a necessidade de 

aproximações multidisciplinares, com a criação de grupos de trabalho formados por 

profissionais de diferentes disciplinas, de forma a auxiliar na avaliação das particularidades 

do estudo. A metodologia proposta, baseada na Técnica do Grupo Nominal, permite 

construir concepções interativas sobre o tema e, em tempo reduzido, obter informações a 

respeito do problema em questão por meio da previsão de uma rede de especialistas 

qualificados (Goicoechea et al., 1982;Tommasi, 1994).  

Com esta técnica e, a relevância do tratamento sistemático das informações a serem 

obtidas na metodologia de pesquisa, houve a formulação do problema em três etapas, 

assim denominadas: 

?? Primeira etapa: Levantamento de dados - fatores ambientais e cadeia epidemiológica 

relacionados aos microrganismos indicadores; 

?? Segunda etapa: Levantamento de dados - critérios técnicos para a disposição final em 

valas sépticas; 

?? Terceira etapa: reunião de dados da primeira e segunda etapas – diretrizes técnicas de 

valas sépticas e critérios adotados para seleção de indicadores. 

 

4.2 DINÂMICA DE TRABALHO 

 
Para o cumprimento do processo metodológico, representado por três etapas 

distintas, foram convidados doze profissionais para a rede interativa de comunicação. Na 

primeira etapa de pesquisa foi previsto a participação de sete especialistas que atuam na 

área de saúde pública e microbiologia ambiental. Para a segunda etapa foram convidados 

cinco especialistas da área de engenharia civil. A terceira etapa caracteriza-se pela 

avaliação parcial e conjunta das informações pelos participantes da primeira e segunda 

etapas. 

A formação destes grupos de trabalho buscou atender o número ideal de 

participantes, estabelecido de cinco a nove membros na aplicação da Técnica de Grupo 

Nominal, para obtenção de resultados qualificados no processo consensual de avaliação 

(Delbecq et al.1975, apud Goicoechea et al., 1982). Entretanto, em função da 

disponibilidade de tempo, houve a participação de cinco profissionais na primeira etapa de 

pesquisa e, apenas três especialistas na segunda etapa. De forma a minimizar a existência 

dessas limitações no processo de avaliação, pelo número reduzido de membros nas etapas 
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de pesquisa, procedeu-se à realização contínua de levantamento bibliográfico especializado 

para ampliar as discussões na rede interativa de comunicação. 

Estes profissionais, denominados de especialistas neste trabalho, são provenientes 

de instituições como Hospital Universitário de Brasília – HUB/UnB, Fundação Nacional de 

Saúde – FUNASA, Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN/DF e Universidade de 

Brasília – UnB. Salienta-se que a incorporação desse grupo de especialistas à pesquisa foi 

realizado a partir de uma rede inicial de informações. 

Para a consecução dos objetivos pretendidos, todos os especialistas tiveram um 

contato inicial com a proposta de trabalho, havendo previamente, a entrega de relatório de 

apresentação do problema e questionário estruturado com as informações específicas. O 

fluxograma metodológico (Figura 8) descreve as etapas e informações a serem obtidas na 

pesquisa, e foi apresentado durante as reuniões com o grupo de especialistas.  

Ressalta-se também que nas diferentes etapas da metodologia de pesquisa, os 

especialistas puderam contribuir no julgamento das questões, para reformulação ou 

alteração das informações disponibilizadas, com opiniões fundamentadas em 

argumentações técnicas ou razões científicas criteriosas.  

 

4.3 AVALIAÇÃO COLETIVA  - PRIMEIRA ETAPA 

 
Esta primeira etapa da metodologia de pesquisa contou com a participação de cinco 

especialistas com formação profissional multidisciplinar em medicina, com experiência em 

serviços de controle de infecção hospitalar e doenças infecciosas e parasitárias; 

enfermagem, com conhecimentos em mecanismos de propagação de doenças relacionadas 

a água e aos alimentos; biomedicina e microbiologia, com conhecimento na área de 

microbiologia ambiental.  

Os trabalhos desta etapa foram iniciados, a partir da compilação de informações 

específicas associados ao conjunto de dezesseis microrganismos patogênicos, devidamente 

apresentados na revisão da literatura, a serem avaliados como prováveis indicadores de 

contaminação. A reunião dessas informações resultou na elaboração de questionário 

estruturado a ser entregue aos especialistas. As questões formuladas abrangeram fatores 

ambientais e cadeia epidemiológica relacionados aos microrganismos indicadores. 

O questionário utilizado nesta primeira etapa de pesquisa (apresentado no 

APÊNDICE B) inclui todas as informações enviadas para os participantes. 

A compilação destas informações foi baseada em pesquisa bibliográfica 

especializada sobre aspectos ambientais determinantes e estrutura epidemiológica dos 

agentes capazes de interferir na dinâmica do complexo saúde-doença (Maletta, 1988; 

Cortês, 1993; Rouquayrol e Almeida Filho, 1999). 
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Em seguida, houve a entrega prévia do relatório de apresentação do problema e 

questionário aos especialistas, com o objetivo de avaliarem a temática e as informações e, 

principalmente, para que tivessem tempo adicional para elaboração das respostas.  

As respostas do questionário foram coletadas numa primeira reunião, quando os 

especialistas apresentaram a importância ou valores quantitativos atribuídos às questões, 

com as justificativas das respostas elaboradas e, numa discussão interativa, avaliaram as 

características peculiares relacionadas aos indicadores.   

Com o objetivo de identificar os principais fatores ambientais e mecanismos de 

propagação de doenças relacionados aos indicadores, foi trabalhado na dinâmica de grupo 

o instrumento metodológico – Matriz de Valoração (apresentado no APÊNDICE C). Para a 

consecução desse objetivo, foram utilizados na dinâmica as Tabelas C.1, C.2, C.5 e C.6. 

As demais informações apresentadas no questionário (descrito no APÊNDICE B) 

foram julgadas criteriosamente pela autora e configuram-se como dados adicionais para 

análise dos resultados. Salienta-se que outras informações decorrentes do levantamento 

bibliográfico foram incorporadas às coletadas na reunião. 

Durante a dinâmica do trabalho de grupo, a aplicação da Matriz de Valoração 

(apresentada no APÊNDICE C) auxiliou na avaliação consensual entre os especialistas para 

a definição dos microrganismos patogênicos de maior significância em relação aos fatores 

de risco ambiental e individual.  

Com relação ao uso da Matriz de Valoração (apresentada no APÊNDICE C) foi 

considerada, na avaliação das informações pelos especialistas, a escala de importância de 

0 a 3, sendo (0) o valor correspondente a nenhuma significância ou nulo e (3) o valor 

associado a maior significância. A escala proposta teve como objetivo avaliar a significância 

dos aspectos ambientais e mecanismos de propagação de doenças relacionados aos 

microrganismos indicadores.  

É importante salientar que, no julgamento das questões pelos participantes, 

registrou-se também a justificativa apresentada para cada valor adotado na escala de 

importância. 

A partir das informações coletadas, procedeu-se à fase de compilação dos dados, 

sem a participação dos especialistas.  

Para a definição dos indicadores de contaminação ambiental, considerando a 

abordagem multidisciplinar, a partir das características peculiares levantadas no estudo da 

epidemiologia, durante a dinâmica de grupo e bibliografia consultada, houve necessidade da 

elaboração da última etapa da metodologia – Processo de Valoração (apresentado no 

APÊNDICE G). 
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(* número representado dentro dos quadros indica os participantes ou especialistas presentes em cada etapa) 
 

Figura 4.1: Fluxograma Metodológico Descritivo das Etapas e  
Informações Obtidas na Pesquisa 
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REUNIÃO DE DADOS

GRUPO A 

GRUPO B 

RESULTADOS

FLUXO DE INFORMAÇÕES

FLUXO DE INFORMAÇÕES

AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS 

NA  SELEÇÃO DOS INDICADORES DE 

CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL (5)

LEVANTAMENTO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE 

CRITÉRIOS TÉCNICOS DA 

DISPOSIÇÃO DE 

RESÍDUOS NO SOLO
 (VALAS SÉPTICAS)

RESULTADOS ESPERADOS

AVALIAÇÃO COLETIVA 

AVALIAÇÃO PARCIAL - GRUPO A

FLUXO DE INFORMAÇÕES
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Considerou-se também que a análise dos principais fatores ambientais e cadeia 

epidemiológica relacionados aos indicadores seriam utilizados e subsidiariam a avaliação e 

definição das diretrizes técnicas para a disposição final em valas sépticas, a ser 

devidamente trabalhada na segunda etapa da metodologia. 

 

4.4 AVALIAÇÃO COLETIVA  - SEGUNDA ETAPA 

 

Nesta etapa da pesquisa, participaram três especialistas com formação em 

engenharia civil, com experiência em critérios técnico-construtivos e operacionais da 

disposição final de resíduos sólidos; geotecnia ambiental, com especialidade em 

impermeabilização de áreas de disposição de resíduos com a utilização de materiais 

geossintéticos e argilosos; e em poluição do ar e segurança do trabalho.  

No desenvolvimento desta etapa, foram analisadas as informações obtidas na 

primeira reunião e buscou-se associá-las com as propostas de critérios técnico-construtivos 

e operacionais para as valas sépticas mais comumente adotados na literatura (ABNT – NBR 

10157, 1987b; Bracht, 1993; CETESB, 1993; Bertussi Filho, 1994; Ribeiro Filho, 1999). Esse 

conjunto de informações encontra-se estruturado no questionário (apresentado no 

APÊNDICE D), que foi entregue aos participantes desta etapa. Nesta fase da metodologia, 

os especialistas da área de engenharia também receberam, preliminarmente, o relatório de 

apresentação do problema, para que pudessem compreender a proposição do trabalho. 

Para a coleta de informações desta segunda etapa, foi realizada a segunda reunião, onde 

os participantes expuseram a avaliação atribuída para cada critério, consideradas as 

devidas justificativas, seguindo-se de discussões amplas e interativas.  

A ferramenta metodológica – Matriz de Valoração (apresentada no APÊNDICE E) 

utilizada nesta segunda etapa auxiliou na identificação dos critérios técnicos de projeto, 

operação e controle para a disposição final em valas sépticas, a serem devidamente 

definidos. Nessa dinâmica de grupo, foi utilizada para avaliação da importância dos critérios 

pelos especialistas, a graduação relativa 0 - não pertinente ou 1 -  pertinente. Ressalta-se 

que o nível de importância proposto permitiu avaliar os critérios de projeto e controle para 

valas sépticas a serem obrigatoriamente observados. 

 

4.5 AVALIAÇÃO COLETIVA – TERCEIRA ETAPA 

 

O cumprimento desta fase do trabalho consistiu na apresentação das informações 

obtidas na primeira e segunda etapas da metodologia para os diferentes grupos de 

especialistas. Foram convidados os especialistas da área de saúde, microbiologia ambiental 

e engenharia, anteriormente citados na rede interativa de comunicação, com o objetivo de 
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avaliarem e, se necessário, corrigirem a proposição de diretrizes técnicas para a disposição 

final em valas sépticas, que satisfaça o controle de indicadores, e de avaliarem os critérios 

utilizados na seleção de indicadores de contaminação ambiental.  

Para a avaliação das diretrizes técnicas para a disposição final em valas sépticas e 

controle de indicadores, estabeleceu-se a participação dos especialistas da área de saúde, 

microbiologia ambiental e engenharia.  

 

4.5.1 Diretrizes técnicas para valas sépticas e controle de indicadores de 

contaminação ambiental 

Considerando que as etapas anteriores foram, na primeira, realizadas com a 

participação dos especialistas de saúde e microbiologia ambiental, e profissionais de 

engenharia civil, na segunda, buscou-se nesta terceira etapa avaliar os resultados 

conjuntamente.  

As diretrizes técnicas para a disposição final em valas sépticas foram apresentadas 

aos participantes, com o objetivo de avaliarem a pertinência dos critérios propostos e, 

principalmente confrontá-los com os indicadores de contaminação ambiental. A listagem de 

controle (apresentada no APÊNDICE F) evidencia os critérios para localização, execução e 

operação de valas sépticas associados aos indicadores de contaminação ambiental a serem 

controlados. 

Ressalta-se que a confrontação dos resultados apresentados nesta etapa foi 

avaliada satisfatoriamente pelos especialistas e considerada relevante na avaliação dos 

critérios adotados para seleção dos indicadores de contaminação ambiental. 

 

4.5.2 Critérios adotados para seleção de indicadores de contaminação ambiental 

A forma de avaliação proposta para os critérios adotados na seleção de indicadores 

de contaminação ambiental foi realizada somente pelos especialistas da área de saúde e 

microbiologia ambiental.  

Para o processo de avaliação coletiva, os especialistas receberam previamente o 

questionário (apresentado no APÊNDICE G), para análise e valoração dos critérios 

relacionados à identificação dos indicadores de contaminação ambiental. Salienta-se que a 

seleção dos indicadores foi elaborada a partir das informações obtidas na primeira etapa de 

avaliação coletiva e levantamento bibliográfico continuado. 

Destaca-se que, na avaliação dos critérios propostos, para cada ambiente físico, 

deve-se associar os Critérios B (ocorrência no ambiente físico), C (forma ou estágio de 

resistência ambiental) e D (mecanismo de transmissão) com fatores de risco ambiental 

relacionados aos microrganismos indicadores. Os Critérios A e E estão associados, 
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respectivamente, às características do agente e a avaliação quanto ao risco individual 

determinada por esses patógenos.  

No procedimento da coleta de informações, de forma interativa entre os 

participantes, foi utilizada a ferramenta metodológica – Matriz de Valoração (apresentada no 

APÊNDICE H), e buscou-se identificar os critérios mais importantes na seleção dos 

indicadores. O nível de importância para avaliação dos critérios foi estabelecido numa 

escala de 7 gradações (peso), assim definidas, 0 - sem importância alguma ou nulo, 1 - 

quase sem importância; 2 - pouco importante; 3 - médio; 4 - importante; 5 - muito importante 

e 6 - importantíssimo.  

A escala proposta teve como objetivo destacar os indicadores de maior ou menor 

importância na contaminação ambiental, sendo que para isso os especialistas tiveram como 

atribuição distribuir adequadamente a importância (peso) associada aos critérios.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Este capítulo está estruturado em três partes e se propõe a apresentar e discutir os 

resultados obtidos nas diferentes etapas da pesquisa, a partir da coleta e avaliação das 

informações pelos especialistas da área de saúde e engenharia. 

Na primeira parte, são retratados e discutidos os dados levantados na primeira etapa 

de pesquisa, com os especialistas da área de saúde pública e ambiental. Nessa etapa, 

buscou-se identificar, de forma geral, os principais aspectos ambientais e cadeia 

epidemiológica relacionados aos principais microrganismos patogênicos presentes nos 

RSSS, bem como as propriedades desses agentes que contribuem para o aparecimento de 

doenças. 

Na segunda parte, apresentam-se as propostas referentes aos critérios técnico-

construtivos e operacionais para a disposição final de RSSS em valas sépticas, buscando-

se avaliar as diretrizes técnicas com as informações específicas sobre características 

ambientais dos microrganismos patogênicos, obtidas na primeira etapa de pesquisa. Nessa 

fase, houve a contribuição dos especialistas da área de engenharia civil para avaliarem ou 

definirem, com adequada pertinência, os critérios técnicos para as valas sépticas. 

Na terceira parte deste capítulo, mostram-se os resultados analisados na última 

etapa da pesquisa. Nessa etapa procurou-se avaliar, com a participação conjunta dos 

especialistas da área de saúde e engenharia, a proposição de diretrizes técnicas para a 

disposição final em valas sépticas e o controle de indicadores de contaminação ambiental. 

São apresentados também os resultados analisados apenas pelos especialistas da área de 

saúde pública e ambiental quanto aos critérios adotados para seleção de indicadores de 

contaminação ambiental. 

 

 

5.1 PRIMEIRA ETAPA DE PESQUISA 

Os resultados apresentados nas Tabelas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7destacam os 

principais fatores ambientais relacionados aos microrganismos patogênicos, capazes de 

interferir na dinâmica da possível persistência ambiental desses agentes. Também foram 

feitas análises quanto à cadeia epidemiológica dos agentes biológicos, com a  finalidade de 

contemplar os mecanismos de eliminação e transmissão desses agentes e processos mais 

comuns de penetração no novo hospedeiro. Destacam-se ainda as propriedades dos 

microrganismos patogênicos que contribuem para o aparecimento de doenças, 

considerando a relação com o hospedeiro e ambiente.  
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No que se refere a utilização das tabelas, os especialistas definiram 

consensualmente, de acordo com as avaliações numéricas propostas, a importância 

atribuída apenas às informações apresentadas nas Tabelas 5.1, 5.2, 5.5 e 5.6. A reunião 

desses dados teve como objetivo identificar os microrganismos indicadores quanto ao maior 

risco ambiental e individual, e devido a essas informações serem utilizadas na definição das 

diretrizes técnicas para as valas sépticas.  

Assim, de maneira geral, os resultados apresentados e discutidos, foram obtidos das 

avaliações coletivas com os especialistas, e também por levantamento bibliográfico.   

A Tabela 5.1 apresenta o ambiente físico comumente adotado pelos dezesseis 

microrganismos patogênicos, no contexto de ser identificado o habitat natural dos agentes. 

Essa tabela retrata a distribuição dos microrganismos nos diferentes ambientes físicos.  

A partir dos dados apresentados na Tabela 5.1, observa-se, para a distribuição de 

pesos adotada, que somente seis espécies dos agentes biológicos, em estudo, estão 

presentes livremente no ambiente físico, sem estarem associados a qualquer tipo de 

contaminação ambiental. Esses agentes são as enterobactérias Enterobacter, Citrobacter e 

Klebsiella (encontradas na vegetação), Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas sp 

(hydrophila, sobria, caviae, jandaei, schubertii e veronii) e Clostridium sp, enquadradas as 

espécies botulinum (solo), tetani (solo) e perfringens (água e solo). Os demais agentes 

patogênicos utilizam o ambiente físico como provável veículo de contaminação ambiental, e 

têm a devida importância na avaliação como microrganismos indicadores. 

Ressalta-se que para esta primeira análise, procurou-se avaliar, de forma genérica, a 

distribuição dos diferentes agentes no ambiente, e nos dados posteriores, serão destacados 

as formas e fatores específicos de sobrevivência ambiental relacionados aos 

microrganismos patogênicos.  

A Tabela 5.2 apresenta as formas ou estágios de resistência ambiental dos 

microrganismos patogênicos. A análise da importância dessas informações pelos 

especialistas permitiu identificar os agentes biológicos que resistem fora do organismo do 

hospedeiro, com possibilidade futura de infectar um indivíduo suscetível, e a sua valoração 

quanto aos estágios resistentes. 

Os resultados apresentados na Tabela 5.2 destacam dentre os patógenos 

secundários, apenas a Escherichia coli e Staphylococcus aureus, e até patógenos primários 

como Clostridium sp (botulinum e tetani – exceto perfringens) e Mycobacterium tuberculosis. 

Pode-se observar que somente quatro patógenos, do conjunto de dezesseis agentes 

biológicos, apresentaram forma ou estágio resistente no ambiente.    
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Tabela 5.1: Presença dos Microrganismos Patogênicos no Ambiente 
 

AMBIENTE FÍSICO  
IMPORTÂNCIA 

(PESO) 

 
MICRORGANISMO 

PATOGÊNICO  
AR 

 
ÁGUA 

 
SOLO 

1. (I)Escherichia coli 0 0 0 

2. (I)Salmonella typhi 0 0 0 

3. (I)Shigella  0 0 0 

4. (I)Enterobacter 0 0 1 

5. (I)Citrobacter 0 0 1 

6. (I)Klebsiella 0 0 1 

7. (I)Pseudomonas aeruginosa 0 3 2 

8. (I)Aeromonas sp 0 3 0 

9. (I)Clostridium sp 0 2 2 

10.  (I)Enterococos 0 0 0 

11.  (I)Staphylococcus aureus 0 0 0 

12.  (I)Mycobacterium tuberculosis 0 0 0 

13.  (II)Hepatite A 0 0 0 

14.  (II)Hepatite B 0 0 0 

15.  (II)Hepatite C 0 0 0 

Nulo (0) 

 

 

Moderado (1) 

 

 

Significativo (2) 

 

 

Muito  

Significativo (3) 

16.  (III)Candida albicans 0 0 0 

Fonte: Reunião com os especialistas 

(I) Bactérias, (II) Vírus e (III) Fungos. 

 

Importante destacar que, dentre estes microrganismos, a Mycobacterium 

tuberculosis, causadora da doença infecciosa reemergente “tuberculose”, e Staphylococcus 

aureus apresentam uma forma de resistência ambiental bastante favorável a análise de 

risco individual, denominada aerossóis secundários (Rouquayrol e Almeida Filho, 1999). 

Essa forma de suspensão de gotículas envolvidas em poeira favorece a dessecação lenta 

do agente infeccioso, possibilitando à micropoeira em suspensão, contendo esse agente, 

difundir-se a grandes distâncias, principalmente para a Mycobacterium tuberculosis, quando 

prevalecem condições ambientais adequadas ao material de eliminação (e.g. escarro) como 

o abrigo da luz. 

O gênero Clostridium sp, para as espécies botulinum, tetani e perfringens, apresenta 

a capacidade de esporulação, ou seja, estágio de resistência que garante a maior sobrevida 

na parte abiótica do ecossistema (resistência às mais adversas condições do meio 

ambiente). E os esporos são mecanismos de penetração fundamentais para o C. tetani e 

perfringens em ferimentos no hospedeiro, podendo ser considerado evento bastante raro 

para o C. botulinum (Murray et al., 1992; Pelczar Jr. et al., 1996). 
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Tabela 5.2: Estágio dos Microrganismos Patogênicos no Ambiente (formas de resistência ambiental na transmissão de doenças) 
 

IMPORTÂNCIA (PESO) 

MICRORGANISMO 

PATOGÊNICO 

FORMA DE RESISTÊNCIA OU  

ESTÁGIO RESISTENTE NULA 

(0) 

MODERADA 

(1) 

SIGNIFICATIVA 

(2) 

 

MUITO 

SIGNIFICATIVA 

(3) 
      

1. (I)Escherichia coli Provável resistência à dessecação   x  

      

2. (I)Clostridium sp Formação de esporos    x 

      

3. (I)Staphylococcus aureus Formação de aerossóis secundários (*)  x   

      

4. (I)Mycobacterium tuberculosis Formação de aerossóis secundários (*)  x   

Fonte: Reunião com os especialistas 

(I) Bactérias  
(*)  Informações incorporadas por meio de levantamento bibliográfico (Rouquayrol e Almeida Filho, 1999). 
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O gênero Clostridium sp, para as espécies botulinum, tetani e perfringens, apresenta 

a capacidade de esporulação, ou seja, estágio de resistência que garante a maior sobrevida 

na parte abiótica do ecossistema (resistência às mais adversas condições do meio 

ambiente). E os esporos são mecanismos de penetração fundamentais para o C. tetani e 

perfringens em ferimentos no hospedeiro, podendo ser considerado evento bastante raro 

para o C. botulinum (Murray et al., 1992; Pelczar Jr. et al., 1996). 

Diante destes aspectos, salienta-se que as condições de persistência ambiental dos 

agentes patogênicos dependem da existência de condições favoráveis, mas a sobrevida 

fora do hospedeiro passa a ter a devida relevância para o mecanismo de transmissão de 

doenças (risco individual) a partir do contato com os RSSS, já que a resistência ambiental 

de alguns agentes (Clostridium sp), por meio de esporos, contribui para o desenvolvimento 

de seu poder infectante após a sua penetração no organismo suscetível.  

