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ABSTRACT 

Butantan Institute, (IBu) located in São Paulo, Brazil is one of the largest biomedical research centers in the 

world and one of the main centers of production of vaccines and antivenom and antitoxins sera for prophylaxy 

and curative use, in Brazil. For implementation of the Waste Management Program at Butantan Institute, a 

model of shared and participative management was created with a deliberative Committee and a Department 

of Waste Management. Initially, actions were developed to obtain information related to waste generated, 

through elaboration of diagnostic tools, operational procedures for adequacy and standardization of waste 

management and preparation of the Waste Management Plan. As a result it was found that the IBu is a major 

generator of Health Service Waste, especially those classified as infective waste. For the development of an 

effective waste management, it was necessary to design and implement effective training programs aimed at 

disseminating the procedures established in the Waste Management Program, which promotes the 

minimization of risk of accidents for those who are involved in the waste generation, reduces the 

environmental impact and costs. 
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IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NO 
INSTITUTO BUTANTAN 

 

 

Resumo 
O Instituto Butantan-(IBu) está localizado na cidade de São Paulo, Brasil e é um dos maiores centros de 

pesquisa biomédica do mundo e um dos principais centros produtores de vacinas e soros antivenenos e 

antitoxinas para uso profilático e curativo, no Brasil. Para a implantação do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos do Instituto Butantan (PGRIB), foi instituído um modelo de gestão compartilhada e participativa, 

organizada em uma estrutura de gestão composta por uma Comissão multidisciplinar e multisetorial 

(deliberativo) e um Setor de Gerenciamento de Resíduos (executivo). Dessa forma, foi planejado um conjunto 

de procedimentos com a finalidade de proporcionar o manejo adequado dos resíduos, desde a geração até a 

disposição final, possibilitando a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos e o estabelecimento de 

indicadores e metas.  Como resultado foi constatado que o IBu é um grande gerador de Resíduos de Serviço e 

Saúde - RSS, sobretudo os resíduos classificados como biológicos/infectantes. Ademais, para a implantação de 

um efetivo gerenciamento de resíduos, fez-se necessário, o planejamento e implantação de programas de 

treinamentos efetivos e periódicos visando à difusão dos procedimentos estabelecidos no PGRIB. Com isso, 

foi possível  minimizar os riscos de acidentes para os envolvidos na geração dos resíduos, reduzir o impacto 

ambiental e os custos relacionados. 
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1. Introdução 

 

O Instituto Butantan-IBu iniciou suas atividades no início do século XX com a produção de soros anti-

pestoso e anti-peçonhentos, atualmente é um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo, vinculado 

à Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, e um dos principais centros produtores de vacinas e 

soros antivenenos e antitoxinas, para uso profilático e curativo, no Brasil.  Atualmente, o IBu conta com 

aproximadamente 2.000 colaboradores (pesquisadores, funcionários e alunos). O IBu está localizado numa 

área de 723.565,00 m², na cidade de São Paulo-Brasil, onde suas atividades são divididas em três principais 

áreas:  Divisão de Produção de Imunobiológicos, Divisão de Pesquisa e Desenvolvimento e Divisão Cultural. 

O Instituto desenvolve estudos e pesquisas na área de Biologia e Biomedicina, relacionados direta ou 

indiretamente, com a saúde pública, distribuídos em mais de 30 laboratórios e conta com um Biotério que 

produz, mantém e fornece as espécies de animais de laboratório dentro dos padrões genético e sanitário para 

serem utilizados nas pesquisas e nos testes da produção dos imunobiológicos.  Além disso, o IBu possui uma 

extensa área verde para visitação pública, três museus e um hospital especializado no tratamento de acidentes 

por animais peçonhentos, que funciona de forma ininterrupta como suporte para todo o Brasil, além de 

oferecer cursos de extensão e pós-graduação.   

Os desenvolvimentos destas atividades no IBu, resultam na geração de grande volume e diversidade de 

resíduos denominados Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), os quais em função de suas propriedades físicas, 

químicas ou biológicas, podem apresentar riscos à saúde e ao meio ambiente. Os RSS são classificados em 

cinco diferentes grupos pela RDC ANVISA
8
 306 (2004), sendo o Grupo A: os resíduos com presença de 

agentes biológicos, incluindo carcaças de animais; o Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas 

perigosas ou não; Grupo C: rejeitos radioativos; Grupo D: resíduos orgânicos comparados aos domiciliares e 

Grupo E: materiais perfurocortantes. Estes resíduos são comumente gerados nos processos produtivos nas 

unidades industriais, nos laboratórios de pesquisa e nas áreas de visitação, apresentando como característica 

riscos de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade (NBR
9
 10004, 2004). Além 

dos RSS, o Butantan gera um  grande volume de resíduos sólidos inertes, que embora não apresentem riscos 

necessitam de destinação adequada.  

