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 Resumo 

Este artigo visa analisar as questões socioambientais decorrentes do gerenciamento 

dos Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde (RSSS) desenvolvido pelo poder público e 

empresas de saúde de Curitiba-PR, durante o período de 1989 a 2001. Curitiba possui 6272 

empresas prestadoras de serviços de saúde, estando 862 devidamente cadastradas ao 

programa de coleta seletiva Lixo que não é Lixo Hospitalar”. Por esse programa, ocorrem no 

interior dessas empresas as segregações prévias dos resíduos gerados, possibilitando-lhes 

destino final diferenciado, de acordo com a categoria dos resíduos. O gerenciamento 

integrado dos RSSS realizado em Curitiba ocorre de modo a atender a preservação 

ambiental, possibilitando a redução da quantidade de resíduos infectantes destinados às 

valas sépticas. No entanto, há necessidade de ampliação dos serviços de coleta 

diferenciada nas empresas de saúde geradoras de resíduos infectantes, mediante 

cadastramento ao programa. O monitoramento periódico das condições ambientais das 

valas sépticas é fundamental para evitar os efeitos nocivos decorrentes da decomposição 

desses resíduos ao ambiente e à qualidade de vida da população. 

 Palavras-chave: Resíduos sólidos dos serviços de saúde, gerenciamento integrado, meio 

ambiente. 

1. INTRODUÇÃO 

A geração de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS) que ocorre nos 

centros urbanos constitui-se em sério problema a ser gerenciado pelas empresas 

prestadoras de serviços de saúde e coordenado, geralmente, pelo poder público local. 

Inseridos nos serviços de infra-estrutura, os RSSS representam 2% do total dos Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) produzidos nas áreas urbanas, fazendo parte do cotidiano de um 

grupo seleto de pessoas, especificamente pacientes atendidos e/ou internados em 

instituições de saúde e profissionais que aprestam serviços nessa área, ficando distante do 

campo de percepção da grande maioria da população e, portanto, quase oculto. As 

características patogênicas apresentadas pelos RSSS requerem cuidados e técnicas 
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especiais em todas as fases de seu manuseio, sobretudo quanto ao tratamento e destino 

final, a fim de evitar que os efeitos nocivos de sua decomposição causem danos ao 

ambiente e à qualidade de vida da população. 

Os RSSS pertencem à categoria de resíduos perigosos e têm sua origem nas 

dependências internas das empresas prestadoras de serviços de saúde, tais como 

hospitais, postos de saúde, laboratórios de análises clínicas, farmácias, clínicas médicas, 

veterinárias e odontológicas, ambulatórios, dentre outras, sejam elas públicas ou privadas e 

também em portos e aeroportos. Apesar disso, em muitos municípios esses resíduos são 

tratados como os demais RSU, ou seja, sem nenhuma preocupação com a condição 

patogênica inerente à sua gênese e, portanto, descartados sobre o solo a céu aberto, nos 

denominados lixões. No entanto, quando gerenciados adequadamente, podem receber 

tratamento e destino final diferenciados, de acordo com as características que apresentam: 

comuns, patogênicos e recicláveis. 

Em Curitiba, a partir de 1989, pela adoção da gestão integrada, o poder público local 

vem desenvolvendo programa de coleta seletiva de RSSS, em parceria com as empresas 

prestadoras de serviços de saúde localizadas no município, visando redução dos impactos 

negativos ao ambiente e à qualidade de vida da população. 

2. GESTÃO INTEGRADA DE RSSS EM CURITIBA 

Apesar do gerenciamento de RSSS ser de responsabilidade das empresas 

geradoras desses resíduos (CONAMA 05/93; Res. RDC 33/2003), o poder público de 

Curitiba assumiu parte desse gerenciamento, mediante o compromisso das empresas 

geradoras de RSSS em aderir e acatar as normas do programa de coleta seletiva 

desenvolvido pela municipalidade. 

Em Curitiba a Gestão Integrada dos RSSS teve início em 1989, passando a ser 

desenvolvida em parceria entre poder público local e empresas de saúde do município. 