Vale salientar, também, que as condições de provável resistência à dessecação, 

apresentada pela bactéria Escherichia coli, constitui-se em importante característica na 

definição de indicadores de monitorização de contaminação do solo e do lençol freático na 

disposição final de RSSS em valas sépticas.  

A Tabela 5.3 apresenta os fatores ambientais relacionados aos quatorze 

microrganismos patogênicos, com evidência para as principais condições apresentadas por 

esses agentes em superar as adversidades do ambiente.  

Os dados desta tabela estão associados ao metabolismo respiratório (aeróbio, 

anaeróbio ou facultativo) e a capacidade de resistência dos agentes no ambiente. São 

apresentadas faixas de valores de fatores físicos e químicos relacionados aos agentes 

biológicos, como temperatura e pH, tipo de ambiente, além da sobrevivência dos agentes no 

ambiente físico (solo), salientando a importância do grau de risco ambiental para os 

referidos agentes patogênicos.  

Outros fatores específicos relacionados aos agentes, presentes no primeiro 

questionário (descritos no APÊNDICE B – Tabela B.3), como umidade do solo (mínima), 

tipos de nutrientes, profundidade do solo (mínimas e máximas), substâncias químicas e 

interação entre os microrganismos, apresentaram-se de forma limitada na discussão com o 

grupo de especialistas. Diante desse contexto, ressalta-se a carência de estudos sobre 

características peculiares relacionados a esses patógenos. 

No que se refere aos valores de pH, descritos na Tabela 5.3, associados aos 

diferentes agentes patogênicos, verifica-se faixas amplas desse parâmetro. Bactérias como 

Enterococos (ou Streptococcus faecalis) e Staphylococcus aureus apresentam os maiores 

valores de pH, na ordem de 9,6 e 9,8, respectivamente (CETESB, 1984; Roitman et al., 

1987). 
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Tabela 5.3: Fatores Ambientais Relacionados aos Microrganismos Patogênicos 
 

FATOR AMBIENTAL 

 
pH 

 
TEMPERATURA(*) 

 
AMBIENTE 

MICRORGANISMO 

PATOGÊNICO 

MÍN. MÁX. 
 

MÍN. 
(?C) 

 
MÁX. 
(?C) 

AERÓBIO ANAERÓBIO 

CAPACIDADE DE 

 SOBREVIVÊNCIA NO SOLO 

1. (I)Escherichia coli 4,4 9,0 7  48 X FACULTATIVO ?  24 dias(**) 

2. (I)Salmonella typhi 4,5 9,0 5  45 X FACULTATIVO 1 a ?280 dias 

3. (I)Shigella  5,5 7,0 7 46 X FACULTATIVO 2 a 8 dias 

4. (I)Enterobacter 4,4 9,0 7 48 X FACULTATIVO 4 a 55 dias 

5. (I)Citrobacter 4,4 9,0 7 48 X FACULTATIVO 4 a 55 dias 

6. (I)Klebsiella 4,4 9,0 7 48 X FACULTATIVO 4 a 55 dias 

7. (I)Pseudomonas aeruginosa 7,0 8,5 4 43 X FACULTATIVO -------- 

8. (I)Aeromonas sp 5,5 9,0 5 41 X FACULTATIVO -------- 

9. (I)Clostridium sp 5,0 9,0 10 50  X -------- 

10. (I)Enterococos -------- 9,6 10 45 X  8 a 77 dias 

11. (I)Staphylococcus aureus 4,0 9,8 6,5 47,8 X FACULTATIVO -------- 

12. (I)Mycobacterium tuberculosis -------- -------- -------- 37 X  10 dias a 15 meses 

13. (II)Hepatite A -------- -------- - 70 60  X 12 dias 

14. (II)Hepatite B -------- -------- -------- 60  X 
Permanece viável em superfícies 

secas por períodos longos 

Fonte: Bond et al., 1981; Bond, 1984; CETESB, 1984; Roitman et al., 1987; Matté et al., 1996; Bonnet et al., 1998; Trabulsi, 1998. 

(I) Bactérias e (II) Vírus; (*) Valores associados a sobrevivência dos agentes com suas infectividades; (**) Cepas patogênicas  
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A avaliação dos dados relacionados ao pH (CETESB, 1984; Roitman et al., 1987; 

Matté et al., 1996) sugere a possibilidade de persistência de importantes agentes biológicos 

como as Enterobactérias (Escherichia coli, Salmonella typhi, Enterobacter, Citrobacter, 

Klebsiella), exceto Shigella por apresentar grande sensibilidade às condições ambientais, 

Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas sp (hydrophila, sobria, caviae, jandaei, schubertii), 

Clostridium sp (perfringens), Enterococos e Staphylococcus aureus nas características 

agressivas dos líquidos percolados provenientes da degradação de resíduos, na área de 

disposição final de RSSS. 

Na observação dos resultados, para os valores de temperatura, patógenos primários 

como a Hepatite A (HAV) e B (HBV), apresentam temperatura máxima de sobrevivência no 

valor de 60?C, com suas infectividades (Trabulsi, 1998). A espécie Clostridium sp 

(perfringens) suporta temperaturas na ordem de 50?C (Roitman et al., 1987). Salienta-se 

que outros agentes como os Enterococos, que também apresentam tolerância às condições 

ambientais, tem possibilidade de sobrevivência a temperaturas de 60?C durante 30 minutos 

(CETESB, 1984).  

Com estas condições de persistência de determinados agentes patogênicos, para 

valores elevados de temperatura, verifica-se que há necessidade de técnicas adequadas de 

tratamento dos RSSS, de forma a garantir boa eficácia na destruição microbiana. 

Para a capacidade de sobrevivência no solo, tanto nas camadas superficiais como 

nas subsuperficiais, destacam-se agentes como as enterobactérias Escherichia coli (cepas 

patogênicas), Salmonella typhi, Shigella, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, e 

Enterococos; e a Mycobacterium tuberculosis; além dos vírus HAV e HBV (Bond et al., 1981; 

Bond, 1984; Bonnet et al., 1998; Trabulsi, 1998).   

A análise das condições ambientais favoráveis à sobrevivência dos diferentes 

agentes patogênicos, com faixas amplas de pH, temperatura e camadas superficiais e 

subsuperficiais do solo, mostra a importância da contaminação ambiental nas áreas de 

disposição final dos RSSS, principalmente quando há falhas no controle de riscos existentes 

no gerenciamento desses resíduos. Verifica-se, ainda, que, para a capacidade de 

sobrevivência de importantes patogênicos nas camadas superficiais e subsuperficiais do 

solo, há necessidade de considerar, conjuntamente, os fatores físicos, químicos e biológicos 

para manutenção desses agentes (Siqueira e Franco, 1988). Todavia, os dados 

apresentados demonstram a possibilidade de ocorrência dos diferentes patógenos 

distribuídos pelo solo e, que, de certa forma, podem resultar no transporte vertical e 

horizontal de contaminação.  

Cabe ressaltar que a falta de acompanhamento ou monitorização ambiental das 

áreas de disposição final de RSSS não permite validar a importância dos indicadores de 
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contaminação ambiental no controle desses resíduos, a serem dispostos diretamente no 

solo.  

A Tabela 5.4 apresenta as vias ou substratos de eliminação do conjunto de 

dezesseis microrganismos patogênicos associadas com os materiais produzidos de 

processo patológico.  

Os resultados mostram as diferentes vias de eliminação, que dependem do substrato 

que será eliminado, carregando consigo o agente biológico. De forma resumida, procurou-se 

elencar as vias de eliminação consideradas como mais importantes no processo de 

transmissão de doenças por esses agentes. Buscou-se também apresentar o tempo de 

permanência de alguns microrganismos patogênicos no material eliminado. 

Ao analisar os dados, verifica-se que a via de eliminação mais comum foi descrita 

pelas excreções (fezes), destacando-se dentre os agentes biológicos que podem ser 

levados ao exterior por esse substrato, as Enterobactérias, Aeromonas sp (hydrophila, 

sobria, caviae, schubertii), Clostridium sp (botulinum, tetani, perfringens), Enterococos, e o 

vírus HAV. O grau de importância considerável à eliminação dos agentes por excreções 

deve-se ao fato desses patógenos parasitarem o trato digestivo. 

Pode-se observar também que, embora os fluídos corpóreos (sangue e derivados) 

tenham sido representados em menor significância, importantes agentes veiculadores de 

doenças, como a hepatite infecciosa tipo B e C utilizam essa via de eliminação. Além do que 

esse mecanismo de eliminação pode ser material de permanência (e.g. E. coli 

enteroinvasivas e enteromorrágicas; Clostridium botulinum) e multiplicação de outros 

agentes patogênicos. 

Ainda com relação aos materiais biológicos contaminados, a distribuição do grupo de 

microrganismos patogênicos pode ser significativa, e deve-se considerar até as 

características da fonte geradora de RSSS. Além disso, os dados apresentados na Tabela 

5.4 orientam para a análise de mais uma etapa da transmissão de doenças por esses 

agentes, uma vez que a via de eliminação do agente está relacionada ao seu local preferido 

de colonização no organismo do hospedeiro ou suscetível.  

Para o tempo de permanência dos agentes nos materiais biológicos contaminados, 

as informações obtidas foram bastante limitadas. Entretanto, dentre os dados levantados, 

importantes patógenos primários como os vírus da Hepatite A, B e C apresentaram períodos 

definidos na via de eliminação indicada. 

A Tabela 5.5 apresenta os diferentes mecanismos de transmissão de doenças 

utilizados pelos dezesseis microrganismos patogênicos. Os dados referem-se às 

peculiaridades de cada agente e a sua transmissão com a possibilidade de estágio 

ambiental. 
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Tabela 5.4: Cadeia Epidemiológica – Vias de Eliminação (saída dos microrganismos patogênicos do 
hospedeiro) 

 
MICRORGANISMO  

PATOGÊNICO 

SUBSTRATO DE ELIMINAÇÃO 
 

TEMPO DE PERMANÊNCIA  

NO MATERIAL ELIMINADO 
   

1. (I)Escherichia coli 

Excreções (Fezes)/ Sangue e 

leucócitos nas amostras de 

fezes(*)  

-------- 

2. (I)Salmonella typhi 
Glândulas sudoríparas (suor)  

e excreções (Fezes) 
-------- 

3. (I)Shigella Excreções (Fezes) -------- 

4. (I)Enterobacter Excreções (Fezes) -------- 

5. (I)Citrobacter Excreções (Fezes) -------- 

6. (I)Klebsiella Excreções (Fezes) -------- 

7. (I)Pseudomonas aeruginosa 
Secreções corporais/ 

ferimentos (queimaduras)  
-------- 

8. (I)Aeromonas sp Excreções (Fezes) e vômitos -------- 

9. (I)Clostridium sp 
Excreções (Fezes), vômitos e  

Sangue de indivíduos doentes(*) 
-------- 

10. (I)Enterococos Excreções (Fezes) -------- 

11. (I)Staphylococcus aureus 

Secreções oro-nasais e 

expectorações (escarro)/ 

Exsudatos 

-------- 

12.(I)Mycobacterium tuberculosis 
Secreções oro-nasais e 

expectorações (escarro) 
-------- 

13. (II)Hepatite A Excreções (Fezes)  

Elevadas concentrações do 

vírus por diversas semanas e  

sangue (transitoriamente)  

14. (II)Hepatite B 
Fluídos corpóreos  

(sangue e derivados) 

Até 1(uma) semana  

em gotas de sangue 

15. (II)Hepatite C 
Fluídos corpóreos  

(sangue e derivados) 

Até 1(uma) semana  

em gotas de sangue 

16. (III)Candida albicans 
Secreções oro-nasais e 

expectorações (escarro) 
-------- 

Fonte: Murray et al., 1992; Cortês, 1993; Pruss et al., 1999. 

(I) Bactérias, (II) Vírus e (III) Fungos 



 

 

 

56 

Tabela 5.5: Cadeia Epidemiológica - Vias de Transmissão  
 

MECANISMO DE TRANSMISSÃO 
 

AERÓGENA IMPORTÂNCIA 

(PESO) 

MICRORGANISMO 

PATOGÊNICO  
AEROSSÓIS 

INFECCIOSOS 

 
POEIRAS 

(gotículas > 5? ) 

SOLO ÁGUA ALIMENTOS FÔMITES 
VEÍCULOS 

ANIMADOS 
OUTROS 

 

 

1. (I)Escherichia coli 0 0 3 3 3 1 1 1(a) 
 

2. (I)Salmonella typhi 0 0 2 3 3 0 1 0 
 

 

3. (I)Shigella  0 0 0 2 2 1 1 3(b) 
 

4. (I)Enterobacter 0 0 2 3 2 1 1 0 
 

 

5. (I)Citrobacter 0 0 2 3 2 1 1 0 
 

 

6. (I)Klebsiella  0 0 2 3 2 1 1 0 
 

7. (I)Pseudomonas 
aeruginosa 

2 0 2 3 2 2 0 0 
 

8. (I)Aeromonas sp 0 0 0 3 2 0 0 1(c) 
 

 

9. (I)Clostridium sp 0 2 3 2 3 2 0 0 
 

 

10. (I)Enterococos 0 0 2 3 1 1 0 0 
 

 

11.(I)Staphylococcus aureus 3 2 1 2 3 1 1 0 
 

12. (I)Mycobacterium 
tuberculosis 

3 2 1 0 0 1 0 0 
 

 

13. (II)Hepatite A 0 0 2 3 3 1 1 0 
 

 

14. (II)Hepatite B 0 0 0 0 0 0 1 3(d) 
 

15. (II)Hepatite C 0 0 0 0 0 0 0 3(d) 

Nulo (0) 

 

 

Moderado (1) 

 

 

Significativo 

(2) 

 

 

Muito 

Significativo 

(3) 

 

 

16. (III)Candida albicans 0 0 1 1 0 0 0 0 
Fonte: Reunião com os especialistas; Cortês, 1993; Rouquayrol e Almeida Filho, 1999 

(I) Bactérias, (II) Vírus e (III) Fungos 
(a) contato pessoal; (b) eficiência no contato interpessoal, e para iniciar uma infecção é necessário uma pequena dose infectante do agente; (c) ocorrência de infecções de pele 

decorrente do contato com água contaminada; (d) introdução acidental em superfícies cutâneas por materiais perfurocortantes (e.g. agulhas contaminadas).  
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Verifica-se nos resultados que certos patógenos como Staphylococcus aureus e  

Mycobacterium tuberculosis apresentam na transmissão aerógena, representado pelos 

veículos suportes – aerossóis infecciosos e poeira, uma eficaz alternativa de disseminação 

de doenças.  

A maior importância dos aerossóis infecciosos como mecanismo de transmissão 

para estes patógenos, deve-se ao fato de permitir que os agentes sejam envolvidos em 

núcleos líquidos protegidos da dessecação pela poeira (Rouquayrol e Almeida Filho, 1999). 

Por serem mais estáveis, os aerossóis podem difundir-se a grandes distâncias, preservando 

na micropoeira em suspensão o agente com sua infectividade. Dessa forma, esse 

mecanismo de transmissão destaca um grande risco individual associado aos RSSS, 

principalmente para o patógeno primário M. tuberculosis, já que cria uma particularidade de 

penetração no hospedeiro suscetível. 

Para a Pseudomonas aeruginosa, a via de transmissão por aerossóis infecciosos foi 

considerada significativa, embora a sua importância tenha sido reportada apenas para as 

infecções no ambiente dos estabelecimentos de saúde. Nessas unidades, as infecções 

causadas pela P. aeruginosa são transmitidas por equipamentos respiratórios 

(nebulizadores e respiradores).  

A poeira configurou-se também como via de transmissão aerógena de importância 

significativa para o Clostridium sp, principalmente para o C. tetani.  

Considerando o solo como via de transmissão, alguns dos agentes patogênicos 

podem utilizar essa via como passagem acidental ou obrigatória no seu ciclo de doenças. 

Verifica-se pelos resultados, com valoração significativa ou muito significativa, para essa via 

de transmissão, as bactérias Escherichia coli, Salmonella typhi, Enterobacter, Citrobacter, 

Klebsiella; Pseudomonas aeruginosa; Clostridium sp (tetani e perfringens), Enterococos; e o 

vírus HAV. 

No que se refere ao Clostridium sp (tetani), a valoração muito significativa foi 

atribuída, devido ao solo ser caracterizado como etapa exclusiva e necessária ao seu ciclo 

evolutivo e infectante, e até para sua persistência ambiental. Para o Clostridium perfringens, 

o solo também favorece a sua forma de resistência (endosporos) e a doença ocasionada por 

esse agente ocorre após a sua introdução no tecido por trauma. 

Para outros patógenos, como por exemplo o fungo Candida albicans, a valoração 

para a transmissão de doenças pelo solo foi moderada, devido a esse agente ser 

extremamente sensível às variações ambientais. Com relação as bactérias Staphylococcus 

aureus e Mycobacterium tuberculosis a valoração também moderada, deve-se a capacidade 

hipotética de deposição desses agentes na superfície do solo, por partículas de poeira em 

suspensão. 
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Assim, verifica-se que para a análise de transmissão de doenças pelo solo, alguns 

dos agentes patogênicos dependem desta matriz para subsistirem livremente no ambiente, 

mantendo até sua forma infectante, e a devida importância como forma de disseminação de 

doenças. Observa-se que, em geral, o solo como mecanismo de transmissão por 

importantes patógenos primários (HAV) e secundários (E. coli, P. aeruginosa, Enterococos), 

contribui com particular importância na avaliação de contaminação ambiental a partir da 

disposição final de RSSS.  

Na transmissão de doenças pela água, destacam-se patógenos como as 

Enterobactérias, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas sp (hydrophila e veronii), 

Clostridium sp (perfringens), Enterococos, Staphylococcus aureus e o vírus HAV, com 

importância significativa ou muito significativa dessa via na veiculação de doenças. 

Cabe salientar que, a valoração significativa apresentada pela espécie anaeróbia 

Clostridium perfringens deve-se a sua capacidade de sobrevivência em águas poluídas, na 

presença de substâncias tóxicas, que inibem o crescimento de outras espécies da 

microbiota aquática (Roitman et al., 1987). A característica ambiental desse agente pode 

contribuir, com relevância, para a definição dos prováveis indicadores de contaminação no 

gerenciamento (disposição final no solo) de RSSS.  

Outro aspecto está relacionado às bactérias Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus, onde a valoração considerada refere-se a contaminação da água, 

em especial, para águas balneáveis, caracterizadas por atividades de contato primário 

(recreação e natação), onde é preocupante a incidência desses agentes pelas infecções 

causadas (Roitman et al., 1987). Para o fungo Candida albicans, a importância moderada 

está associada à transmissão de doenças pelo simples contato com água contaminada 

(áreas recreacionais - piscinas).  

A análise dos resultados para o mecanismo de transmissão de agentes patogênicos 

pela água, de forma significativa e com a existência de características ambientais peculiares 

de alguns dos microrganismos, conduz para que essa via seja considerada na 

monitorização de qualidade da água (lençol freático) nas áreas de disposição final de RSSS, 

com a utilização de indicadores de contaminação, e no controle eficaz de mananciais ou 

fontes hídricas próximos às áreas de destinação desses resíduos, que possam ser utilizadas 

para atender demandas populacionais.   

Para a transmissão de doenças por alimentos, também demonstrada na Tabela 5.5, 

a valoração significativa e muito significativa está associada a microrganismos patogênicos 

como as Enterobactérias, Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas sp (enterotoxina da 

hydrophila), Clostridium sp (toxinas do botulinum e perfringens), Staphylococcus aureus 

(toxinas); e o vírus HAV. Observa-se que a importância para essa via foi atribuída a agentes 
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que podem ser veiculados pela contaminação da água e do solo por excretas das fontes de 

infecção e produtos de descarte, e também pela produção de toxinas. 

Verifica-se assim que, há relevância na transmissão de patógenos por alimentos e 

até contribui para análises de riscos no gerenciamento dos RSSS. A falta de segregação 

interna adequada desses resíduos, bastante evidente nos estabelecimentos de saúde, 

favorece para que haja resíduos comuns (e.g. alimentos) agregados aos resíduos 

considerados infectantes. E a matéria orgânica e umidade presentes nos resíduos comuns, 

proporcionam um ambiente propício à multiplicação de agentes infecciosos em quantidade 

relevante. Por esse importante aspecto observa-se que a concepção de riscos à saúde 

associados aos RSSS é também evidente pela falta de gerenciamento das fontes 

geradoras.  

Para a via de transmissão de doenças por fômites, há estreita relação com agentes 

dotados de elevada resistência ambiental. Essa categoria de veículo auxilia os agentes 

infecciosos a serem transportados e introduzidos em um hospedeiro suscetível (e.g. objetos 

contaminados). 

Na observação dos resultados, para este mecanismo de transmissão, destacam-se 

com a devida importância (moderada ou significativa) as Enterobactérias (exceto Salmonella 

typhi), incluindo também a Shigella, que apresenta grande sensibilidade às variações 

ambientais, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium sp (tetani), Enterococos, Staphylococcus 

aureus, Mycobacterium tuberculosis, e o vírus HAV. 

  Para a Pseudomonas aeruginosa, a importância significativa para transmissão por 

fômites deve-se a sua propagação nos equipamentos respiratórios; a bactéria 

Staphylococcus aureus pode ser disseminada pela veiculação por poeira (varrição de chão, 

batimentos de lençóis nos estabelecimentos de saúde), objetos e instrumentos de uso 

hospitalar. A Klebsiella e a Mycobacterium tuberculosis destacam-se com valoração 

moderada, e relacionadas a procedimentos de rotina intra-hospitalares que envolvem 

instrumentação das vias aéreas inferiores (intubação, aspiração, broncoscopia). 

O Clostridium sp, particularmente o C. tetani, apresenta-se com importância 

significativa para este tipo de veículo. É conhecida a transmissão de doenças por meio de 

objetos cortantes ou enferrujados, que tenham entrado em contato com C. tetani. Além 

disso, sobressai-se a penetração desse agente em ferimentos por meio da veiculação de 

esporos  transmitidos por poeira e terra contaminada com fezes humanas ou de animais.  

Na categoria de transmissão por veículos animados (vetores mecânicos), alguns 

agentes patogênicos apresentaram, embora com moderada importância, esse suporte como 

fator envolvido no processo transmissivo de doenças. 
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Sobressaem-se as Enterobactérias, Staphylococcus aureus e o vírus HAV e HBV. O 

vetor mecânico de importância, para esses agentes patogênicos, foi o mosquito, 

caracterizando-se como um fômite animado de movimento próprio. 

Para o vírus HBV, existem formulações teóricas de que possa ser transmitido por 

diferentes vias, inclusive através de picadas de insetos domésticos. 

Da categoria de transmissão por veículos animados, destaca-se a importância da 

propagação de infecção por vetores mecânicos que podem transportar microrganismos 

patogênicos, com os quais acidentalmente tiveram contato ao pousar sobre materiais 

infectantes presentes nos RSSS.  

No que se refere a outros mecanismos de transmissão de doenças, representado 

pela última coluna da Tabela 5.5, considerou-se algumas condições específicas na 

proliferação de microrganismos patogênicos. 

Pelos resultados gerais, apresentados na Tabela 5.5, patógenos primários como 

Aeromonas sp (jandaei, hydrophila, sobria) e os vírus da Hepatite B e C apresentaram 

formas peculiares de transmissão de doenças, destacando assim a devida importância na 

avaliação de risco ambiental e individual associados ao gerenciamento (disposição final) dos 

RSSS. 

A Tabela 5.6 apresenta as portas de entrada para acesso de agentes infecciosos em 

um novo hospedeiro suscetível. Buscou-se destacar os mecanismos de penetração mais 

comuns e específicos dos microrganismos patogênicos em estudo.  

