
 

 
RECOMENDAÇÕES PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DURANTE A PANDEMIA DE 
CORONAVÍRUS 
 

 
 
 
 
 
O Governo de Cristalândia se preocupa com a prestação dos serviços de limpeza 
urbana que é essencial para a proteção do meio ambiente e da saúde humana, 
e não pode ser interrompida, mesmo durante processos epidêmicos. Por conta 
disso, é indispensável assegurar que tais serviços sejam executados com 
responsabilidade e prevenção. Esta Cartilha foi adaptada seguindo as 
recomendações da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES, da 
Associação das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – 
ABRELPE e da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos hídricos (SEMARH). 
 
 
 

 

 

 

 

  

QUAL O TEMPO DE PERMANÊNCIA DO 

CORONA VIRUS NAS SUPERFÍCIES? 
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O novo 

Coronavírus 

(COVID-19) é um 

agente biológico 

enquadrado como 

classe de rico 3 

(alto risco 

individual) e 

permanece muito 

tempo nos 

materiais) 

QUAL O TEMPO DE PERMANÊNCIA DO 

CORONA VIRUS NAS SUPERFÍCIES? 
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GESTÃO DOS RESÍDUOS DURANTE A 

PANDEMIA! 
3 

2.1 SERVIÇOS QUE  
NÃO PODEM 

PARAR. 

A coleta dos resíduos e a limpeza urbana são fundamental e 

neste momento é preciso intensificar. O afastamento dos 

resíduos é muito importante. Sugere-se umedecer os locais de 

varrição. 

2.1 ORIENTAÇÃO 
PARA OS 

OPERADORES 

Utilizar os EPIs que foram entregues, sendo, ÓCULOS, BOTAS, 

LUVAS, UNIFORMES E MASCARAS, é OBRIGATÓRIO para 

a sua proteção. Você deve verificar constantemente o EPI, 

principalmente a luva e caso necessário, a troca deve ser feita 

imediatamente. 

É necessário fazer a LIMPEZA do Caminhão Coletor, bem como 

dos uniformes e utilizar ao final de cada jornada de trabalho o 

Álcool Gel 70% para higienizar o caminhão lavar, suas mãos, 

bem como lavar os uniformes 

2.1 GESTÃO DOS 
RESÍDUOS DE 

DOMICÍLIOS SEM 
CONFIRMAÇÃO DE 

CONTAMINAÇÃO 

O gerenciamento dos resíduos gerados em domicílios sem 
confirmação positiva nem suspeita para COVID-19 deve ser 
executado conforme os procedimentos comumente praticados. 
Não há necessidade de precauções adicionais. 
 

COLETA NORMAL 

2.1 GESTÃO DOS 
RESÍDUOS DE 
DOMICÍLIOS 

CONFIRMADOS 
COM COVID-19 OU 

SUSPEITOS 

Os resíduos produzidos pelo paciente e por quem lhe prestar 
assistência devem ser acondicionados em SACOS 
PLÁSTICOS RESISTENTES e devidamente LACRADOS. Em 
seguida tais sacos devem ser colocados dentro de um 
SEGUNDO SACO PLÁSTICO e depois deve ser coletado pela 
equipe de limpeza urbana. 
 
ORIENTE A COMUNIDADE! 
 

 