Criou-se então o programa “Lixo que não é lixo Hospitalar”, visando gerenciar os RSSS de 

forma a permitir que os aspectos sociais e ambientais fossem contemplados e integrados ao 

planejamento das ações técnicas e operacionais do sistema de limpeza urbana. 

De acordo com a parceria estabelecida, as empresas prestadoras de serviços de 

saúde, enquanto entidades geradoras de RSSS, passaram a responsabilizam-se pelo 

manejo interno dos RSSS, correspondente às fases de geração, segregação, 

acondicionamento, coleta interna, transporte interno e abrigo ou armazenamento externo 

desses resíduos. 

O poder público municipal, na condição de agente gerenciador, representado pela 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente, responsabiliza-se pelas fases de coleta externa, 
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transporte definitivo, tratamento e destino final dos RSSS, além do treinamento dos 

funcionários das empresas cadastradas ao programa de coleta seletiva quanto aos 

procedimentos corretos em relação ao manejo desses resíduos. 

 A Figura 01 demonstra os agentes envolvidos nas diversas etapas referentes ao 

gerenciamento dos RSSS em Curitiba, bem como as possíveis implicações ao ambiente e à 

saúde da população resultantes dessas atividades. 

FIGURA 01 - RESPONSABILIDADES TÉCNICO-OPERACIONAIS PELOS 

RSSS EM CURITIBA 

2.1- PROGRAMA DE COLETA SELETIVA 

 Pelo programa de coleta seletiva “Lixo que não é lixo Hospitalar” desenvolvido pelo 

poder público local, as empresas prestadoras de serviços de saúde são orientadas a 

promover a segregação dos RSSS por categoria, priorizando-se o reaproveitamento dos 

resíduos recicláveis, o encaminhamento dos resíduos comuns ao aterro sanitário e a 

redução da quantidade de resíduos infectantes enviados às valas sépticas em seu destino 

final, conforme pode ser observada na Figura 02. 
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FIGURA 02 – COLETA SELETIVA DESENVOLVIDA EM CURITIBA. 

Através da segregação, os resíduos são selecionados conforme a categoria a que 

pertencem: comuns, infectantes e recicláveis, para posterior encaminhamento aos 

respectivos destinos finais. 

Nas empresas cadastradas ao programa de coleta seletiva os resíduos comuns, 

também denominados domésticos ou orgânicos, pertencentes à categoria de resíduos não 

sépticos, são desprezados e acondicionados em sacos pretos, colocados à disposição da 

coleta de resíduos comuns. Os resíduos recicláveis são comercializados pelos próprios 

geradores ou acondicionados em sacos azuis e colocados à disposição da coleta de 

resíduos recicláveis. Os resíduos infectantes são colocados em sacos plásticos branco-

leitoso, com símbolo característico, e os perfurocortantes são acondicionados em caixas de 

papelão rígido, devidamente impermeabilizadas internamente para evitar vazamentos. 

Ambos são colocadas em abrigos externos à espera da coleta pública e encaminhamento 

ao destino final. 

Os serviços operacionais de coleta, transporte, tratamento e destino final dos RSSS 

ocorrem em freqüência que varia de uma a sete vezes por semana, de acordo com o 

volume de resíduos gerados em cada empresa prestadoras de serviços de saúde instaladas 

no município. 

2.2- TRATAMENTO DE RSSS EM CURITIBA 
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 O tratamento de resíduos sólidos corresponde ao “conjunto de unidades, processos 

e procedimentos que alteram as características físicas, químicas ou biológicas dos resíduos 

e conduzem à minimização do risco à saúde pública e à qualidade do meio ambiente” 

(Resolução CONAMA 05/93). Dentre os vários métodos indicados ao tratamento de RSSS, 

destaca-se a incineração, considerada eficiente na exterminação definitiva dos agentes 

patogênicos desses resíduos. (BERTUSSI FILHO, 1994:54 e CALDERONI, 1998:133). 