Observa-se nos resultados que, a via de penetração de agentes por mucosas, foi 

considerado o mecanismo mais importante para diferentes patógenos primários e 

secundários, englobando o trato respiratório, aparelho digestivo, aparelho urinário e 

conjuntiva ocular. 

As bactérias entéricas Escherichia coli, Salmonella typhi, Shigella, Enterobacter, 

Citrobacter, Klebsiella, Enterococos, o grupo Aeromonas sp (sobria, hydrophila), e o vírus 

HAV apresentam importância muito significativa na transmissão de doenças pela mucosa 

intestinal. Para as Enterobactérias, Aeromonas sp e o HAV, a devida valoração deve-se ao 

fato de veicularem, frequentemente, doenças atingindo o trato digestivo. E esses agentes, 

em situações peculiares, são transmitidos por solo, água e alimentos contaminados por 

excreções. O Clostridium sp (botulinum e perfringens) também podem ser destacados para 

essa via de penetração pela produção de suas toxinas (intoxicação) nos alimentos.  

Para Pseudomonas aeruginosa foi obtida importância significativa para a via de 

penetração por mucosa intestinal, devido a contribuir para a elevada freqüência de infecções 

no ambiente dos estabelecimentos de saúde, dada a sua presença em alimentos (frutas e 

vegetais). As bactérias Staphylococcus aureus e Mycobacterium tuberculosis apresentaram 
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também valoração significativa para mucosa do trato respiratório; e salienta-se que, a via 

aerógena representa a  principal rota do bacilo da tuberculose.  

Observa-se também pelos dados que, a Hepatite B (HBV) e C apresentaram 

importância significativa nesta via de penetração, atribuída à mucosa ocular. Para o vírus 

HBV, a explicação para esse resultado baseia-se na grande possibilidade do indivíduo se 

contaminar com quantidade ínfimas de sangue ou soro contendo esse agente (Yoshida, 

1996); favorecendo à avaliação de risco individual relacionada à exposição ou manuseio de 

material biológico contaminado presentes nos RSSS. 

O fungo Candida albicans apresenta a mucosa do trato urinário como mecanismo de 

penetração muito significativo. Por ser caracterizado como microrganismo “oportunista” e 

pertencente à microbiota normal de indivíduo hígido, particularmente do trato geniturinário, 

quando em condições específicas (e.g. baixa resistência do hospedeiro) pode desenvolver a 

infecção. Contudo tal agente apresenta ocorrência significativa apenas nos 

estabelecimentos de saúde, dada a distribuição bastante limita ou desconhecida no 

ambiente. 

Os resultados mostram que importantes patógenos tem como mecanismo de 

penetração a pele não íntegra. Cabe salientar que a pele íntegra é caracterizada como 

ausência de qualquer rompimento na superfície cutânea ou envoltório externo do 

hospedeiro. No que se refere a esta via de penetração, nenhum dos microrganismos 

patogênicos estudados apresentou a devida importância para esse mecanismo. 

Para a penetração de agentes caracterizada por pele não íntegra (ferimentos 

acidentais, queimaduras ou toda descontinuidade da pele) destaca-se patógenos como a 

Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, 

Aeromonas sp (jandaei, hydrophila, sobria), Clostridium sp (botulinum, tetani e perfringens), 

Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, os vírus da Hepatite B e C e o fungo 

Candida albicans.    

De forma geral, verifica-se que a existência de qualquer porta de entrada na pele ou 

rompimento da superfície cutânea, caracteriza a possibilidade de infecção ou doença 

associado a importantes patógenos, no entanto, deve-se levar em consideração as 

condições específicas para cada agente patogênico e, com grande relevância, a resistência 

do hospedeiro.  

Considerando a particularidade de penetração de alguns patógenos no hospedeiro, 

pode-se citar as espécies Clostridium tetani e perfringens associadas à introdução de 

esporos em ferimentos do hospedeiro; e o C. botulinum, que de forma eventual, pode causar 

o botulismo de ferida pela penetração de esporos também em ferimentos, quando 

prevalecem condições anaeróbias apropriadas.  
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Ampliando a avaliação do risco individual possivelmente existentes no contato com 

RSSS, enquadram-se os vírus da Hepatite B e C. A introdução desses patógenos em 

superfícies cutâneas, com auxilio de materiais perfurocortantes (e.g. agulhas) contaminados 

com sangue, assume maior significação epidemiológica. É importante também a possível 

exposição ou contaminação inadvertida ao HBV através de cortes e arranhões preexistentes 

na pele (Yoshida, 1996). 

Para os resultados associados à penetração de agentes patogênicos por ingestão, 

há estreita relação com os microrganismos que podem ser transportados e introduzidos no 

organismo do hospedeiro suscetível por veículos como água e alimentos em geral 

contaminados. Dessa forma, destacam-se, com importância muito significativa e 

significativa, as Enterobactérias, Pseudomonas aeruginosa; Aeromonas sp (sobria, 

hydrophila), Clostridium sp (botulinum e perfringens), Enterococos e Staphylococcus aureus; 

e o vírus HAV.  

Para as bactérias Staphylococcus aureus e Clostridium sp (botulinum e perfringens), 

a importância muito significativa foi atribuída, devido ao fato de provocarem intoxicações 

alimentares (toxinas) mais freqüentes; embora para o C. botulinum, seja considerada mais 

grave, por produzir uma potente toxina. 

Para o mecanismo de penetração por inalação, a identificação dos principais 

patógenos está relacionada a veiculação de doenças pela via aérea ou aerógena. E assim 

tem-se, com importância significativa e muito significativa, respectivamente, as bactérias 

Staphylococcus aureus e Mycobacterium tuberculosis, por utilizarem esse mecanismo como 

via de penetração no hospedeiro.      

Para o Clostridium sp (botulinum) a importância moderada está em função da sua 

possível veiculação aérea, principalmente, na manipulação de alimentos (e.g. farinha). 

Na avaliação dos resultados relacionados à penetração ativa de alguma forma de 

sobrevivência do agente, caracterizada pela forma infectante dos microrganismos antes de 

serem introduzidos no organismo suscetível, nenhum dos patógenos apresentou valoração 

a ser considerada para esse mecanismo.  

Para os dados relativos à introdução no organismo com auxílio de objetos e 

instrumentos, descritos na última coluna da Tabela 5.6, destaca-se pela transmissão por 

sangue contaminado, com importância muito significativa, os vírus da hepatite infecciosa 

tipo B e C. 

Destes resultados apresentados, verifica-se que importantes patógenos primários 

(Aeromonas sp, Clostridium sp, Mycobacterium tuberculosis, HAV, HBV) e secundários 

(Enterobactérias, S. aureus) apresentam formas específicas e significativas de penetração 

no hospedeiro suscetível, evidenciando, assim, a importância do controle de risco individual 

no gerenciamento (e.g. manuseio de materiais biológicos contaminados) de RSSS.   
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Tabela 5.6: Cadeia Epidemiológica – Portas de Entrada  
 

MECANISMO DE PENETRAÇÃO 
 

PELE 
IMPORTÂNCIA 

(PESO) 

MICRORGANISMO 

PATOGÊNICO MUCOSAS 
ÍNTEGRA 

 

NÃO 

ÍNTEGRA 

INGESTÃO INALAÇÃO 

PENETRAÇÃO 
ATIVA DE ALGUMA 

FORMA DE 
SOBREVIVÊNCIA 

DO AGENTE 

 

INTRODUÇÃO NO 
ORGANISMO  

COM AUXÍLIO DE 
OBJETOS  E 

INSTRUMENTOS 
 

1. (I)Escherichia coli 3 0 2 3 0 0 0 
 

2. (I)Salmonella typhi 3 0 0 3 0 0 0 
 

3. (I)Shigella  2 0 0 2 0 0 0 
 

4. (I)Enterobacter 3 0 1 3 0 0 0 
 

5. (I)Citrobacter 3 0 1 3 0 0 0 
 

6. (I)Klebsiella 3 0 1 3 0 0 0 
 

7. (I)Pseudomonas 
aeruginosa 

2 0 3(b) 2 0 0 2(e) 

 

8. (I)Aeromonas sp 3 0 1 2 0 0 0 
 

9. (I)Clostridium sp 3 0 3 3 1 0 3 
 

10. (I)Enterococos 3 0 0 3 0 0 0 
 

 
 

11. (I)Staphylococcus 
aureus 

2(a) 0 2(c) 3 2 0 3(e) 

 

12(I)Mycobacterium 
tuberculosis 

2 0 1(d)  1 3 0 1(e) 
 

13. (II)Hepatite A 3 0 0 3 0 0 0 
 

14. (II)Hepatite B 2 0 3 0 0 0 3 
 

15. (II)Hepatite C 2 0 3 0 0 0 3 

Nulo (0) 

 

 

Moderado (1) 

 

 

Significativo 

(2) 

 

 

Muito 

Significativo 

(3) 
 

16. (III)Candida albicans 3 0 3(b) 0 0 0 0 
Fonte: Reunião com os especialistas; Cortês, 1993; Rouquayrol e Almeida Filho, 1999 

(I) Bactérias, (II) Vírus e (III) Fungos  (a) Associada também a intoxicação alimentar (S. aureus enterotoxigênicas) (b) Existência de ferimentos ou queimaduras em hospedeiros 

suscetíveis (destaque para os estabelecimentos de saúde). (c)  Entrada do agente por meio de ferimentos (d) Tuberculose cutânea (evento bastante raro) (e) Procedimentos 

invasivos (cirurgia, ventilação mecânica, intubação)  (e) Equipamentos respiratórios (broncoscópio)           
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A Tabela 5.7(a) apresenta as propriedades dos microrganismos patogênicos em 

estudo, de forma geral, que mais importam para sua relação com o hospedeiro e o 

aparecimento de doenças. Propriedades como infectividade, patogenicidade, virulência, 

poder imunogênico e poder invasivo são descritas como fundamentais na epidemiologia. 

Contudo, de forma a acrescentar mais informações específicas sobre os diferentes agentes 

patogênicos, também foi considerada a dose infectante apresentada na Tabela 5.7(b). 

  Ao analisarmos a propriedade de infectividade dos agentes, caracterizada como a 

capacidade de penetração e multiplicação ou desenvolvimento dos agentes no hospedeiro 

ocasionando a infecção (Rouquayrol e Almeida Filho, 1999), destacam-se importantes 

patógenos primários e secundários, com alta valoração para essa propriedade. 

Aspecto interessante a ser considerado para a análise da infectividade, é a 

relevância de algumas bactérias patogênicas (Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterococos, Staphylococcus aureus,) desenvolverem a 

capacidade de resistir ao uso progressivo de antibióticos (Biancalana e Bortoletto, 1997; 

Levin et al., 1997; Marangoni, 1997), favorecendo ao crescimento de cepas previamente 

sensíveis, mas que adquirem resistência (e.g. mutação genética), e assim aumentarem o 

poder de infectividade nos suscetíveis.    

Para a capacidade de produzir sintomas, definida pela propriedade de 

patogenicidade, verifica-se alta valoração associada a maioria dos agentes em estudo.  

O gênero Clostridium sp apresenta significativa faculdade de produzir doenças, 

destacando-se a produção de toxinas pelo C. perfringens; enterotoxinas e neurotoxinas (C. 

botulinum e tetani) no potencial patogênico (Murray et al., 1992). Para o vírus HBV, a sua 

alta patogenicidade deve ser analisada em função da resposta imunológica do indivíduo à 

infecção (Trabulsi,1998). 

  Na avaliação destes agentes patogênicos, cabe salientar a importância 

epidemiológica da Mycobacterium tuberculosis, pois a sua baixa patogenicidade pode 

produzir o estado de portador sadio. Destacando assim, a possível ocorrência de um grande 

número de portadores passivos, sem demonstração de sintomas e sinais específicos desse 

bacilo.  

Para a análise do fator de virulência associados aos patógenos, deve-se considerar 

também as propriedades bioquímicas do agente (e.g. toxinas). Assim destacam-se, com alto 

poder virulento, as bactérias Escherichia coli (variações patogênicas que produzem 

enterotoxinas); Aeromonas sobria e hydrophila, respectivamente, dada a produção de 

citotoxinas e provavelmente enterotoxinas; Clostridium sp (botulinum, tetani e perfringens), e 

Staphylococcus aureus (produção de toxinas). Para os demais patógenos que apresentam 

alta virulência, atribui-se ao fato dos agentes terem a capacidade de causar casos graves ou 

fatais. 
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Importante destacar que embora o vírus da Hepatite C assemelhe-se ao HBV quanto 

ao poder virulento e vias de transmissão; há diferenças, pois a hepatite infecciosa tipo C 

apresenta maiores possibilidades de originar doença crônica (maior taxa de incidência da 

hepatite fulminante).   

Outro aspecto a ser também avaliado para a propriedade de virulência está na 

possibilidade de uma mesma espécie de agente etiológico apresentar cepas com grau 

diferenciado de virulência (e.g. Escherichia coli). 

Quanto ao poder imunogênico, houve restrita participação de patógenos na 

valoração a ser considerada alta para essa propriedade. Embora alguns agentes 

sobressaiam-se como a bactéria Pseudomonas aeruginosa, atribuída mais freqüentemente 

a anticorpos circulantes no indivíduo; Staphylococcus aureus, embora seja pouco conhecida 

a sua imunidade celular (Trabulsi, 1998); e o vírus HBV, pela exigência de vacinação 

obrigatória para manipuladores de material biológico contaminado (e.g. laboratórios de 

pesquisa). Destaca-se também a alta imunidade do C. tetani pela vacinação adequada.   

Cabe destacar, o processo de imunidade relacionada a Mycobacterium tuberculosis, 

pois a evolução para tuberculose ativa progressiva, na maioria dos pacientes, pode ser 

interrompido devido a resposta imune celular (Murray et al., 1992). Atribui-se a essa 

condição a probabilidade de pessoas infectadas pelo bacilo da tuberculose não 

apresentarem sintomas da doença.   

A última propriedade relacionada aos microrganismos, denominada poder invasivo, 

abrange a capacidade que determinados agentes possuem de se multiplicarem em sistemas 

ou órgãos específicos e ocasionar a infecção. Para essa propriedade, foram ilustradas para 

os diferentes agentes patogênicos, as suas particularidades de multiplicação dentro do 

organismo do hospedeiro. 

Para a dose infectante, descrita na Tabela 5.7(b), que varia com a virulência do 

agente e com o estado imunológico do indivíduo, algumas informações foram apresentadas. 

Salienta-se que a definição da quantidade do agente necessária para a ocorrência da 

infecção foi bastante limitada, e as informações apresentadas evidenciaram patógenos 

primários (HBV e M. Tuberculosis) de grande relevância na saúde ocupacional e pública 

(Galizzi Filho, 1983; Neves et al., 1983a).  

De forma geral, evidencia-se que a infecciosidade ou patogenicidade associada aos 

microrganismos presentes nos RSSS, depende da avaliação de fatores como a presença de 

um agente infeccioso em número suficiente, da existência de uma via de transmissão 

adequada, de uma porta de entrada e de um hospedeiro em estado de suscetibilidade 

(Zanon, 1990; Rutala, 1989). A partir das propriedades dos patógenos verifica-se que 

qualquer microrganismo pode causar doença, desde que os mecanismos de defesa do 

indivíduo se tornem suficientemente deprimidos. 
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Tabela 5.7(a): Propriedades dos Microrganismos Patogênicos que Contribuem para o Aparecimento de Doenças 
 

INFECTI 
VIDADE 

 

PATOGENI 
CIDADE 

 

VIRULÊNCIA 
 

PODER  
IMUNOGÊNICO 

  

MICRORGANISMO 

PATOGÊNICO  

(1) 
 

(2) 
 

(1) 
 

(2) 
 

(1) 
 

(2) 
 

(1) 
 

(2) 

 

PODER  

INVASIVO 

 

REFERÊNCIA  

BIBLIOGRÁFICA 
 

 (I)Escherichia coli 
 

X   
 

X (a)  
 

X 
 

X  
 

Mucosa intestinal 
 

Murray et al., 1992; Trabulsi, 1998 
 

 (I)Salmonella typhi 
  

X 
 

X 
  

X 

  
X 

  

Mucosa intestinal e, 
eventualmente, a  

circulação sangüínea 

 

Murray et al., 1992; Trabulsi, 1998; 
Rouquayrol e Almeida Filho, 1999 

 

(I)Shigella  
 

 

X  
 

X 
 

X  
 

X   

Mucosa intestinal 
 

Trabulsi, 1998; Rouquayrol e  
Almeida Filho, 1999 

 

 

(I)Enterobacter 

 

 

X 
   

X 
 

X 
  

X 
  

Mucosa intestinal 
 

Biancalana e Bortoletto, 1997;  
Trabulsi, 1998  

 

(I)Citrobacter 
 

X   
 

X 
 

X  
 

X  
 

Mucosa intestinal 
 

Murray et al., 1992; Trabulsi, 1998 
 

(I)Klebsiella 
 

X 
 

  
 

X 
 

X  
 

X   

Trato respiratório Inferior 

 

Murray et al., 1992; Biancalana e 
Bortoletto, 1997 

 

(I)Pseudomonas  
aeruginosa 

 

X 
  

X 
   

X 
  

X 
 

Trato respiratório 

 

Murray et al., 1992;  
Levin et al., 1997 

 

(I)Aeromonas sp  
 

X  
 

X  
 

X 
 

X  
 

Mucosa intestinal (A. sobria) 
 

Matté et al., 1996 
 

 

(I)C. botulinum 
  

X 
  

X 
  

X 
 

X 
 

 

Corrente sangüínea e transportada 
pelo organismo (músculos) 

 

Murray et al., 1992;  
Pelczar Jr. et al., 1996  

 

(I)C. tetani 
 

X    

X   

X   

X Terminações nervosas periféricas  
para o sistema nervoso central 

Maletta, 1988; Rouquayrol e  
Almeida Filho, 1999 

 

 

(I)C. perfringens  
 

X  
 

X  
 

X 
 

X  
 

Mucosa intestinal 
 

Murray et al., 1992; Trabulsi, 1998 
 

 

(I)Enterococos 
  

X 
 

X 
  

X 
  

X 
 Mucosa  

Intestinal 
Kussano e Grinbaum, 1997;  

Trabulsi, 1998 
 

(I)Staphylococcus 
aureus 

  

X   

X   

X   

X Corrente sangüínea  
(septicemia) 

Marangoni, 1997; 
Trabulsi, 1998 

 

(I)Mycobacterium 
tuberculosis 

 
 

X 
  

 

X 
   

 

X 

 
 

X 
 Sistemas pulmonares  

Inferiores 
Maletta, 1988;  

Murray et al., 1992 
 

 

(II)Hepatite A  
 

X 
 

X  
 

X  
 

X  
 

Mucosa intestinal 
 

Maletta, 1988; Trabulsi, 1998 
 

II)Hepatite B  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X 
 

Corrente sangüínea 
 

Murray et al., 1992; Yoshida, 1996  
 

(II)Hepatite C  
 

X  
 

X  
 

X 
 

X  
 

Corrente sangüínea 
 

Murray et al., 1992; Trabulsi, 1998 
 

(III)Candida albicans 
 

X  
 

X  
 

 

X  
 

X  
 

Descontinuidade da pele 
 

Rouquayrol e Almeida Filho, 1999 
(I) Bactérias; (II) Vírus e (III) Fungos  (1) Baixa; (2) Alta   (a) Cepas patogênicas
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Tabela 5.7(b): Propriedades dos Microrganismos Patogênicos que Contribuem para o Aparecimento 
de Doenças 

 
MICRORGANISMO 

PATOGÊNICO 

DOSE INFECTANTE 

(I)Escherichia coli 106  - 108 (UFC)(*) (a) 
(I)Salmonella typhi 106  - 108 organismos (a)  

(I)Shigella  Contato pessoal: 102 organismos  

(I)C. botulinum A dose letal para o homem é de um centésimo de miligrama (a) 
(I)C. perfringens Intoxicação alimentar: 108 - 109 organismos 

(I)Staphylococcus aureus Intoxicação alimentar: quantidade ?  1?g de enterotoxina 
(I)Mycobacterium tuberculosis 1 a 2 bacilos (para iniciar a tuberculose-infecção) 

(II)Hepatite B 
Quantidade de 0,00004 ml (sangue total) para transmissão por 

sangue contaminado 

Fonte: Neves et al., 1983a; Roitman et al., 1987; Murray et al., 1992; Yoshida, 1996; Trabulsi, 1998 

(I) Bactérias, (II) Vírus   (*) Unidades Formadoras de Colônia 
 (a) Veiculação dos agentes nos alimentos  
 (b) Presença do agente no solo resultando em provável doença   

 

5.2 SEGUNDA ETAPA DE PESQUISA 

Os resultados apresentados nas Tabelas 5.8, 5.9 e 5.10 buscaram avaliar os critérios 

técnico-construtivos e operacionais para a disposição final em valas sépticas. A reunião 

dessas informações foi realizada a partir das considerações técnicas comumente adotadas 

para a referida disposição final. Salienta-se que também foram acrescentadas outras 

informações, provenientes de literatura especializada sobre disposição final de resíduos 

perigosos em aterros, para o processo de avaliação.  

Na utilização das tabelas, de acordo com a graduação proposta, os especialistas da 

área de engenharia analisaram os critérios para localização, escavação e operação de valas 

sépticas, associando-os com as informações gerais apresentadas nas Tabelas D.1, D.3. e 

D.5. (descritas no APÊNDICE D), respectivamente, sobre fatores ambientais e cadeia 

epidemiológica relacionados aos microrganismos patogênicos presentes nos RSSS. Essa 

estrutura de análise teve como finalidade apresentar os possíveis efeitos da persistência 

ambiental desses agentes, favoráveis na avaliação de contaminação ambiental e dos fatores 

de risco à saúde pública e, assim, serem capazes de interferir, com relevância, na avaliação 

e definição das diretrizes técnicas para disposição final em valas sépticas. 

A Tabela 5.8 apresenta os critérios existentes para localização de valas sépticas, a 

serem considerados para avaliação da adequabilidade de áreas na disposição final de 

RSSS.  
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Tabela 5.8: Critérios para Localização de Valas Sépticas 
 

CRITÉRIOS EXISTENTES 
 

AVALIAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO 

I)  Região – terrenos altos e secos 
(não sujeito a inundações ou 
enxurradas) 

1 

Deve ser enquadrado no estudo 
hidrogeológico da área e atender ao 
especificado na normalização de 
resíduos perigosos. 

II)  Topografia plana ou pouco 
acidentada 

1 Recomenda-se declividade superior a 
2% e inferior a 10%. 

III)  Evitar áreas com lençol freático 
aflorante ou muito próximo da 
superfície 

0 

Não deve-se aceitar áreas, para 
implantação de valas sépticas, com 
lençol freático aflorante ou muito 
próximo da superfície. 

IV)  Geologia e tipo de solo (indicações 
importantes na determinação da 
capacidade de depuração do solo e 
velocidade de infiltração) – 
argilosos ou terreno pouco 
permeável 

1 

As valas sépticas devem ser 
executadas em áreas com 
predominância no subsolo de material 
com coeficiente de permeabilidade 
inferior a 10-7cm/s. 

V)  Distância do mais alto nível do 
lençol freático – mínima de 1,50m 
(solo insaturado) 

1 
Distâncias superiores (a 1,50m) para 
solos arenosos, por apresentarem 
velocidade elevada de escoamento.   

VI)  Coleção hídrica ou curso d?água – 
distância mínima de 200m 

1 
A avaliação deve estar associada a 
topografia da área, tipo de solo e seu 
coeficiente de permeabilidade(*). 

VII)  Estudo macroscópico da vegetação 
– pode atuar favoravelmente na 
avaliação de aspectos de redução 
de fenômeno de erosão, da 
formação de poeira e transporte de 
odores 

 
1 

Deve haver cordão de árvores e 
arbustos, acompanhando toda área de 
disposição final, para que sirva de 
barreira visual, reduza uma eventual 
formação de odores e contribua no 
aspecto paisagístico. 

