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Introdução 

A preocupação quanto ao manejo adequado do lixo urbano, não representa o 

serviço mais importante das prefeituras, sendo que o processo de conscientização 

quanto à responsabilidade do gerenciamento de resíduos se apresenta de forma bastante 

lenta. Esse serviço oferecido pelas prefeituras é parte fundamental para o bem-estar da 

população, pois se trata de uma questão de saúde e de impacto ambiental, cultural, 

sócio-econômico e político. 

O gerenciamento do lixo não se trata apenas de manter limpo o município ou 

garantir um sistema de coleta, transporte e tratamento adequados, trata-se também da 

conscientização desse tratamento, dessa disposição, permitindo assim um destino 

correto ao lixo e, promovendo ainda, uma conscientização ambiental à população. 

Assim, as autoridades públicas são responsáveis não somente pelo gerenciamento dos 

resíduos, mas também, pelas articulações e ações referentes ao lixo municipal. 

Baseando-se na disposição final dos resíduos de serviços de saúde na cidade de 

Ourinhos/SP, ressaltaremos a problemática do Aterro Municipal, onde podemos encontrar estes 

resíduos misturados aos resíduos domiciliares, prejudicando e colocando em risco a saúde dos 

trabalhadores, tanto aqueles que são responsáveis pelo manuseio e transporte até o aterro como 

aqueles que trabalham diretamente no aterro, separando materiais recicláveis para a Associação 

dos Catadores – Recicla Ourinhos. Esses catadores de materiais recicláveis ficam expostos há 

diversas doenças e contaminações de diversos tipos, como pudemos observar através da 

pesquisa de campo e de entrevistas junto aos catadores. 

Assim, a pesquisa tem como pressuposto, contribuir com uma discussão que 

fluirá em torno da análise da disposição final dos resíduos de serviços de saúde e das 

condições dos catadores de materiais recicláveis que trabalham diariamente no Aterro 

Municipal de Ourinhos, uma vez que estes estão em contato direto com materiais que podem 

causar problemas à sua saúde, além do gerenciamento e classificação do lixo hospitalar, que 



consequentemente é um aprofundamento nas questões de planejamento urbano1 do 

município. 

 

1.1. O contexto socioambiental ao longo dos anos 

Quando se inicia, a partir do século XIX, a Revolução Industrial, ocorre 

juntamente com esse fenômeno um aumento populacional nas cidades e, com isso 

um agravamento nas condições socioambientais. Temos também uma mudança no 

cotidiano da população, um novo modo de vida que se baseia no capitalismo que 

tende sempre a expandir, isso se mostra no fluxo migratório na cidade de 

Ourinhos/SP e em todo o país, contribuindo assim para o aumento populacional, no 

Brasil, as migrações nos mostram a exploração e a expropriação que tem relação 

direta do que é o capitalismo. Deste modo cria-se um contingente de geradores de 

resíduos muito maiores. Com o avanço da tecnologia devido ao sistema capitalista, 

temos a criação de muitos meios para a melhoria e bem-estar do homem.  

(...) A dinâmica da sociedade capitalista, quando considerada 
na sua inscrição territorial-enfim, na sua maturidade-, 
mostra, além de sua insustentabilidade ambiental, sua 
insustentabilidade política. (Porto-Gonçalves,2000.) 

 

A partir dos anos de 1980, a concepção de Meio Ambiente é retomada e 

entendida e recebe um espaço definido geograficamente. Através da incorporação de 

um espaço socialmente ocupado, o desenvolvimento do capitalismo e as diversas 

formações econômico-sociais têm impacto direto na saúde e no ambiente (SILVA, 

1981; SABROZA & LEAL. 1992). Nas décadas de 1960 e 1970 o conceito da 

Ecologia incorpora-se e origina a Geografia Médica ou da Saúde, assim definida:  

(...) uma disciplina que estuda a geografia das doenças, isto é, a 
patologia à luz dos conhecimentos geográficos... o estudo do enfermo 
não pode ser separado do seu ambiente, do biótopo onde se 
desenvolvem os fenômenos de ecologia associada com a comunidade 
que a ele pertence (LACAZ, 1972).   

