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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação foi caracterizar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) para uma rede de supermercados, de acordo com as diretrizes da Lei nº 12.305/2010, 

contemplando todas as etapas para a sua implantação, com a finalidade de adequar o 

empreendimento à legislação vigente. Trata-se de um estudo de caso, configurando-se como 

uma pesquisa aplicada, que empregou os métodos exploratórios e descritivos, com abordagem 

qualitativa. No que se refere aos procedimentos de coleta de dados, foram empregados, além 

da pesquisa bibliográfica, levantamento nos registros da organização, entrevistas 

semiestruturadas com os gerentes e com os coordenadores dos setores, observação in loco e 

pesquisa-ação. Para a análise dos dados, empregou-se a análise de conteúdo. Assim, justifica-

se o presente estudo pelo fato do empreendimento fazer parte do rol de empresas consideradas 

grandes geradoras de resíduos e de acordo com as exigências da Lei nº 12.305/2010, estas 

possuem a obrigatoriedade de elaborar e de implantar um PGRS. Dessa forma, após a análise 

dos dados levantados e a identificação dos pontos de melhoria, apresentou-se como 

contribuição prática: a elaboração do PGRS e dos planos de ação para a implantação da 

proposta sugerida, além da abordagem da pesquisa-ação. Espera-se com essa proposta, que, 

ao implantar o PGRS, o empreendimento contemple não somente os requisitos legais, como 

também os benefícios ambientais, sociais e financeiros para a organização, buscando, dessa 

forma, que a empresa se torne ambientalmente correta.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Supermercados. Produção Mais Limpa. Planejamento. 

 



 

ABSTRACT 

  

The aim of this dissertation was characterize a Plan of Solid Waste Management (PGRS) for a 

supermarket chain, according to the guidelines of the Law nº 12.305/2010, including all steps 

for its implementation, in order to adapt the enterprise to the current legislation. It is a case 

study, configured as an applied research, which used the exploratory and descriptive methods, 

with qualitative approach. With regard to data collection procedures, were used, in addition to 

bibliographic search, raising the organization's records, semi-structured interviews with 

managers and coordinators of the sectors, direct observation and participatory action research. 

For data analysis, it was used the content analysis. So, is justified the present study because of 

business is part of the list of companies considered large waste generators, and according to 

the requirement of Law nº 12.305/2010, it has the obligation to develop and implement a 

PGRS. Thus, after the analysis of the data and the identification of improvement points, it can 

be presented as a contribution to the practice: the elaboration of the PGRS and the action’s 

plans for the implementation of the suggested proposal, in addition to the action research 

approach. It is expected, with this proposal, which, when deploying the PGRS, the enterprise 

contemplates not only the legal requirements, but also the environmental, social and financial 

benefits for the organization, seeking, in this way, that the company becomes environmentally 

friendly. 

  

Keywords: Sustainability. Plan for Solid Waste Management. Supermarkets. Cleaner 

Production. Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Frente à problemática do atual modelo de crescimento econômico, baseado na 

ampliação da produção e do consumo, verifica-se que enormes desequilíbrios têm sido 

gerados, tanto em meio à ordem econômica e social quanto em meio à ordem ambiental, 

simultaneamente. Assim, devido aos impactos ambientais ocorridos nas últimas décadas, 

destaca-se a necessidade – mais evidente a cada dia – de uma transição para um futuro 

ambientalmente amigável (RASMUSSEN, 2011). 

De acordo com Almeida e Amaral (2006), o atendimento às demandas da sociedade 

consumista e as facilidades dele decorrentes geram excessiva produção de lixo urbano, que, 

em realidade, consiste em um dos maiores problemas de cunho ambiental e sanitário, 

enfrentado, sobretudo pelos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.  

Os mesmos autores (2006) ainda relatam que, muitas vezes, não se leva em 

consideração os cuidados necessários para a eliminação de tais resíduos e garantem que, na 

busca de solucionar este problema, devem ser feitas melhorias no gerenciamento dos resíduos 

e campanhas de conscientização ambiental, com vistas à redução da geração de lixo urbano e 

da promoção de seu tratamento adequado. 

A concessão de novas perspectivas e a ampliação do novo paradigma de 

desenvolvimento centrado na sustentabilidade têm sido estudadas, em meio às pesquisas do 

século 21 (SACHS, 2004). Nesse panorama, denota-se a importância adquirida pela esfera da 

sustentabilidade e por sua aplicabilidade, que são responsáveis por nortear as mais diversas 

discussões existentes acerca do desenvolvimento sustentável (BRITTO, 2011). 

Com o intuito de reforçar essas considerações, os autores Albertin, Moraes, Rego, 

Angelis, Angelis Neto e Silva (2012) traçam considerações sobre o fato de os resíduos sólidos 

serem os principais causadores de um dos maiores problemas da atualidade. No intento de 

solucionar tais problemas, registra-se um grande desafio, que se dirige ao poder público, à 

iniciativa privada e à sociedade civil organizada.  

A partir da pretensão de se atender a tais expectativas, aproximadamente 20 anos após 

debates e questionamentos por parte de setores da sociedade envolvidos com a questão de 

resíduos sólidos, aprovou-se, em 02 de agosto de 2010, a Lei nº 12.305, que passou a instituir 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

Nesse sentido, é válido destacar que a PNRS foi criada para ordenar não só a gestão 

integrada, mas também o gerenciamento dos resíduos sólidos, por meio da distinção entre 

resíduo – que é o lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado – e o rejeito – que, em 



20 

 

contrapartida, não pode ser reaproveitado –, visando a incentivar, em todos os municípios 

brasileiros, a coleta seletiva e a reciclagem (BRASIL, 2010). 

Também é objetivo da PNRS intensificar a reciclagem no Brasil, por meio da fixação 

de responsabilidade compartilhada entre os governos, empresários da indústria, atacadistas, 

varejistas e consumidores, além de outros agentes da sociedade, no que diz respeito às 

questões relacionadas ao meio ambiente, principalmente no que tange à redução da geração e 

à destinação adequada dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Tem-se, pois, a partir dessa premissa, conforme apontam Oliveira Neto, Souza, Silva e 

Silva (2014), que fica a cargo da empresa gerir adequadamente seus resíduos sólidos, 

sobretudo com base no que aponta a PNRS. Assim, também é de responsabilidade da empresa 

possibilitar tanto que produtos e embalagens pós-consumo retornem para a indústria e que 

esta adote processos que causem o menor impacto ambiental possível na recuperação desses 

resíduos. 

Leite (2009) também garante que a reciclagem é o canal reverso de revalorização, o 

que significa dizer que os materiais que compõem produtos descartados têm sua extração 

industrial, a partir da qual se transformam em matérias primas secundárias ou, então, em 

materiais reciclados, hábeis a serem incorporados à fabricação de novos produtos. Isso 

também permite que o rejeito – ou lixo – passe por uma transformação que resulte em um 

novo produto, com valor de uso ou de troca particulares, por ter características novas ou 

iguais às dos materiais que lhe originaram. 

A preocupação com a responsabilidade ambiental passou, nos últimos anos, a integrar 

as organizações que pretendem ser reconhecidas no mercado a partir dessa característica. 

Desse modo, ao se ter responsabilidade ambiental, planeja-se, de maneira correta, como se 

darão a produção e a disposição dos resíduos gerados (FARIAS; GÓES; SILVA JÚNIOR, 

2010).   

Além de desafios de natureza socioeconômica, a reciclagem tem, também, forte 

impacto nas estratégias gerenciais, exigindo novas configurações das relações que se 

estabelecem na cadeia de produção, consumo e reutilização de materiais, trazendo à tona a 

necessidade de se repensar sobre a atuação e o papel da empresa frente a este cenário 

(GONÇALVES-DIAS, 2006). 

Na literatura, autores como Barbieri (2007) e Souza (2000) complementam o 

argumento de que a reciclagem causa impactos nas estratégias gerenciais, sobretudo quando o 

assunto são as pressões que têm atuado sobre as organizações, no sentido de influenciá-las na 

promoção de mudanças positivas em suas condutas ambientais, com resultados evidentes 
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sobre as estratégias empresariais. Para estes pesquisadores, as pressões têm origem, 

principalmente de grupos como os de regulamentação jurídica, sociedade civil organizada, 

mercado de produtos e das fontes de recursos naturais.  

Nesse esforço de preservação, embora todos devam se empenhar, as empresas têm um 

papel de destaque, adotando uma relação responsável frente ao meio ambiente. Isso porque, 

nos últimos anos, tem crescido muito a consciência de que, como parte da natureza, o homem 

é o grande agente transformador do ambiente natural, o que significa que conservar o meio 

ambiente é garantir a sua sobrevivência (MELPHI, 2009). 

Dessa maneira, as empresas que se preocupam com a ligação entre o desempenho de 

seus negócios e o meio ambiente têm crescido gradativamente, conforme Oliveira e Machado 

(2010) pontuam, e, como consequência disso, passaram a incluir a dimensão ambiental nas 

agendas estratégicas empresariais. Desse fato decorre que nenhum produto pode ser 

idealizado, produzido ou comercializado nessas empresas sem se considerar eventuais danos 

que ele possa causar ao meio ambiente. 

 A conclusão lógica decorrente dessa série de comportamentos empresariais é a de que 

melhorias ambientais, mais do que custos e ameaças, podem significar oportunidades 

econômicas, e que, além disso, a defesa do meio ambiente tem se demonstrado um tema 

dinâmico, debatido por especialistas da área e por executivos do meio empresarial 

(OLIVEIRA; MACHADO, 2010). 

 Em meio aos setores de uma sociedade de livre comércio, Oliveira e Machado (2010) 

evidenciam que o setor supermercadista merece um olhar mais detalhado a respeito da 

execução de suas operações e das implicações ambientais delas decorrentes. Isso porque o 

referido setor é responsável por, aproximadamente, 62% do volume integral de vendas de 

produtos largamente consumidos, a exemplo dos alimentícios, de higiene e de limpeza 

(ABRAS, 2015). 

 De acordo com Lacerda (2008), grande parte dos supermercados está incorporando a 

ideia de desenvolver ações socioambientais no seu negócio, como instrumento que viabiliza, 

de forma positiva, a condução do seu ramo de atividades. Nesse sentido, o mesmo autor 

expõe que com o crescente desenvolvimento da atividade varejista ao redor do mundo, é 

notável a preocupação dos gestores em relação aos impactos ambientais que podem ser 

causados por esse setor.  

O grande desafio das empresas, com relação à geração de resíduos, não se limitará 

apenas à reciclagem, ao tratamento ou à sua destinação final adequada. Ainda que existam 

muitos obstáculos a serem enfrentados, com vistas à resolução dessas problemáticas, surge a 
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necessidade de se implantar, cada vez mais, os conceitos da não geração e da redução da 

geração de resíduos em sua própria origem. Isso porque as organizações devem estar atentas 

às questões de competitividade mercadológicas, como a redução de gastos, o atendimento às 

questões legais, a conscientização da população e a preservação do meio ambiente. 

(SOARES; LORENZI JUNIOR; ALMEIDA; IBDAIWI; LOPES; FALKEMBACH, 2014). 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A partir da entrada em vigor da Lei nº 12.305/2010, responsável por regulamentar a 

PNRS e suas diretrizes – principalmente no que tange à gestão regionalizada –, tem-se 

percebido, a unanimidade no reconhecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos como 

importante marco legal na gestão dos resíduos sólidos no Brasil. 

De acordo com o que registra Reveilleau (2011), a PNRS superou a inexistência de 

diretrizes e normas de alcance nacional, responsabilizando geradores, consumidores e poder 

público, cada um a seu modo e de acordo com suas respectivas atribuições. 

Não obstante a isso, ainda no que se refere às mudanças do PNRS, o artigo 20º da 

PNRS prevê a obrigatoriedade da elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS) para alguns setores do segmento comercial e de prestação de serviços, que sejam 

grandes geradores de resíduos, sendo que o ramo de supermercados se enquadra nesse rol de 

exigência (BRASIL, 2010). 

 Ainda, o PGRS foi incluído como parte dos documentos obrigatórios que orientam a 

obtenção das licenças ambientais prévias e de instalação, sem as quais a construção e a 

modificação de empreendimentos não podem ser iniciadas. A elaboração do PGRS e sua 

implementação afetarão, também, as empresas já existentes, uma vez que são requisitos dos 

órgãos ambientais quando da renovação das licenças de operação (BRASIL, 2010). 

 A empresa pesquisada é uma rede de supermercados situada no estado do Paraná, que 

se encontra diante das necessidades de elaborar e de implantar um PGRS que seja adequado 

às características da organização, para que, além de evitar penalidades e sanções previstas 

pela legislação vigente, se torne uma empresa ambientalmente responsável. 