VIII)  Condição dos ventos dominantes, 
deve ser preferencialmente 
contrário aos adensamentos 
populacionais  

1 

A existência de critérios operacionais 
adequados é extremamente importante 
para minimizar a geração de odores, 
pois o controle de ventos dominantes é 
difícil.   

IX)  Núcleos populacionais – distância 
mínima de 200m 0 

A normalização de resíduos perigosos 
recomenda a distância do limite da 
área útil da disposição final a núcleos 
populacionais que seja superior a 
500m(*).  

X)  Pontos de geração de resíduos – 
menor distância possível 

0 

Recomenda-se que não haja estações 
de transferência para RSSS. O 
transporte desses resíduos deve ser 
único, do ponto de geração à 
disposição final em valas sépticas. 

Fonte: Reunião com os especialistas; ABNT – NBR 10157, 1987b; Ribeiro Filho, 1999 

Não pertinente; (1) Pertinente; (*) Pode haver necessidade de avaliação do Órgão de Controle Ambiental para 

alteração dessa distância (valores superiores ao adotado).  

 

Na avaliação pelos especialistas houve reformulações técnicas nos critérios 

propostos, com relevância das informações ambientais relacionadas aos microrganismos 

patogênicos presentes nos RSSS. Essas reformulações estão devidamente descritas na 

coluna referente à intervenção. 
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No item I, ao destacar a restrição na utilização de áreas sujeitas a inundações ou 

enxurradas, para disposição final de RSSS em valas sépticas, deve-se constar também o 

período mínimo de recorrência desse evento hidrológico. Inclusive, esse aspecto enquadra-

se como um dos critérios para localização a serem obrigatoriamente observados na 

normalização brasileira sobre disposição de resíduos sólidos perigosos em aterros.    

No que se refere à topografia plana ou pouco acidentada da área de estudo (item II), 

foi avaliada a necessidade de determinar a declividade superior e inferior do terreno, de 

forma a atender um adequado confinamento dos RSSS e líquidos percolados, provenientes 

da degradação de resíduos. A importância nessa avaliação está em função da composição 

microbiológica dos RSSS, que caracteriza-se por concentração significativa de agentes 

patogênicos e, até, a devida consideração quanto ao fluxo de percolação (mesmo reduzido) 

decorrente do material biológico depositado no solo, destacando assim a avaliação 

qualitativa de risco ambiental.  

Outro aspecto a ser considerado com relevância, está relacionado ao item III. Na 

avaliação desse critério, deve-se observar, com obrigatoriedade, a não aceitação de áreas 

com lençol freático aflorante ou muito próximo da superfície para implantação de valas 

sépticas. Atribui-se a devida intervenção, também pelo fato dos RSSS serem caracterizados 

com alto potencial de riscos microbiológicos, ou seja, contendo agentes patogênicos com 

possibilidade potencial de sobrevivência ambiental (distribuição de patógenos nas camadas 

superficiais e subsuperficiais do solo), podendo resultar no transporte vertical e horizontal 

dos mesmos. 

Observou-se também, com pertinência, na discussão entre os especialistas, a 

característica geológica da área (item IV) a ser enquadrada para a disposição final de 

RSSS. E um importante aspecto está na exigência da predominância no subsolo de material 

argiloso com coeficiente de permeabilidade (K) menor que 10-7 cm/s. A definição desse 

parâmetro está fortemente associada às propriedades da argila, por apresentar maior 

dificuldade de infiltração do líquido percolado (baixa permeabilidade). A indicação desse tipo 

de material está também relacionada a sua capacidade de atuar no processo de agregação,  

que influencia a atividade e distribuição dos microrganismos no solo (Siqueira e Franco, 

1988). Essa propriedade do material argiloso exerce influência no processo de adsorção de 

microrganismos no solo, favorecendo a formação de microrganismos aderidos à superfície 

da argila, e assim pode contribuir no controle de contaminação ambiental (transporte vertical 

e horizontal de patógenos) decorrente da disposição final em valas sépticas. 
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  No item V, que apresenta a distância entre a camada de solo insaturada e o nível 

dinâmico máximo do lençol freático, houve avaliação também pertinente, e caracterizou-se 

como critério importante no controle de risco ambiental (qualidade das águas subterrâneas) 

na área de disposição final de RSSS. Destacando que na avaliação da distância deve-se 

observar o tipo de solo e sua permeabilidade. Assim para solos arenosos, que apresentam 

elevada velocidade de escoamento ou grande percolação de água nos solos, a distância 

entre a base inferior de valas sépticas e o mais alto nível do lençol freático deve ser maior 

do que 1,5m. Tal consideração teve a sua relevância dada a capacidade de sobrevivência 

no solo (camadas superficiais e subsuperficiais) de destacados patógenos presentes nos 

RSSS, indicando a persistência ambiental desses agentes.  

Para os demais critérios técnicos há, inclusive, intervenção bastante favorável às 

avaliações comumente observadas na normalização brasileira sobre disposição final de 

resíduos perigosos em aterros.  

A Tabela 5.9 apresenta os critérios adotados para escavação de valas sépticas. Na 

avaliação dos dados pelos especialistas, houve a validação de medidas de proteção 

ambiental, bastante pertinente, ao controle de poluição na área de disposição final de RSSS.   

Observa-se nos resultados, a existência de elementos de proteção ambiental, que se 

mostraram pertinentes e obrigatórios na execução nas valas, como drenagem superficial; 

impermeabilização (lateral, inferior e superior); detecção de vazamentos através da 

impermeabilização; monitorização das águas subterrâneas e superficiais; e drenagem de 

gases.  

Verifica-se, numa avaliação geral, que a disposição final de RSSS no solo deve 

atender a critérios específicos de engenharia para minimização de riscos ambientais e à 

saúde pública, possivelmente existentes, na operação de valas sépticas. 

Cabe ressaltar que na discussão entre os especialistas, foi estabelecido a 

importância de execução da impermeabilização lateral e inferior, mesmo quando houver 

condições hidrogeológicas favoráveis da área para implantação de valas sépticas. A 

avaliação como pertinente desse critério técnico evidencia a necessidade da maior eficácia 

quanto à segurança e o controle de risco ambiental no confinamento dos RSSS.  

Dada a importância do confinamento seguro das frações infectantes presentes nos 

RSSS, foi indicado para utilização na impermeabilização lateral e inferior de valas sépticas, 

camadas de material geossintético (manta de Polietileno de Alta Densidade – PEAD). Tal 

proposição deve-se, principalmente, a característica de boa resistência a ataques biológicos 

e a maioria das substâncias químicas apresentada por esse material. 

Para a impermeabilização inferior de valas, avaliou-se também a existência de 

camada dupla de impermeabilização, composta de material argiloso compactado, sob 

camada de geossintético (manta de PEAD). E ainda destaca-se no encerramento das   
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Tabela 5.9: Critérios Adotados para Escavação de Valas Sépticas 
 

CRITÉRIOS EXISTENTES 
 

AVALIAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO 

I)  Material retirado da escavação ser 
reaproveitado para cobertura final  0 

Depende da qualidade do material 
retirado da escavação; e o 
reaproveitamento é caracterizado 
como conveniência executiva. 

II)  Profundidade de valas limitada em 
função do nível do lençol freático e da 
resistência do solo 

0 
Deve-se analisar o nível do lençol 
freático e o volume de RSSS a ser 
depositado. 

III)  Larguras de valas entre 1,50 – 3,00m 
(Dificuldades operacionais para 
larguras maiores) 

0 
Não se deve limitar a largura de 
valas, pois depende das finalidades 
operacionais. 

IV)  Comprimento proporcional à 
quantidade de resíduos 0 

Deve estar associado ao volume de 
resíduos a ser depositado e a área 
destinada a implantação de valas 
sépticas. 

V)  Elemento de proteção ambiental:  
drenagem superficial  1 

Impedir a percolação de águas de 
chuva através da massa de 
resíduos.(*) 

VI)  Elemento de proteção ambiental:  
impermeabilização (lateral, superior e 
inferior) 

1 

Deve ser obrigatório  na execução de 
valas, mesmo com atendimento às 
condições hidrogeológicas favoráveis 
da área de estudo.  

VII)  Elemento de proteção ambiental: 
detecção de vazamentos através da 
camada de impermeabilização 
(drenos-testemunha e poços de 
inspeção) 

1 

Os drenos-testemunha auxiliam na 
detecção de possíveis vazamentos 
através da camada de 
impermeabilização (e.g. pontos de 
solda da manta de PEAD). E os 
poços de inspeção podem também 
contribuir no controle do risco 
biológico resultante do confinamento 
das frações infectantes de RSSS em 
valas. 

VIII)  Elemento de proteção ambiental: 
monitorização das águas subterrâneas  
(poços de monitorização) e águas 
superficiais  

1 

A monitorização deve abranger no 
mínimo quatro poços, um a montante 
e três a jusante no sentido do fluxo de 
escoamento preferencial do lençol 
freático.(*) 

IX)  Elemento de proteção ambiental:  
drenagem de gases 

 
1 

De forma a promover a captação, e 
possível tratamento das eventuais 
emanações gasosas, provenientes da 
decomposição da matéria orgânica, 
em meio anaeróbio, presente nos 
resíduos.(*)  

Fonte: Reunião com os especialistas; ABNT – NBR 10157, 1987b; CETESB, 1993; Ribeiro Filho, 

1999 

(0) Não pertinente; (1) Pertinente 
(*) Atendimento à normalização brasileira para resíduos perigosos em aterros 

 

atividades operacionais da disposição final de RSSS em valas sépticas, a implantação de 

material geossintético (manta de Polietileno de Baixa Densidade – PEBD) na 

impermeabilização superior. A característica desse material por ser mais flexível e atender à 
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formação de superfícies curvas na camada final superior, e assim facilitar o escoamento 

superficial, foram fatores considerados para a sua utilização.  

Propôs-se ainda, após avaliação como pertinente, para controlar ou minimizar o 

impacto ambiental causado pela disposição final de RSSS no solo, a implantação de drenos-

testemunha, posicionados sob as camadas de impermeabilização. Essas estruturas 

drenantes têm o objetivo de detectar possíveis vazamentos através da impermeabilização 

de valas. Para o sistema de detecção de vazamentos são comumente empregados drenos 

de superfície (colchões de areia) e drenos de brita com tubo guia, os quais conduzirão os 

líquidos provenientes de eventuais vazamentos até poços de inspeção (CETESB, 1993).      

Foi avaliado também a necessidade de proteção de águas subterrâneas e 

superficiais na área para implantação de valas sépticas. Tendo em vista a existência de 

aspectos ambientais relacionados aos microrganismos patogênicos, destacando a possível 

persistência desses diferentes agentes nas camadas superficiais e subsuperficiais do solo e, 

possivelmente, até a presença desses agentes nas características agressivas dos líquidos 

percolados, a obrigatoriedade da monitorização de valas sépticas mostrou-se importante. 

Além do que, a pertinência desse elemento de proteção ambiental atende ao estabelecido 

na normalização brasileira sobre disposição final de resíduos perigosos no solo (aterros). 

No que se refere a implantação de poços de monitorização na área de disposição 

final dos RSSS, tem o mesmo a finalidade de acompanhar a instalação durante toda a sua 

vida útil e período pós-fechamento.  

A Tabela 5.10 apresenta os critérios operacionais de valas sépticas, avaliados 

quanto a pertinência, para a disposição final de RSSS. 

Dentre os critérios técnicos, foi avaliado, com pertinência, pelos especialistas, a 

disposição dos sacos plásticos, no interior de valas sépticas, sem a compactação. Foi dado 

importância a esse critério devido, principalmente, ao fato de que ao evitar o rompimento de 

sacos há controle da emissão de aerossóis microbianos, de odores e do espalhamento do 

material sólido sobre a superfície do solo. E em conseqüência, esse procedimento 

operacional minimiza os fatores de riscos individual e ambiental relacionados às frações 

infectantes dos RSSS. Ressalva-se, porém, que para valas de grandes dimensões, a 

necessidade de espalhamento mecânico dos sacos de RSSS depositados, poderá favorecer 

a formação de aerossóis microbianos ocasionados pelo manejo e rompimento dos sacos 

pelo  trator esteira.  
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Tabela 5.10: Critérios Operacionais para Valas Sépticas 
 

CRITÉRIOS EXISTENTES 
 

AVALIAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO 

I -  Disposição dos sacos plásticos 
nas valas sem compactação  1 

Em valas de grande dimensões, 
deve-se também observar a não 
compactação dos sacos depositados.   

II –  Preenchimentos das valas 
formando células inclinadas, para 
que haja ocupação mais adequada 
dos sacos depositados 

0 

Em valas de grande dimensões, a 
necessidade de espalhamento 
mecânico dos sacos com RSSS, 
poderá favorecer a formação de 
aerossóis microbianos (e.g.  manejo e 
rompimento dos sacos pelo trator 
esteira).   
 

III –  Ordenamento dos sacos com a 
utilização de pás pelos operadores 0 

 
Em valas de grande dimensões, a 
operação manual pode ser 
considerada inviável. 

IV –  Recobrimento parcial dos sacos 
depositados – camada de 
cobertura (solo) diária de 20 cm 

1 
Deve ser executada, diariamente, a 
cobertura com solo do material 
depositado.     

V –  Elemento de proteção ambiental: 
recobrimento total de valas – 
camada de regularização de 60cm 
(material argiloso), compactada 
manualmente de forma a criar uma 
saliência no terreno para evitar a 
penetração de água nas valas; 
sobre o material geossintético 
(PEBD) 

1 

Esse procedimento deve ser 
especificado no encerramento da 
operação de disposição de RSSS nas 
valas.  

VI –  Plano de monitorização 
operacional 

a –  Qualidade das águas 
subterrâneas: procedimentos para 
coleta de amostras “in situ” nos 
poços a serem monitorizados;  

b –  Qualidade das águas superficiais: 
procedimentos para amostragens 
sistemáticas (mensais) para 
avaliação ambiental; 

c –  Manter os registros de abertura e 
fechamento de valas, inclusive do 
volume diário depositado. 

1 
 

Deve ser considerado na operação de 
valas, independente das exigências 
construtivas (valas de pequena e 
grande dimensões), para que haja o 
controle efetivo do material 
depositado (risco ambiental- 
quantitativo e qualitativo).  

VII -  Demarcação de valas com estacas 
permanentes, para evitar novas 
escavações no local 

1 

Deve ser atendido, principalmente, 
em áreas destinadas a gerenciamento 
integrado de valas sépticas, para que 
evite escavações no mesmo local. E 
para que após o encerramento da 
operação de valas, haja precauções 
quanto aos riscos de utilização da 
área. Recomenda-se fixação de 
placas de sinalização nas áreas com 
valas encerradas, para indicação do 
perigo de exposição biológica.     

Fonte: Reunião com os especialistas; ABNT – NBR 10157, 1987b; Ribeiro Filho, 1999 

(0) Não pertinente; (1) Pertinente 
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Outro aspecto que apresentou avaliação pertinente está relacionado ao recobrimento 

parcial dos sacos. A existência desse critério, caracterizada pelo recobrimento diário do 

material depositado com solo, se faz necessário, para impedir o arraste de materiais pela 

ação dos ventos, evitar atração de vetores (moscas, roedores) e reduzir moderadamente a 

formação de odores. Além do que, dentre as vias de transmissão de doenças utilizadas 

pelos microrganismos patogênicos presentes nos RSSS, já retratadas, há possibilidade da 

disseminação de alguns desses agentes por veículos animados (mosquitos), mostrando 

assim a importância desse procedimento operacional. 

No que se refere ao recobrimento total de valas sépticas, a avaliação também foi 

pertinente. Esse procedimento tem como objetivo auxiliar a obtenção de um confinamento 

seguro, evitando a exposição dos resíduos e infiltração de água, garantindo, dessa forma, a 

redução de líquidos percolados – “chorume”. Salienta-se na execução da cobertura final, 

como já foi referido, a utilização de camada geossintética (PEBD) sobre o material argiloso 

quando do encerramento da operação de disposição de RSSS nas valas sépticas. 

O plano de monitorização operacional também foi avaliado e considerado pertinente. 

Para esse critério enquadram-se a monitorização da qualidade das águas subterrâneas 

(amostragens in situ) e superficiais (amostragens mensais), e também o controle 

(quantitativo e qualitativo) de recebimento de RSSS nas valas sépticas. Cabe destacar que 

esse critério operacional contribui para a definição da vida útil da área destinada às valas 

sépticas, bem como na avaliação da contaminação ambiental pelos parâmetros a serem, 

criteriosamente, monitorizados. 

 

5.3 TERCEIRA ETAPA DE PESQUISA 

Os resultados apresentados nas Tabelas 5.11, 5.12 e 5.13 buscam avaliar a 

pertinência das diretrizes técnicas para disposição final em valas sépticas de forma a auxiliar 

o controle de indicadores de contaminação ambiental. Nessa fase, a avaliação das 

informações foi realizada, conjuntamente, pelos especialistas da área de saúde pública, 

microbiologia ambiental e engenharia. É importante ressaltar que os dados apresentados 

foram compilados a partir das principais informações obtidas na segunda oficina de trabalho.  

Numa segunda fase de avaliação destacam-se os resultados relacionados aos 

critérios adotados na seleção de indicadores de contaminação ambiental. Os resultados 

dessa fase são apresentados nas Tabelas 5.14, 5.15 e 5.16 relacionadas, respectivamente, 

aos ambientes físicos – ar, água e solo – característicos dos microrganismos indicadores. 

Salienta-se que nessa fase, a avaliação dos dados foi realizada apenas pelos especialistas 

da área de saúde pública e microbiologia ambiental. E para as características ambientais 

específicas relacionados aos indicadores, houve a reunião de alguns dados obtidos na 
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primeira oficina de trabalho, e acrescentadas, devidamente, outras informações 

provenientes de levantamento bibliográfico continuado.  

As Tabelas 5.11, 5.12 e 5.13 foram apresentadas na primeira etapa da avaliação 

coletiva. Essa metodologia teve como proposta demonstrar a importância na definição de 

critérios técnicos para valas sépticas para o controle dos riscos ambientais relacionados as 

frações infectantes dos RSSS.  

A Tabela 5.11 apresenta as diretrizes técnicas para valas sépticas relacionadas com 

os critérios para localização de áreas para implantação da referida técnica.  

Verifica-se que a avaliação dos critérios para localização, considerou como 

pertinente um número maior de critérios para controle de indicadores de contaminação na 

água e solo. E observa-se também que os critérios propostos influenciou, com menor 

importância (mais discreta), os riscos biológicos envolvidos na contaminação aerógena.  

Analisando as informações apresentadas na Tabela 5.11, observa-se que dados 

relacionados a topografia, condições geológicas e hidrogeológicas, disposição da 

vegetação, condição dos ventos dominantes e avaliação da distância mínima a núcleos 

populacionais caracterizaram-se com importância para o controle preliminar de riscos 

ambientais relacionados a disposição final de RSSS no solo, quando devidamente 

verificados para avaliação de áreas a serem utilizadas para valas sépticas. Destaca- se, 

ainda que, na avaliação feita pelos especialistas, os critérios propostos de localização 

visando o controle de indicadores devem ser considerados.     

A Tabela 5.12 apresenta os critérios para execução de valas sépticas para o controle 

de indicadores de contaminação ambiental. Observa-se que um número maior de critérios 

avaliados como pertinentes reside no controle de indicadores na água, seguido pelo solo, e 

em menor predominância o controle da contaminação aerógena.  

Pela avaliação dos dados, a existência de elementos de proteção ambiental como 

drenagem superficial; impermeabilização (lateral e inferior); detecção de vazamentos 

através da camada de impermeabilização e poços de monitorização de águas subterrâneas 

contribuem, com importância, no controle dos riscos de contaminação biológica na água e 

solo. Ressalta-se, que na avaliação pelos especialistas há necessidade de construção 

desses elementos de proteção ambiental como medidas de controle de poluição na 

disposição final de RSSS em valas sépticas. 

Para o controle de contaminação aerógena foi avaliado, também com importância, o 

a implantação de drenagem e monitorização de gases. A inclusão desse elemento de 

proteção ambiental atende ao preconizado pela normalização brasileira de resíduos sólidos 

perigosos em aterros e, principalmente, poderá auxiliar na definição de parâmetros 

biológicos a serem controlados pela formação de gases gerados na operação de valas 

sépticas. 
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Tabela 5.11: Diretrizes Técnicas para Valas Sépticas e Controle de Indicadores de Contaminação 

Ambiental – Critérios para localização 
 

CONTROLE DE 

INDICADORES DE 

CONTAMINAÇÃO 

AMBIENTAL 

DIRETRIZES TÉCNICAS PARA VALAS SÉPTICAS 

 

AR 
 

ÁGUA 
 

SOLO 

1. Critérios para localização  
a)  Topografia plana ou pouco acidentada 
 Recomenda-se locais com declividade superior a 2% e inferior a 

10%. 

 X X 

b)  Geologia e tipos de solos existentes 
 Importante considerar a existência, no subsolo local, de 

depósito natural constituído de material granular fino com 
permeabilidade (K) inferior a 10-7 cm/s e zona não saturada com 
espessura superior a 1,5m. 

 Nota: As valas não devem ser executadas em áreas sujeitas a 
inundações, em períodos de recorrência de 100 anos.  

 X X 

c)  Recursos hídricos  
 As valas sépticas devem ser localizadas a uma distância 

mínima de 200m de qualquer coleção hídrica ou curso d?água. 
 Nota: A  critério do Órgão de Controle Ambiental (OCA), 

baseado em estudos técnico-científicos, essa distância pode ser 
alterada. 

 X  

d) Vegetação  
 Poderá atuar favoravelmente na redução do fenômeno de 

erosão, formação de poeira, transporte de odores e contribuir no 
aspecto paisagístico da área.  

X  X 

e)  Condição dos ventos dominantes 
 Deve ser preferencialmente contrário aos adensamentos 

populacionais. A existência de critérios operacionais adequados 
pode favorecer a minimização de inconvenientes gerados pela 
formação de odores e poeiras. 

 
X 

  

f)  Distância mínima a núcleos populacionais 
 Deve ser avaliada a distância da área de disposição final a 

núcleos populacionais, e que esta seja superior a 500m.   
 Nota: A  critério do Órgão de Controle Ambiental (OCA) essa 

distância pode ser alterada.  

 
X 

 
X 

 
X 

Fonte: Proposta elaborada pela autora;  ABNT – NBR 10157, 1987b  

 
Para o controle de contaminação aerógena foi avaliado, também com importância, o 

a implantação de drenagem e monitorização de gases. A inclusão desse elemento de 

proteção ambiental atende ao preconizado pela normalização brasileira de resíduos sólidos 

perigosos em aterros e, principalmente, poderá auxiliar na definição de parâmetros 

biológicos a serem controlados pela formação de gases gerados na operação de valas 

sépticas. 
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Tabela 5.12: Diretrizes Técnicas para Valas Sépticas e Controle de Indicadores de Contaminação 

Ambiental – Critérios de Execução 
 

CONTROLE DE 

INDICADORES DE 

CONTAMINAÇÃO 

AMBIENTAL 
DIRETRIZES TÉCNICAS PARA VALAS SÉPTICAS 

 
AR 

 
ÁGUA 

 
SOLO 

2. Critérios de execução  
a)  Implantação de obras de controle de poluição – Drenagem 

Superficial 
 X X 

b)  Implantação de obras de controle de poluição – 
Impermeabilização (lateral e inferior) 

 Deposição de camadas naturais (argilas compactadas) e 
artificiais (geomembranas sintéticas - PEAD). 