 

Esse novo estudo da Geografia que tem como ênfase a área da saúde passa a 

ver e a analisar o espaço produzido de forma diferente. Já não se remete apenas a 

analise do espaço produzido, mas sim o que leva a essa produção, o que a produz, 

                                                
1 Planejamento urbano é definido como uma atividade que nos remete ao olhar futuro, como uma forma 
de prevenção da evolução de um fenômeno ou de um processo, precaver contra problemas e dificuldades 
para se ter o melhor aproveitamento das condições apresentadas (SOUZA, 2004) 



que no caso trata-se das pessoas. Os serviços de saúde demonstram bem as classes 

sociais existentes nos espaços produzidos, desde o consumo, de sua produção, 

disposição e gerenciamento de seus subprodutos (os resíduos hospitalares), pois a 

qualidade de vida apresentada por uma dada população depende exatamente desse 

serviço (GUIMARÃES, 2006). 

As causas sociais, econômicas e políticas dificilmente ou nem mesmo são 

incorporadas de forma interligada, porém é de suma importância essa abordagem 

para destacar a importância em relação a este assunto dos resíduos com a sociedade e 

com o meio ambiente, já que o homem está relacionado com esta degradação 

ambiental.  

(...) numa sociedade capitalista, toda técnica tem que comportar 
essa dupla dominação: sobre a natureza e sobre os homens e 
mulheres ao mesmo tempo. (Porto-Gonçalves, 2000). 

 

1.2. Lixo hospitalar ou resíduo de serviços de saúde 

Quando tratamos de lixo hospitalar não levamos em consideração a restrição que 

ocorre quando este termo é utilizado, pois identifica apenas os resíduos gerados por um 

órgão hospitalar (hospitais apenas). Como o intuito da pesquisa é identificar e analisar 

os resíduos gerados por estabelecimentos que prestam serviços de saúde, utilizaremos o 

termo Resíduos de Serviços de Saúde que engloba todos os locais que geram estes tipos 

de resíduos para ampliarmos nosso foco de análise.  

Na tabela abaixo, apresentamos uma classificação do CEMPRE quanto este tipo 

de resíduo. 

Tabela 01: Classificação de resíduos de acordo com sua utilização. 
Tipos de resíduos Definição 

Resíduo hospitalar comum Todo sólido ou líquido que não tenha entrado em 
contato com pacientes, isto é, são considerados 
infectados ou contaminados. 

Resíduo químico perigoso Todo resíduo considerado perigoso para a saúde 
humana. Nesta característica encontram-se: 
líquidos  

Resíduos radioativos Todo resíduo que contém ou pode conter material 
radioativo. 



Resíduo biomédico Podem ser identificados como biomédicos, 
bioperigosos ou médicos controlados que segem a 
seguinte classificação: 
1. Restos de animais ( carcaças de aninais, 

partes do corpo, vísceras que podem Ter sido 
expostos a agentes infectantes podendo 
causar doenças ao ser humano. ) 

2. Resíduos biológicos (sangue e fluidos 
corpóreos que não devem ser lançados na 
rede municipal de esgoto sanitário.). 

3. Resíduo de quimioterapia (materiais 
descartáveis que tiveram contato com agentes 
citotóxicos, que são tóxicos pra células, e 
agentes antineoplásticos, que impedem o 
crescimento e propagaçaõ de tumores e 
células cancerígenas.). 

4. Culturas e estoques de agentes infectantes 
(material de análise patológico, vacinas e 
aparatos para transferir, inocular e misturas 
essas culturas.). 

5. Resíduos patológicos (tecido humano e partes 
do corpo.). 

6. Resíduos pontiagudos (resíduos que podem 
perfurar ou cortar, incluindo as agulhas, 
seringas, vidros, bisturis entre outros. ) 

Resíduo médico Todo material de diagnóstico e tratamento e até 
mesmo imunização de doenças infecciosas. 

Equipamentos médicos descartados Todo material que não foi contaminado e que não 
tiveram contato com agentes infectantes. 

Fonte: Lixo Municipal. Manual de gerenciamento integrado-2ª edição. /IPT, CEMPRE, 2000. 