Desse modo, desenvolver uma infraestrutura para a coleta de resíduos pós-consumo e 

que identifique alternativas que assegurem a reutilização do material ou que destinem, 

seguramente, os resíduos, são atividades estranhas à maior parte das empresas, conforme 

apontam Demajorovic, Huertas, Boueres, Sotano e Silva (2012). Por isso, no momento de 

avaliar e de implantar um programa de gestão de resíduos, os desafios se apresentam de forma 
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mais evidente do que as oportunidades, a exemplo da conduta de se antecipar à legislação 

(STOCK; MULKI, 2009).  

As empresas que desejam ser responsáveis pelo destino correto dos resíduos podem 

adotar inúmeras medidas, a exemplo da logística reversa, cujo objetivo mais importante é o de 

acompanhar a trajetória do produto, desde sua venda até o retorno ao seu ponto de origem (às 

fabricas), que possui o encargo de atribuir a tais produtos a destinação ambientalmente 

adequada. Além dessa medida, pode-se adotar a reciclagem como forma de retorno ao ciclo 

produtivo, haja vista que, por meio dela, matérias-primas e componentes mercadológicos 

antes descartados podem ser reaproveitados na fabricação de novos produtos (VIEIRA; 

ECHEVERRIA, 2007). 

Nesse contexto, a gestão de resíduos é uma tarefa que vem ganhando importância no 

contexto atual, por ser uma fonte que gera matéria-prima alternativa e que contribui para a 

redução do uso de recursos naturais, concomitantemente. No intuito, pois, de reduzir o 

descarte de substâncias na natureza e de reduzir o consumo de recursos ambientais, as 

empresas têm se esforçado para reintegrar resíduos nos processos de produção, a partir da 

reciclagem, do reuso e da recuperação dos insumos voltados ao desenvolvimento sustentável 

(SANTOS; TEIXEIRA; KNIESS, 2014). 

De acordo com o que dispõe Barbieri (2007), para agir sobre os impactos ambientais 

causados pelos resíduos é necessário conhecê-los. Desse modo, as organizações enfrentam 

grandes dificuldades para implementar gestões adequadas para os resíduos nelas produzidos. 

Em vista disso, tem-se que essa gestão não deve simplesmente ser copiada de outra 

organização, mas apropriada à realidade de cada setor.  

 

1.1.1 Questão de Pesquisa 

 

 Com base nos quesitos anteriormente detalhados, este estudo tem como foco responder 

o seguinte problema de pesquisa: Como se caracteriza um PGRS de uma rede de 

supermercados para atender às diretrizes da Lei nº 12.305/2010? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Tem-se a formulação de objetivos – geral e específicos – com base na questão da 

pesquisa.  
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para uma rede de 

supermercados, de acordo com as diretrizes da Lei nº 12.305/2010, contemplando todas as 

etapas para a sua implantação, com a finalidade de adequar o empreendimento à legislação 

vigente.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A partir do objetivo geral, pretende-se, especificamente: 

a) identificar os subsídios necessários para a elaboração de um PGRS para uma rede 

de supermercados, de acordo com as diretrizes da Lei nº 12.305/2010; 

b) realizar um diagnóstico da geração dos resíduos sólidos produzidos em cada setor 

e os processos atuais adotados pela organização em relação a estes resíduos; 

c) identificar pontos de melhoria e iniciativas que contribuam para a redução, a 

reutilização e a reciclagem dos resíduos; 

d) elaborar os planos de ação que contenham orientações para a implantação de 

todos os processos apresentados no PGRS e os procedimentos a serem seguidos 

na sua manutenção. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

 O presente estudo se justifica por tratar de um assunto bastante atual no contexto 

político mundial, principalmente no que se refere à realidade do ramo alimentício e ao 

cumprimento das exigências legais quanto à elaboração e à efetiva implantação do Plano 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), nas redes de supermercados. 

 Não há como negar o fato de que um dos grandes problemas contemporâneos é a 

geração de resíduos sólidos, e que, nesse sentido, tem-se buscado soluções para essa situação, 

o que acabou por configurar um sério desafio tanto às políticas públicas e ao governo quanto 

à iniciativa privada e à sociedade (ALBERTIN et al., 2012). 

A geração de resíduos sólidos e as problemáticas dela decorrentes exigem, das 

empresas, uma nova organização, no tocante à administração e ao gerenciamento dos 

resíduos. Daí se extrai a noção de que o manejo de resíduos de maneira ambientalmente 

adequada se traduz em um dos passos mais eficazes para manter a qualidade do meio 
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ambiente e para alcançar, em todos os países, um desenvolvimento sustentável e 

ambientalmente correto (ZUTSHI; SOHAL, 2002). 

Além disso, resultados de pesquisas indicam que organizações sensíveis às questões 

ambientais podem aumentar o lucro a partir da incorporação de estratégias de longo prazo 

(GLUCK; BECKER, 2004). Ainda nesse contexto, as empresas preocupadas com o meio 

ambiente, de acordo com o que discorrem Clarkson, Richardson e Vasvari (2006), tendem a 

ter desempenho financeiro superior, além de maior eficiência econômica e melhor fluxo de 

caixa do que aquelas que não são ambientalmente responsáveis.  

 Dessa forma, o que se pretende, a partir deste trabalho, é contribuir teoricamente para 

a ampliação do campo de conhecimento que envolve a gestão de resíduos em supermercados, 

considerando, sobretudo, a escassez e a fragmentação dos estudos já feitos nessa área. 

 Assim, embora se tenha grande volume de pesquisas relacionadas à gestão de resíduos 

sólidos, ao analisar o assunto, em meio ao contexto de supermercados, o que se encontra são 

trabalhos relacionados à gestão ambiental, os quais, ainda que relatem as ações desenvolvidas 

em relação aos resíduos, não descrevem as formas de implantação dessas ações (CERETTA; 

FROEMMING, 2013; SOARES et al., 2014; FARIAS; GÓES; SILVA JUNIOR, 2010; 

OLIVEIRA; MACHADO, 2010). 

 Em relação ao processo de elaboração do PGRS para supermercados, em todo o 

levantamento bibliográfico, destaca-se o estudo de Carneiro (2011), o qual se relaciona à área 

alimentícia e que apresentou o processo de elaboração de um PGRS de acordo com as 

diretrizes da Lei nº 12.305/2010 para o restaurante universitário da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN).  

 Assim sendo, em meio a essa incipiente literatura, que analisou as mais diversas 

variáveis nos processos relacionados a resíduos sólidos, para a elaboração de um plano de 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos, esta dissertação busca avançar no 

conhecimento, ao ampliar o campo de estudo para toda a estrutura física da loja de 

supermercados. 

 Nesse alinhamento, esta pesquisa pretende, ainda, contribuir, ao disponibilizar 

informações sobre a realidade do sistema de gestão de resíduos sólidos em supermercados, ou 

seja, um PGRS com foco no setor específico, com o propósito de apresentar práticas 

gerenciais, que incorporem a este particular sistema de gestão, resultados positivos para a 

melhoria da qualidade ambiental. 

 Dessa maneira, com base na análise dos benefícios e das dificuldades de implantar o 

gerenciamento de resíduos sólidos em uma das lojas da rede de supermercados situada no 
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estado do Paraná, espera-se que esta pesquisa contribua para a elaboração de um PGRS que 

contenha todas as diretrizes exigidas pela legislação, e que esse instrumento vá muito além de 

uma obrigação legal, isto é, que reflita a realidade prática dessa gestão.  

 Ainda, como contribuição empírica, busca-se que essa pesquisa possa servir de 

orientação para a disseminação de práticas empresariais na gestão de resíduos, passíveis de 

implementação em qualquer tipo de organização geradora de resíduos, independentemente de 

seu porte, mas especificamente do ramo alimentício. 

 Além de evidenciar as possibilidades de contribuição para as empresas inseridas no 

contexto do corpus deste trabalho, este estudo se torna relevante ao discutir a gestão dos 

resíduos sólidos e a implantação do PGRS em uma rede de supermercados, temas ainda 

incipientes no âmbito acadêmico, contribuindo, dessa maneira, para o desenvolvimento de 

estudos dessa temática. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

 Visando efetivar os objetivos propostos nesta dissertação, o presente estudo está 

dividido em seis capítulos. No primeiro deles, além de incluir esta introdução, elencam-se 

fatores iniciais importantes para o desenvolvimento do trabalho, como a contextualização e a 

apresentação do problema de pesquisa, o questionamento traçado, os objetivos a serem 

alcançados, a justificativa e a contribuição da produção técnica para a realização do estudo.  

 O segundo capítulo, por sua vez, lança mão das bases teóricas e práticas que nortearam 

a construção do problema da pesquisa e os demais aspectos a ele ligados. Dessa forma, 

apresentaram-se os pressupostos teóricos assumidos para o desenvolvimento do estudo, de 

modo a contemplar algumas abordagens sobre Sustentabilidade, Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, Gestão de Resíduos Sólidos, Ferramentas para Gestão de Resíduos Sólidos 

e Experiências Similares no Brasil. 

 Ao se tratar, no terceiro capítulo, da metodologia utilizada neste trabalho, dispuseram-

se parâmetros, a fim de delinear esta pesquisa, sobretudo no que diz respeito ao 

enquadramento metodológico, aos procedimentos de coleta e de análise de dados e às 

limitações metodológicas e técnicas desta pesquisa. 

 O quarto capítulo, na sequência, foi o responsável por caracterizar a organização em 

que se desenvolveu o presente estudo, uma loja de uma rede de supermercados, no estado do 

Paraná. Ainda, no quarto capítulo, analisam-se e interpretam-se os resultados obtidos, por 
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meio da elaboração do diagnóstico da situação-problema e apresentam-se os pontos de 

melhoria que foram identificados. 

 No quinto – e penúltimo – capítulo, dispõe-se sobre a contribuição do presente 

trabalho para a prática da organização investigada, a partir da apresentação da elaboração do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e dos planos de ação para a 

implantação dessa gestão. Ainda nesta oportunidade, elencam-se os resultados alcançados por 

meio da abordagem da pesquisa-ação. 

 No último capítulo, o sexto, procede-se à elaboração das considerações finais do 

presente trabalho.  
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2 REFERÊNCIAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 

 Este tópico aborda as temáticas relacionadas ao estudo, contemplando algumas 

abordagens teóricas sobre Sustentabilidade, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Gestão de 

Resíduos Sólidos, Ferramentas para Gestão de Resíduos Sólidos e Experiências Similares no 

Brasil. Nos parágrafos subsequentes, discorre-se sobre cada uma delas. 

 

2.1 SUSTENTABILIDADE 

 

 A expressão “desenvolvimento sustentável” se tornou popular após a Conferência das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, em 

1992, embora a denominação já existisse, sob outros formatos, desde a Conferência de 

Estocolmo, em 1972 (BARBIERI; SILVA, 2011). 

 A definição de desenvolvimento sustentável, encontrada no Relatório de Brundtland é 

citada como “[...] um processo de mudança em que a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão 

em harmonia”, para que as necessidades humanas possam ser satisfeitas atualmente e no 

futuro (WCED, 1987, n.p.).  

 Paulista, Varvakis e Montibeller-Filho (2008) argumentam que não há consenso a 

respeito da definição de desenvolvimento sustentável, e que a proposição mais aceita 

congrega um equilíbrio entre as possibilidades de crescimento e as ponderações de bem-estar 

da sociedade. De forma complementar, Pearce (1998) ressalta que o desenvolvimento 

sustentável envolve um padrão de mudanças econômicas, estruturais e sociais. 

 Vale lembrar que, inicialmente, a sustentabilidade ambiental foi pautada por princípios 

preservacionistas e que, aos poucos, passou a se relacionar com os riscos de escassez 

(GUILHERME, 2007). Assim, fica claro que as soluções isoladas são apenas paliativas e que 

será, portanto, necessário modificar nosso modo de vida para restaurar a qualidade do meio 

ambiente (AFONSO, 2006).  

 Ampliando essa explanação, Silva Júnior, Andrade, Farias, Telesforo, Souza e Ramos 

(2011) destacam que três componentes básicos – o social, o econômico e o ambiental – 

aparecem em um novo modelo de desenvolvimento sustentável denominado de triple bottom 

line. Esses três componentes, embora sejam interdependentes, se relacionam mutuamente e 

estão integrados uns aos outros em meio à tomada de decisões sobre o desenvolvimento do 

futuro.  
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 Aliada a esse fator, a questão ambiental diz respeito aos limites da exploração da 

natureza pelo homem e do conflito existente entre o progresso econômico e o equilíbrio 

ecológico do planeta (BATISTA, 1993). Tem-se, pois, que esse tema deve ser considerado 

como um dos maiores desafios que o meio empresarial enfrentará nos próximos anos, décadas 

e séculos (BATTERMAN, 2003).  