 Nota: A implantação deste elemento de proteção ambiental 
deve estar associado com as especificações do item 1.b. 

 X X 

c)  Implantação de obras de controle de poluição - Detecção de 
Vazamentos através da Camada de Impermeabilização, por 
meio de drenos testemunha e poços de inspeção.  

 Devem ser construídos sob a camada de impermeabilização 
inferior. 

 X X 

d)  Implantação de obras de controle de poluição - Drenagem e 
Monitorização de Gases 

X   

e)  Implantação de obras de controle de poluição – Poços de 
Monitorização das Águas Subterrâneas 

 Nota: Deverão existir, no mínimo, quatro poços, sendo um a 
montante e três a jusante no sentido do fluxo de escoamento 
preferencial do lençol freático. 

 X  

Fonte: Proposta elaborada pela autora;  ABNT – NBR 10157, 1987b; CETESB, 1993  

 

A Tabela 5.13 apresenta os critérios operacionais, devidamente descritos, para o 

controle de indicadores de contaminação ambiental. A partir das informações apresentadas, 

verifica-se que os procedimentos operacionais propostos contribuem, com pertinência, para 

o controle de riscos biológicos nos diferentes ambientes físicos. 

No item 3.a., referente ao controle na disposição de resíduos, a definição de critérios 

operacionais como acomodação de sacos plásticos com RSSS, no interior de valas, sem 

compactação; recobrimento ou cobertura parcial e final sobre os sacos depositados 

favorecem, de forma satisfatória, para o controle de indicadores no ar, água e solo. 

Para o plano de monitorização ambiental (item 3.b.), critério de importância para 

avaliar a qualidade e uso das águas subterrâneas e superficiais no entorno da disposição 

final em valas sépticas, foi julgado como pertinente e restrito apenas ao efetivo controle de 

indicadores biológicos na água.   
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Tabela 5.13: Diretrizes Técnicas para Valas Sépticas e Controle de Indicadores de Contaminação 

Ambiental – Critérios Operacionais 
 
 

CONTROLE DE INDICADORES  

DE CONTAMINAÇÃO  

AMBIENTAL 

DIRETRIZES TÉCNICAS PARA VALAS SÉPTICAS 

 

AR 
 

ÁGUA 
 

SOLO 

3.  Critérios operacionais 
a) Controle na disposição de resíduos  
I –  Disposição dos sacos plásticos na área de disposição (em 

uma das laterais das valas), acomodando-os sem  
compactação; 

X  X 

II –  Recobrimento ou cobertura parcial: camada de cobertura 
(solo) diária de 20cm sobre os sacos depositados (evitar a 
atração de vetores e reduzir moderadamente a formação 
de odores); 

X   

III –  Recobrimento ou cobertura final: Sistema de 
impermeabilização superior (geomembrana sintética - 
PEBD) sob a camada de regularização (argila compactada) 
de 60cm. As camadas de cobertura final deverão ser 
dispostas de forma a criar saliência no terreno, para evitar 
penetração de água nas valas. 

 X  

b) Plano de monitorização ambiental 
I –  Qualidade das águas subterrâneas: procedimentos para 

coleta de amostras “in situ” nos poços localizados a 
montante e a jusante no sentido do fluxo de escoamento 
preferencial do lençol freático. Avaliação de todos os 
parâmetros monitorizados, pelo menos 4 vezes ao ano, 
durante todo a vida útil e pós-fechamento de valas 
sépticas. 

II –  Qualidade das águas superficiais: procedimentos para 
amostragens sistemáticas (mensais) para avaliação 
ambiental. 

 X  

c)  Considerações sobre a saúde, higiene e segurança do 
trabalhador 

I –  Os responsáveis pelas atividades de manuseio e 
disposição dos resíduos devem usar equipamentos de 
proteção individual (EPI) básicos (botas, capacete, óculos 
de proteção, luvas duplas ou reforçadas, macacões e 
máscaras industriais); 

II –  Treinamento adequado e contínuo do pessoal técnico, para 
capacitação e conscientização dos riscos biológicos 
envolvidos na operação de valas sépticas. 

X X X 

Fonte: Proposta elaborada pela autora;  ABNT – NBR 10157, 1987b 

 

Quanto às considerações sobre saúde, higiene e segurança do trabalhador (item 

3.c.) foi avaliado também como pertinente para o controle de indicadores de contaminação 

ambiental. Destaca-se para esse critério, a importância do treinamento adequado e contínuo 

do pessoal técnico, para que haja a conscientização sobre os riscos biológicos envolvidos 

na operação de valas sépticas e, principalmente, a utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPI) que podem auxiliar no controle de riscos diretamente relacionados a saúde 

ocupacional. 
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A partir dos resultados apresentados nas Tabelas 5.14, 5.15 e 5.16 definiu-se os 

indicadores de contaminação ambiental. Destaca-se que, o conjunto de microrganismos 

indicadores, relacionado a cada ambiente físico, foi reunido a partir dos dados avaliados 

pela autora. A avaliação realizada pelos especialistas teve como objetivo validar a 

pertinência dos critérios propostos e, assim, a definição dos indicadores de maior ou menor 

importância na contaminação ambiental, baseada na distribuição adequada da escala.   

Importante salientar também que os Critérios B (ocorrência no ambiente físico), C 

(forma ou estágio de resistência ambiental) e D (mecanismo de transmissão) estão 

relacionados ao risco ambiental dos microrganismos indicadores, para cada ambiente físico. 

Os Critérios A e E retratam, respectivamente, as características do agente e os diferentes 

mecanismos de penetração no hospedeiro (risco individual) utilizados pelos patógenos. A 

definição desses critérios é valida para os três ambientes físicos em estudo. 

A Tabela 5.14 apresenta os critérios adotados na seleção dos indicadores de 

contaminação no ambiente físico – ar, associando-os com informações peculiares dos 

microrganismos patogênicos a serem avaliados.  

Nos resultados apresentados, verifica-se que o critério relacionado à caraterística do 

agente (Critério A) foi considerado com pouca importância na seleção do prováveis 

indicadores. Atribui-se ao fato do agente ser considerado patógeno secundário (presente) ou 

patógeno primário (ausente) na microbiota normal humana pode ser indiferente na avaliação 

como indicador, pois para causar a doença deve-se analisar via de transmissão e porta de 

entrada adequadas. Além disso, qualquer microrganismo pode causar doença, 

considerando os fatores anteriormente expostos e, principalmente, desde que haja 

comprometimento da resistência antiinfecciosa do hospedeiro.   

Os demais critérios apresentaram relevância na valoração atribuída pelos 

especialistas, mas cada microrganismo indicador teve sua importância ou peso retratada, de 

maneira diferenciada. 

Analisando a coluna referente a importância dos critérios, que retrata o valor 

consensual definido na avaliação pelos especialistas quanto às características peculiares 

dos microrganismos, pode-se destacar os prováveis indicadores com o maior ou menor grau 

de valoração. Observa-se que a Mycobacterium tuberculosis apresenta resultados 

consensuais de importância mais significativos como indicador de contaminação aerógena. 

O Staphylococcus aureus destaca-se como o segundo indicador de contaminação 

ambiental, seguido por Clostridium botulinum. 

Quando os resultados são comparados, verifica-se a importância da M. tuberculosis 

como indicador potencial, já que apresenta risco ambiental e individual mais significativos. 
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Tabela 5.14: Avaliação dos Critérios Adotados na Seleção dos Indicadores de Contaminação Ambiental (Ambiente Físico  - AR)  
INDICADOR DE 

CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 
DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

IMPORTÂNCIA DO 
CRITÉRIO (PESO) 

A –  Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação aerógena  3 

C.1–  Formação de aerossóis secundários ?  Resistência à dessecação rápida; 
C.2–  Resistência a antibióticos ?  Alterações nas suas características e resistência múltipla. 

 
5 

D –  Aerossóis e poeira 4 

Staphylococcus aureus 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Inalação (Possível) 4 
A –  Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação aerógena  6 
C.1– Formação de aerossóis secundários ?  Resistência à dessecação rápida; 
C.2– Resistência a substâncias químicas ?  Alterações nas suas características e resistência 

múltipla. 
5 

D –  Aerossóis e poeira 6 

Mycobacterium tuberculosis 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Inalação (Principal) 6 
A –  Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação aerógena  3 
C.1– Capacidade de Esporulação ?  Resistência à dessecação rápida e maior permanência no    

ambiente; 
C.2– Não apresenta resistência a substâncias químicas. 

4 

D –  Os esporos presentes no solo podem ser suspensos e serem veiculados através de poeiras. 3 

Clostridium botulinum 

E –   Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Inalação (Possível) 2 
Fonte: Proposta elaborada pela autora; Reunião com os especialistas 
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Na avaliação pelos especialistas, este patógeno ter sido destacado como principal 

indicador deve-se a sua importância na saúde ocupacional. Para a M. tuberculosis, a 

capacidade para iniciar uma infecção (dose infectante) é bastante reduzida, destacando 

assim a importância significativa quanto ao risco individual. A unidade de infecção dessa 

micobactéria pode ser considerada pequena, abrangendo uma partícula menor do que 5?m 

de diâmetro, suspensa no ar e contendo apenas um a três bacilos (Neves et al., 1983a). 

Outro aspecto a ser considerado na avaliação da M. tuberculosis, está na sua forma 

ou estágio de resistência ambiental, semelhante com o S. aureus. Entretanto a principal 

diferença destacada para M. tuberculosis está no seu risco potencial de contaminação 

aerógena (produção de aerossóis ?  bacilos suspensos no ar dentro de gotículas), 

mecanismo de transmissão utilizado pelo agente (aerossóis e poeira) e penetração no novo 

hospedeiro, tendo a inalação como forma principal de veiculação desse agente. 

Para o segundo indicador, representado pela bactéria Staphylococcus aureus, foi 

também avaliado a importância na contaminação aerógena, mas apresenta-se de forma 

mais limitada. Deve-se ao fato desse bioagente está relacionado a determinadas infecções 

oportunistas nos estabelecimentos de saúde (e.g. hospitais).  

Quanto à espécie Clostridium botulinum, a valoração consensual foi considerada 

moderada, devido, principalmente, a situações específicas de contaminação por esse 

agente, podendo ser exemplificada na manipulação de alimentos (e.g. farinha).  

Salienta-se que na avaliação feita pelos especialistas houve destaque para o 

Clostridium tetani, como possível indicador de veiculação aerógena. Entretanto, a 

contaminação ambiental por essa bactéria foi caracterizada como hipotética, representada 

pelos esporos presentes no solo e a sua possível veiculação por meio de poeiras. Já para o 

risco individual, foi destacada que a possibilidade de infecção tetânica utilizando a inalação 

caracteriza-se como forma improvável de penetração do agente no organismo suscetível.     

A Tabela 5.15 apresenta a descrição dos critérios a serem avaliados para a definição 

de microrganismos indicadores de contaminação na água.  

Pode-se observar pelos resultados, apresentados na coluna referente à valoração 

consensual (importância do critério), que o critério relacionado a característica do agente 

(Critério A) foi também atribuído valoração com pouca importância, em todos os 

microrganismos indicadores. Ressalta-se que a justificativa já foi devidamente exposta na 

avaliação de microrganismos indicadores no ar. 

Pelos resultados apresentados, verifica-se que importantes patógenos como Hepatite 

A (HAV) destaca-se como indicador de contaminação mais significativo para o ambiente 

físico - água. A Escherichia coli representa o segundo microrganismo indicador, seguida, 

respectivamente, pelo Clostridium perfringens, Enterococos e Hepatite B (HBV).
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  Tabela 5.15: Avaliação dos Critérios Adotados na Seleção dos Indicadores de Contaminação Ambiental (Ambiente Físico  - ÁGUA)  
INDICADOR DE 

CONT.AMBIENTAL 
DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO IMPORTÂNCIA  

DO CRITÉRIO  
A –  Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação ambiental  5 
C.1 –  Não apresenta forma ou estágio de resistência nesse ambiente;  C.2 – Resistência a substâncias químicas  1 
D –  Água contaminada 5 

Escherichia coli  
 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Principal) 6 
A –  Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana 2 
B –  Habitat natural   0 
C.1 –  Não apresenta forma ou estágio de resistência nesse ambiente; C.2 – Resistência a antibióticos e anti-sépticos  4 
D –  Água contaminada 6 

Pseudomonas 
 aeruginosa 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Principal) 6 
A –  Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana 2 
B –  Habitat natural e  contaminação ambiental 3 
C.1 –  Formação de endosporos ?  Sobrevivência no ambiente por períodos longos; C.2 – Resistência às substâncias 

tóxicas  
5 

D –  Água contaminada   5 

Clostridium  
Perfringens 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Possível) 3 
A –  Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação ambiental  5 
C.1 – Não apresenta estágio de resistência nesse ambiente;C.2 – Resistência a substâncias químicas (antibióticos)  1 
D –  Água contaminada 4 

Enterococos 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Principal) 4 
A –  Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação ambiental   5 
C.1 –  Não apresenta estágio de resistência nesse ambiente; C.2 –  Resistência a algumas substâncias desinfetantes 

(anti-sépticos)  4 

D –  Água contaminada 6 

Hepatite A 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Principal) 6 
A –   Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação ambiental 3 
C.1–  Estado inerte no ambiente e resistência em qualquer superfície; C.2. –  Resistência a substâncias químicas (anti-

sépticos) 4 

D –  Água contaminada 2 

Hepatite B 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Possível) 1 
  Fonte: Proposta elaborada pela autora; Reunião com os especialistas 
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O HAV destacou-se como principal indicador devido a sua grande capacidade de 

transmissão pela água e, significativamente, em ambientes contaminados por excretas. 

Outro aspecto relacionado ao agente reside na sua resistência a algumas substâncias 

desinfetantes (anti-sépticos) que pode lhe promover maior persistência ambiental.     

Na avaliação pelos especialistas foi verificado também que a importância do HAV 

como principal indicador de contaminação na água, contribui para associação da elevada 

incidência de doenças provocadas por hepatites viróticas.  

Como segundo indicador de contaminação na água tem-se a Escherichia coli, e 

evidencia a sua grande utilização como indicador universal de qualidade sanitária. 

Entretanto, a presença de enterobactérias como E. coli na água destaca a avaliação de risco 

ambiental na disposição final de RSSS no solo. Atribui-se a essa avaliação o fato de que a 

enterobactéria E. coli pode conter plasmídios (moléculas portadoras de informação genética) 

de resistência a substâncias químicas (e.g. antibióticos), que podem ser transferíveis a 

cepas patogênicas, tornando-as resistentes (Roitman et al., 1987). Esse aspecto contribui, 

com relevância, na associação de risco ambiental relacionada a cepas patogênicas de E. 

coli, possivelmente, existentes nos materiais biológicos de RSSS.       

Para o Clostridium perfringens, a importância da sua valoração, apesar da freqüência 

moderada na água como habitat natural, deve-se, principalmente, a sua maior resistência às 

substâncias tóxicas, que lhe confere maior sobrevivência em águas poluídas (Roitman et al., 

1987). É importante salientar que a forma ou estágio de resistência ambiental natural 

(formação de endosporos) contribui também para que esse patógeno permaneça viável na 

presença de substâncias tóxicas, que inibem o crescimento de outras espécies. Essa 

característica ambiental do C. perfringens favorece não só a sua utilização como indicador 

de contaminação antiga, mas contribui, com relevância, na definição como provável 

indicador de poluição em percolados nas áreas de disposição final de RSSS em valas 

sépticas.   

Os Enterococos também tiveram a devida relevância na avaliação como indicador de 

contaminação ambiental. Deve-se a isso, o fato de que esses microrganismos apresentam 

maior tolerância às condições ambientais. Além do que, pelos dados observados, esse 

agente também apresenta resistência a substâncias químicas, tornando-os, possivelmente, 

mais resistentes na água. 

O HBV, classificado como último microrganismo indicador, apresenta uma 

interessante característica como forma ou estágio de resistência ambiental, definida pelo 

estado de inércia (estado não manifesto no ambiente). Essa característica confere ao HBV 

certa resistência às condições ambientais desfavoráveis e desenvolvimento de seu poder 

infectante ao penetrar no organismo vivo. Entretanto, a menor valoração quanto a sua 

definição como indicador reside, principalmente, ao risco moderado de contaminação 
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ambiental (Critério B) e pouca importância na forma de transmissão pela água (Critério D). 

Na avaliação desse último critério, deve-se considerar os poucos casos diagnosticados ou 

conhecidos na transmissão da HVB pela água. Diante disso, justifica-se também a baixa 

valoração quanto ao seu risco individual (Critério E). 

Embora a bactéria Pseudomonas aeruginosa tenha como habitat natural a água, daí 

o motivo pelo qual foi atribuído valoração nula para o Critério A, a sua importância como 

provável indicador foi também destacada. Na avaliação pelos especialistas, apesar desse 

microrganismo ser largamente distribuído no ambiente, a existência de características 

específicas e significativas devem ser devidamente consideradas na sua definição como 

indicador. Fatores como resistência a antibióticos, conferindo-lhes alteração nas suas 

características originais e resistência múltipla; forma de transmissão pela água e utilização 

desse ambiente para penetração no hospedeiro, contribuíram na definição da P. aeruginosa 

como importante indicador de contaminação. 

A existência de características fisiológicas de agentes como P. aeruginosa e C. 

perfringens, contribuindo na definição de indicadores de contaminação, destacam a 

relevância na avaliação de risco ambiental associado aos RSSS. É importantes salientar 

que estudos recentes apresentam a presença de patógenos oportunistas nos líquidos 

percolados da disposição final de RSSS, e revelam a importância da P. aeruginosa, S. 

aureus, Enterococos e C. perfringens como microrganismos indicadores de contaminação 

ambiental (Boening e Vasconcelos, 1997; Bidone et al., 2000; Soares et al., 2000). 

A Tabela 5.16 apresenta os critérios adotados para a seleção dos indicadores de 

contaminação relacionados ao ambiente físico – solo.  

Analisando os resultados expostos na referida tabela, verifica-se também que o 

Critério A relacionado à característica do agente, quanto à presença ou ausência na 

microbiota normal humana, apresenta-se com valoração indiferente para todos os 

microrganismos indicadores. 

Observa-se ainda entre os resultados da valoração consensual, que o vírus HBV 

destaca-se como agente mais importante na contaminação ambiental. A Escherichia coli e 

Enterococos apresentam-se com relativa semelhança na classificação como segundo 

indicador de contaminação, seguido, respectivamente, pelo Staphylococcus aureus, HAV e 

a Mycobacterium tuberculosis. 

A identificação do vírus HBV como principal microrganismo indicador, deve-se as 

suas características peculiares relacionadas ao potencial de risco ambiental (Critérios B e 

C), mecanismo de transmissão de doenças (Critério D) e destacado risco individual (Critério 

E). 
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  Tabela 5.16: Avaliação dos Critérios Adotados na Seleção dos Indicadores de Contaminação Ambiental (Ambiente Físico - SOLO) 
INDICADOR DE 

CONT.AMBIENTAL 
DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO IMPORTÂNCIA 

DO CRITÉRIO 
A –  Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação ambiental  5 
C.1 – Resistência à dessecação; C.2 –  Resistência a substâncias químicas  4 
D –  Solo contaminado 5 

Escherichia coli  

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele Não Íntegra (Possível) 2 
A –  Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana 2 
B –  Habitat natural   0 
C.1– Capacidade de respirar anaerobicamente (facultativo); C.2 – Resistência a antibióticos e anti-sépticos leves  5 
D –  Solo contaminado 5 

Pseudomonas 
aeruginosa 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele Não Íntegra (Principal) 6 
A –  Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação ambiental  5 
C.1– Formato de “coccus” ; C.2 – Resistência a substâncias químicas (antibióticos)  5 
D –  Solo contaminado 4 

Enterococos 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele Não Íntegra (Possível) 2 
A –  Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação ambiental   2 
C.1– Resistência à dessecação rápida; C.2 –  Resistência a antibióticos  5 
D –  Solo contaminado 3 

Staphylococcus  
Aureus 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele Não Íntegra  (Possível) 4 
A –  Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação ambiental  3 
C.1– Resistência à dessecação rápida; C.2 –  Não apresenta resistência a substâncias químicas. 3 
D –   Solo contaminado  3 

Mycobacterium 
tuberculosis 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele Não Íntegra  (Possível) 1 
A –  Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação ambiental   4 
C.1–  Não apresenta forma ou estágio de resistência nesse ambiente; C.2 – Resistência a substâncias desinfetantes 4 
D –  Solo contaminado 4 

Hepatite A 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Nenhum 0 
A –  Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana 2 
B –  Contaminação ambiental 4 
C.1–  Estado inerte no ambiente e resistência em qualquer superfície; C.2– Resistência a substâncias desinfetantes  5 
D –  Solo contaminado 4 

Hepatite B 

E –  Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele Não Íntegra (Principal) 5 
  Fonte: Proposta elaborada pela autora; Reunião com os especialistas 
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Ressalta-se que o estado de inércia no ambiente, que pode conferir ao HBV 

resistência às mais adversas condições ambientais; resistência a algumas substâncias 

químicas e em qualquer superfície seca (à temperatura ambiente), por períodos longos sem 

a perda de sua infectividade (Bond et al., 1981;Trabulsi, 1998), constituem-se em aspectos 

ambientais de grande relevância na definição desse agente como principal indicador de 

contaminação no solo. Além disso para o HBV, um indivíduo pode se contaminar mesmo em 

quantidades reduzidas de concentração do vírus em amostras de sangue ou soro, no caso 

de inoculação percutânea ou ainda por uma exposição inadvertida por meio de cortes e 

arranhões existentes na pele ou mucosa (Yoshida, 1996). Destacando assim o risco elevado 

de acidentes com materiais perfurocortantes contaminados que pode resultar em uma 

infecção pelo HBV. 

Na avaliação da Escherichia coli como possível indicador, a sua importância foi 

destacada, principalmente, pela sua capacidade de resistir à dessecação na presença de 

proteínas derivadas de fluídos corpóreos (Hirai, 1991). Tal condição específica é bastante 

favorável à persistência da E. coli em materiais biológicos contaminados presentes nos 

RSSS.  

Para os Enterococos, a importância da valoração consensual atribui-se ao seu 

formato de “coccus”. Essa estrutura típica apresentada por esses microrganismos favorece 

a maior resistência à dessecação (Siqueira e Franco, 1988), constituindo em importante 

característica na definição de microrganismos indicadores de contaminação no solo. Cabe 

destacar que os E. fecais também apresentam resistência a antibióticos, que lhe confere 

também resistência adquirida às variações ambientais estressantes. 

A bactéria Staphylococcus aureus foi considerada como um dos prováveis 

microrganismos indicadores no ambiente físico – solo. Fatores como resistência à 

dessecação rápida, pela sua capacidade de se infiltrar na micropoeira em suspensão – 

aerossóis secundários (forma de resistência ambiental) e apresentar também resistência a 

substâncias químicas constituíram-se em características importantes na definição desse 

patógeno como microrganismo indicador. Na avaliação pelos especialistas, o mecanismo de 

penetração (Critério E) da S. aureus teve também a devida relevância, de forma a 

considerá-lo como provável indicador. 

Embora a Mycobacterium tuberculosis apresente também forma de resistência 

ambiental (resistência à dessecação) favorável a sua avaliação como indicador, a existência 

de outros fatores fizeram com que houvesse menor significância na sua valoração. Fatores 

relacionados a moderada contaminação ambiental (Critério B) da M. tuberculosis, seu 

mecanismo de transmissão (Critério D) e a valoração quase que desprezível associada ao 

mecanismo de penetração no hospedeiro (Critério E) foram predominantes na classificação 

da micobactéria como indicador de menor importância na contaminação ambiental em solo. 
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O vírus HAV, como indicador de contaminação ambiental, teve a devida importância 

na avaliação pelos especialistas. Para o ambiente físico –  solo, o HAV destaca-se penas 

pelo risco ambiental. A capacidade de resistência ao calor e a substâncias químicas (Critério 

C) e mecanismo de transmissão de doenças (Critério D) foram valorados com importância 

para o HAV. Entretanto o vírus não apresentou nenhum mecanismo de penetração no 

hospedeiro (Critério E), a ser devidamente considerado para o ambiente físico - solo. 