                                                           
8
 ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária; RDC, Resolução da Diretoria Colegiada. 

9
 NBR, Norma Brasileira. 



Nesse sentido, a Diretoria do IBu, comprometida com questões ambientais e com o atendimento à 

legislação, estabeleceu em janeiro de 2012 a implantação do Programa de Gerenciamento de Resíduos do 

Instituto Butantan – PGRIB, que tem por finalidade gerenciar adequadamente os resíduos resultantes das 

diversas atividades desenvolvidas no IBu, desde sua geração até sua destinação ou disposição final.  Estas 

medidas visam à redução da geração de resíduos, a segurança e a conscientização de todos envolvidos, a fim 

de reduzir os efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública.  

O PGRIB segue as diretrizes instituídas pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, Lei 12.305 

(2010) que dispõem sobre princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre a gestão integrada e o 

gerenciamento de resíduos sólidos. A PNRS apresenta como instrumento o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos-PGR, um documento descritivo das ações referentes ao gerenciamento de resíduos sólidos em todas 

as suas etapas, desde a geração até a disposição final, englobando questões referentes à legislação, saúde 

pública e treinamento da força de trabalho além do compromisso com a sustentabilidade.   

 

2. Objetivos e hipóteses 
 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar o conjunto de ações realizadas para a implantação do 

Programa de Gerenciamento de Resíduos do Instituto Butantan – PGRIB.  

Os objetivos específicos são: 

 Apresentar o modelo de gestão de responsabilidade compartilhada e participativa; 

 Implementar  procedimentos operacionais  relacionados à segregação e destinação dos resíduos. 

 Capacitar os funcionários quanto à correta segregação e descarte dos resíduos; 

 Elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos do Instituto Butantan 

 

A hipótese deste trabalho é que com a implantação do PGRIB, o correto manejo dos resíduos, 

proporcione a minimização da geração de resíduos, promovendo a segurança dos trabalhadores, a redução 

do impacto ambiental, atendendo as legislações federais, estaduais e municipais, além de uma considerável 

redução de custos.           

 

 

3. Metodologia 
 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, foi escolhida a abordagem metodológica de um modelo de 

gestão baseado na responsabilidade compartilhada e participativa (Fig. 1). Nesse sentido, foi instituída pela 

Direção do Instituto Butantan uma Comissão de Resíduos
9
, composta por profissionais com formação 

multidisciplinar, incluindo administradores, biólogos, biomédicos, engenheiros, farmacêuticos, químicos, 

veterinários e zootecnistas, com a finalidade de orientar e deliberar ações relativas ao gerenciamento dos 

resíduos na Instituição. Além disso, dentro da comissão, foram constituídos Grupos de Trabalho – GTs 

referentes aos diferentes tipos de resíduos e às ações a serem implantadas, com o objetivo de encaminhar 

discussões e análises para reuniões mensais da comissão. A partir desde modelo, os membros da comissão 

deliberam sobre os procedimentos a serem adotados e encaminham para o Setor de Gerenciamento de 

Resíduos (Executivo) para as providências.  O Setor de Gerenciamento de Resíduos do Instituto Butantan é 

composto por uma equipe de 10 funcionários, com formação interdisciplinar, e possui por finalidade 

gerenciar os resíduos originados na instituição visando atendimento da legislação, à minimização da 

geração e busca de soluções para destinação e disposição final ambientalmente adequada. 

 

                                                           
9  Comissão de Resíduos do Instituto Butantan foi instituída por meio da portaria TBD 006 de 29 de fevereiro de 2012 e 

alterada pela TDB 028 de 06 de novembro de 2012. 



 
Figura 1: Modelo de Gestão do PGRIB  

Este modelo conta ainda com a participação de 108 representantes das diferentes áreas do Instituto, 

designados facilitadores. Os facilitadores passam por constantes treinamentos sobre procedimentos e 

responsabilidades e possuem função estratégica no modelo de gestão definido, uma vez que atuam como um 

canal de comunicação com o Setor de Gerenciamento de Resíduos, além de agirem como multiplicadores de 

informações a respeito do manejo dos resíduos. Além disso, o modelo contempla diversas áreas 

consideradas de Apoio, como administrativas, técnicas e de manutenção, as quais são constantemente 

acionadas para a garantia do cumprimento dos planos e metas definidas. De acordo com o modelo de gestão 

compartilhada, todos são responsáveis pelo correto manejo e descarte dos resíduos gerados no IBu, desde o 