 Nesse alinhamento, Silva Júnior et al. (2011) discorrem sobre o fato de que o 

desenvolvimento sustentável não é um processo harmônico e sem conflitos de interesses, 

muito menos fácil e sem dificuldades, mas sim um processo de mudança em relação ao 

desenvolvimento, no qual a utilização dos recursos ambientais, a indicação de investimentos, 

os rumos das inovações tecnológicas e as novas estruturas organizacionais devem estar 

alinhados às necessidades das atuais e das futuras gerações.  

 Segundo Campos (1996), o assunto ambiental é uma questão multidisciplinar, que, 

para ser solucionada, necessita da participação coletiva, pois as restrições legais estão se 

tornando cada vez mais rigorosas, no intuito de evitar a exaustão dos recursos naturais. Nesse 

sentido, empreendedores de todo o mundo estão sendo pressionados a adotar políticas 

ambientais e, mais do que isso, a incorporá-las ao planejamento estratégico como uma rotina, 

para, posteriormente, colocá-las em prática.  

 Por sua vez, os clientes estão cada vez mais exigentes, dando preferência a produtos 

que agridam menos ou definitivamente não agridam o meio ambiente. Woerd e Brink (2004) 

mencionam estudos realizados que revelam que muitas empresas já desenvolvem suas 

estratégias direcionadas aos objetivos sociais e ambientais, com vistas a satisfazer esse perfil 

consumidor mais ambientalmente exigente.  

 Desse modo, a inclusão das dimensões sociais e ambientais requer novas ferramentas e 

modelos de gestão, tarefa essa que deve ser cumprida por empresas, instituições de ensino e 

pesquisa, órgãos governamentais e organizações da sociedade civil (BARBIERI e SILVA, 

2011). A gestão ambiental é, assim, motivada por uma ética ecológica e por uma preocupação 

com o bem-estar das futuras gerações, em que seu ponto de partida é uma mudança de valores 

na cultura organizacional (TACHIZAWA; ANDRADE, 2008), pelo que se torna evidente a 

necessidade de as empresas desenvolverem ações na busca pela sustentabilidade empresarial. 

 

2.1.1 Sustentabilidade Empresarial 

 

 No meio empresarial, os apelos para a incorporação da variável ambiental na definição 

das estratégias decorrem do entendimento de que, em um futuro breve, os negócios poluidores 
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perderão competitividade e o comprometimento com a conservação do meio ambiente será 

um limitador das atividades econômicas (BARBIERI, 2007). Essa perspectiva pode parecer 

ameaçadora, mas várias empresas já vislumbraram a preocupação com o meio ambiente como 

uma oportunidade de fortalecimento dos negócios. 

 Desse modo, as organizações, mesmo considerando o fator ambiental em suas 

estratégias e ações, não podem deixar de se preocupar com sua situação econômico-financeira 

e com sua atuação no mercado (KREIN; ABICHT; CEOLI, 2014). Dessa forma, a análise de 

investimento é imprescindível nas organizações que possuem projetos ambientais, pois certos 

volumes de investimentos podem não proporcionar o resultado esperado (BERTOLINI; 

ROJO; LEZANA, 2012). 

 Rohrich e Cunha (2004) evidenciam que, historicamente, países como o Brasil, em 

virtude do atraso em aspectos tecnológicos, educacionais e sociais, priorizaram o 

desenvolvimento econômico sem tentar conciliá-lo com o meio ambiente. Entretanto, 

entende-se que, nos últimos anos, houve um crescimento, no Brasil, da gestão socioambiental, 

que inclui a combinação de boas práticas administrativas com a preservação da natureza, 

aumentando os compromissos da empresa com as necessidades e as expectativas de seus 

stakeholders e com o ecossistema (FERREIRA, 2012). 

 Nessa perspectiva, o novo gestor deve desenvolver seu trabalho pautado em 

princípios, transparência, diálogo constante com públicos diversos, além de gerar valor em 

três dimensões: econômica, social e ambiental. A nova lógica impacta decisivamente na 

percepção sobre a organização e nos critérios para a tomada de decisão, pois o gestor passa a 

ser o solucionador de problemas socioambientais ao invés de gerador de impactos adversos 

(ALIGLERI; ALIGLERI; KRUGLIANSKAS, 2009). 

 De acordo com Bonilla, Almeida, Giannetti e Huisingh (2010), uma maior inserção da 

variável ambiental nas estratégias empresariais e a transição para uma sociedade mais 

sustentável, está intimamente ligada à adoção das seguintes ações ambientalmente saudáveis: 

uso mais eficiente e consciente de matérias-primas e de fontes de energia não renováveis e 

renováveis; redução de emissões e de impactos ambientais e implementação mais ampla de 

sistemas de gerenciamento do ciclo de vida do produto.  

 Conforme exposto por Barbieri (2007), qualquer abordagem de gestão ambiental de 

uma empresa visando à correção, à prevenção ou ao foco estratégico em produtos ou 

processos requer a identificação e a análise de impactos ambientais, para, então, determinar 

medidas de ação dentro das conformidades da legislação e da própria política da organização.  
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 Nessas condições, a política ambiental não deve ser vista como mera formalidade ao 

atendimento à legislação e às normas ambientais aplicáveis, mas sim como um instrumento 

importante para o sucesso empresarial, pois, além de cumprir a lei, fortalece a imagem da 

organização (VALLE, 2002).  

 Ainda que os investimentos em gestão ambiental estejam relacionados aos fatores 

competitivos, existem outros elementos que determinam a realização de tais aplicações. Dessa 

forma, o gestor – que antes via a questão ambiental como um fator de aumento de custos do 

processo de fabricação – se depara com vantagens competitivas e com oportunidades 

econômicas de uma gestão responsável com relação aos recursos naturais (BRANDALISE; 

BERTOLINI; LEZANA; POSSAMAI, 2009). 

 De acordo com Tachizawa e Andrade (2008), as empresas apresentam soluções para 

alcançar o desenvolvimento sustentável e, ao mesmo tempo, aumentar a lucratividade de seus 

negócios, exigindo gestores organizacionais que sejam preparados para fazer frente a tais 

demandas e que tenham habilidade para adaptar as questões ambientais aos objetivos 

econômicos de seus negócios.  

 As técnicas desenvolvidas para aumentar a produtividade podem ser vistas como 

ferramentas implícitas de gestão ambiental, considerando que um dos fatores dos problemas 

ambientais se refere ao uso dos recursos naturais. Portanto, reduzir o consumo desnecessário 

de energia, reaproveitar materiais usados, fazer manutenção preventiva, evitar retrabalho e 

perdas de materiais são exemplos de práticas empresariais positivas em relação ao meio 

ambiente (BARBIERI, 2007).  

 Na construção de sua sustentabilidade, as empresas devem estabelecer uma visão de 

planejamento e de operação, em todos os seus processos, que contemplem o curto, o médio e 

o longo prazo. Para tal, são fatores vitais para a organização: o emprego de ferramentas, como 

a ecoeficiência, que assegurem uma produção com maior eficiência, com menor utilização de 

matéria-prima e de recursos naturais, garantindo, dessa maneira, uma atuação empresarial 

socialmente responsável (DEMAJOROVIC, 2006). 

 Complementando essa visão, Almeida (2002) considera que uma organização 

sustentável é aquela que busca inserir a ecoeficiência em todas as suas ações e decisões, 

incessante e permanentemente, no intuito de produzir mais e melhor, com menos matéria-

prima, menos poluição, menos uso dos recursos naturais e maior responsabilidade social.  

 O ideal, nesse sentido, é adotar estratégias preventivas, primando pela redução ou pela 

eliminação da geração de resíduos, além da produção mais limpa (P+L), que pode ser uma 

importante aliada na gestão de resíduos, pois tem como objetivo aumentar a eficiência no uso 



32 

 

de matérias-primas, água e energia, por meio da não geração, da minimização ou da 

reciclagem de resíduos (OLIVEIRA; ALVES, 2007). 

 Nessa lógica, Souza (2000) considera que, ao não ser possível evitar o consumo, deve-

se procurar a reutilização, por meio da reciclagem. Assim, a reciclagem é feita por meio de 

um processo industrial, que transforma o resíduo pós-consumo em matéria-prima secundária, 

além de economizar energia, recursos naturais e inserir novamente ao ciclo produtivo o que 

seria descartado como lixo.  

 Diante do exposto, a aparente utopia de um meio ambiente que relacione 

harmonicamente o desenvolvimento, a sustentabilidade ambiental, a qualidade de vida e a 

igualdade social só será possível a partir de muita reflexão, de boa vontade e de esforço 

pessoal e comunitário (FADINI; FADINI, 2001). A responsabilidade, então, para a 

problemática do lixo, cabe não apenas ao governo e às empresas, mas à sociedade em geral. 

Nesse contexto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi criada no intuito de contribuir 

para a resolução deste problema. 

 

2.2 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) 

 

 Reveilleau (2011) destaca a importância da aprovação da Lei nº 12.305/2010, que 

regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e suas diretrizes, ao ressaltar 

que, percebe-se a unanimidade no reconhecimento da PNRS como um marco legal importante 

e necessário para a gestão dos resíduos sólidos no Brasil. Nesse sentido, a PNRS, além de 

estabelecer diretrizes e normas de abrangência nacional, responsabiliza, os geradores de 

resíduos, cada um a seu modo, governo, empresas e consumidores.  

 A Lei nº 12.305/2010 define como gerenciamento de resíduos sólidos o conjunto de 

ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e dos rejeitos, de acordo com 

o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos exigidos na forma desta lei (BRASIL, 2010). 

 A PNRS estabelece, então, princípios, objetivos, instrumentos – inclusive 

instrumentos econômicos aplicáveis – e diretrizes para a gestão integrada e para o 

gerenciamento de resíduos sólidos, indicando as responsabilidades dos geradores, do poder 

público e dos consumidores. Ainda, define os princípios importantes, como o da prevenção e 

o da precaução, o do poluidor pagador, o da ecoeficiência, o da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o do reconhecimento do resíduo como bem 
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econômico e de valor social, o do direito à informação e ao controle social, entre outros 

(BRASIL, 2010). 

 Nesse contexto, vale destacar que um dos objetivos fundamentais estabelecidos pela 

Lei nº 12.305/2010, de acordo com o escopo do artigo 9º de referida legislação que além da 

instituição da PNRS, é o de estabelecer a ordem de prioridade para a gestão dos resíduos, que 

deixa de ser voluntária e passa a ser obrigatória: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente correta dos 

rejeitos (BRASIL, 2010). 

 A PNRS define o regime de responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de vida de 

diversos produtos. Além disso, determina, também, planos, programas, objetivos e prazos, 

que obrigam os principais agentes do mercado – governo, indústria, comércio, importadores, 

prestadores de serviços e consumidores – a promoverem a destinação adequada dos resíduos 

sólidos gerados na manufatura e o pós-consumo de diversos produtos. Institui, ainda, a 

implantação da logística reversa, visando a reciclar, a reinserir e a reaproveitar os resíduos na 

cadeia produtiva, objetivando a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos finais 

desses processos e promovendo a inserção social de grupos de catadores de material 

reciclável (DEMAJOROVIC; MIGLIANO, 2013). 

 A gestão integrada, sustentável e participativa, é um conceito interdisciplinar e em 

construção, que pode ser compreendido de várias formas. Günther e Grimberg (2006) 

destacam seu entendimento a partir de três níveis relacionados: a) as etapas da operação: 

geração, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, reaproveitamento de recicláveis e 

de biomassa e disposição final com recuperação energética; b) a busca da intersetorialidade 

pela administração pública, articulando as diferentes áreas do governo envolvidas com a 

temática dos resíduos sólidos nas várias esferas de governo; e c) o envolvimento de múltiplos 

agentes sociais em ações coordenadas pelo poder público, buscando ações articuladas entre 

governo, setor privado e sociedade.  

 Nessa visão, a coleta seletiva é um fator essencial na gestão integrada de resíduos 

sólidos, devido a muitos aspectos positivos, a exemplo de tornar normal o hábito da separação 

do lixo na fonte geradora para o seu aproveitamento, inserir a educação ambiental com vistas 

à redução do consumo e do desperdício, promover trabalho e renda e melhorar a qualidade da 

matéria orgânica para a compostagem (RIBEIRO; BESEN, 2007).  