Salienta-se que a Pseudomonas aeruginosa foi destacada na avaliação pelos 

especialistas como provável indicador. Embora essa bactéria possa também ser encontrado 

no solo como habitat natural, a sua importância como provável indicador, deve-se ao fato de 

apresentar processo metabólico bastante favorável às variações ambientais. A P. 

aeruginosa apresenta a capacidade de respirar anaerobicamente, por utilizar o nitrato como 

receptor de elétrons, sem alterar sua atividade no solo pela existência de fatores como 

inundação ou compactação dessa matriz (Siqueira e Franco, 1988). Essa condição 

específica, característica da P. aeruginosa, destaca a sua classificação como indicador de 

importância em solos contaminados, e até a sua possível presença em camadas 

subsuperficiais do solo e em líquidos percolados nas áreas de disposição final de RSSS. 

Para esse último aspecto, deve-se considerar também o fato de que a P. aeruginosa 

apresenta resistência a substâncias químicas, que podem alterar suas características 

originais e lhe conferir resistência múltipla.    

Cabe destacar que na avaliação feita pelos especialistas, da área de microbiologia 

ambiental, qualquer um desses microrganismos pode apresentar sobrevivência no solo, e 

até serem encontrados em densidades populacionais (concentrações) consideráveis. 

Contudo, os fatores físicos, químicos e biológicos do solo devem ser avaliados para 

determinar a sobrevivência dos diferentes patógenos. 

De forma a apresentar um cenário de risco ambiental com alguns dos prováveis 

microrganismos indicadores, anteriormente destacados, apresenta-se a Figura 5.1. O 

objetivo principal da reunião desses dados foi apresentar concentrações específicas 

relacionadas aos indicadores, para iniciar uma infecção, de forma a auxiliar à classificação 

de risco ambiental proposta. Essas informações podem, inclusive, contribuir na maximização 

do controle de riscos e segurança no manuseio de materiais biológicos contaminados. 

Para a representação gráfica foram escolhidos alguns microrganismos indicadores, 

apresentados nas Tabelas 5.14 e 5.15, que estão relacionados ao ambiente físico –  ar e 

água. Importante salientar que a seleção dos indicadores foi realizada a partir da existência 

de dados sobre a sua dose infectante, associada para cada ambiente em análise (Neves et 

al., 1983a; Roitman et al., 1987). A relevância dessa informação está relacionada à 

avaliação do grau de risco ambiental, que um indivíduo poderá ser exposto, resultando 

numa infecção.  
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Figura 5.1: Cenário de Risco Ambiental Relacionado aos Microrganismos Indicadores 
Fonte: Proposta elaborada pela autora 

 

Ressalta-se que para os indicadores de contaminação relacionados ao solo, a 

definição da potencialidade de risco ambiental não pode ser avaliada. Deve-se ao fato de 

que para o solo, não há dados específicos relacionados a concentração ou quantidade 

mínima necessária do agente patogênico para iniciar a infecção (dose infectante). Verifica-

se assim que, as aplicações da biotecnologia do solo está bastante direcionada a ocorrência 

e distribuição dos diferentes microrganismos não patogênicos em sua matriz. Os estudos de 

microbiologia ambiental encontram-se bastante limitados a atividade de microrganismos 

benéficos para o solo.  

Na definição dos indicadores para avaliação de risco ambiental, buscou-se também 

levar em consideração o nível de importância dos agentes, quanto a sua patogenicidade. 

Para o ambiente físico – ar, estão relacionados a Mycobacterium tuberculosis e 

Staphylococcus aureus. Na avaliação de risco, cabe destacar que para a bactéria S. aureus 

não há dado relacionado a sua dose infectante no ambiente natural (ar), mas a construção 

do seu cenário ambiental está diretamente associada com as informações da M. 

tuberculosis. 

Quanto à avaliação de risco ambiental associada ao ambiente físico – água, os 

indicadores estão relacionados a Escherichia coli patogênica e Clostridium perfringens.  

Analisando a disposição das informações, descritas na Figura 5.1, verifica-se que as 

duas primeiras colunas estão relacionadas à definição dos indicadores de contaminação 

ambiental, com as suas respectivas doses infectantes. Para a última coluna da referida 

figura apresenta-se a graduação de risco ambiental que corresponde, diretamente, a 

DOSE INFECTANTE
GRADUAÇÃO DE                 

RISCO AMBIENTAL

* Unidades formadoras de colônia

1 a 2 bacilos

INDICADORES DE CONTAMINAÇÃO

M. tuberculosis

S. aureus

A
R

C. perfringens

E. coli  (patogênicas)

---

Á
G
U
A

106 - 108 (UFC*)

109 - 1010 (UFC)
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avaliação quanto à dose infectante dos indicadores. Observa-se também que foram 

utilizados quatro indicadores biológicos, distribuídos nos ambientes físicos – ar e água.  

A graduação de risco ambiental, apresentada na Figura 5.1, abrange três níveis de 

valoração, os quais receberam a seguinte denominação: sem risco ou importância, risco 

médio ou moderado, risco crítico ou significativo. Considerou-se também na classificação do 

risco ambiental a forma de graduação por cores. A cor verde corresponde ao risco ambiental 

sem importância; a amarela e vermelha estão associadas, respectivamente, a atenção 

quanto ao risco (médio ou moderado) e a maior intensidade de risco (crítico ou significativo). 

 Para a distribuição de cores, foi avaliado, principalmente, a espécie do 

microrganismo patogênico quanto ao seu risco potencial para o homem e ambiente. 

Observa-se nos resultados relacionados ao ambiente físico – ar que, para a 

Mycobacterium tuberculosis foi atribuído risco ambiental crítico, quando há presença desse 

agente em doses compreendidas de um a dois bacilos. Essa avaliação de risco deve-se a 

importância desse microrganismo e a sua capacidade de causar enfermidades graves, 

quando há comprometimento da resistência antiinfecciosa do hospedeiro. Assim para a 

graduação ambiental foi utilizado o nível crítico ou significativo, que corresponde ao maior 

grau de risco (cor vermelha).  

O grau de risco para a bactéria Staphylococcus aureus tem a graduação moderada 

(cor amarela), devido ao fato de que esse agente pode provocar enfermidades ao homem, 

sob condições tipicamente oportunistas, já que é caracterizado como patógeno secundário.  

Cabe destacar que embora não tenha sido apresentada a dose infectante da S. 

aureus, a definição do seu cenário foi obtida da comparação com a M. tuberculosis. Isso 

implica em dizer que a forma de transmissão por aerossóis e poeira apresentada pelos dois 

microrganismos, contribui para que haja também a provável persistência ambiental da S. 

aureus. Analisando condições ambientais específicas, como por exemplo, a aerossolização 

de material biológico contaminado que favorece a presença real da M. tuberculosis, há 

possibilidade também da presença da S. aureus. Assim, a penetração dessa bactéria em 

micropoeira, durante a formação de aerossóis com a possibilidade de atingir um hospedeiro 

suscetível, poderá enquadrá-la numa categoria de risco médio ou moderado.     

Para os resultados associados ao ambiente físico – água, a avaliação de risco 

ambiental está relacionada a bactérias entéricas. Destaca-se que as doses infectantes dos 

indicadores referem-se ao número de organismos que devem ser ingeridos, na água ou 

alimento, de forma a expressar um quadro clínico preliminar de infecção.  

A Escherichia coli patogênica apresenta graduação de risco ambiental moderada na 

avaliação do cenário. Atribui-se ao fato de que a dose infectante dessa bactéria pode ser 

considerada mínima para a ocorrência de infecção. A observação importante é que deve-se 

considerar condições favoráveis na água ou alimento para a proliferação da E. coli, para que 
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haja o estágio inicial de infecção. Assim valores superiores de números de células viáveis 

(dose infectante) dessa bactéria é condição necessária para que resulte em complicações 

nos quadros clínicos do indivíduo, considerando também a baixa resistência do hospedeiro. 

Para o Clostridium perfringens, a graduação de risco ambiental moderada também 

dependeu da avaliação de sua dose infectante. Os dados disponíveis dessa bactéria 

sugerem que o estágio inicial de infecção depende da avaliação de fatores que favoreçam a 

sua multiplicação na água contaminada, e assim a definição de um quadro real de infecção.  

Importante salientar que as doses apresentadas para Escherichia coli (cepas 

patogênicas) e Clostridium perfringens, associadas a ingestão de células viáveis, foram 

determinadas em indivíduos adultos com considerável resistência (Roitman et al., 1987). 

Entretanto, ao analisarmos a mesmas dose para criança, pessoas idosas ou indivíduos 

imunocomprometidos, provavelmente teriam que ser reduzidas, e assim poderíamos 

caracterizar o cenário de risco como crítico ou significativo (cor vermelha). 

Na avaliação geral pode-se observar que nenhum dos agentes patogênicos em 

estudo apresentou a graduação de risco ambiental considerada sem importância (cor 

verde). Destacando assim a importância do controle de riscos à exposição biológica 

existente no gerenciamento (disposição final) dos RSSS.  

Outro aspecto interessante a ser destacado para análise, relaciona-se ao vírus da 

Hepatite B (HBV). A capacidade de resistência em superfícies secas, por períodos longos, 

sem a perda de sua viabilidade, e considerando a forma de resistência ambiental (estado de 

inércia) que lhe confere também o desenvolvimento de seu poder infectante ao penetrar no 

organismo vivo são aspectos que contribuem, com importância, para avaliação de risco 

ambiental associado ao vírus. Além disso, a quantidade de sangue necessária para a 

transmissão do HBV, pode ser considerada mínima na ordem de 0,00004ml de sangue total 

(Galizzi Filho, 1983). Diante desses aspectos, e dada a necessidade de reduzida dose do 

HBV em fluídos corpóreos para iniciar uma infecção, a avaliação do cenário de risco 

relacionada a esse patógeno pode ocupar posição de destaque quanto ao grau de risco 

ambiental e individual.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Propôs-se avaliar, no âmbito desta pesquisa, os aspectos ambientais e a cadeia 

epidemiológica relacionados aos principais microrganismos patogênicos presentes nos 

RSSS, bem como apresentar as diretrizes técnicas para a disposição final desses resíduos 

em valas sépticas. A descrição de importantes fatores ambientais associados aos patógenos 

proporciona, para futuras pesquisas, direcionamento quanto à estudos mais específicos na 

identificação de aspectos ambientais de natureza física, química e biológica, capazes de 

interferir na persistência dos agentes biológicos no ambiente. 

  Além disso, a proposição da pesquisa em destacar os fatores ambientais favoráveis 

à manutenção dos patógenos e seus mecanismos de transmissão, de importância 

significativa em epidemiologia, também serviu como auxílio à avaliação e definição de 

critérios técnico-construtivos, operacionais e de controle da disposição final dos RSSS.  

A metodologia de pesquisa, baseada na avaliação coletiva para consecução dos 

objetivos, pôde contribuir na identificação de características e condições ambientais que 

atuam na persistência dos microrganismos patogênicos e a definição dos indicadores de 

contaminação ambiental.  

Observou-se, no âmbito da pesquisa, a existência de algumas limitações na 

abordagem do problema. Dentre as quais, o número limitado de especialistas na avaliação 

das questões apresentadas na metodologia de pesquisa e, principalmente, no tratamento 

dos dados relacionados às valas sépticas. Para minimizar essa limitação, foram 

acrescentadas outras informações provenientes do levantamento bibliográfico especializado, 

e também para que ampliasse as discussões entre os especialistas nas dinâmicas de grupo. 

Destaca-se que a avaliação coletiva, fundamentada na aplicação da Técnica do Grupo 

Nominal, permitiu construir discussões interativas e relevantes nas diferentes etapas da 

pesquisa, propiciando, assim, um resultado qualificado. 

Com a metodologia baseada na avaliação crítica da literatura especializada e avaliação 

coletiva, com a participação multidisciplinar de profissionais no processo consensual de 

avaliação, foi possível abordar os seguintes pontos: 

?? a análise de aspectos ambientais e cadeia epidemiológica relacionados aos 

microrganismos patogênicos, presentes nos RSSS, como condição necessária para a 

possível persistência ambiental desses agentes; 

?? o conhecimento de fatores ambientais específicos dos agentes e sua cadeia 

epidemiológica como contribuição para a definição dos indicadores de contaminação 

ambiental, inclusive para uma maior conscientização sobre os riscos ambientais e 

humanos envolvidos no gerenciamento dos RSSS;  
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?? a verificação, de fato, que o conhecimento sobre fatores ambientais e mecanismos de 

transmissão dos agentes pode auxiliar na avaliação e definição de diretrizes técnicas 

para disposição final dos RSSS em valas sépticas; e 

?? a definição de diretrizes técnicas para disposição final em valas sépticas, visando o 

controle eficaz dos riscos ao meio ambiente e à saúde pública, principalmente dos 

trabalhadores envolvidos na operação da referida técnica. 

Importante ressaltar que a presente pesquisa não incorporou a dimensão social nas 

diferentes etapas da metodologia de pesquisa. Entretanto recomenda-se que outros estudos 

busquem contemplar o fortalecimento de ações sociais voltadas para os problemas 

decorrentes da disposição final inadequada de RSSS, com a presença de catadores 

envolvidos diretamente com as frações perigosas desses resíduos.  

A partir dos resultados apresentados na primeira etapa da metodologia, conclui-se que 

importantes patógenos primários (caracterizados como os que não são encontrados na 

microbiota normal humana) e secundários (agentes que fazem parte da microbiota normal 

de hospedeiros hígidos) apresentam capacidade de sobrevivência às mais adversas  

condições do ambiente.  

Analisando os resultados, de forma geral, constata-se a possível associação de riscos 

ambiental e individual relacionados a patógenos primários como os vírus da Hepatite A 

(HAV) e Hepatite B (HBV), as bactérias Clostridium sp (botulinum e tetani) e a 

Mycobacterium tuberculosis. Dentre os patógenos secundários, tem-se a Escherichia coli, 

Enterococos, Clostridium perfringens e Staphylococcus aureus. A partir desses resultados, 

verifica-se que a avaliação de riscos de infecção relacionados aos RSSS, pode estar 

associada a processos transmissíveis particulares de agentes biológicos, que podem 

contribuir no aparecimento de doenças.  

Verifica-se que a importância de relatos epidemiológicos valida a formulação de 

hipóteses quanto à existência de outros mecanismos de veiculação de doenças por 

diferentes patógenos, presentes nos RSSS, além da persistência ambiental de importantes 

agentes patogênicos nesses resíduos.  

Em função de argumentações favoráveis à persistência ambiental dos agentes 

patogênicos e aos diferentes mecanismos de transmissão de doenças, é importante que 

algumas recomendações sejam propostas, como a realização de estudos: 

i) de caracterização microbiológica de RSSS, com a utilização de técnicas específicas 

de isolamento para patógenos, e que possam também detectar vírus e fungos; 

ii) epidemiológicos descritivos a serem utilizados no gerenciamento interno e externo 

dos RSSS, para avaliação dos fatores de riscos à saúde ocupacional e sua 

distribuição nos trabalhadores expostos aos materiais contaminados;   
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iii) de investigação epidemiológica (descritivo e analítico) pelos Órgãos de Assistência 

ao Trabalhador, para a identificação, avaliação e monitorização dos fatores 

determinantes do aparecimento de riscos infecciosos ou biológicos, devido ao 

contato com RSSS, e que assim possam contribuir na aplicação de medidas 

preventivas na ocorrência de doenças nas diferentes categorias dos profissionais de 

saúde (nível assistencial e de serviços de limpeza); e  

iv) específicos de caraterização microbiológica de resíduos sólidos domiciliares, que 

contemplem amostragem representativa, para que haja melhor avaliação dos 

parâmetros biológicos a serem comparados entre os resíduos domiciliares e os 

RSSS. 

No que se refere à avaliação e definição das diretrizes técnicas para disposição final 

em valas sépticas, a existência de reformulações nos critérios propostos, a serem 

obrigatoriamente observadas, foram avaliados na segunda etapa da metodologia. Constata-

se nos resultados que critérios de engenharia e normas operacionais específicas foram 

avaliados com pertinência. Entre as diretrizes técnicas propostas pelos especialistas, 

destaca-se, principalmente, a necessidade da implementação de elementos de proteção 

ambiental, de forma a minimizar os riscos de contaminação ambiental decorrentes da 

disposição final dos RSSS.  

A partir dos resultados, expostos na segunda etapa da metodologia, algumas 

recomendações devem ser, prioritariamente, observadas: 

i) necessidade de impermeabilização inferior em valas sépticas, com adoção de 

barreira dupla, constituída por camada natural de argila compactada sob material 

geossintético (manta de Polietileno de Alta Densidade – PEAD), de forma a garantir  

um confinamento seguro dos resíduos e líquidos percolados. A existência desse 

elemento de proteção ambiental deve ser considerada, mesmo que haja atendimento 

favorável às condições hidrogeológicas da área para implantação de valas sépticas; 

ii) necessidade de monitorização das águas subterrâneas e superficiais, para controle 

da qualidade do aqüífero e corpos d?água no entorno da disposição final em valas 

sépticas; e 

iii) exigência de cumprimento de procedimentos operacionais para disposição final em 

valas sépticas, dentre os quais, a não compactação dos sacos depositados com 

RSSS, de forma a evitar a formação ou liberação de aerossóis infecciosos do 

material biológico contaminado e de líquido percolado – “chorume”. 

Sobre a definição de diretrizes técnicas para valas sépticas é importante ressaltar 

que a avaliação preliminar de critérios para localização, execução e operação de valas 

sépticas, foram julgados com pertinência, para o controle de indicadores de contaminação 

ambiental. Nesse processo de avaliação com os diferentes especialistas, levou-se em 
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consideração a importância das questões relacionadas à saúde, higiene e segurança do 

trabalhador.       

Quanto às conclusões relativas à definição dos indicadores de contaminação 

ambiental, verifica-se que há destaque para importantes patógenos presentes nos RSSS, a 

partir da avaliação de riscos ambiental e individual associados aos agentes.  

A Mycobacterium tuberculosis, causadora da doença infecciosa reemergente 

“tuberculose”, representou o principal indicador na contaminação do ambiente físico – ar. 

Esse resultado foi atribuído a sua resistência ambiental, mecanismos de transmissão e 

penetração no hospedeiro.  

Ainda em função dos resultados obtidos na definição dos indicadores de 

contaminação ambiental, os microrganismos indicadores como vírus da Hepatite A, 

Pseudomonas aeruginosa e Clostridium perfringens enquadraram-se com relevância na 

avaliação sobre o risco ambiental associados aos RSSS.  

Ressalta-se que o presente trabalho apresentou um conjunto de possíveis 

indicadores de contaminação ambiental. Contudo, a realização de monitorização ambiental 

em áreas de disposição final de RSSS poderá contribuir para validar ou não os indicadores 

propostos.  

Dentre as recomendações propostas, a partir da análise dos resultados da terceira 

etapa, as mais relevantes são: 

i) implantação de monitorização ambiental na disposição final em valas sépticas, 

composta por meio de poços de monitorização, para controle dos parâmetros 

biológicos nas águas subterrâneas; 

ii) implantação de sistema de detecção de vazamentos sob a camada de 

impermeabilização – drenos-testemunha e poços de inspeção, que possa auxiliar na 

identificação de eventuais vazamentos na impermeabilização inferior, como também 

no controle de contaminação ambiental (avaliação da possível persistência de 

patógenos no ambiente);    

iii) realização de estudos direcionados à microbiologia ambiental, especificamente na 

área de solo, para ampliar o conhecimento sobre a distribuição e atividade de 

patógenos no ambiente; 

iv) realização de tratamento preliminar das frações infectantes dos resíduos sólidos 

gerados nos estabelecimentos de saúde, como etapa necessária antecedendo sua  

disposição final, de forma a minimizar riscos ao meio ambiente e à saúde pública; 

v) exigência de critérios técnico-construtivos, operacionais e de controle adequados na 

disposição final em valas sépticas, para proteção à saúde humana e ambiental. Essa 

recomendação deve ser observada, obrigatoriamente, quando não houver 

tratamento preliminar das frações infectantes dos RSSS pelas fontes geradoras; e 
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vi) considerações sobre saúde, higiene e segurança do trabalhador, nas diferentes 

etapas de gerenciamento (intra e extra estabelecimentos de saúde) dos RSSS, com 

programas de vacinação obrigatória para os trabalhadores; treinamento contínuo dos 

trabalhadores para a conscientização sobre os riscos biológicos a que estão sujeitos 

e, principalmente, a utilização obrigatória de equipamentos de proteção individual na 

operação de resíduos infectantes. 

Vale salientar ainda que o controle de indicadores de contaminação ambiental, 

associados a proposição de critérios técnicos adequados para valas sépticas, contribui para 

a reflexão de outros fatores de riscos potenciais à saúde ambiental e humana envolvidos na 

operação de RSSS. Como já foi mencionado, alguns estudos comprovam a persistência 

ambiental de patógenos nas amostras de líquidos percolados provenientes de áreas de 

disposição final de RSSS. Esse aspecto destaca também a avaliação de risco à saúde 

humana, ao considerar-se a ocorrência de infecção por patógenos oportunistas, com 

características multirresistentes, nos trabalhadores envolvidos na operação de valas 

sépticas. 

Nesta análise específica, observa-se a importância da atuação eficiente das 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Na prática, as comissões atuam por 

meio de programas de vigilância, prevenção e controle das infeções nosocomiais, com o 

objetivo de identificar os principais agentes etiológicos responsáveis pelo agravamento de 

doenças e os fatores ambientais específicos para a persistência desses agentes.  

Assim, pode-se afirmar que a significativa contribuição das CCIH no controle eficaz 

de infecções nosocomiais, inclusive, na identificação de variações microbianas resistentes a 

diversas substâncias químicas e das condições ambientais favoráveis aos agentes, pode 

auxiliar na compreensão multifatorial de risco ambiental e mecanismos de transmissão de 

doenças, associados aos materiais biológicos contaminados existentes nos RSSS. 
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APÊNDICE A – GLOSSÁRIO 
 
 
 
?? Aerossóis secundários: Constituem núcleos líquidos suspensos no ar que, envolvidos 

em poeira, passam a ser protegidos da dessecação. Esses núcleos líquidos são também 

denominados núcleos de Wells. Os aerossóis secundários são formados por atividades 

que possam imprimir energia cinética a essas partículas (ex. material biológico 

revolvido). Medem menos de 100?  de diâmetro e mais estáveis (flutuam no ar durante 

um intervalo de tempo mais ou menos longo), participam do processo de contaminação 

ambiental quando possibilitam que os agentes infecciosos contidos no seu interior sejam 

transportados pelo ar de um local para outro.  

 
?? Aerossolização: Transporte pelo qual os microrganismos aderem às partículas de 

poeira. 

 
?? Agentes oportunistas: Podem causar infecções se ocorrem danos teciduais em sítios 

corpóreos específicos ou se a resistência do corpo é diminuída.  

 
?? Bacteremia: Condição na qual as bactérias se encontram na corrente sanguínea. 

 
?? Candidemia: Condição na qual o fungo se encontra na corrente sanguínea. 

 
?? Carbúnculo: Caracterizado por ser um estágio mais elevado da doença, e formar um 

conjunto de tumores.  

 
?? Citotóxico: Substâncias químicas capazes de eliminarem células degeneradas.  