Como a população vem crescendo gradativamente, o aumento na geração de lixo ou 

de resíduos de variadas naturezas vem crescendo de forma acelerada, tornando mais 

difícil o seu gerenciamento. Essa dificuldade é resultado da ótica capitalista. Com isso, é 

exigida uma atenção maior a disposição dos resíduos, desta forma, cria-se uma 

variabilidade de tipos de subprodutos urbanos como se observa através da classificação 

elaborada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas) onde podemos 

denominar três formas de classificação quanto ao lixo2: 

Tabela 02: Classificação geral dos resíduos. 

Categoria quanto à periculosidade Características 
Classe I (Perigosos) São aqueles que apresentam risco à saúde pública ou ao meio 

ambiente, possuindo uma ou mais características a seguir: 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxidade e 
patogenicidade. 

Classe II (não – inertes ) São aqueles que possuem as seguintae características: 
combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade. 

Classe III (Inertes ) Não têm constituinte algum solubilizado em concentração 
superior ao padrão de potabilidade de águas. 

Fonte: Lixo Municipal. Manual de gerenciamento integrado-2ª edição. /IPT, CEMPRE, 2000. 

                                                
2 Além das três classificações elaboradas pela ABNT, podemos ainda classificar o lixo como domiciliar, comercial, 
público, serviços de saúde, portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários, industrial, agrícola e entulho. 

 



Temos também um modo geral de classificação utilizada para esses resíduos, 

segundo a ABNT, que se dividem em três tipos: infectantes, especiais e comuns. Os 

infectantes são aqueles que entraram, por diferentes formas, em contato com agentes 

patogênicos podendo assim provocar doenças. Esses resíduos possuem um nível de 

perigo alto, pois nesta classificação, incluem o sangue, instrumentos cirúrgicos, objetos 

perfurantes ou cortantes, animais e tecidos contaminados. Sendo assim, não podem ser 

dispostos, ou pelo menos não deveriam estar dispostos em aterros sanitários. Os 

especiais são aqueles que são gerados pelo uso de materiais radioativos, farmacêuticos 

ou químicos e são totalmente prejudiciais à saúde humana por possuir características de 

corrosidade, toxidade e radioatividade, esses resíduos devem ter tratamento próprio ou 

devem ser incinerados. Os comuns são aqueles que são gerados pelas atividades 

administrativas. Não apresentam risco à saúde, são semelhantes aos resíduos 

domiciliares. Esses resíduos podem ser dispostos em aterros sanitários. 

 

1.3.Características do aterro municipal de Ourinhos/SP 

O aterro de Ourinhos segundo a CETESB é classificado como Aterro Controlado 

que minimiza os impactos ambientais e os riscos a saúde publica, pois consiste em 

cobrir os resíduos com uma camada de solo ao fim de cada jornada diária de trabalho. 

Porém essas áreas destinadas ao aterro não dispõem de impermeabilização de base, o 

que iria manter a qualidade das águas subterrâneas, não há sistema de tratamento do 

percolado (que seria a mistura do chorume com a água da chuva) e nem do biogás. 

O responsável pelo Aterro Municipal da cidade de Ourinhos (SP) é a SAE, 

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, e recebe cerca de 70 toneladas diárias 

de lixo. Não houve um planejamento prévio nem um estudo do local, que seria o R.A.P. 

e o E.I.A/R.I.M.A., e como não se encontra em local adequado, não há possibilidade da 

adequação as especificações da CETESB. Isso mostra a falta de comprometimento com 

o meio ambiente e com a sua degradação. 

Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Constituição 
da República Federativa do Brasil, capítulo II, da Política 
Urbana, art.225. (REZENDE, 2003). 

Essa mostra de ausência da atuação do Poder Público em relação ao meio 

ambiente mostra a falta do conceito de desenvolvimento sustentável que se deve a 



defasagem do ano de preparação da Constituição, ano de 1988, que tinha como objetivo 

tornar as cidades brasileiras mais democráticas (REZENDE, 2003). 

Foto 01: Aterro Municipal da Cidade de Ourinhos/SP. 

 
Fonte: Foto tirada na visita feita em Novembro de 2006. 