Assim, considerando que o gerenciamento de resíduos sólidos deve seguir as 

disposições legais estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), 

tem-se que uma das obrigações estabelecidas é a de que diversos tipos de empreendimentos 
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pertencentes a vários setores da economia são obrigados a elaborar o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos (PGRS). Dentre estes tipos de empreendimento, encontra-se o ramo de 

supermercados. 

Desse modo, todas as ações de gestão de resíduos sólidos devem ser precedidas pela 

elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos, que, por sua vez, deve contemplar os 

aspectos referentes à geração, à segregação, ao acondicionamento, ao armazenamento, à 

coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final dos resíduos sólidos. A partir desses 

aspectos, é possível estabelecer os detalhamentos para a implantação, a operacionalização e o 

monitoramento de um sistema de gestão de resíduos. A definição de procedimentos para cada 

etapa do sistema e do próprio plano deve se pautar na legislação e nas normas ambientais 

vigentes (REICHERT; TEIXEIRA, 2009).  

  

2.2.1 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

 

 A Lei Federal nº 12.305/2010 não dispensa nenhum agente dos processos da geração à 

disposição final do resíduo, ou seja, não há dispensa em meio às responsabilidades pelos 

impactos ambientais durante o ciclo de vida do produto.  Essa legislação prevê, ainda, que os 

geradores de resíduos sólidos, incluindo as empresas, devem elaborar um Plano de 

Gerenciamento de tais resíduos, o qual deve contemplar ações de gerenciamento, ações 

preventivas e corretivas para situações de gerenciamento inadequado ou de acidentes e metas 

de redução na geração de resíduos sólidos. Com essa legislação – que deve ser inserida nas 

atividades empresariais –, a logística reversa de pós-consumo é considerada um processo da 

gestão ambiental (RAIMUNDINI; SOUZA; LUCENA, 2014). 

 O objetivo do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é reduzir a 

geração de resíduos sólidos, pelo que deve orientar o correto acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final de tais resíduos. Não 

obstante a isso, o PGRS deve indicar e descrever as ações referentes ao manejo de resíduos 

sólidos e demonstrar a estratégia geral da organização pela geração dos resíduos, a fim de 

resguardar a saúde humana e o meio ambiente (CURITIBA, 2004). 

 De acordo com Lima (1997), gerenciar os resíduos de forma integrada consiste em 

articular ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, que uma 

administração desenvolve, apoiada em critérios sanitários, ambientais e econômicos, para 

coletar, tratar e dispor o lixo de um determinado empreendimento. Dessa forma, acompanhar 

todo o ciclo dos resíduos, da geração à disposição final, utilizando-se das técnicas e das 
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tecnologias mais compatíveis com a realidade local, visando o cumprimento dessas 

prerrogativas. 

 Um Plano de Gerenciamento e uma gestão de resíduos bem elaborados e executados 

orientam as organizações no sentido de buscar as melhores formas de destinação de resíduos 

ou tecnologias existentes para tratá-los, do ponto de vista ambiental, técnico e 

socioeconômico. Sugere-se, pois, uma alavancagem no processo de reciclagem, ainda que, 

dentre todos os benefícios proporcionados, o maior deles ainda seja a preservação dos tão 

escassos recursos naturais, explorados, nos últimos tempos, de maneira insustentável 

(TENÓRIO; ESPINOSA 2009). 

 O gerenciamento consiste em aspectos tecnológicos e operacionais, que envolvem 

fatores administrativos, gerenciais, econômicos, ambientais e de desempenho de 

produtividade e qualidade. Relaciona-se, também, o gerenciamento, à prevenção, à redução, à 

segregação, à reutilização, ao acondicionamento, à coleta, ao transporte, ao tratamento, à 

recuperação de energia e à destinação final de resíduos sólidos (LIMA, 1997). 

Do ponto de vista social, a doação de resíduos, por sua vez, também se apresenta de 

maneira muito interessante, pois beneficia diversas famílias, cujo sustento advém 

exclusivamente dos materiais recicláveis. Cabe salientar que os ganhos que advêm da coleta 

seletiva, quando da existência de um efetivo Plano de Gerenciamento de Resíduos, o qual 

resulta no fomento para o segmento dos sucateiros e para a indústria de reciclagem, 

permitindo a geração de novos empregos, favorecem principalmente a classe social de menor 

renda (ROCHA, 2009).  

 Para um gerenciamento eficaz, o primeiro ponto a ser observado na elaboração do 

PGRS, é que o mesmo deverá ser constituído de forma a respeitar a legislação vigente, e, 

portanto, deve conter os requisitos mínimos exigidos pela PNRS, que são apresentados no 

próximo subitem.  

 

2.2.2 Conteúdo Mínimo Exigido pela Lei nº 12.305/2010 para a Elaboração do PGRS 

 

 Todas as ações de gerenciamento de resíduos sólidos necessitam ser precedidas pela 

elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos. Este plano, por sua vez, deve 

contemplar os aspectos referentes à geração, à segregação, ao acondicionamento, ao 

armazenamento, à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final dos resíduos. A 

partir destas etapas, é possível estabelecer os detalhamentos para a implantação, a 
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operacionalização e o monitoramento de um sistema de gerenciamento de resíduos 

(REICHERT; TEIXEIRA, 2009).  

 Segundo a PNRS (BRASIL, 2010), um Plano de Gerenciamento de Resíduos deve 

conter a descrição do empreendimento ou da atividade; o diagnóstico dos resíduos sólidos 

gerados – origem, volume e caracterização –, incluindo os passivos ambientais a eles 

relacionados; a definição dos responsáveis pelas etapas do gerenciamento e dos 

procedimentos operacionais; a identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas 

com outros geradores; as ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 

gerenciamento incorreto ou acidentes; as metas e os procedimentos relacionados à 

minimização da geração de resíduos sólidos e à reutilização e reciclagem; entre outros. 

 De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o artigo 21º, da Lei nº 

12.305/2010, descreve o conteúdo mínimo para o desenvolvimento do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010): 

 

II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o 

volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles 

relacionados;  

III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do 

Suasa e, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos 

sólidos;  

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador;  

IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 

geradores;  

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de 

gerenciamento incorreto ou acidentes;  

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos 

sólidos e, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e 

do Suasa, à reutilização e reciclagem;  

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, na forma do art. 31;  

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos 

sólidos;  

IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da 

respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama.  

 

 O PGRS deverá, ainda, atender ao disposto no plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos 

do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa). A 

inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta a 
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elaboração, a implementação ou a operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (BRASIL, 2010).  

 Ainda de acordo com o artigo 33º da PNRS, os fabricantes, os importadores, os 

distribuidores e os comerciantes são obrigados a estruturar e a implementar sistemas de 

logística reversa mediante o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor. Esse artigo se 

refere às embalagens de agrotóxicos, às pilhas, às baterias, aos pneus, aos óleos lubrificantes, 

às lâmpadas fluorescentes e aos produtos eletroeletrônicos (BRASIL, 2010). 

 A organização deverá, na elaboração, na implementação, na operacionalização e no 

monitoramento de todas as etapas do PGRS, incluir o controle da disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, e, ainda, designar um responsável técnico devidamente 

habilitado para esse gerenciamento (BRASIL, 2010).  

 Não obstante a isso, deverão ser mantidas, na empresa, informações atualizadas e 

disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras 

autoridades, que deem conta de informar de maneira completa sobre a implementação e a 

operacionalização do plano sob sua responsabilidade (BRASIL, 2010).  

 Desse modo, o PGRS é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento ou da atividade pelo órgão competente do Sisnama. Nesse caso, a aprovação 

do PGRS no que se refere aos empreendimentos e às atividades, não sujeitos a licenciamento 

ambiental, cabe à autoridade municipal competente (BRASIL, 2010).  

 

2.3 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 Segundo Demajorovic (1995), o termo “lixo” foi substituído por “resíduos sólidos”, os 

quais – anteriormente percebidos como meros subprodutos do sistema produtivo – passaram a 

ser vistos como responsáveis por graves problemas de degradação ambiental. Nesse contexto, 

deve-se ter em mente que, quando se discute sobre resíduos sólidos, é importante ressaltar que 

estes ainda incluem os resíduos produzidos em casa, além do vidro, da garrafa PET, dos 

plásticos em geral e de outros produtos cuja matéria-prima causa danos irreversíveis ao meio 

ambiente. 

 Para solucionar essa problemática, há que se especificar três grupos de atores sociais 

que estão interligados: a) o poder público, que tem o poder de estabelecer políticas públicas 

para gestão de resíduos e tributação da cadeia produtiva; b) a população, que necessita ser 

conscientizada quanto aos benefícios da redução do lixo jogado fora e da reciclagem; e c) a 
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cadeia produtiva, que pode desenvolver estratégias e táticas para a gestão do processo de 

reversão das embalagens ao ciclo produtivo (GRIMBERG, 2005).  

 No que tange a essa gestão, Guarnieri (2011) expõe que, ao mesmo tempo em que as 

empresas precisam reorganizar seus processos, esse gerenciamento agrega um valor de 

marketing positivo para a organização, pois o mercado consumidor cada vez mais almeja 

produtos que sejam concebidos a partir de processos mais limpos, ou seja, almeja processos 

produtivos que tenham como objetivo a redução e o controle dos impactos sobre o meio 

ambiente. 

 As empresas, desse modo, são cada vez mais cobradas para irem além da obrigação de 

respeitar as leis, de pagar impostos e de prover condições apropriadas a seus funcionários. As 

que conseguem ir além dessas cobranças são beneficiadas com a valorização de sua imagem 

(GUIMARÃES, 2011). Não obstante a isso, observa-se que, nos últimos anos, que essa 

cobrança passou a preocupar as organizações que buscam ser reconhecidas, pelo mercado, 

como ambientalmente corretas, tendo, para tanto, que inserir a váriavel ambiental em suas 

atividades, planejando corretamente a produção e a disposição de seus resíduos gerados 

(FARIAS, GOES; SILVA JUNIOR, 2010). 

 Dessa forma, a gestão integrada de resíduos sólidos vem a contribuir para a resolução 

do problema gerado pelos resíduos, tendo sido definida como o conjunto de ações voltadas 

para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões 

política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável (MORETTI; LIMA; CRNKOVIC, 2011).  

 De acordo com Mota (2006), ainda, a redução e o reaproveitamento de resíduos 

sólidos estão relacionados à conscientização da comunidade a respeito da renovação dos 

recursos naturais, à menor exploração dos recursos, à geração de emprego e renda, à 

diminuição do consumo de energia e água, à redução da poluição do ar e à menor quantidade 

dos resíduos destinados aos aterros sanitários. 

 Em vista disso, as atividades de reciclagem e a gestão de resíduos de diversos produtos 

– metais, vidros, papéis, plásticos, pneus, entre outros – objetivam preservar as matérias-

primas e economizar energia, no processo produtivo, pois todos os modelos de produção de 

energia geram, de alguma forma, impactos ambientais significativos (HU; SHEU, 2013), além 

de evitar possíveis riscos de toxidade que possam pôr em risco a saúde humana (HATAMI-

MARBINI; TAVANA; MORADI; KANGI, 2013).  

 Albuquerque, Rizzati Junior, Rizzati, Sarmento e Tissot (2010), nesse modelo, 

destacam que a reciclagem é um reprocessamento do resíduo, de maneira a transformá-lo em 
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um produto que será novamente inserido no mercado, com características e funções alteradas 

do produto original. Porém, ressalta-se que o processo de transformação de resíduos em 

coprodutos tem algumas ressalvas, pois os benefícios ambientais somente serão alcançados se 

o reprocessamento do resíduo resultar em maior eficiência do que a utilização de matérias-

primas virgens (BAUTISTA-LAZO; SHORT, 2011). 

 Segundo Brasil e Santos (2007) a utilização racional de energia e de recursos naturais 

é promovida por programas de gerenciamento integrado de resíduos, isto é, por um conjunto 

de ações que envolvem a geração, a segregação, a coleta, o tratamento e a disposição final 

adequada.  

 Nesse aspecto, o anseio efetivo de mudança da cultura organizacional adquire 

centralidade, trazendo à tona a necessidade de se reavaliar crenças, valores, posturas e 

práticas, que anteriormente eram conduzidos por meio do planejamento de curto-prazo, da 

ênfase na produção ilimitada e da orientação para os processos internos dos empreendimentos 

(GONÇALVES-DIAS, 2006).  

 Neste sentido, Waite (1995) apresenta os aspectos positivos da coleta seletiva, como a 

redução do uso de matéria-prima, de recursos naturais, de energia; a diminuição do volume de 

lixo enviado para os aterros sanitários; e a minimização dos impactos ambientais decorrentes 

desta coleta.  