Em Curitiba, durante o período compreendido entre os anos de 1996 e 2001, utilizou-

se o método da incineração em equipamento móvel, representado por caminhões 

incineradores, para tratamento de parte dos RSSS, sobretudo os resíduos pertencentes aos 

grupos dos perfurocortantes; sangue e hemoderivados; cirúrgico, anatomopatológico e 

exsudado; biológico e resultantes de assistência ao paciente. Em processo de rotatividade e 

estacionados em pátios de hospitais previamente selecionados, os caminhões processavam 

a incineração dos resíduos infectantes produzidos por esse e demais hospitais e empresas 

de saúde situadas nas proximidades, conforme demonstrados no Mapa 01. 
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MAPA 01 – Pontos de incineração de RSSS no município de Curitiba – 1996-2001 

A partir de 1998, a utilização do método de incineração em áreas urbanas passou a 

ser alvo de críticas e questionamentos por parte da população quanto à real eficiência e 

eficácia do método adotado, principalmente pelas irregularidades detectadas por grupos 

ambientalistas: locais inadequados para queima do lixo hospitalar; inadequada 
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impermeabilização do solo; separação de lixo executada de forma incorreta; altura das 

chaminés fora dos padrões estabelecidos; ausência de monitoramento periódico sobre a 

qualidade do ar expelido pela chaminé; desacato às normas que determinam que a 

incineração deve ocorrer fora de área urbana; uso inadequado de equipamento de proteção 

pelos operadores das máquinas e equipamentos. 

 Em 2001, pela Ação Civil Pública no. 18893, ocorreu a suspensão desse método de 

tratamento de RSSS nesse município. Assim, todos os resíduos infectantes gerados pelas 

empresas de saúde de Curitiba, inclusive os perfurocortantes, passaram a ser aterrados em 

valas sépticas em seu destino final. 

Durante o período de 1996 a 2001, cerca de 1.217,60 toneladas de resíduos 

infectantes foram tratados pelo método da incineração, conforme Tabela 01. 

 

 TABELA 01- RSSS INCINERADOS EM CURITIBA, DE 1996 A 2001 

2.3- DESTINO FINAL DOS RSSS 

O programa “Lixo que não é Lixo Hospitalar” visa conceder destino final diferenciado 

às diferentes categorias de RSSS que são gerados pelas empresas de saúde de Curitiba. 

Os resíduos comuns são coletados e transportados ao aterro sanitário da Cachimba. Os 

resíduos recicláveis são coletados e encaminhados à usina de reciclagem existente no 

município de Campo Magro, localizado na Região Metropolitana de Curitiba ou 

comercializados diretamente pelas empresas geradoras. Os resíduos infectantes são 

coletados, transportados e destinados à área das valas sépticas. 
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O método de aterramento de resíduos infectantes em valas sépticas foi adotado pelo 

poder público de Curitiba em 1988, como provisório e alternativo, e deveria ser utilizado até 

o final do mês de julho de 1989. Posteriormente, esses resíduos passariam a ser tratados 

pelo processo de incineração, prevendo-se a implantação de um incinerador central, que 

entraria em operação nesse mesmo ano, em conformidade com a Lei Municipal 6866/86. 

No entanto, esse método continua sendo utilizado até a atualidade para o destino 

final dos resíduos infectantes produzidos pelas empresas de saúde de Curitiba e de alguns 

municípios de sua Região Metropolitana, tais como Campina Grande do Sul, Colombo, 

Fazenda Rio Grande, Pinhais e São José dos Pinhas, pois o projeto de instalação do 

incinerador central para tratamento desses resíduos não se concretizou. 

Durante o período de janeiro de 1989 a dezembro de 2001, foram depositados nas 

valas sépticas a quantidade total de 48.420,90 toneladas de RSSS infectantes, conforme 

pode ser observado na Tabela 02 

 

TABELA 02 - TOTAL DE RSSS DESTINADOS ÀS VALAS SÉPTICAS EM CURITIBA DE 

1989 A 2001 (em toneladas) 

2.3.1 - Caracterização da área das valas sépticas 

Em Curitiba, a área das valas sépticas localiza-se no Bairro Cidade Industrial de 

Curitiba, próxima à confluência das Avenidas Juscelino K. de Oliveira e João Bettega, 

distante doze quilômetros do centro da cidade. 