Diretor da Instituição, passando pela Comissão de Gerenciamento de Resíduos, Setor de Gerenciamento de 

Resíduos, funcionários do Instituto, alunos e até as empresas terceirizadas, que prestam serviço ao IBu 

 

3.1. Etapas do procedimento metodológico 
 

Com base no modelo estrutural de gestão apresentado, foram estabelecidos os procedimentos 

metodológicos, apresentados em três etapas: a primeira refere-se ao levantamento das regulamentações 

legais, a segunda inclui a realização do diagnóstico de geração dos resíduos nos diferentes setores do 

Instituto e definição de procedimentos operacionais e a terceira compreende a etapa de treinamento e 

capacitação dos facilitadores.  

Durante a etapa inicial da implantação do PGRIB foram levantadas as principais regulamentações 

legais a respeito dos resíduos sólidos, nas esferas Federal, Estadual e Municipal. Desta forma, foram 

observadas as determinações estabelecidas na Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, Lei 12.305 

de 2010, que dispõe sobre os instrumentos e diretrizes relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos; na 

Resolução RDC 306 ANVISA de 2004, que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde; na Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei 12.300 de 2006, que institui as 

diretrizes e instrumentos para a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos no Estado de São 

Paulo e na Lei 13.478 de 2002, que dispõe sobre a organização do Sistema de Limpeza Urbana do 

Município de São Paulo. 

Foi realizado o mapeamento das áreas geradoras, possibilitando identificação dos fluxos e volumes das 

coletas realizadas no interior da instituição, assim como, os custos de tratamento para cada tipo de resíduo. 

Após esta etapa foi realizado o diagnóstico, que consistiu no levantamento qualitativo dos resíduos gerados em 

todos os Setores do Instituto Butantan e tendo por objetivo a identificação dos tipos de resíduos. Para a coleta 

dos dados foram realizadas entrevistas com os facilitadores, com auxílio de um questionário, previamente 

elaborado pela equipe do Setor de Gerenciamento de Resíduos. A etapa de diagnóstico teve a duração de 3 

meses, onde foram visitadas no total 76 áreas, incluindo pesquisa, produção de imunobiológicos, hospital, 

biotério central, cultural e áreas de apoio do Instituto Butantan. A partir da realização do diagnóstico, foram 

estabelecidos os procedimentos operacionais com a finalidade de padronizar o correto descarte, visando à 



segurança do trabalhador, à redução da geração de resíduos, bem como a conscientização a respeito dos efeitos 

negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública.  

Em razão do grande número de pessoas envolvidas diretamente com manuseio dos resíduos no Instituto 

Butantan, desde pesquisadores científicos, funcionários das áreas geradoras até os funcionários da empresa 

terceirizada, responsável pela limpeza e coleta dos resíduos, a Comissão de Resíduos e o Setor de 

Gerenciamento organizaram treinamentos buscando a padronização e implantação dos corretos procedimentos 

operacionais referentes ao manejo e segregação dos resíduos, esclarecimento de dúvidas, além da difusão de 

informações sobre ações preventivas e corretivas em situações de acidentes. 

  

  

4. Resultados 
 

O resultado do diagnóstico mostrou que os principais resíduos gerados no Instituto Butantan são os 

Resíduos de Serviço e Saúde- RSS, originados na produção de vacinas e soros, unidades de atendimento à 

saúde humana, como o Hospital Vital Brazil, além dos laboratórios de ensino e pesquisa em saúde. Dentre os 

RSS gerados nas 76 áreas diagnosticadas, o grupo de resíduos mais representativo é caracterizado como 

infectante, ou seja, resíduos com a possível presença de agentes biológicos, tais como bactérias, fungos, vírus, 

clamídias, riquétsias, micoplasmas, prions, parasitas, linhagens celulares, outros organismos e toxinas. Neste 

grupo ainda incluem-se os cadáveres de animais eutanasiados (vertebrados e invertebrados), utilizados nas 

pesquisas e nos testes da produção dos imunobiológicos, assim como suas peças ou fragmentos anatômicos 

(RDC 306, 2004). Os resíduos infectantes são originados em 69,7% das áreas, resultando na geração de mais 

de 5 toneladas por mês. 

A partir do mapeamento dos resíduos gerados, foram desenvolvidos procedimentos e orientações 

operacionais capazes de gerenciar o fluxo dos resíduos em seus aspectos intra e extra estabelecimento, desde a 

geração até a disposição final (Fig. 2). 