 A reciclagem pode, dessa forma, ser considerada como um método que resulta de série 

de procedimentos, por meio dos quais produtos – que seriam descartados no lixo ou que estão 

no lixo – acabam sendo coletados, separados e processados para serem utilizados como 

matéria-prima na manufatura de produtos anteriormente confeccionados somente com 

matéria-prima virgem (FADINI; FADINI, 2001).  

 De acordo com Sánchez e Castro (2011), para se programar um sistema eficiente e 

sustentável, faz-se necessário que se respeite a hierarquia das etapas de gestão pela seguinte 

ordem:  

 a) prevenção: medidas que visam a evitar a geração de resíduos ou sua redução; 

b) reutilização: separação, ainda na fonte, de materiais que podem ser reutilizados de                             

maneira a prolongar a vida útil do produto; 

c) reciclagem: recuperação de materiais descartados que possam ser transformados 

novamente em matéria-prima para a fabricação de novos produtos; 

d) valorização: todo procedimento que permita o aproveitamento dos recursos contidos 

nos resíduos, com proteção à saúde humana e ao meio ambiente; 
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e) eliminação: forma da disposição final dos resíduos de modo a ser realizada sem 

colocar em risco a saúde humana e o meio ambiente. 

 Para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, a ABNT NBR 10004/2004 

estabelece os níveis de periculosidade e as alternativas mais adequadas para destinação dos 

mesmos, que podem ser enquadrados em três classes: a) classe I: resíduos perigosos, que são 

os que apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente. Nesta classe estão inclusos os resíduos 

inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos e patogênicos; b1) classe II A: resíduos não-inertes, 

que são os que não apresentam periculosidade e que têm como característica a 

combustibilidade, a biodegradabilidade ou a solubilidade em água. Esta classe é composta 

basicamente pelos lixos domésticos; e b2) classe II B: resíduos inertes, que são os resíduos 

que não se degradam quando dispostos no solo. 

 Os resíduos sólidos podem, ainda, ser classificados como secos e molhados. Os secos 

são papéis, metais, couros, tecidos, vidros, madeira, guardanapo, papel toalha, pontas de 

cigarro, isopor, lâmpadas, cerâmica, porcelana, espumas e cortiços, ao passo que os molhados 

são restos de comida, cascas e bagaços de frutas e de verduras, ovos, legumes e alimentos 

estragados (GUARNIERI, 2011). 

 Dessa forma, ao se proceder à classificação e à segregação dos resíduos corretamente, 

tem-se o que Guarnieri (2011) afirma como sendo uma das principais etapas para a destinação 

adequada dos mesmos. Isso porque a segregação ou a separação é a triagem de materiais por 

seu tipo, a exemplo do papelão, do plástico, dos vidros, dos orgânicos e de muitos outros 

(RAZZOLINI FILHO; BERTÉ, 2008). 

 Para facilitar o processo de separação dos resíduos, pode ser utilizado, recipientes de 

armazenamento de resíduos, com as cores do código apresentado pela Resolução Conama nº 

275/2001. Assim, além de promover a correta segregação dos resíduos, o código de cores 

serve, também, como alerta para que os funcionários tomem as devidas precauções no 

manuseio dos resíduos, evitando, dessa forma, acidentes. O código de cores é apresentado da 

seguinte maneira:  

 a) azul – papel/papelão; 

 b) vermelho – plástico; 

 c) verde – vidro; 

 d) amarelo – metal; 

 e) preto – madeira; 

 f) laranja – resíduos perigosos; 

 g) branco – resíduos de serviços de saúde; 
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 h) roxo – resíduos radioativos; 

 i) marrom – resíduos orgânicos; 

 j) cinza – resíduo geral não reciclável. 

 O correto acondicionamento dos resíduos deve ser realizado em recipientes adequados 

às características deles, a fim de evitar riscos ao trabalhador e ao meio ambiente O recipiente, 

portanto, deverá ter correto fechamento e vedação, no intuito de evitar vazamentos ou ruptura 

dos mesmos e, ainda, ter os símbolos de identificação, de acordo com o tipo de resíduo 

acondicionado. Os funcionários envolvidos nas operações de acondicionamento e de 

transporte dos resíduos devem utilizar equipamentos de proteção individual para esse 

manuseio (SÁNCHEZ; CASTRO, 2011). 

 Vale destacar que, a reciclagem resulta em alguns benefícios, tais como: a diminuição 

da quantidade de lixo a ser aterrado, o que faz com que, consequentemente, aumente a vida 

útil dos aterros sanitários; a preservação dos recursos naturais; a economia de energia; a 

redução da poluição do ar e das águas; e a geração de empregos, com a criação de indústrias 

recicladoras. A reciclagem, contudo, não pode ser vista como a principal solução para a 

problemática do lixo, e sim como um componente de um conjunto de soluções (FADINI; 

FADINI, 2001). Nesse contexto, podem ser encontradas diversas ferramentas para a gestão de 

resíduos sólidos. 

 

2.4 FERRAMENTAS PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Na atual conjuntura, em que se encontra a problemática em torno da geração e da 

gestão de resíduos, é de extrema relevância que os empreendimentos desenvolvam suas 

atividades com mais eficiência, inserindo a sustentabilidade em suas rotinas de trabalho, em 

especial no que diz respeito à adoção de processos produtivos menos agressivos. Para tanto, 

muitas são as políticas e as ações ambientais disponíveis para as organizações empresariais 

que estão dispostas a reduzir seus resíduos e a gerenciá-los corretamente, tais como: a 

Produção mais Limpa (P+L), a Política dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar, Reciclar), os Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), os Programas de Educação Ambiental (PEA), os 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), além de várias outras (ORTH; BALDIN; 

ZANOTELLI, 2014). 

Diante de tantas ferramentas disponíveis para aplicação nas empresas, torna-se 

indispensável à utilização de processos de controle, a fim de averiguar a eficácia e a eficiência 

dos instrumentos de ação ambiental que estão sendo utilizados. A este respeito, Tachizawa 
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(2002) indica a utilização de indicadores alinhados às características das operações 

desenvolvidas pelo empreendimento, enquanto Campos, Melo e Meurer (2007) ressaltam a 

importância do monitoramento para alcançar os objetivos ambientais.  

 A consciência ambiental, que cresce consideravelmente a cada ano, o aumento dos 

problemas de descarte e a legislação mais severa obrigam as indústrias a se concentrarem, 

cada vez mais, em criar compatibilidade entre os processos de produção e as questões 

ambientais. Desse modo, as empresas necessitam abandonar as velhas tecnologias de fim-de-

tubo, ou seja, apenas tratar ou reciclar os resíduos e as emissões geradas, devendo inserir 

mecanismos para tentar reduzi-los ou eliminá-los, sendo que uma das tecnologias para a 

obtenção desse resultado é a implementação do conceito da Produção mais Limpa 

(OLIVEIRA; MACHADO, 2010), que será abordada a seguir. 

 

2.4.1 Produção Mais Limpa (P+L) 

 

 De acordo com Barbieri (2007), as empresas reagem de forma diferenciada à questão 

ambiental. Nesse sentido, a postura reativa se dá quando a organização reage somente para se 

adequar às exigências legais e do consumidor. A postura proativa, em contrapartida, é 

desenvolvida pela empresa, com a utilização de matérias-primas menos poluentes e de 

tecnologias mais limpas, com a finalidade de obter maior eficiência, ao reduzir custos e 

aumentar a produção. 

 Na visão de Oliveira e Gameiro (2014), as organizações necessitam não apenas se 

adequar às legislações ambientais, mas também estar um passo à frente em relação às 

variáveis de responsabilidade socioambiental, além de buscar o equilíbrio com a comunidade 

e o meio ambiente em que estão inseridos.  

 A metodologia P+L apresenta uma gestão proativa voltada ao processo produtivo da 

empresa, com vistas a amenizar os impactos ambientais negativos. Essa técnica consiste em 

eliminar toda e qualquer perda, pois a perda é tudo aquilo que não agrega ao produto ou ao 

serviço (OLIVEIRA; ALVES, 2007). 

 A P+L, além disso, tem caráter preventivo e sistêmico, eliminando os processos que 

incluem somente o tratamento de resíduos ou a reciclagem (FARIAS; GOES; SILVA 

JUNIOR, 2010). A adoção dos conceitos da P+L, por uma organização, aponta para o 

interesse de inserir tecnologias que substituam os tratamentos convencionais de fim-de-tubo 

ou end-of-pipe por transformações, no setor produtivo, com foco na prevenção e no controle 

de poluição na fonte (SILVA; MEDEIROS, 2006).   
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 O conceito de produção mais limpa (P+L), por sua vez, foi definido pelo United 

Nations Environment Programme (UNEP), no início da década de 1990, como sendo a 

aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada aos processos, aos 

produtos e aos serviços, para aumentar a ecoeficiência e para reduzir os riscos ao homem e ao 

meio ambiente (BARBIERI, 2007). A P+L se revelou uma importante ferramenta para a 

redução dos impactos no meio ambiente, ao se utilizar de recursos mais viáveis para a 

realidade das empresas (MELLO, 2002).  

 Na tentativa de ampliar esses conceitos, o Conselho Mundial Empresarial para o 

Desenvolvimento Sustentável (WBCSD, 2006) definiu tecnologia mais limpa como sendo a 

aplicação contínua de uma estratégia técnica, econômica e ambiental integrada aos processos, 

aos produtos e aos serviços, objetivando o aumento da eficiência no uso das matérias-primas, 

por meio da não geração, da minimização ou da reciclagem de resíduos e de emissões, com 

benefícios identificados na saúde ocupacional, no meio ambiente e na economia. Ainda, 

inclui, nessa abordagem, a análise dos 3R’s: redução, reutilização e reciclagem.  

 Em vista disso, a P+L pode ser utilizada por empresas de qualquer setor e porte, a 

partir de uma análise técnica, econômica e ambiental detalhada do processo produtivo, 

objetivando a identificação de oportunidades que possibilitem melhorar a eficiência, sem 

acréscimo de custos para a empresa (WEIHS; WEISSEL, 2005). Essa ferramenta envolve 

produtos e processos, estipulando uma sequência de prioridades a ser seguida: prevenção, 

redução, reutilização e reciclagem, tratamento com recuperação de materiais e energias, 

tratamento e disposição final (BARBIERI, 2007).  

 Para a implantação da P+L, é necessário um planejamento anterior à produção, para 

que haja menos refugos e rejeitos e, além disso, é, também, necessário o uso de materiais nos 

processos produtivos que causem menos danos ambientais e, ainda, que sejam mais fáceis de 

reciclar e de se decompor no meio ambiente (GUARNIERI, 2011). 

 A P+L é definida como uma estratégia empresarial de natureza preventiva, quanto ao 

gerenciamento ambiental. Sua aplicação visa a minimizar a emissão de resíduos na fase da 

produção e a aumentar a reutilização dos resíduos gerados nos processos produtivos. Isso quer 

dizer que a P+L desenvolve padrões para a eliminação de desperdícios e para a conservação 

de matérias-primas e de outros recursos utilizados na produção, como o acondicionamento 

adequado, a destinação de materiais ou resíduos tóxicos e atóxicos e os processos produtivos 

mais limpos, ao minimizar ou ao eliminar resíduos que se acumulam ao longo do espaço 

físico de produção.  
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 Compreende, ainda, a P+L, a maximização do reuso dos resíduos, seja por meio da 

reciclagem interna ou da reciclagem externa. Ambas as situações de reciclagem visam à 

redução dos riscos, tanto para o meio ambiente quanto para os seres humanos (MEDEIROS; 

CALABRIA; SILVA; SILVA FILHO, 2007). 

 Para Lemos (1998), a implementação da P+L orienta os empreendimentos a possíveis 

resultados tangíveis e intangíveis. Entre os tangíveis, pode-se citar: geração de inovações 

tecnológicas de processo, de produto e gerencial; benefícios advindos de vantagens 

comerciais; melhoria da competitividade, por meio da redução de custos ou da melhoria da 

eficiência; redução de custos com matérias-primas, bens de consumo, energia; ocorrências de 

melhorias econômicas de curto prazo; novas oportunidades de negócios; minimização dos 

riscos no campo das obrigações ambientais; e redução dos encargos ambientais causados pela 

atividade industrial.  

 Nos resultados intangíveis, os benefícios são: desenvolvimento econômico 

sustentável; melhoria da qualidade ambiental do produto; melhoria da imagem pública da 

empresa; aumento da eficiência ecológica; melhoria das condições de trabalho e elevação da 

motivação dos empregados; diversidade de benefícios para toda a sociedade; indução do 

processo de inovação dentro das empresas; e aumento da segurança dos consumidores dos 

produtos (LEMOS, 1998). 