 
?? Coeficiente de permeabilidade: É um índice da maior ou menor dificuldade que o solo 

opõe à percolação da água através dos poros. 

 
?? Dose infectante: É a quantidade do agente etiológico necessária para iniciar uma 

infecção. 

 
?? Drenagem de águas pluviais: Elemento de proteção ambiental com a finalidade de 

evitar o escoamento de águas superficiais e pluviais através da massa de resíduos 

sólidos infecciosos depositada. 

 
?? Endocardite: Inflamação da membrana que reveste o coração e as suas válvulas. 
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?? Epidemiologia: Estudo sobre a ocorrência e distribuição de doenças num determinado 

grupo populacional. 

 

?? Estudos analíticos: Conhecimento das causas determinantes das doenças ou agravos 

à saúde que afetam um determinado grupo ou agregado populacional. Os estudos 

analíticos tem o objetivo de investigar em profundidade, a relação “causa-efeito”, ou seja, 

a relação entre a “exposição a um fator antecedente” e a “ocorrência ou não de um 

efeito”, de certa forma por simplicidade, usa-se a terminologia “exposição-doença”. Estes 

estudos são metodologicamente diferentes dos descritivos e podem ser caracterizados 

como uma segunda fase no processo de obtenção de conhecimentos sobre um tema, já 

que são utilizados numa etapa posterior a descrição do evento. 

 
?? Estudos descritivos: Conhecimento da frequência e distribuição de um evento na 

população. 

 
?? Exsudato: Material encontrado em lesões ou tecido inflamado. 

 
?? Fômite: Objetos inanimados que carregam organismos patogênicos viáveis. 

 
?? Furúnculo: Entrada do agente no organismo por meio dos folículos pilosos e forma um 

nódulo localizado e algumas vezes doloroso chamado também de tumor comum.  

 
?? Infecção nosocomial: Pertinente a infecções adquiridas no hospital. 

 
?? Infecção sistêmica: Relativo a todo organismo. 

 
?? Infectividade: Causar infecção, isto é, capacidade do agente penetrar ou de se 

multiplicar no hospedeiro, mas não necessariamente provocar a doença. 

 
?? Líquido percolado: Parcela resultante da infiltração de águas de chuva na área de 

disposição final de resíduos, além da decomposição da matéria orgânica presente nos 

resíduos. 

 
?? Microbiota normal: Grande número de microrganismos que habitam o corpo humano. 

Esses microrganismos, na maioria são bactérias, mas fungos e protozoários são 

encontrados.   

?? Mutagênico: Agente físico ou substância química que causa mutação (alteração do 

material genético). 
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?? Patogenicidade: É a qualidade que tem o agente infeccioso de uma vez instalado no 

organismo do homem, produzir sintomas em maior ou menor proporção dentre os 

hospedeiros infectados. 

 
?? Patógeno primário: Capazes de induzir a doença em hospedeiros sadios, dado seu 

potencial de virulência, e não serem encontrados na microbiota normal humana. 

 
?? Patógeno secundário: Encontrado permanentemente na microbiota normal humana e 

ser capaz de provocar doenças em hospedeiros com resistência antiinfecciosa 

comprometida. 

 
?? Plasmídios: Moléculas de DNA portadoras de informação genética. 

 
?? Poder imunogênico: Capacidade que tem o agente para introduzir imunidade no 

hospedeiro. 

 
?? Poder invasivo: Capacidade do agente em se difundir, através de tecidos, órgãos e 

sistemas do hospedeiro. 

 
?? Resíduos sépticos: Resíduos que contêm agentes patogênicos. 

 

?? Sistema de Impermeabilização: Elemento de proteção ambiental, constituído por uma 

camada contínua natural de solo argiloso e ou artificial (manta sintética). Tem por 

objetivo impedir a percolação de águas de chuva através da massa de resíduos, após a 

conclusão da operação de aterramento (impermeabilização superior) e garantir 

confinamento dos resíduos e líquidos percolados, impedindo a infiltração de poluentes 

no subsolo e aquíferos adjacentes (impermeabilização inferior).  

 
?? Vazadouros a céu aberto: Depósito de resíduo sólido (lixo) em qualquer local, podendo 

causar problemas de poluição ambiental em águas, solo e ar, e agravos à saúde em 

geral.  

 
?? Virulência: Capacidade de um agente produzir casos graves ou fatais. 
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Tabela B.1. Presença dos microrganismos patogênicos no ambiente  
 

 
AMBIENTE FÍSICO 

 
IMPORTÂNCIA 

(PESO) 

 
MICRORGANISMO  

PATOGÊNICO  
AR 

 
ÁGUA 

 
SOLO 

 

1. (I)Escherichia coli 
 

   

 
2. (I)Salmonella typhi 

 

   

 
3. (I)Shigella  

 

   

 
4. (I)Enterobacter 

 

   

 
5. (I)Citrobacter 

 

   

 
6. (I)Klebsiella 

 

   

 
7. (I)Pseudomonas aeruginosa 

 

   

 
8. (I)Aeromonas sp 

 

   

 
9. (I)Clostridium sp 

 

   

 
10. (I)Enterococos  

 

   

 
11. (I)Staphylococcus aureus 

 

   

 
12. (I)Mycobacterium tuberculosis 

 

   

 

13. (II)Hepatite A 
 

   

 
14. (II)Hepatite B 

 

   

 
15. (II)Hepatite C 

 

   

 
 
 
 

Nulo (0) 
 
 
 
 
 
 
 

Moderado (1) 
 
 
 
 
 
 
 

Significativo (2) 
 
 
 
 
 
 
 

Muito  
Significativo (3) 

 

16. (III)Candida albicans 
 

   

(I) Bactérias, (II) Vírus e (III) Fungos. 
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Tabela B.2. Estágio dos microrganismos patogênicos no ambiente (formas de resistência ambiental na transmissão de doenças) 
 

 

IMPORTÂNCIA (PESO)  
MICRORGANISMO  

PATOGÊNICO 

 
FORMA DE RESISTÊNCIA OU 

ESTÁGIO RESISTENTE  
NULA 

(0) 

 
MODERADA 

(1) 

 
SIGNIFICATIVA 

(2) 

MUITO 
SIGNIFICATIVA 

(3) 
 

1. (I)Escherichia coli 

     

 
2. (I)Salmonella typhi 

     

 
3. (I)Shigella  

     

 
4. (I)Enterobacter 

     

 
5. (I)Citrobacter 

     

 

6. (I)Klebsiella 
     

 
7. (I)Pseudomonas aeruginosa 

     

 
8. (I)Aeromonas sp 

     

 
9. (I)Clostridium sp 

     

 
10. (I)Enterococos 

     

 
11. (I)Staphylococcus aureus 

     

 
12. (I)Mycobacterium tuberculosis 

     

 

13. (II)Hepatite A 
     

 
14. (II)Hepatite B 

 

     

 
15. (II)Hepatite C 

     

 

16. (III)Candida albicans 
     

(I) Bactérias, (II) Vírus e (III) Fungos. 
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              Tabela B.3. Fatores ambientais relacionados aos microrganismos patogênicos 
 

FATOR AMBIENTAL 
 

pH 
 

TEMPERAT. 
 

AMBIENTE 

 

PROFUND. 
DO SOLO 

 
 

MICRORGANISMO 
PATOGÊNICO 

 
MÍN 

 
MÁX 

 
MÍN 

 
MÁX 

 
AERÓB 

 
ANAER 

 
CAPACIDADEDE 
SOBREVIVÊNCIA 

DENTRO DO 
 SOLO 

 
UMIDADE 
DO SOLO  
(MÍNIMA) 

 

(A)TIPOS 
DE 

NUTRIENTES 
 

MÍN 
 

MÁX 

 

(B)SUBST. 
QUÍMICAS 

 
INTERAÇÃO 
ENTRE OS 
MICROR 

GANISMOS 
 

 

1.(I)Escherichia coli 
             

 

2.(I)Salmonella typhi              
 

 

3.(I)Shigella  
             

 

4.(I)Enterobacter              
 

5.(I)Citrobacter 
 

             
 

6.(I)Klebsiella 
             

 

7.(I)Pseudomonas 
aeruginosa 

 
 

             

 

 

8.(I)Aeromonas sp              
 

 

9.(I)Clostridium sp  
             

 

10.(I)Enterococos  
             

 

 

11.(I)Staphylococcus 
aureus 

 

             

 

 

12.(I)Mycobacterium 
tuberculosis 

             

 

13.(II)Hepatite A 
             

 

14.(II)Hepatite B              
 

15.(II)Hepatite C              
 

 

16.(III)Candida 
albicans  

             

                 (I) Bactérias, (II) Vírus e (III) Fungos.  
                 (A) Elementos necessários ao crescimento e ou persistência dos microrganismos no ambiente; (B) Substâncias que inibam ou fomentem o crescimento dos microrganismos.  
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Tabela B.4. Cadeia epidemiológica – vias de eliminação (saída dos microrganismos patogênicos do hospedeiro) 
 

 

MICRORGANISMO  
PATOGÊNICO 

 
(A)SUBSTRATO DE ELIMINAÇÃO 

 

TEMPO DE PERMANÊNCIA  
NO MATERIAL ELIMINADO 

 

1.(I)Escherichia coli 
 

  

 

2.(I)Salmonella typhi 
 

  

 

3.(I)Shigella  
 

  

 

4.(I)Enterobacter 
 

  

 

5.(I)Citrobacter 
 

  

 

6.(I)Klebsiella 
 

  

 

7.(I)Pseudomonas aeruginosa 
 

  

 
8.(I)Aeromonas sp  

  

 

9.(I)Clostridium sp 
 

  

 

10.(I)Enterococos 
 

  

 

11.(I)Staphylococcus aureus 
 

  

 

12.(I)Mycobacterium tuberculosis 
 

  

 

13.(II)Hepatite A 
 

  

 

14.(II)Hepatite B 
 

  

 

15.(II)Hepatite C 
 

  
 

16.(III)Candida albicans 
 

  

(I) Bactérias, (II) Vírus e (III) Fungos. (A) Material de origem vital produzido em processo fisiológico ou patológico por organismos vivos e que quando destacado desses, 
carreia consigo formas de sobrevivência  do microrganismo infectante (Rouquayrol e Almeida Filho, 1999). 
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           Tabela B.5. Cadeia epidemiológica – vias de transmissão 
 

 

MECANISMO DE TRANSMISSÃO 
 

AERÓGENA IMPORTÂNCIA 

(PESO) 

MICRORGANISMO 

PATOGÊNICO  
AEROSSÓIS 

INFECCIOSOS 

 
POEIRAS 

(gotículas > 5? ) 

SOLO ÁGUA ALIMENTOS FÔMITES 
VEÍCULOS 

ANIMADOS 
OUTROS 

 

 

1. (I)Escherichia coli         
 

2. (I)Salmonella typhi         
 

 

3. (I)Shigella          
 

4. (I)Enterobacter         
 

 

5. (I)Citrobacter         
 

 

6. (I)Klebsiella          
 

7. (I)Pseudomonas 
aeruginosa 

        
 

8. (I)Aeromonas sp         
 

 

9. (I)Clostridium sp         
 

 

10. (I)Enterococos         
 

 

11.(I)Staphylococcus aureus         
 

12. (I)Mycobacterium 
tuberculosis 

        
 

 

13. (II)Hepatite A         
 

 

14. (II)Hepatite B         
 

15. (II)Hepatite C         

Nulo (0) 

 

 

Moderado (1) 

 

 

Significativo 

(2) 

 

 

Muito 

Significativo 

(3) 

 

 

16. (III)Candida albicans         
(I) Bactérias, (II) Vírus e (III) Fungos. (A) Objetos que podem estar contaminados e transmitir agentes infecciosos. Essa forma de transmissão é particularmente destacada 
para agentes dotados de elevada resistência às condições ambientais. 
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  Tabela B.6. Cadeia epidemiológica – portas de entrada 
 

 

 

MECANISMO DE PENETRAÇÃO 
 

PELE IMPORTÂNCIA 

(PESO) 

MICRORGANISMO 

PATOGÊNICO MUCOSAS 
ÍNTEGRA 

 

NÃO 

ÍNTEGRA 

INGESTÃO INALAÇÃO 

PENETRAÇÃO 
ATIVA DE ALGUMA 

FORMA DE 
SOBREVIVÊNCIA 

DO AGENTE 

 

INTRODUÇÃO NO 
ORGANISMO  

COM AUXÍLIO DE 
OBJETOS  E 

INSTRUMENTOS 
 

1. (I)Escherichia coli        
 

2. (I)Salmonella typhi        
 

3. (I)Shigella         
 

4. (I)Enterobacter        
 

5. (I)Citrobacter        
 

6. (I)Klebsiella        
 

7. (I)Pseudomonas 
aeruginosa 

       

 

8. (I)Aeromonas sp        
 

9. (I)Clostridium sp        
 

10. (I)Enterococos        
 

 
 

11. (I)Staphylococcus 
aureus 

       

 

12(I)Mycobacterium 
tuberculosis 

       
 

13. (II)Hepatite A        
 

14. (II)Hepatite B        

15. (II)Hepatite C        

Nulo (0) 

 

 

Moderado (1) 

 

 

Significativo 

(2) 

 

 

Muito 

Significativo 

(3) 
 

16. (III)Candida albicans        
(I) Bactérias, (II) Vírus e (III) Fungos.
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Tabela B.7. Propriedades dos microrganismos patogênicos que contribuem para o aparecimento de doenças 
 

 
INFECTIVIDADE 

 
PATOGENICIDADE 

 
VIRULÊNCIA 

 
PODER 

IMUNOGÊNICO 

 
MICRORGANISMO 

PATOGÊNICO 
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 

 
PODER 

 INVASIVO 

 
DOSE 

INFECTANTE 

 

1. (I)Escherichia coli 
 

          
 

2. (I)Salmonella typhi 
 

          
 

3. (I)Shigella  
 

          
 

4. (I)Enterobacter 
 

          
 

5. (I)Citrobacter 
 

          
 

6. (I)Klebsiella 
 

          
 

7. (I)Pseudomonas 
aeruginosa 

 

          

 

8. (I)Aeromonas sp 
 

          
 

9. (I)Clostridium sp 
 

          
 

10. (I)Enterococos 
 

          
 

11. (I)Staphylococcus 
 aureus 

 

          

 

12. (I)Mycobacterium 
tuberculosis 

 

          

 

13. (II)Hepatite A 
 

          
 

14. (II)Hepatite B 
 

          
 

15. (II)Hepatite C 
 

          
 

16. (III)Candida albicans 
 

          
(I) Bactérias, (II) Vírus e (III) Fungos. 

      GRAU RELATIVO:  (1) BAIXA   (2) ALTA 
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     APÊNDICE C: MATRIZ DE VALORAÇÃO – Tabela C.1. (Ambiente dos microrganismos patogênicos) 
 

 

RISCO AMBIENTAL  
 

GRADUAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO 
 

(0) AUSÊNCIA  (1) MODERADO   (2) SIGNIFICATIVO  (3) MUITO SIGNIFICATIVO 
 

AR 
 

ÁGUA 
 

SOLO 
ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS 

 
 

MICRORGANISMO  
PATOGÊNICO 

A B C D E 

 

VALOR 
CONSENSUAL A B C D E 

 

VALOR 
CONSENSUAL A B C D E 

 

VALOR  
CONSENSUAL 

 

1. Escherichia coli 
                  

 

2. Salmonella typhi                   
 

3. Shigella                   
 

4. Enterobacter                   
  

5. Citrobacter                   
 

6. Klebsiella                   
 

7. Pseudomonas aeruginosa 
 

                  
 

8. Aeromonas sp 
 

                  
 

9. Clostridium sp 
 

                  
 

10. Enterococos  
 

                  
 

11. Staphylococcus aureus 
 

                  
 

12. Mycobacterium 
tuberculosis 

 

                  

 

13. Hepatite A                   
 

14. Hepatite B                   
 

15. Hepatite C                   
 

16. Candida albicans                   
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   MATRIZ DE VALORAÇÃO – Tabela C.2. (Estágio dos microrganismos patogênicos no ambiente) 
 

 

RISCO AMBIENTAL  
 

GRADUAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO 
 

(0) AUSÊNCIA  (1) MODERADO   (2) SIGNIFICATIVO  (3) MUITO SIGNIFICATIVO 
 

FORMA DE RESISTÊNCIA AMBIENTAL NA TRANSMISSÃO DE DOENÇAS 
 

ESPECIALISTAS 

 
 

MICRORGANISMO  
PATOGÊNICO 

A B C D E 

 

VALOR  
CONSENSUAL 

 

1. Escherichia coli       
 

2. Salmonella typhi       
 

3. Shigella       
 

4. Enterobacter       
  

5. Citrobacter       
 

6. Klebsiella       
 

7. Pseudomonas aeruginosa       
 

8. Aeromonas sp       
 

9. Clostridium sp       
 

10. Enterococos       
 

11. Staphylococcus aureus       
 

12. Mycobacterium tuberculosis       
 

13. Hepatite A       
 

14. Hepatite B       
 

15. Hepatite C       
 

16. Candida albicans       
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MATRIZ DE VALORAÇÃO – Tabela C.5. (Cadeia epidemiológica relacionada aos microrganismos patogênicos) – MODELO SIMPLIFICADO 
 

 

RISCO AMBIENTAL  
 

GRADUAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO 
 

(0) AUSÊNCIA  (1) MODERADO   (2) SIGNIFICATIVO  (3) MUITO SIGNIFICATIVO 
 

MECANISMO DE TRANSMISSÃO 
 

AERÓGENA 
 

AEROSSÓIS INFECCIOSOS 
 

POEIRAS 
(gotículas ? 5? ) 

 
 

SOLO 

ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS 

 
 
 
 

MICRORGANISMO  
PATOGÊNICO 

A B C D E 
VALOR 

CONSENS. A B C D E 
VALOR 

CONSENS. A B C D E 
VALOR 

CONSENS. 
 

1. Escherichia coli                   
 

2. Salmonella typhi                   
 

3. Shigella                   
 

4. Enterobacter                   
  

5. Citrobacter                   
 

6. Klebsiella                   
 

7. Pseudomonas aeruginosa                   
 

8. Aeromonas sp                   
 

9. Clostridium sp                   
 
 

10. Enterococos                   
 

11. Staphylococcus aureus                   
 

12. Mycobacterium tuberculosis                   
 

13. Hepatite A                   
 

14. Hepatite B                   
 

15. Hepatite C                   
 

 

16. Candida albicans                   
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MATRIZ DE VALORAÇÃO – Tabela C.6. (Cadeia epidemiológica relacionada aos microrganismos patogênicos)  - MODELO SIMPLIFICADO 
 

 

RISCO INDIVIDUAL  
 

GRADUAÇÃO RELATIVA 
 

(0) AUSÊNCIA  (1) MODERADO   (2) SIGNIFICATIVO  (3) MUITO SIGNIFICATIVO 
 

PORTA DE ENTRADA 
 

PELE 
 
 

MUCOSAS 
ÍNTEGRA NÃO ÍNTEGRA 

ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS ESPECIALISTAS 

 
 
 
 

MICRORGANISMO 
PATOGÊNICO 

A B C D E 
VALOR 

CONSENS. A B C D E 
VALOR 

CONSENS. A B C D E 
VALOR 

CONSENS. 
1. Escherichia coli                   

 

2. Salmonella typhi                   
 

3. Shigella                   
 

4. Enterobacter                   
  

5. Citrobacter                   
 

6. Klebsiella                   
 

7. Pseudomonas aeruginosa                   
 

8. Aeromonas sp                   
 

9. Clostridium sp                   
 

10. Enterococos                   
 

11. Staphylococcus aureus                   
 

12. Mycobacterium tuberculosis                   
 

13. Hepatite A                   
 

14. Hepatite B                   
 

15. Hepatite C                   
 

16. Candida albicans                   
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CHECK LIST  
 
 

A) CRITÉRIOS PARA LOCALIZAÇÃO 
 

         Tabela D.1. Efeitos dos fatores ambientais e cadeia epidemiológica relacionados aos microrganismos patogênicos  
 

FATORES AMBIENTAIS 
 

MECANISMOS DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS 
 

 
FORMAS DE RESISTÊNCIA AMBIENTAL 

 

CAPACIDADE DE 
SOBREVIVÊNCIA  

DENTRO DO SOLO 

 
AR 

 
ÁGUA 

 
SOLO 

 
A - RESISTÊNCIA À DESSECAÇÃO 

 
B - FORMAÇÃO DE AEROSSÓIS 

 
C - CAPACIDADE DE ESPORULAR 

D -   Os agentes apresentam 
capacidade de sobreviver nas 
camadas superficiais (por 
várias semanas) e 
subsuperficiais do solo; 
 
E - Alguns microrganismos 
podem sobreviver no mínimo  
por 1 (um) dia até mais de 280 
dias dentro do solo. 

EFEITOS  
A - possibilita a  
sobrevivência de 
microrganismos no 
solo e sua 
resistência em 
condições 
estressantes. 
 

B - capacidade do 
agente se infiltrar 
nas partículas de 
poeira e se difundir 
a grandes 
distâncias/ favorece 
resistência à 
dessecação rápida. 

 

C - possibilita a 
manutenção do 
agente no solo/ 
confere resistência 
na água. 

 

D/E - Pode ocorrer o 
transporte vertical e horizontal 
dos microrganismos no solo e 
até a possível contaminação 
do lençol freático 

Alguns 
microrganismos 
utilizam a  
transmissão 
aerógena (veículo 
suporte – 
aerossóis e 
poeiras)  de forma 
muito significativa.  

A maioria dos 
microrganismos 
utilizam este 
veículo para se 
transportar. 

A maioria dos 
microrganismos 
utilizam esta 
forma de 
veiculação para 
induzir doenças. 
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         Tabela D.2. Critérios para localização de valas sépticas  
 

CRITÉRIOS 
EXISTENTES 

 
AVALIAÇÃO 

 
INTERVENÇÃO 

 

I) Região – terrenos altos e secos (não 
sujeito a inundações ou enxurradas) 

  
 

II) Topografia plana ou pouco acidentada   
 

III) Evitar áreas com lençol freático 
aflorante ou muito próximo da superfície 

  
 

IV) Geologia e tipo de solo (indicações 
importantes na determinação da 
capacidade de depuração do solo e 
velocidade de infiltração) – argilosos ou 
terreno pouco permeável 

  

 

V) Distância do mais alto nível do lençol 
freático – mínima de 1,50 m (solo 
insaturado) 

  

 

VI) Coleção hídrica ou curso d?água – 
distância mínima de 200 m 

  

 

VII) Estudo macroscópico da vegetação – 
pode atuar favoravelmente na avaliação 
de aspectos de redução de fenômeno de 
erosão, da formação de poeira e 
transporte de odores 

  

 

VIII) Condição dos ventos dominantes, 
deve ser preferencialmente contrário aos 
adensamentos populacionais  

  

 

IX) Núcleos populacionais – distância 
mínima de 200 m 

  
 

X) Pontos de geração de resíduos – menor 
distância possível 
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B) CRITÉRIOS TÉCNICO-CONSTRUTIVOS - ESCAVAÇÃO DE VALAS SÉPTICAS 
 

      Tabela D.3. Efeitos dos fatores ambientais e cadeia epidemiológica dos microrganismos patogênicos 
 

FATORES AMBIENTAIS 

 

MECANISMOS DE TRANSMISSÃO  
DE DOENÇAS 

 
FORMAS DE RESISTÊNCIA 

AMBIENTAL 

 
CAPACIDADE DE 
SOBREVIVÊNCIA 

DENTRO DO SOLO  

 
 

AMBIENTE 

 
 

pH 

 
 

TEMPERATURA 

 
 

AR 

 
 

ÁGUA 

 
 

SOLO 

 
 

A - RESISTÊNCIA À 
DESSECAÇÃO 

 
B - FORMAÇÃO DE 

AEROSSÓIS 
 

C - CAPACIDADE DE  
ESPORULAR 

D-   Os agentes 
apresentam 
capacidade de 
sobreviver nas 
camadas superficiais 
(por várias semanas) e 
subsuperficiais do solo; 
 
E– Alguns 
microrganismos podem 
sobreviver no mínimo  
por 1 (um) dia até mais 
de 280 dias dentro do 
solo. 