 

Figura 2: Etapas do Gerenciamento dos Resíduos do Instituto Butantan  

Para controle da geração de residuos foram distribuídas pelo Setor de Gerenciamento de Resíduos, 

etiquetas para identificação dos sacos utilizados para coleta de todos os resíduos gerados na Instituição. Desta 

forma, foi possível garantir o atendimento à legislação vigente e a rastreabilidade.  

Por meio do diagnóstico verificou-se a necessidade de restruturação no número de pontos de coleta e no 

armazenamento de carcaças de animais. Diante disso, foram implantados novos procedimentos e fluxos para 

estes tipos de resíduo, favorecendo o correto manejo intra-estabelecimento, principalmente das carcaças 

possibilitando a adequação à legislação (Lei nº 13478, 2002). Também foi identificada necessidade de 

adequação dos materiais e embalagens utilizados para descarte de resíduos perigosos, sobretudo os 

perfurocortantes contaminados por agentes biológicos e resíduos químicos. A adequação das embalagens de 

descarte visa minimizar os riscos ocupacionais e ocorrência de acidentes.  

A partir do diagnóstico foi possível dar a correta destinação para o descarte da forração dos animais não 

submetidos a processos de experimentação. Estes passaram a ser considerados como resíduos infectantes e 



necessitam de tratamento antes da disposição final, conforme RDC 306 (2004) e Lei Estadual nº 12.300 

(2006). Dessa forma, foram tomadas providências para regularização da coleta externa, visando tanto o 

cumprimento legal quanto redução dos impactos negativos ao meio ambiente e saúde pública. Após análise do 

diagnóstico, também foi identificado que o Instituto Butantan é considerado um grande gerador de resíduos 

infectantes e foram elaboradas adequações passando a emitir o Manifesto de Transporte de Resíduos para 

movimentação dos resíduos perigosos para unidades receptoras extra estabelecimento. 

Além disso, foram realizadas ações visando capacitação dos trabalhadores envolvidos no manejo dos RSS 

gerados no IBu. No período de abril a novembro de 2012, mais de 400 pessoas participaram dos treinamentos, 

envolvendo diversos temas relacionados à segurança no manuseio de resíduos infectantes, rejeitos químicos, 

radioativos, e recicláveis, entre outros. Essas ações tiveram a finalidade de promover a divulgação dos 

procedimentos relacionados ao gerenciamento dos resíduos, principalmente dos perigosos, visando o correto 

manejo e a redução dos riscos de acidentes.  

 

 
Figura 3: Participação dos facilitadores nos treinamentos. 

 

 A partir do desenvolvimento de todas as ações descritas, foi elaborado o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos do Instituto Butantan, que consiste em um documento descritivo contendo as ações referentes ao 

gerenciamento de resíduos sólidos em todas as suas etapas: geração, classificação, segregação, identificação, 

armazenamento, transporte e destinação ou disposição final, que atendem as questões referentes à legislação, 

saúde pública, treinamento dos envolvidos e o compromisso do Instituto Butantan com a sustentabilidade. 

Além disso, a elaboração do Plano possibilitou o estabelecimento de indicadores, cronograma de ações e metas 

de redução da geração, a partir do estabelecimento de programas de minimização da geração de resíduos, 

proteção dos trabalhadores, cuidados da saúde e conservação dos recursos naturais e do meio ambiente. 

 

 

5. Conclusão 
 

Em um ano de implantação do PGRIB foi possível contabilizar diversas conquistas, tais como: o 

envolvimento de grande parte da comunidade do Instituto sobre o correto gerenciamento de resíduos; 

identificação e definição do Instituto como um grande gerador de RSS, sobretudo de resíduos classificados 

como infectantes; implantação dos facilitadores como difusores dos treinamentos recebidos, diminuição no 

custo do tratamento dos resíduos, através da correta segregação e destinação final, adequação do fornecimento 

de materiais e equipamentos necessários para a correta segregação e destinação dos resíduos. Todas estas 

medidas resultaram em maior segurança dos funcionários e estudantes da instituição, além de propiciar um 

ambiente mais seguro e harmonioso. 

Com a implantação do PGRIB foi possível implantar melhorias no atendimento às legislações referentes 

ao gerenciamento dos RSS, possibilitando o planejamento de ações corretivas para cumprimento legal, além 

de contribuir para minimização dos impactos negativos ao meio ambiente e saúde pública. 

Para a implantação de um efetivo gerenciamento de resíduos foi fundamental o envolvimento e apoio da 

alta direção, no estabelecimento do modelo de gestão compartilhada aplicado e o planejamento de ações de 

conscientização. 
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