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180102
Resíduos de origem humana ou animal com suspeita ou certeza 
de contaminação biológica Incineração 2814 6,2 N/A

180103 Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes 
contaminados, ou com prazo de validade vencido Incineração 2814 6,2 N/A

180104

Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos 
corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de 
assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na 
forma livre Incineração

2814

6,2 N/A

180106

Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de 
fecundação sem sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou 
estatura menor que 25 cm ou idade gestacional menor que 20 
semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha 
havido requisição pelo paciente ou familiares Incineração

3373

6,2 N/A

180108
Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana 
filtrante de equipamento médico hospitalar e de pesquisa, entre 
outros similares Incineração

2814
6,2 N/A

180111
Recepiente e materiais resultantes do processo de assistência à 
saúde, que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma 
livre Incineração

2814
6,2 N/A

180113

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos 
provenientes de animais não submetidos a processos de 
experimentação com inoculação de microorganismos, bem como 
suas forrações Incineração

2900

6,2 N/A

180115

Órgãos, tecidos, fluidosorgânicos, materiais perfurocortantes ou 
escarificantes e demais  materiais resultantes da atenção à saúde 
de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 
contaminação com príons. Incineração

2814

6,2 N/A

180401
Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas 
de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 
endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas. Incineração

2814

6,2 N/A

1802

Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 
risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade Incineração

2814

6,2 N/A

RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE

referência: INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 13, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012 - Lista Brasileira de Resíduos Sólidos do IBAMA; RESOLUÇÃO Nº 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 da ANTT.