 Após a identificação das causas da geração de cada resíduo, é necessária a reflexão 

sobre as possíveis oportunidades de mudança, ou seja, sobre as opções P+L para eliminar a 

geração dos resíduos, por meio de possibilidades de redução na fonte ou de reciclagem interna 

dos resíduos (OLIVEIRA; ALVES, 2007). 

 Para facilitar a implantação da P+L, o SEBRAE e o Conselho Empresarial Brasileiro 

para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) fecharam uma parceria para dar suporte às 

empresas interessadas em utilizar essa ferramenta, e desenvolveram um “Guia da Produção 

mais Limpa – Faça você mesmo”. 

 Esse guia consiste em apresentar a metodologia da P+L, que envolve algumas etapas a 

serem seguidas. O SEBRAE/CEBDS (2004) menciona as etapas da seguinte forma: 

a) planejamento e organização – comprometimento da direção e dos funcionários, e 

formação de equipes de trabalho; 

b) pré-avaliação e diagnóstico – estabelecimento de metas para a P+L e elaboração de 

fluxogramas com avaliação de entradas e de saídas; 

c) avaliação da P+L – identificação das ações que podem ser implementadas 

imediatamente e das que necessitam de análises adicionais mais detalhadas, por meio 
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de balanços de materiais e de energia e de informações das fontes e causas da geração 

de resíduos e emissões; 

d) estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental – seleção das oportunidades 

viáveis e documentação dos resultados esperados; 

e) implementação e plano de continuidade – implementação das opções selecionadas e 

garantia das atividades que mantenham a P+L, monitoração e avaliação das 

oportunidades implementadas, assim como planejamento das atividades que 

assegurem a melhoria contínua do processo por meio da P+L (SEBRAE/CEBDS, 

2004). 

 Salienta-se, por um lado, que, por mais que seja fundamental e acessível à utilização 

de programas como a P+L, muitos obstáculos ainda se configuram na aplicação desse tipo de 

processo, a exemplo de: barreiras organizacionais, sistêmicas, culturais, técnicas e, até 

mesmo, econômicas.  

 Por outro lado, tem-se que são muitos os benefícios para a organização que investe na 

P+L em seu sistema produtivo, a exemplo de benefícios financeiros, comerciais, ambientais e 

sociais. Com a utilização dessa ferramenta, os resíduos serão diminuídos ao máximo, de 

modo a gerar economia à organização, assim como reduzirá o uso de água e de energia 

(HINZ; VALENTINA; FRANCO, 2007). 

 Para os mesmos autores (2007), o instrumento da P+L, proporciona um incremento na 

produtividade da empresa, por meio de ações ecologicamente corretas, de maneira a facilitar a 

aplicação dos recursos com maior racionalidade, além de melhorar a imagem das empresas 

perante a sociedade, por meio de ações de preservação ambiental, a partir de processos e de 

produtos relacionados à aspectos como a redução de custos e a melhoria do desempenho 

ambiental. 

 As vantagens da implementação e das técnicas de P+L são extremamente relevantes 

para todos os envolvidos: do fornecedor à empresa, da empresa aos funcionários, dos 

funcionários ao meio ambiente, do meio ambiente à sociedade. Porém, os empresários são os 

maiores beneficiados com as vantagens conquistadas por esse processo para seu próprio 

empreendimento (MOLINARI; QUELHAS; NASCIMENTO FILHO, 2013). Outra 

ferramenta para a gestão de resíduos sólidos é a Logística Reversa, que será discutida no 

próximo tópico deste capítulo. 
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2.4.2 Logística Reversa (LR) 

 

 A Lei nº 12.305/2010 impõe à cadeia produtiva as responsabilidades pela recuperação 

e pela reciclagem das embalagens descartadas pelo consumidor (GRIMBERG, 2005). Para 

alcançar esse objetivo, as empresas brasileiras terão de mobilizar a cadeia produtiva, 

incluindo o consumidor, no sentido de recuperar as embalagens usadas. O fim de vida dos 

produtos, por tanto tempo ignorado pelas organizações, tem sido visto pelo mercado, no 

sentido de que, além de consistir em uma responsabilidade ambiental, é também em uma 

oportunidade econômica (PEREIRA, 2003). 

 Aliado a esse cenário, Geyer e Jackson (2004) apresentam uma previsão otimista do 

futuro. Para estes autores, as empresas que gerenciarem estrategicamente o fim da vida de 

seus produtos serão mais bem sucedidas, pois estarão desenvolvendo simultaneamente valor 

econômico e ambiental, ou seja, criando uma oportunidade ganha-ganha para o seu negócio. 

Desse modo, a maior parte das cadeias produtivas não se encerrará com a venda e entrega da 

mercadoria, mas terá que inserir, em seu ciclo, a gestão do fim da vida dos produtos. 

 A legislação ambiental se encaminha na direção de responsabilizar as empresas, cada 

vez mais, pelo ciclo de vida de seus produtos, o que significa ter a atribuição pela destinação 

de seus produtos, após a entrega aos clientes, e pelo impacto ambiental causado pelos 

resíduos gerados tanto durante o processo produtivo quanto após seu consumo (SOUZA; 

CAMARGO, 2005). Por consequência disso, será necessário estruturar canais que facilitem o 

retorno de produtos ao ciclo produtivo, prática conhecida como Logística Reversa (LR). 

 Um dos conceitos de Logística Reversa é o processo de planejamento, execução e 

controle eficiente dos custos relacionados às matérias-primas, ao estoque, aos produtos 

acabados e às informações, desde o ponto de consumo até o ponto de origem (ROGERS; 

TIBBEN-LEMBKE, 2001). Em outras palavras, a LR estuda as operações de fluxo reverso, 

que reintegram produtos usados e resíduos ao ciclo produtivo, não necessariamente na mesma 

indústria de onde se originaram (GONÇALVES-DIAS, 2006). 

 Sustenta-se, desse modo, que uma das possibilidades de economia de recursos é a 

implementação de programas de LR, que recupera resíduos sólidos e transforma em matéria-

prima, com minimização dos impactos ambientais e prejudiciais à saúde humana. Em vista 

disso, ao se realizar a opção dos materiais a serem utilizados, ainda na fase inicial de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D), deve ser levada em consideração a possível reciclagem e 

reutilização dos materiais (CHEMEL; RIESENMEY; BATTON-HUBERT; VAILLANT, 

2012; HATAMI-MARBINI et al., 2013).   
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 Para Leite (2009), os empresários não podem mais ignorar a obrigação com o destino 

de seus produtos pós-consumo e pós-venda, em virtude das grandes mudanças de mercado, 

pelo que as organizações devem ser responsabilizadas, no sentido de que deem a seus 

produtos um destino ambientalmente correto.  

 Leite (2009), também, apresenta duas áreas de atuação da LR: a de pós-consumo e a 

de pós-venda. Os resíduos de pós-consumo se referem aos bens duráveis ou descartáveis, são 

produtos em fim de vida útil ou usados com possibilidade de reutilização, que podem fluir por 

canais reversos de reuso, de desmanche ou de reciclagem até a destinação final.  

 Todavia, existe, ainda, um grande caminho a ser percorrido para que o tratamento dos 

canais de distribuição reversos de bens pós-consumo possam efetivamente, serem colocados 

em prática (LAGO, 2013). A decisão de adotar a LR deve partir primeiramente das empresas, 

as quais precisam criar formas para que os consumidores consigam realizar a devolução dos 

produtos obsoletos.  

 Importa salientar, porém, que a LR está submetida à disposição do consumidor em 

fazer a devolução dos produtos não mais utilizados, para que os mesmos tenham uma 

destinação final e ambientalmente adequada e, quando possível, retornem ao ciclo produtivo 

(VIEIRA; SOARES; SOARES, 2009).   

 No que tange a abordagem do pós-venda, Schenini, Silva e Cardoso (2006) 

consideram sua origem não no consumidor, e sim no varejo. Segundo estes autores, o objetivo 

estratégico da LR pós-venda é o de agregar valor a um produto devolvido por ter sido 

danificado no transporte ou por razões comerciais.  

 Ainda, complementando a descrição, a LR está relacionada ao retorno de produtos 

pós-venda, quando diz respeito à reforma, aos reparos, à remanufatura ou à substituição de 

materiais e, por outro lado, está associada a pós-consumo quando se refere à reutilização, à 

reciclagem, à valorização energética e à disposição final dos produtos, no fim da vida útil 

(LAGARINHOS, 2011). 

 Ainda, na visão do mesmo Lagarinhos (2011), a logística de pós-consumo é o 

processo a partir do qual se analisa o ciclo de vida do produto (ACV), por meio de uma visão 

holística de todo o processo produtivo, em que as empresas ponderam sobre os impactos 

ambientais, integrando essas questões ao processo de tomada de decisões e ao seu 

planejamento estratégico.  

 Embora a adoção de práticas de LR pós-consumo seja vista como uma estratégia 

empresarial relacionada ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, como uma forma para evitar 

punições previstas nas legislações específicas, ela também pode ser considerada sob a 
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perspectiva econômico-financeira. Para isto, pode-se verificar a adoção de ações ambientais, 

como projetos de investimentos, levando em consideração um determinado período de tempo, 

com vistas a investigar a viabilidade econômica e financeira destes projetos (ASSAF NETO, 

2012).  

 O impacto dos produtos ao meio ambiente, aliado à utilização dos recursos naturais e à 

geração de emissões de resíduos e de poluentes, é responsável por fazer com que muitas 

empresas, atualmente, adotem técnicas e métodos para desenvolvimento de produtos 

sustentáveis, característica esta que auxilia a diminuir os impactos desses produtos na fase de 

pós-consumo (MESTRINER, 2001).  

 Ao verificar o tempo de degradação dos produtos que não são desenvolvidos com as 

características sustentáveis, cujo tempo de decomposição pode ser de um milhão de anos para 

as garrafas de vidro e de plástico, de mil anos para as sacolas plásticas, de cem anos para latas 

de alumínio ou cerca de cinco meses para embalagens de papel (CHANG, 2007). 

 Nesse sentido, Santos (2012) acena para os benefícios da LR para as empresas que 

adotam esse sistema, pois ao reutilizarem materiais que seriam descartados pelos clientes 

finais, prática essa que resulta na obtenção de ganhos econômicos e socioambientais, e, ainda, 

insere a inovação aos seus processos e produtos. Com isso, as empresas têm benefícios tanto 

no contexto social, que são os relacionados à comunidade a que pertencem, quanto no 

contexto ambiental, que são os provenientes da redução dos problemas causados ao meio 

ambiente e no contexto econômico, que se justificam pela diminuição dos custos com matéria 

prima (SANTOS, 2012). 

 Práticas como redução na fonte, reutilização de materiais, reciclagem e disposição 

final correta de resíduos são fundamentais para o desenvolvimento sustentável e, para que se 

alcance o sucesso, devem ser concebidas por meio de processos de LR adequadamente 

elaborados (GUARNIERI, 2011). 

 O processo de LR vem ocorrendo há anos no mercado, o que significa dizer que o 

produto chega ao consumidor e a embalagem retorna ao seu centro produtivo, para sua 

reutilização e, novamente, volta ao consumidor final em um ciclo contínuo. Exemplo do 

processo de LR são as indústrias de bebidas, em que o ciclo de retorno dos vasilhames é 

realizado, além da distribuição de gás de cozinha, em que é feita a reutilização dos botijões, e, 

ainda, de alguns outros segmentos de mercados, como os das latas de alumínio, das garrafas 

plásticas, das caixas de papelão, dentre outros (DONATO, 2008). 

 Para Razzolini Filho e Berté (2008), a LR está conquistando um lugar importante nas 

estratégias organizacionais, devido ao impacto na diminuição de custos, apresentando 
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resultados no aproveitamento de recursos e melhoria na imagem organizacional, conseguindo, 

desse modo, conciliar interesses organizacionais e socioambientais, uma vez que possibilita 

menor degradação ecológica e, ao mesmo tempo, maiores ganhos monetários para as 

organizações que adotam sistemas reversos eficientes. 

 De acordo com o exposto, Bouzon e Rodriguez (2011), esclarecem que o 

desenvolvimento da LR, esta relacionado a dois fatores impulsionadores: os legislativos e os 

econômicos. Esses fatores influenciam as ações relacionadas a essa logística tanto direta 

quanto indiretamente, pois mesmo os motivos aparentemente não econômicos, como a criação 

da imagem “verde” ou a satisfação dos clientes, são aspirações econômicas ligadas, 

intrinsecamente, às empresas. 