F- A maioria dos 
microrganismos 
permanecem ativos 
em condições 
aeróbias ou 
anaeróbias 
(facultativa) 
G- Importantes 
patógenos como 
Mycobacterium 
tuberculosis são 
caracterizados 
como aeróbios 
obrigatórios; 
Hepatites A, B e C 
são estreitamente 
anaeróbios 

H - A maioria dos 
microrganismos 
sobrevivem na 
faixa de pH entre 
4,0 – 9,0 

I - Importantes 
patógenos 
(Enterococos, 
Hepatites A e B) 
conseguem 
sobreviver até o 
valor máximo de 
60 ?C. 

 

EFEITOS 
A - possibilita 
a  
sobrevivência 
de 
microrganismos 
no solo e sua 
resistência em 
condições 
estressantes 
 

B - 
capacidade 
do agente se 
infiltrar nas 
partículas de 
poeira e se 
difundir a 
grandes 
distâncias/ 
favorece 
resistência à 
dessecação 
rápida 

 

C - 
possibilita a 
manutenção 
do agente no 
solo/ confere 
resistência 
na água 

 

D/E - Pode 
ocorrer o 
transporte 
vertical e 
horizontal dos 
microrganismos 
no solo e até a 
possível 
contaminação 
do lençol 
freático 

F/G - Mesmo 
em condições 
anaeróbias 
(cobertura dos 
resíduos ou 
compactação), 
importantes 
patógenos 
podem persistir 
na massa dos 
resíduos 

H - 
Possibilidade de 
persistência dos 
agentes no 
percolado ou 
chorume 
 

I - Possibilidade 
de 
sobrevivência 
dos 
microrganismos 
nas condições 
de anaerobiose 
(a temperatura 
pode atingir 
60?C) presentes 
na área de 
disposição de 
resíduos 

Alguns 
microrganismo
s utilizam a  
transmissão 
aerógena 
(veículo 
suporte – 
aerossóis e 
poeiras)  de 
forma muito 
significativa  

A maioria 
dos 
microrganis
mos utilizam 
este veículo 
para se 
transportar 
ao 
hospedeiro 

A maioria 
dos 
microrganis
mos 
utilizam 
esta forma 
de 
veiculação 
para induzir 
doenças 
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         Tabela D.4. Critérios adotados para escavação de valas sépticas  

 

CRITÉRIOS 
EXISTENTES 

 
AVALIAÇÃO 

 
INTERVENÇÃO 

 

I) Material retirado da escavação ser 
reaproveitado para cobertura final  

  

 

II) Profundidade das valas limitada em 
função do nível do lençol freático e da 
resistência do solo 

  

 

III) Larguras das valas entre 1,50 – 3,00 
m (Dificuldades operacionais para 
larguras maiores) 

  

 

IV) Comprimento proporcional à  
quantidade de resíduos 

  
 

V) Elemento de proteção ambiental: 
drenagem superficial 
 

  

 

VI) Elemento de proteção ambiental:  
impermeabilização (lateral, superior e 
inferior) 

  

VII)  Elemento de proteção ambiental: 
detecção de vazamentos através da 
camada de impermeabilização (drenos-
testemunha e poços de inspeção) 

  

 

VIII) Elemento de proteção ambiental: 
monitorização das águas subterrâneas 
(poços de monitorização) e águas 
superficiais  

  

 

IX) Elemento de proteção ambiental: 
drenagem de gases 
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        C) CRITÉRIOS OPERACIONAIS DE VALAS SÉPTICAS 
  

      Tabela D.5. Efeitos dos fatores ambientais e cadeia epidemiológica relacionados aos microrganismos patogênicos  
 

FATORES AMBIENTAIS 
 

MECANISMOS DE TRANSMISSÃO  
DE DOENÇAS 

 

CAPACIDADE DE 
SOBREVIVÊNCIA 

DENTRO DO SOLO 

 
 

AMBIENTE 

 
 

pH 

 
 

TEMPERATURA 

 
 

AR 

 
 

ÁGUA 

 
 

SOLO 

 
MECANISMOS DE 
PENETRAÇÃO NO 

HOSPEDEIRO 

A-   Os agentes 
apresentam 
capacidade de 
sobreviver nas 
camadas superficiais 
(por várias semanas) 
e subsuperficiais do 
solo; 
 
B–Alguns 
microrganismos 
podem sobreviver no 
mínimo  por 1 (um) 
dia até mais de 280 
dias dentro do solo. 

C - A maioria dos 
microrganismos 
permanecem ativos em 
condições aeróbias ou 
anaeróbias (facultativa) 
 
D- Importantes 
patógenos como 
Mycobacterium 
tuberculosis são 
caracterizados como 
aeróbios obrigatórios; 
Hepatites A, B e C são 
estreitamente 
anaeróbios 

E - A maioria 
dos 
microrganismos 
sobrevivem na 
faixa de pH 
entre 4,0 – 9,0 

F - A maioria dos 
microrganismos 
pode sobreviver a 
uma temperatura 
média de 45?C 
 
G - Importantes 
patógenos 
(Enterococos, 
Hepatites A e B) 
conseguem 
sobreviver até o 
valor máximo de 60 
?C. 

 

EFEITOS 
A/B - Pode ocorrer 
o transporte vertical 
e horizontal dos 
microrganismos no 
solo e até a 
possível 
contaminação do 
lençol freático 

C/D - Mesmo em 
condições anaeróbias 
(cobertura dos 
resíduos ou 
compactação), 
importantes patógenos 
podem persistir na 
massa dos resíduos 
 
 
 

E - 
Possibilidade 
de persistência 
dos agentes 
no percolado 
ou chorume 
 

F/G - Possibilidade 
de sobrevivência dos 
microrganismos nas 
condições de 
anaerobiose (a 
temperatura pode 
atingir o pico de 
60?C) na área de 
disposição de 
resíduos 
 

Alguns 
microrganismos 
utilizam a  
transmissão 
aerógena 
(veículo 
suporte – 
aerossóis e 
poeiras)  de 
forma muito 
significativa  

A maioria dos 
microrganismos 
utilizam este 
veículo para 
se transportar 
ao hospedeiro 

A maioria dos 
microrganismos 
utilizam esta 
forma de 
veiculação 
para induzir 
doenças 

?? A maioria dos 
microrganismos 
utilizam a mucosa 
(boca, nariz, olhos) 
como forma de 
penetração no novo 
hospedeiro; 

?? As vias respiratórias 
constituem a via de 
penetração mais ativa 
por patógenos como 
Mycobacterium 
tuberculosis; 

?? O acesso ao 
hospedeiro através de 
perfurações ou cortes 
(objetos perfurantes 
ou cortantes) na pele 
também é muito 
significativo 
(Clostridium tetani, 
Hepatites B e  C) 

?? E a ocorrência de 
feridas ou ferimentos 
na pele caracteriza 
uma porta de entrada 
– via de penetração 
de importantes 
patógenos 
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         Tabela D.6. Critérios operacionais para valas sépticas 
 

CRITÉRIOS 
EXISTENTES 

 
AVALIAÇÃO 

 
INTERVENÇÃO 

 

I - Disposição dos sacos plásticos nas 
valas sem compactação  

  
 

II - Preenchimentos das valas formando 
células inclinadas, para que haja ocupação 
mais adequada dos sacos depositados 

  

 

III - Ordenamento dos sacos com a 
utilização de pás pelos operadores 

  
 

IV – Recobrimento parcial dos sacos 
depositados – camada de cobertura (solo) 
diária de 20 cm 

  

 

V- Elemento de proteção ambiental: 
recobrimento total das valas – camada de 
regularização de 60 cm (material argiloso), 
compactada manualmente de forma a criar 
uma saliência no terreno para evitar a 
penetração de água nas valas 

  

 

VI – Plano de monitorização operacional 
a – Qualidade das águas subterrâneas: 
procedimentos para coleta de amostras “in 
situ” nos poços localizados;  
b – Qualidade das águas superficiais: 
procedimentos para amostragens 
sistemáticas (mensais) para avaliação 
ambiental; 
c – Manter os registros de abertura e 
fechamento de valas, inclusive do volume 
diário depositado. 

  

 

VII - Demarcação das valas com estacas 
permanentes, para evitar novas 
escavações no local 
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APÊNDICE E: MATRIZ DE VALORAÇÃO  -  Tabela E.2. Critérios para localização de valas sépticas – MODELO SIMPLIFICADO 
 

AVALIAÇÃO 
 

ESPECIALISTAS 

 
 

CRITÉRIOS EXISTENTES 
 

 

A 
 

B 
 

C 

 
VALOR 

CONSENSUAL 

 
 
 

INTERVENÇÃO 

 

I) Região – terrenos altos e secos (não sujeito a inundações ou enxurradas) 
 

     

 

II) Topografia plana ou pouco acidentada 
 

     

 

III) Evitar áreas com lençol freático aflorante ou muito próximo da superfície 
 

     

 

IV) Geologia e tipo de solo (indicações importantes na determinação da 
capacidade de depuração do solo e velocidade de infiltração) – argilosos ou 
terreno pouco permeável 
 

     

 

V) Distância do mais alto nível do lençol freático – mínima de 1,50 m (solo 
insaturado) 
 

     

 

VI) Coleção hídrica ou curso d?água – distância mínima de 200 m 
 

     

 

VII) Vegetação – pode atuar favoravelmente na avaliação de aspectos de 
redução de fenômeno de erosão, da formação de poeira e transporte de 
odores 
 

     

 

VIII) Condição dos ventos dominantes, deve ser preferencialmente contrário 
aos adensamentos populacionais  
 

     

 

IX) Núcleos populacionais – distância mínima de 200 m 
 

     

 

X) Pontos de geração de resíduos – menor distância possível 
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APÊNDICE F: Tabela F.1. Diretrizes técnicas para valas sépticas e controle de indicadores de contaminação ambiental  
 

 

CONTROLE DE INDICADORES DE 
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

DIRETRIZES TÉCNICAS PARA  
VALAS SÉPTICAS  

AR 
 

ÁGUA 
 

SOLO 
1. Critérios para localização  
a) Topografia plana ou pouco acidentada 
Recomenda-se locais com declividade superior a 2% e inferior a 10%; 
 

  
 

X 

 
 

X 

b) Geologia e tipos de solos existentes 
Importante considerar a existência, no subsolo local, de depósito natural constituído de material granular fino com 
permeabilidade (K) inferior a 10-7 cm/s e zona não saturada com espessura superior a 1,5m; 
Nota: As valas não devem ser executadas em áreas sujeitas a inundações, em períodos de recorrência de 100 
anos.  
 

  

 
 

X 

 
 

 

X 

c) Recursos hídricos  
As valas sépticas devem ser localizadas a uma distância mínima de 200m de qualquer coleção hídrica ou curso 
d?água. 
Nota: A  critério do Órgão de Controle Ambiental (OCA) essa distância pode ser alterada. 
 

  
 

X 

 

d)  Vegetação  
Poderá atuar favoravelmente na redução do fenômeno de erosão, formação de poeira, transporte de odores e 
contribuir no aspecto paisagístico da área;  
 

 
X 

  
X 

e) Condição dos ventos dominantes 
Deve ser preferencialmente contrário aos adensamentos populacionais. A existência de critérios operacionais 
adequados podem favorecer a minimização de inconvenientes gerados pela formação de odores e poeiras; 
 

 
X 

  

f) Distância mínima a núcleos populacionais 
Deve ser avaliada a distância da área de disposição final a núcleos populacionais, e que esta seja superior a 
500m.   
Nota: A  critério do Órgão de Controle Ambiental (OCA) essa distância pode ser alterada.  
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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  Tabela F.1. Diretrizes técnicas para valas sépticas e controle de indicadores de contaminação ambiental (continua) 
 

 

CONTROLE DE INDICADORES DE 
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

 
 

DIRETRIZES TÉCNICAS PARA  
VALAS SÉPTICAS  

AR 
 

ÁGUA 
 

SOLO 
2. Critérios de execução  
 

a) Implantação de obras de controle de poluição –  Drenagem Superficial 
 

 
 
 

 

 

X 

 

 

X 
 

b) Implantação de obras de controle de poluição –  Impermeabilização (lateral e inferior) 
 
Deposição de camadas naturais (argilas compactadas) e artificiais (geomembranas sintéticas - PEAD). 
  
Nota: A implantação deste elemento de proteção ambiental deve estar associado às especificações do item 1.b. 
 

  
 

X 

 
 

X 

 

c) Implantação de obras de controle de poluição - Detecção de Vazamentos através da Camada de 
Impermeabilização 
 

  
X 

 
X 

 

d) Implantação de obras de controle de poluição - Drenagem e Monitorização dos Gases 
 
 

 

X 
  

e) Implantação de obras de controle de poluição – Poços de Monitorização das Águas Subterrâneas 
 

Nota: O sistema de poços deve ser constituído de, no mínimo, quatro poços, sendo um montante e três a jusante 
no sentido do fluxo de escoamento preferencial do lençol freático. 
 

  
 

X 
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Tabela F.1. Diretrizes técnicas para valas sépticas e controle de indicadores de contaminação ambiental (continua) 
 

 

CONTROLE DE INDICADORES DE 
CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL 

 
 
 

DIRETRIZES TÉCNICAS PARA  
VALAS SÉPTICAS  

AR 
 

ÁGUA 
 

SOLO 
3. Critérios operacionais 
a)  Controle na disposição de resíduos  
I – Disposição dos sacos plásticos na área de disposição (em uma das laterais das valas), acomodando-os sem  
compactação; 

 
 

X 

  
 

X 

II – Recobrimento ou cobertura parcial: camada de cobertura (solo) diária de 20 cm sobre os sacos depositados 
(evitar a atração de vetores e reduzir moderadamente a formação de odores); 

X   

III – Recobrimento ou cobertura final: Sistema de impermeabilização superior (geomembrana sintética - PEBD) 
sob a camada de regularização (argila compactada) de 60 cm. As camadas de cobertura final deverão ser 
dispostas de forma a criar saliência no terreno, para evitar penetração de água nas valas. 
 

  

X 
 

b) Plano de monitorização ambiental 
I – Qualidade das águas subterrâneas: procedimentos para coleta de amostras “in situ” nos poços localizados a 
montante e a jusante no sentido do fluxo de escoamento preferencial do lençol freático. Avaliação de todos os 
parâmetros monitorizados, pelo menos 4 vezes ao ano, durante todo a vida útil e pós-fechamento de valas 
sépticas. 
II – Qualidade das águas superficiais: procedimentos para amostragens sistemáticas (mensais) para avaliação 
ambiental. 
 

  
 

 

X 

 

c) Considerações de saúde, higiene e segurança 
I – Os responsáveis pelas atividades de manuseio e disposição dos resíduos devem usar equipamentos de 
proteção individual (EPI?s) básicos (botas, capacete, óculos de proteção, luvas duplas ou reforçadas, macacões e 
máscaras industriais); 
II – Treinamento adequado e contínuo do pessoal técnico, para capacitação e conscientização dos riscos 
biológicos envolvidos na operação de valas sépticas. 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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         Quadro G.1. Avaliação dos critérios adotados na seleção dos indicadores de contaminação ambiental (Ambiente Físico  - AR) 
 

INDICADOR DE 
CONTAMINAÇÃO  

AMBIENTAL 

 
 

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

 

IMPORTÂNCIA 
DO CRITÉRIO 

(PESO) 
 

A – Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana  
B – Contaminação aerógena   
C.1– Formação de aerossóis secundários ?  Resistência à dessecação rápida; 
C.2– Resistência a antibióticos ?  Alterações nas suas características e resistência múltipla. 

 

D – Aerossóis e poeira  

 
 
 

Staphylococcus aureus 
 
 

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Inalação (Possível)  
A – Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana  
B – Contaminação aerógena   
C.1– Formação de aerossóis secundários ?  Resistência à dessecação rápida; 
C.2– Resistência a substâncias químicas. 

 

D – Aerossóis e poeira  

 
 
 

Mycobacterium tuberculosis 
 

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Inalação (Principal)  
A – Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana  
B – Contaminação aerógena   
C.1– Capacidade de Esporulação ?  Resistência à dessecação rápida; 
C.2– Não apresenta resistência a substâncias químicas. 

 

D – Os esporos presentes no solo podem ser suspensos e serem veiculados através de 
poeiras. 

 

 
 
 

Clostridium botulinum  

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Inalação (Possível)  
 

LEGENDA 
A B C D E  

CRITÉRIO Característica 
do agente 

Ocorrência no 
ambiente físico 

Forma ou estágio de 
resistência ambiental 

Mecanismo 
de transmissão 

Risco 
Individual 

 

IMPORTÂNCIA 
(PESO) 

ESCALA – 0 A 6 

 

Sem importância 
alguma ou nulo 

(0) 

 

Quase sem 
importância 

(1) 

 

Pouco  
importante 

(2) 

 

Médio 
(3) 

 

Importante 
(4) 

 

Muito 
Importante (5) 

 

Importantíssimo 
(6) 

 



 131 

         Quadro G.1. Ambiente Físico  - ÁGUA (continua) 
 
 

INDICADOR DE 
CONTAMINAÇÃO 

AMBIENTAL 

 
 
 

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

 

 

IMPORTÂNCIA  
DO CRITÉRIO  

(PESO) 
A – Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana  
B – Contaminação ambiental   

C.1–Não apresenta forma ou estágio de resistência nesse ambiente; C.2 – Resistência a substâncias químicas   
D – Água contaminada  

 
 

Escherichia coli  
 
 E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Principal)  

A – Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana  

B – Habitat natural    
C.1–Não apresenta forma ou estágio de resistência nesse ambiente; C.2 – Resistência a antibióticos e anti-sépticos 
leves 

 

D – Água contaminada  

 
 

Pseudomonas  
aeruginosa 

 
E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Principal)  
A – Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana  
B – Habitat natural e  contaminação ambiental  

C.1–Formação de endosporos; C.2 –  Resistência às substâncias tóxicas  
D – Água contaminada    

 
 

Clostridium  
perfringens 

 E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Possível)  

A – Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana  
B – Contaminação ambiental   
C.1–Não apresenta forma ou estágio de resistência nesse ambiente; C.2 – Resistência a substâncias químicas 
(antibióticos) 

 

D – Água contaminada  

 
 
 

Enterococos 

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Principal)  
A – Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana  
B – Contaminação ambiental    
C.1–Não apresenta forma ou estágio de resistência nesse ambiente; C.2 – Resistência a algumas substâncias 
desinfetantes (anti-sépticos)  

 

D – Água contaminada  

 
 
 

Hepatite A 

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Principal)  
A – Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana  

B – Contaminação aerógena   
C.1–Estado inerte no ambiente e resistência em qualquer superfície;C.2 – Resistência a substâncias químicas (anti-
sépticos)  

 

D – Água contaminada  

 
 
 

Hepatite B 

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Ingestão (Possível)  



 132 

         Quadro G.1. Ambiente Físico  - SOLO (continua) 
 

INDICADOR DE 
CONT. AMBIENTAL 

 
 

DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO 

 

IMPORTÂNCIA 
DO CRITÉRIO  

A – Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana  

B – Contaminação ambiental   

C.1 –  Resistência à dessecação; C.2 – Resistência a substâncias químicas.  

D – Solo contaminado  

 
 

Escherichia coli  
 

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele Não Íntegra (Possível)  

A – Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana  

B – Habitat natural    

C.1 –  Capacidade de respirar anaerobicamente (facultativo); C.2 –  Resistência a antibióticos e anti-sépticos leves   

D – Solo contaminado  

 
Pseudomonas 
 Aeruginosa 

 
E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele não Íntegra (Principal)  

A – Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana  

B – Contaminação ambiental   

C.1 –  Formato de “coccus” ; C.2 –  Resistência a substâncias químicas (antibióticos)   

D – Solo contaminado  

 
 

Enterococos  

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele não íntegra (Possível)  

A – Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana  

B – Contaminação ambiental    

C.1 – Resistência à dessecação rápida; C.2 –  Resistência a antibióticos   

D – Solo contaminado  

 
Staphylococcus  

aureus 
 

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele Não Íntegra  (Possível)  

A – Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana  

B – Contaminação ambiental   

C.1 –  Resistência à dessecação rápida; C.2 – Não apresenta resistência a substâncias químicas.  

D –  Solo contaminado   

 
Mycobacterium  

tuberculosis 
 

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele Não Íntegra  (Possível)  

A – Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana  

B – Contaminação ambiental    

C.1 –  Não apresenta forma ou estágio de resistência nesse ambiente; C.2 – Resistência a substâncias desinfetantes  

D – Solo contaminado  

 
 

Hepatite A 

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Nenhum  

A – Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana  

B – Contaminação ambiental  

C.1 – Estado inerte no ambiente e resistência em qualquer superfície; C.2 – Resistência a substâncias desinfetantes  

D – Solo contaminado  

 
 

Hepatite B 

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Pele Não Íntegra (Principal)  
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APÊNDICE H: MATRIZ DE VALORAÇÃO - Quadro H.1. Avaliação dos critérios adotados na seleção dos indicadores de contaminação ambiental 
(Ambiente Físico –    Ar) MODELO SIMPLIFICADO 

 
IMPORTÂNCIA DO  

CRITÉRIO 
 

ESPECIALISTAS 

 
 

INDICADOR DE 
CONTAMINAÇÃO 

AMBIENTAL 

 
 

DESCRIÇÃO 
DO CRITÉRIO 

A B C D E 

 
 

VALOR 
CONSENSUAL 

A – Patógeno secundário: Presença na microbiota normal humana       
B – Contaminação aerógena        
C.1 – Formação de aerossóis secundários ?  Resistência à dessecação rápida 
C.2 –Resistência a antibióticos ?  Alterações nas suas características e resistência múltipla 

      

D – Aerossóis e poeira       

 
 
 

Staphylococcus 
 aureus 

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Inalação (Possível)       
A – Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana       
B – Contaminação aerógena        
C.1 – Formação de aerossóis secundários ?  Resistência à dessecação rápida 
C.2–  Resistência a substâncias químicas 

      

D – Aerossóis e poeira       

 
 
 

Mycobacterium 
tuberculosis 

 E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Inalação (Principal)       
A – Patógeno primário: Ausência na microbiota normal humana       
B – Contaminação aerógena        
C.1 – Capacidade de Esporulação ?  Resistência à dessecação rápida 
C.2 – Não apresenta resistência a substâncias químicas 

      

D – Os esporos presentes no solo podem ser suspensos e serem veiculados por meio de 
poeiras. 

      

 
 
 

Clostridium 
 botulinum  

E – Mecanismo de Penetração no Hospedeiro: Inalação (Possível)       
 

 

LEGENDA 
A B C D E  

CRITÉRIOS Característica 
do agente 

Ocorrência no 
ambiente físico 

Forma ou estágio de 
resistência ambiental 

Mecanismo 
de transmissão 

Risco 
Individual 

 
IMPORTÂNCIA 

(PESO) 
ESCALA – 0 A 6 

 
Sem importância 
alguma ou nulo 

(0) 

 
Quase sem 
importância 

(1) 

 
Pouco  

Importante 
(2) 

 
Médio 

(3) 

 
Importante 

(4) 

 
Muito 

 Importante 
(5) 

 
Importantíssimo 

(6) 

 