Essa área, em função da natureza da atividade nela desenvolvida, encontra-se 

totalmente desmatada, com exposição de solo nu. Em seu entorno norte, noroeste, oeste, 

sudoeste e sul detectam-se manchas de vegetação nativa, moradias campestres e 
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indústrias, além de áreas desnudas. Na porção nordeste, leste e sudeste há grande 

concentração de moradias em arruamentos planejados em traçado tabuleiro, entremeadas 

por indústrias, rodovias e avenidas que comportam alto tráfego. 

A análise cronológica realizada por meio de fotografias aéreas de diferentes períodos 

ao longo das décadas de 1980 e 1990, revelou que a área foi sendo gradativamente 

ocupada, sobretudo em sua parte leste, a partir de 1985. A porção norte, no entanto , 

continuava a apresentar densa vegetação, sem vestígios de ocupação humana. Essa 

situação se reverteu a partir de 1990, quando o desmatamento tornou-se bastante visível 

em toda a extensão do topo de morro onde localizam-se as valas sépticas e a área do 

entorno das valas sépticas passou a ser efetivamente ocupada, com a construção de 

moradias populares em sua porção norte e leste. 

As transformações ocorridas durante o período analisado, modificaram as 

prerrogativas iniciais das características suburbanas ou rurais da área e entorno, que foram, 

gradativamente, adquirindo feições urbanizadas. Dessa forma, o isolamento inicial da área 

foi sendo alterado ao longo do tempo, apresentando atualmente alto grau de adensamento 

populacional. 

3. ESPACIALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE SAÚDE EM CURITIBA 

Existem em Curitiba 6272 empresas de saúde, das quais 862 devidamente 

cadastradas ao programa de coleta seletiva proposto pelo poder público local, 

correspondendo a 216 clínicas odontológicas, 192 clínicas médicas, 109 unidades de saúde, 

51 laboratórios, 47 farmácias, 44 hospitais, 13 clínicas veterinárias, 5 asilos e 5 unidades da 

Associação Saza Lates, além de 180 empresas de outras categorias, tais como escolas, 

aeroportos, condomínios residenciais, universidades-escola, shopping-centers e 

ambulatórios. 

As empresas cadastradas no programa de coleta seletiva apresentam-se 

espacialmente concentradas nos bairros centrais de Curitiba, conforme pode ser observado 

no Mapa 02. 
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 MAPA 02 – EMPRESAS DE SAÚDE CADASTRADAS AO PROGRAMA DE COLETA 

SELETIVA NO MUNICÍPIO DE CURITIBA 

3.1- HOSPITAIS: MAIORES GERADORES DE RSSS 

O controle efetuado pelo Departamento de Limpeza Pública de Curitiba, referente 

aos serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSSS demonstra que os hospitais 
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são as empresas que geram maior quantidade de RSSS dentre as categorias das empresas 

de saúde do município. Os 44 hospitais existentes no município, localizados 

majoritariamente nos bairros centrais (Mapa 03), disponibilizam 6195 leitos à população 

curitibana. 
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MAPA 03 – LOCALIZAÇÃO DE HOSPITAIS (E ASILOS) DE CURITIBA 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, cada paciente internado em hospitais 

gera cerca de 0,620 kg de resíduos não sépticos e 0,680 kg de resíduos sépticos por dia. 

Com base nesses parâmetros, estima-se que os hospitais de Curitiba geram cerca de 

8052,70 kg/dia , sendo 3840,09 kg/dia de resíduos não sépticos e 4212,60 kg/dia de 

resíduos sépticos (Quadro 01). 
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QUADRO 01 – ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RSSS (KG/DIA) PELOS HOSPITAIS DE 

  CURITIBA 

É importante destacar que a maior parte dos RSSS produzidos pelos hospitais ocorre 

em áreas não ocupadas por pacientes, tais como cozinha, onde são gerados cerca de 50% 
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dos resíduos, considerados comuns. As áreas administrativas geram cerca de 14% de 

resíduos que podem ser reciclados, pois nesses locais não há acesso direto de pacientes. 

Assim, somente 36% correspondem aos resíduos infectantes e patogênicos, oriundos de 

áreas ocupadas por pacientes, tais como enfermarias, maternidades, ortopedias e centros 

cirúrgicos. Conhecendo-se as particularidades dos resíduos produzidos nas diferentes 

unidades internas dos hospitais e selecionando-os por categoria, é possível conceder-lhes 

destinos finais apropriados. 

4. IMPLICAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DECORRENTES DO DESTINO 

 FINAL DOS RSSS 

A utilização do método de destino final de RSSS em valas sépticas em Curitiba, que 

vem ocorrendo desde 1989, suscita alguns questionamentos e reflexões acerca do 

comprometimento social e ambiental, sobretudo a médio e longo prazos. Assim os 

resultados obtidos nessa pesquisa quanto à implicação socioambiental referente ao destino 

final dos RSSS são: 

 a. da totalidade das empresas geradoras de RSSS em Curitiba, representada por 6272 

empresas, apenas 862 ou cerca de 13,7% dentre elas encontram-se cadastradas ao 

programa de coleta seletiva denominado “Lixo que não é Lixo Hospitalar”. Essa constatação 

demonstra que a maioria das empresas, embora pertencentes à categoria de pequenas 

geradoras pela baixa quantidade de resíduos infectantes que produzem, não está vinculada 

ao programa de coleta seletiva periódica. Diante dessa situação, o poder público local, 

enquanto agente responsável pelo gerenciamento das fases externas desses resíduos, deve 

exigir o cadastramento de todas as empresas potencialmente geradoras de RSSS, para 

possibilitar o devido destino final às diversas categorias de RSSS produzidos no município; 

 b. dentre as 862 empresas cadastradas ao programa de coleta seletiva em Curitiba, 

destaca-se a categoria representada pelos 44 hospitais, maiores geradores de resíduos 

infectantes do município, o que revela que a maior parte dos RSSS gerados no município 

está sendo destinado adequadamente. Estima-se que essas empresas produzem, em 

média, cerca de 8052,69 kg/dia, dentre os quais 4212,60 kg/dia de resíduos infectantes 

destinados às valas sépticas; 

 c. cerca de 5410 empresas inseridas na categoria de pequenas geradoras não são 

contempladas pelos serviços sistemáticos de coleta diferenciada, pois não se encontram 

devidamente cadastradas ao programa de coleta seletiva. Nesses casos, a coleta de 

resíduos infectantes é realizada mediante solicitação das empresas geradoras ao poder 

público local, cada vez que necessitam remover os resíduos que geram; 
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 d. os RSSS, inclusive os caracterizados como infectantes, quando não são selecionados e 

segregados convenientemente na fonte geradora, conforme as normas contidas no 

programa da coleta seletiva de Curitiba, são destinados, na condição de resíduos comuns 

ou domésticos, ao aterro sanitário da Cachimba, inclusive os perfurocortantes e 

patogênicos, podendo vir a contaminar o solo e lençol freático do local, bem como o entorno 

da área onde são dispostos. Ressalta-se que das empresas de saúde que estão se 

instalando mais recentemente no município, para obtenção de alvará de licenciamento 

exige-se comprometimento em acatar e cumprir as normas contidas no Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS), bem como em gerenciar 

corretamente os resíduos que produzem; 

 e. quando não são convenientemente segregados e selecionados, os RSSS recebem 

destino final semelhante ao concedido aos demais RSU, representando potencial perigo à 

comunidade, principalmente ao considerar que parte dos RSU são dispostos nas calçadas à 

espera da coleta pública, podendo ser facilmente rompidos os invólucros que os 

acondicionam e causar ferimentos e contaminação nas pessoas que transitam pelo local e, 

sobretudo, as que manipulam os RSU à procura de material reciclável; 

 f. as empresas que não promovem a devida segregação dos resíduos de acordo com o 

programa proposto pela coleta seletiva “Lixo que não é Lixo Hospitalar”, enviam a totalidade 

dos resíduos produzidos para as valas sépticas, ocupando espaço que poderia ser poupado 

se os resíduos recicláveis e comuns fossem enviados aos seus respectivos destinos finais, 

quais sejam, usina de reciclagem e aterro sanitário, respectivamente. 