 

Recentemente3, foi feita uma visita onde foi possível conversar com os catadores 

e conhecer sua rotina. Foi aplicado um questionário elaborado com questões voltadas 

aos resíduos de serviços de saúde que são encontrados no aterro pelos catadores. Com 

essa entrevista foi possível perceber algumas situações e certas relações particulares do 

cotidiano do aterro como a chegada dos resíduos tanto domiciliares como os resíduos de 

serviços de saúde, os tipos de resíduos de serviços de saúde encontrados, a participação 

e intervenção da SAE, quanto à chegada desses resíduos, freqüência do depósito desse 

tipo de resíduo, o tipo de transporte, a separação dos materiais, as valas, e relatos de 

alguns acidentes que ocorreram devido a essa disposição inadequada. 

Desta forma, é importante salientar a importância da conscientização sobre a 

degradação ambiental e os riscos que a disposição inadequada de resíduos permite a 

saúde humana e da ampliação da coleta seletiva, que auxilia na saída dos catadores 

desse ambiente tão inadequado a saúde. Trata-se de um problema político-social, e essas 

                                                
3 Trabalho de campo realizado juntamente com o grupo de pesquisa, GREGHO,para a aplicação de 
questionários  em junho e novembro de 2006 e em março de 2007. 



medidas podem amenizar, e até mesmo sanar tal problema relacionado ao 

desenvolvimento urbano. 

1.3.1. Geradores de resíduos de serviços de saúde 

Diante da fala dos catadores e da visita foi possível avaliar a presença de 

variados tipos de resíduos de origem hospitalar como bolsas de sangue, seringas, 

agulhas, resto de medicamentos, curativos, materiais perfurocortatntes como lâminas de 

bisturis e até mesmo restos de cirurgias e animais mortos. Em relação à fiscalização, a 

SAE se compromete apenas pelos resíduos encaminhados para o aterro durante o 

período matutino, onde a coleta é especifica e de conhecimento legal. 

A partir da conversa com o superintendente da SAE foi possível obter o seguinte 

posicionamento, os resíduos coletados no período noturno, supostamente vem de locais 

que não são reconhecidos pela prefeitura local, o que leva ao despejo inadequado, sendo 

assim, seria impossível saber ao certo a origem desses resíduos. A S.A. E estudava 

também uma possível terceirização do serviço da coleta dos resíduos de serviços de 

saúde, porém, até o presente momento não ocorreu, apenas um hospital particular da 

cidade de Ourinhos tem tal serviço terceirizado que após a coleta leva os resíduos para 

serem incinerados em outra cidade que possui essa infra-estrutura. Por enquanto a SAE 

se responsabiliza pela coleta de todos os geradores desse resíduo, desde os públicos aos 

particulares (farmácias, clínicas, hospitais) como é observado no mapa a seguir: 



 
 

Metodologia 

Referente à metodologia da pesquisa, a mesma consiste em leituras que se 

referem aos problemas de cunho sócio ambientais, aos trabalhos de campo que se baseia 

em entrevistas com os próprios catadores, um acompanhamento da rotina e da 

problemática enfrentadas por eles e questionários direcionados aos catadores e aos 

responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos do município de Ourinhos/SP, 

como a S.A. E (Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos), para uma análise 

mais concreta da situação em questão e a reflexões dos impactos relacionados à 

espacialidade com o desenvolvimento urbano e social. Enfim, realiza a abordagem 

cientifica com um apanhado geral do início do agravamento das condições 



socioambientais, e prosseguir com a definição do termo e as condições atuais do 

município de Ourinhos. 

 

Considerações finais 
Podemos concluir que a questão dos resíduos de serviços de saúde não pode ser 

analisada apenas no aspecto da transmissão de doenças infecciosas. Também está envolvida a 

questão da saúde do trabalhador e a preservação do meio ambiente através do planejamento 

urbano, sendo essas questões, preocupações da biossegurança, que são de responsabilidade 

pública, do Estado.  

(...) Planejamento é competência do Estado e este é a expressão das 
classes dominantes, daí a impossibilidade do planejamento 
democrático e igualitário. (MARICATO, 2001.). 

O planejamento urbano é uma tentativa de trazer harmonia entre os aspectos 

físicos, naturais e construídos do espaço urbano com os aspectos que se confere a 

qualidade de vida urbana, que seria o bem-estar individual do ser, equilíbrio ambiental e 

o desenvolvimento econômico urbano (REZENDE, 2003). Ao mesmo tempo em que o 

planejamento urbano busca a harmonia, também nos leva a segregação social.  
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