 Para Guarnieri (2011), enquanto a LR trata sobre os resíduos após sua geração, a 

logística verde visa a atender aos princípios da sustentabilidade ambiental, a exemplo da P+L. 

Isso significa dizer, em outras palavras, que quem produz deve ser responsabilizado, também, 

pelo destino final dado aos produtos gerados, de modo a reduzir o impacto causado à 

natureza. 

 Para o mesmo autor (2011), a logística verde objetiva que sejam gerados menos 

resíduos ao final do processo produtivo, por intermédio de um planejamento anterior à 

produção, para que haja menos refugos e rejeitos, preocupando-se com o emprego de 

materiais nos processos produtivos que sejam menos prejudiciais ao meio ambiente, isto é, 

aqueles que facilitem a reciclagem e a decomposição. Assim, a LR é uma parte da logística 

verde. 

 Alguns produtos demandam um tempo maior para se deteriorarem, e outros, além de 

demandarem um tempo maior para concluir seu ciclo de vida, acabam por contaminar o solo 

(BRAGA JUNIOR; MERLO; NAGAN, 2009). Porém, todos os produtos têm um ciclo de 

vida que varia de muitos anos a horas. O ciclo de vida de um automóvel, por exemplo, é de 

mais de uma década, ao passo que o de um jornal não passa de 24 horas. Ao término do ciclo, 

os produtos são descartados pela sociedade de diversas formas, constituindo-se como 

produtos de pós-consumo e de resíduos em geral (LAGO, 2013).  

 Portanto, o reaproveitamento adequado dos resíduos utilizados para a produção de um 

novo produto da mesma categoria, ou para outra aplicação, contribui para o uso consciente 

dos recursos finitos, limita a agressão ao meio ambiente e gera resultados positivos para as 

empresas (BRAGA JUNIOR; MERLO; NAGAN, 2009).  

 Dessa forma, a adoção da Logística Reversa, por parte das organizações, vem sendo 

vista com uma valiosa maneira de se obter vantagens bastante significativas para sua imagem. 
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Tem-se, que a Educação Ambiental configura como uma ferramenta essencial para o sucesso 

da implantação na gestão de resíduos e na aplicação das ferramentas utilizadas para essa 

gestão, que será apresentada na seção subsequente. 

 

2.4.3 Programa de Educação Ambiental (PEA) 

 

 A função da Educação Ambiental (EA) é a de desenvolver novos hábitos e valores, no 

ser humano, relacionados ao meio ambiente. A EA, nas organizações, proporciona 

informações relacionadas a questões como consumo inteligente dos recursos naturais, 

condições mais seguras no aspecto ambiental para os funcionários, redução de infrações 

ambientais, orientação e destinação adequada aos rejeitos resultantes dos processos industriais 

e, consequentemente, uma produção mais limpa (PAVONI; BORELLI; SCHNEIDER; BEN, 

2006). 

 A EA é considerada, desse modo, o alicerce das políticas ambientais, ou seja, o 

sucesso de um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), de um Plano de Gestão de Resíduos 

Sólidos (PGRS), da Produção mais Limpa (P+L) e de outros dependem desse recurso para o 

alcance de seu objetivo. Entretanto, há empresários que não dão a devida importância para 

essa ferramenta, embora estudos (BARRETO; SILVA; PÁDUA, 2008; COUTINHO; 

WIEMES; DEPOUILLY; FERRAZZA, 2011) já tenham comprovado a sua eficiência no 

setor de produção.  

 Para a implantação de um sistema de gestão de resíduos ou de qualquer outro projeto 

que vise a mudanças de ordem prática em uma organização, o comprometimento da alta 

direção é requisito essencial para o alcance dos resultados esperados (NBR ISO 9001:2000; 

NBR ISO 14001:2004). Assim sendo, a avaliação das necessidades de treinamento deve 

incluir todos os níveis da organização, desde a alta administração até as operações de linha de 

frente (PAVONI et al., 2006). 

 Ainda, sob o ponto de vista desses autores (2006), o treinamento desenvolve a 

conscientização sobre as questões ambientais, e, também, a competência para a realização das 

tarefas necessárias para administrá-las. A identificação das necessidades de treinamento 

depende da compreensão da atividade exercida pelo funcionário para atingir os objetivos 

ambientais. 

 Em razão disso, para o sucesso da implantação de um programa de coleta seletiva em 

um empreendimento, são necessárias à sensibilização e a conscientização – dos diversos 

atores envolvidos no processo – quanto à correta forma de manusear os resíduos gerados, 
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desde o primeiro descarte no coletor até a correta armazenagem antes, de seguir para a 

reciclagem (PAULA; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2010).   

 De acordo com Motta (2000), para essa implantação, serão necessárias mudanças no 

comportamento e na maneira de pensar por parte dos funcionários. Isso porque, para se 

almejar esse comprometimento com a gestão ambiental, é necessário que os empregados 

tomem consciência das questões ambientais e de como suas ações interferem no desempenho 

ambiental da empresa. É importante, também, que os gerentes estejam conscientes da 

importância do controle nos procedimentos da empresa para o alcance das metas desejadas.  

 A EA pode ser vista também como medida proativa, por desencadear ações práticas 

para a diminuição do consumo de matérias-primas e energia, por reduzir retrabalhos e 

consumo de outros bens naturais, por evitar, assim, a escassez, por promover a preservação 

dos recursos ambientais, e por ser, além disso, um instrumento de capacitação e treinamento 

(TORRES, 2004). 

 Os empresários estão cada vez mais cientes da necessidade de treinar sua equipe para 

as questões ambientais e para a importância de implantar práticas capazes de minimizar os 

impactos ambientais. Os debates sobre a responsabilidade ambiental estão se tornando mais 

frequentes, seja pela necessidade de atender à legislação, seja pela conscientização de que as 

questões ambientais são importantes para a qualidade de vida da população (AGUIAR; 

ARRAIS, 2008). 

 Evidencia-se, neste ponto, que as organizações podem dar exemplos, conscientizando 

internamente seus colaboradores, despertando o consumo responsável em outros ambientes, e, 

também, influenciando o desenvolvimento de valores que contribuam para minimização dos 

impactos ambientais (FARIAS; GÓES; SILVA JÚNIOR, 2010).  

 A sensibilização consiste, em despertar a preocupação com os processos e com as 

atitudes erradas em relação ao meio ambiente. Nessa fase, é importante apresentar, ao quadro 

de colaboradores, o significado de meio ambiente, a amplitude das ações, o sentido de “valor” 

e as alternativas possíveis para minimização da problemática dos resíduos. Torna-se 

igualmente importante orientar os funcionários em relação aos procedimentos e às instruções 

de trabalho, elaborados para a execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(SILVA, 2011).  

 Assim, após serem verificados os problemas que necessitam ser solucionados um dos 

fatores mais importantes para o sucesso da implementação de um sistema de gestão de 

resíduos é o treinamento contínuo, pois é a partir de uma equipe consciente e comprometida 

que se consegue atingir os objetivos desejados. Para tanto, os treinamentos devem discutir 
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temas relacionados à sensibilização quanto às atitudes ambientalmente corretas, às formas de 

tratamento, à disposição final dos resíduos e aos procedimentos a serem adotados pela 

empresa (SILVA, 2011). 

 O desafio está relacionado às formas ou ações de como não gerar lixo ou, ao menos, 

minimizar a sua geração. É evidente que a melhor opção seria não gerar lixo, mas essa é uma 

alternativa nem sempre possível, uma vez que o padrão de vida adotado globalmente é 

vinculado à produção e ao consumo, que têm como consequência natural a geração de 

resíduos (DIAS, 1992).  

 Portanto, com o auxílio de Programas de Educação Ambiental, que fomentam um 

processo informativo e formativo dos indivíduos, podem ser ensinadas ou modificadas as 

habilidades e as atitudes das pessoas em relação ao meio em que estão inseridas (DIAS, 

1992). Assim, a Educação Ambiental, nas empresas, é considerada um instrumento de gestão 

não só para a obtenção de certificações ou de cumprimentos legais, mas para posicionar a 

empresa como organização ambientalmente responsável (NASCIMENTO, 2008). 

 

2.4.4 Implantação de Projetos 

 

 As empresas têm passado por constantes cobranças em relação ao meio ambiente, o 

que tem exigido das organizações o desenvolvimento de planos para poder dar respostas 

eficazes e ágeis aos problemas ambientais (CARVALHO; RABECHINI JÚNIOR, 2011). Um 

plano bem elaborado é fundamental para o sucesso de qualquer projeto. Um projeto é o 

esforço para se atingir um objetivo específico, por meio de uma série de ações, de tarefas 

inter-relacionadas e da utilização eficaz de recursos (GIDO; CLEMENTS, 2007). 

 Para que se alcance do objetivo almejado em uma implantação de projeto, é necessário 

que o gestor tenha noção exata das variáveis relativas a esse processo e que concentre seus 

esforços no sentido de aumentar a eficácia e a efetividade das ações, para atingir bons 

resultados. Muitos projetos, no entanto, não atingem o objetivo proposto devido a diversos 

fatores, a exemplo de gestão inapropriada, definição incorreta do objetivo, falta de 

comprometimento da equipe, entre outros (TANAKA; MUNIZ JUNIOR; FARIA NETO, 

2012).  

 Em contrapartida, para se atingir um objetivo, o caminho mais simples é o método. 

Desse modo, a escolha e a organização da metodologia devem corresponder às necessidades 

das empresas e, também, devem ser adequadas às condições concretas de sua situação 
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(CAMPOS, 2004). Assim sendo, o planejamento irá determinar o que precisa ser feito, quem 

irá fazê-lo, quanto tempo vai levar e quanto irá custar (GIDO; CLEMENTS, 2007).  

 Uma ferramenta conhecida como ciclo PDCA – que significa Plan (planejar), Do 

(implementar), Check (verificar) e Act (analisar) – é proposta pela ABNT NBR ISO 

14001/2004, nos processos de implantação de sistema de gestão ambiental. Essa metodologia 

possui quatro etapas para a implantação, descritas a seguir:  

a) plan (planejar) - esta etapa é a do planejamento, momento em que se estabelecem os 

objetivos e os processos necessários para atingir os resultados esperados; 

b) do (implementar) - esta etapa é a da execução, momento em que se implantam os 

processos;  

c) check (verificar) - esta etapa – a penúltima – é a da verificação, momento em que 

ocorre o monitoramento, que visa a analisar se os processos estão em conformidade 

com os objetivos, as metas e os requisitos legais, e, posteriormente, relatam-se os 

resultados e; 

d) act (analisar) - esta etapa – a última – é a da análise da melhoria contínua dos 

processos (ABNT NBR ISO 14001/2004).  

 Para Campos (2004), a etapa do planejamento é aquela em que se elabora o plano de 

ação, ao passo que na etapa de implementação, implantam-se as ações do plano, concebido 

para atingir os objetivos. Segundo Vergara (2006), o plano de ação é utilizado principalmente 

no mapeamento e na padronização de processos. O autor (2006) expõe que a elaboração de 

planos de ação são de cunho gerencial e apresentam a definição das responsabilidades, 

métodos, prazos, objetivos e recursos associados.  

 Campos (2004) sugere, ainda, a utilização da ferramenta 5W2H para o 

desenvolvimento dos planos de ação e ressalta que a utilização dessa ferramenta tem se 

demonstrado eficiente para ajudar na resolução de problemas. 

 A metodologia 5W2H orienta a construção dos planos de ação. Este método é 

utilizado para elaborar planos e processos com a variável de melhoria contínua, além de 

permitir uma análise sistemática das ações que se pretende implantar, bem como dos 

instrumentos a serem utilizados para esse fim (WERKEMA, 1995). Essa metodologia é 

apresentada no Quadro 01. 
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Quadro 01 – Metodologia 5W2H 

Método dos 5W2H 

     5W What? O que? Que ação será executada? 

  Who? Quem? Quem irá executar/participar da ação? 

  Where? Onde? Onde será executada a ação? 

  When? Quando? Quando a ação será executada? 

  Why? Por quê? Por que a ação será executa? 

     2H How? Como? Como será executada a ação? 

  How much? Quanto custará? Quanto custará para executar a ação? 

Fonte: Werkema (1995). 

 

 Conforme apresentado no Quadro 01, a ferramenta 5W2H sugere que se façam sete 

perguntas para se elaborar o plano de ação. As perguntas são: what (o quê?), when (quando?), 

who (quem?), where (onde?), why (por quê?), how (como?) e how much (quanto custará?). 