 g. os gerentes administrativos e funcionários da maioria das empresas de saúde geradoras 

de resíduos infectantes desconhecem o local de aterramento bem como os procedimentos 

técnico-operacionais que envolvem as questões socioambientais na fase de destino final 

desses resíduos. Entende-se que é necessário promover a divulgação desses 

procedimentos e do local de aterramento dos RSSS, pois dessa forma certamente haverá 

maior comprometimento desses funcionários quanto à correta segregação, 

acondicionamento e armazenamento dos RSSS nas empresas onde trabalham. 

 h. o monitoramento das águas subterrâneas e das águas superficiais da área das valas 

sépticas, pertencentes à bacia do Rio Barigui, não é realizado a contento quanto à 

periodicidade exigida legalmente, e os resultados não estão sendo divulgados ou 

disponibilizados ao público, contrariando dispositivos da Lei Municipal 7833/91. 

 j. o método de aterramento de RSSS em valas sépticas apresentam sérios inconvenientes, 

pois os microorganismos podem não ser totalmente destruídos e alguns deles permanecer 

ativos por longo período, prejudicando o ambiente e a saúde da população; 
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 k. as áreas utilizadas para a instalação das valas sépticas transformam-se em passivos 

ambientais, sendo, potencialmente, responsáveis pelo agravamento da poluição atmosférica 

e das águas superficiais e subterrâneas da área pela carga contaminante dos resíduos 

infectantes aterrados. 

5. CONCLUSÃO 

 Em Curitiba, o gerenciamento integrado dos RSSS viabilizado pelo programa de 

coleta seletiva “Lixo que não é Lixo Hospitalar”, para atingir plenamente sua finalidade, 

requer comprometimento de todos os agentes envolvidos no processo, desde os 

funcionários e administradores das empresas geradoras de RSSS ao pessoal vinculado aos 

serviços administrativos e operacionais referentes ao destino final desses resíduos. 

O mapeamento das empresas prestadoras de serviços de saúde existentes em 

Curitiba demonstrou que o espaço urbano desse município encontra-se intrinsicamente 

marcado pela presença dos RSSS, cujo gerenciamento, em suas diversas etapas , requer 

cuidados especiais que possibilitem a redução das implicações negativas que os mesmos 

possam causar a esse espaço e a sua respectiva população. 

 A utilização do método de destino final de RSSS em valas sépticas em Curitiba, que 

vem ocorrendo desde 1989, suscita sérias indagações quanto ao comprometimento social e 

ambiental, sobretudo a médio e longo prazos. Considerando-se que esse método não 

permite acompanhamento do processo degenerativo do material aterrado, e que as 

características desses resíduos são profundamente heterogêneas, com a finalização desta 

pesquisa pode-se propor alguns procedimentos operacionais para auxiliar nesse 

acompanhamento, dentre os quais: 

- seleção, nas unidades internas das empresas de saúde, do material infectante de 

acordo com o tipo ou matéria-prima utilizado em sua fabricação, considerando-se o 

tempo necessário para sua degradação; 

- construção de valas específicas para o aterro dos diferentes resíduos, selecionadas 

de acordo com as características peculiares referentes à decomposição do material 

de que são compostos; 

- áreas selecionadas para a instalação de valas receptoras dos diferentes resíduos, 

conforme as características inerentes de cada categoria; 

- realização periódica de análise química do solo para verificação de possível 

contaminação, prejudicial ao ambiente e à sociedade; 
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- realização periódica de análise da água dos rios próximos às valas sépticas para 

averiguação de seu grau de potabilidade; 

- divulgação da real condição ambiental da área das valas sépticas para 

conhecimento público, conforme Lei Municipal 7833/91; 

 A instalação de um incinerador central fora das áreas urbanizadas, dotado de 

tecnologia capaz de reduzir a quantidade de gazes poluentes lançados à atmosfera, pode 

representar solução satisfatória quanto ao tratamento dos resíduos infectantes produzidos 

em Curitiba e nos demais municípios da Região Metropolitana. No entanto, maiores 

cuidados deverão recair sobre o método de destino final a ser utilizado para as cinzas e 

escórias, pois os mesmos, pelas dioxinas e furanos que podem apresentar, requerem 

cuidados especiais, na condição de resíduos perigosos. 
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