Descreve-se, a seguir, cada uma delas (WERKEMA, 1995): 

a) What (O quê?) – etapa em que se define as tarefas que serão realizadas, seguindo o 

plano de execução. “O que será feito?”; 

b) When (Quando?) – etapa em que se estabelece o cronograma detalhado dos prazos 

para o cumprimento das atividades. “Quando será feito?”; 

c) Who (Quem?) – etapa em que se determinam quais serão as pessoas responsáveis 

pelas tarefas. “Quem fará?”; 

d) Where (Onde?) – etapa em que se define o local onde as tarefas serão realizadas. 

“Onde será feito?”; 

e) Why (Por quê?) – etapa em que se representa as razões pelas quais as tarefas devem 

ser executadas. “Por que será feito?”; 

f) How (Como?) – etapa em que se determina a melhor forma e a mais econômica de 

executar as tarefas. “Como será feito?”; 

g) How Much (Quanto custa?) – etapa em que se verificam quais serão os custos para 

a realização das tarefas. “Quanto custará o que será feito?” (WERKEMA, 1995). 

 Um plano de ação é um método que permite identificar dados e rotinas importantes de 

um projeto, além dos responsáveis pelas ações, das motivações para realizá-las, dos 

procedimentos utilizados para implantar essas ações e de seu custo (WERKEMA, 1995).  

Assim, ao final da implantação, os resultados do plano devem ser avaliados e 

corrigidos com vistas à melhoria contínua. Para isso, Reidler (2012) sugere que, ao se realizar 

essa avaliação, algumas questões sejam respondidas:  

a) que objetivos foram atingidos? 
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b) que atividades planejadas não foram implementadas ou não produziram os 

resultados esperados? 

c) alguma iniciativa produziu impacto inesperado em outros setores? 

d) quais os motivos desses resultados?  

e) o que pode ser melhorado? 

Sabe-se que a implantação de um PGRS é algo complexo e que exige, primeiramente, 

mudança de atitude. Devido ao fato de os resultados só aparecerem a médio e a longo prazo, é 

imprescindível que haja compromisso com a continuidade e acompanhamento das ações. Para 

isso, deve-se acompanhar e atualizar o PGRS, disponibilizando informações acerca dos 

progressos e dos possíveis ajustes a todos os envolvidos (REIDLER, 2012). 

 

2.5 EXPERIÊNCIAS SIMILARES NO BRASIL  

 

 Várias publicações científicas têm tratado de fenômenos relacionados à gestão de 

resíduos sólidos, no Brasil. No entanto, a grande incidência dessas pesquisas foram 

desenvolvidas no âmbito governamental, mais especificamente nos governos municipais, em 

relação à adequação às normas da Lei Federal nº 12.305/2010, que norteia o Plano Nacional 

de Resíduos Sólidos. Exemplo disso é a pesquisa de Heber e Silva (2014), em que foi 

avaliado o processo de institucionalização da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

a partir da gestão compartilhada dos resíduos sólidos na região metropolitana de Aracaju/SE.  

 Nesse mesmo direcionamento, Vallejo e Monteiro (2014) abordaram a problemática 

da gestão dos resíduos urbanos, bem como as principais medidas que podem ser tomadas para 

avançar no setor, de acordo com as diretrizes do PNRS, no município do Rio das Ostras/RJ. 

Ainda, nessa ótica, Besen, Ribeiro, Rissogunther e Jacobi (2014) analisaram os impactos da 

PNRS na coleta seletiva da região metropolitana de São Paulo e os resultados de sua pesquisa 

evidenciam que não houve avanços significativos após a aprovação da PNRS. 

Vallejo e Monteiro (2014), ao verificar as demandas e os potenciais associados ao 

gerenciamento de resíduos sólidos em cidades emergentes, seguindo as diretrizes da PNRS, 

em que estão previstas diversas ações que levam à redução da quantidade de lixo a ser 

disposto em aterros sanitários envolvendo a reciclagem, o tratamento dos resíduos e o seu 

aproveitamento energético, citaram a importância de algumas variáveis econômicas dessas 

ações.  

Com base na caracterização geral dos resíduos sólidos do País, no estudo de Vallejo e 

Monteiro (2014), estimou-se que aproximadamente 30% do total de Resíduos Sólidos 
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Urbanos (RSU) são materiais recicláveis e que o desperdício, ao não os reciclar, gira em torno 

de R$ 10 milhões ao ano, em média. Entretanto, no estágio de desenvolvimento em que se 

encontram as cidades brasileiras, nota-se que, com medidas simples e pequenos 

investimentos, seria possível obter muitos avanços, que trariam inúmeros benefícios às 

regiões onde são implantadas, precisando apenas que fosse dada mais atenção ao tema por 

parte dos atores envolvidos - governo, empresas e sociedade.  

Assim, tem-se que o setor de gestão de resíduos sólidos urbano é uma área em que o 

País tem que avançar com certa urgência, caso queira figurar entre as nações exemplos de 

sustentabilidade e de proteção ambiental pelo mundo (VALLEJO; MONTEIRO, 2014). 

 Considerando a necessidade de adaptação a Lei nº 12.305/2010, conforme evidenciado 

no decorrer deste capítulo, ao se investigar as pesquisas no campo empresarial, percebe-se 

que estas estão dispersas em vários segmentos e que o ramo da construção civil tem apontado, 

com maior volume de publicações, dessa temática.  

 Nesse sentido, as pesquisas desse setor buscam compreender os processos de gestão 

dos resíduos sólidos (LADEIRA; VERA, BEL; TRIGUEIROS, BEL, 2014), como também 

discutir os aspectos relacionados a esses processos, sob o ponto de vista de sustentabilidade 

(BAPTISTA JÚNIOR; ROMANEL, 2013). Outras pesquisas se propuseram a estudar as 

práticas de gestão (SILVA; BRITO; PEREIRA; AMÂNCIO, 2006), e, ainda, a investigar as 

contribuições socioeconômicas advindas do processo de inclusão social de carroceiros e 

cidadãos, desempregados por meio das práticas de gestão de resíduos da construção civil 

(SILVA; BRITO, 2006). 

 Na busca pela redução na geração de resíduos, as organizações têm procurado 

informações que as auxiliem na implantação da gestão de resíduos sólidos, como é o caso do 

estudo de Raimundini, Souza e Lucena (2014), que investigou a viabilidade, os benefícios e 

as dificuldades de se implantar o gerenciamento de resíduos sólidos em uma microempresa do 

setor madeireiro, no norte do estado do Paraná.  

 No mesmo segmento, Abreu, Mendes e Silva (2009) investigaram, em três empresas 

do polo moveleiro, na cidade de Ubá/MG, a viabilidade de produzir pequenos objetos com 

mistura de resíduos de painéis de MDF e constataram ser tecnicamente viável a produção 

destes produtos. 

 Orth, Baldin e Zanotelli (2014), ainda, verificaram a geração de resíduos sólidos no 

processo produtivo de uma indústria de carrocerias para ônibus, na cidade de Joinville/SC, 

visando à busca de ações de redução. A pesquisa desses autores (2014) apresentou, como 
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sugestões, a implantação de um processo mais limpo e a adoção de um Programa de 

Educação Ambiental na organização pesquisada.  

 Além disso, a implantação de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos para o 

laboratório de uma instituição de pesquisa, teve como resultado apresentado um sistema de 

gestão, com o objetivo de atender às exigências da legislação e do mercado quanto às 

questões ambientais, reduzindo os desperdícios e, como consequência, melhorando a imagem 

institucional (TEIXEIRA; MORAES; MOTTA, 2012). 

 Em vários estudos, a busca pela redução no uso de matérias-primas, a Produção mais 

Limpa (P+L) é apresentada como ferramenta para uma gestão eficaz dos resíduos sólidos. 

Estudos relacionados ao tema concluíram que haveria redução de insumos (OLIVEIRA; 

ALVES, 2007, MOLINARI; QUELHAS; NASCIMENTO FILHO, 2013), otimização do uso 

de água e energia (PIMENTA; GOUVINHAS, 2012) e melhoria de saúde ocupacional, 

eliminação de esforços repetitivos, além da minimização dos resíduos do processo 

(OLIVEIRA; GAMEIRO, 2014). 

Em outra pesquisa, no segmento de panificação, ainda no enfoque da utilização da 

Produção mais Limpa como ferramenta de sustentabilidade, investigou-se, dentre outros 

fatores, o processo de fabricação do pão francês, e obteve-se, como resultado, ações de 

substituição de matéria-prima e diminuição do uso de água e energia.  

Dessa forma, concluiu-se que a P+L pode ser aplicada sem restrições tanto em 

empresas industriais quanto em prestadoras de serviço, trazendo benefícios econômicos, como 

redução de custos operacionais, ganhos ambientais pela otimização do uso de recursos, 

diminuição dos desperdícios e, ainda, ganhos sociais, por meio do desenvolvimento de uma 

consciência ambiental, na redução dos riscos operacionais para os funcionários, além do 

retorno de investimento a curto e médio prazo. Esses fatores podem evidenciar que a P+L 

auxiliou a empresa a incorporar uma postura social e ambiental, direcionando-a a uma melhor 

posição no mercado (PIMENTA; GOUVINHAS, 2012). 

Hinz, Valentina e Franco (2007), ao analisarem o desempenho ambiental das 

organizações que utilizam a metodologia P+L, salientam que essa ferramenta proporcionou 

uma diminuição significativa quanto aos impactos ambientais, além de um maior 

conhecimento dos riscos que a empresa traz à natureza, da redução de resíduos, de gases 

tóxicos e de efluentes. Ainda, a P+L fez valer, conforme o estudo, melhores condições de 

saúde e de segurança aos trabalhadores e à comunidade em geral. Desse modo, por meio da 

P+L, com algumas alterações no processo, conseguir aumentar a produção com menor custo. 

Para essas alterações, faz-se necessário um certo volume de investimento. Contudo, 
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existem ações que podem ser implementadas sem a necessidade de recursos financeiros. Essas 

mesmas ações podem trazer mais lucro à organização, e, assim sendo, os benefícios 

ambientais gerados podem se reverter em um ganho econômico significativo. Esse ganho 

econômico pode estar vinculado não só à redução do uso de água, de energia e à redução da 

geração de resíduos, mas também pode estar associado a possíveis multas ambientais que a 

empresa poderia receber, além da redução nas vendas por uma má publicidade (HINZ; 

VALENTINA; FRANCO, 2007).  

 Ainda, em se tratando de ferramentas para a gestão de resíduos, convém destacar que a 

LR tem sido tema de muitos estudos, que tratam sobre os desafios e os dilemas da gestão do 

fim de vida dos produtos. Dentre os muitos segmentos que estão inseridos nessa perspectiva, 

citam-se alguns estudos nos setores de microcomputadores, que identificaram a resistência 

das empresas em entender a LR como uma oportunidade (DEMAJOROVIC; MIGLIANO, 

2013), no setor de telefonia móvel, que verificou a necessidade de uma comunicação mais 

eficiente, por parte dos fabricantes e operadoras, visando a uma maior conscientização do 

consumidor (MORETTI; LIMA; CRNKOVIC, 2011), e no setor da coleta de lâmpadas, de 

pilhas e de baterias, que apresentou, em seus resultados, um custo elevado para projetos 

específicos de retorno (VIEIRA; SOARES; SOARES, 2009). 

 Em relação ao ramo de supermercados, foram encontradas pesquisas com foco na 

gestão ambiental, que incluem a gestão de resíduos como uma das ramificações fundamentais 

relacionada às questões ambientais (SÁNCHEZ; CASTRO, 2011). Assim sendo, os estudos 

analisados apresentaram ações implantadas pelo setor alimentício, na busca pela redução da 

utilização de matéria-prima e da correta destinação final aos resíduos. 

 Ao verificar, desse modo, o papel dos supermercados nas etapas da geração e do 

descarte do lixo e o reflexo na questão ambiental, realizada por Ceretta e Froemming (2013), 

no município de Ijuí/RS, de acordo com os gestores, tem-se que existe uma preocupação 

quanto ao descarte de tais produtos. Nesse contexto, algumas ações vêm sendo postas em 

prática, tais como: venda de plásticos e de papelões para empresas de reciclagem; compra de 

fornecedores que trabalham com mercadorias que possuem embalagens de material reciclado; 

existência de tonéis, nos quais são acondicionadas as gorduras resultantes de processos de 

fabricação de produtos de padaria e confeitaria, recolhidos para o descarte adequado. 

 Na mesma temática, em relação à gestão de tecnologias ambientais, em uma indústria 

alimentícia, na cidade de Itabuna/BA, Farias, Góes e Silva Júnior (2010) apresentaram as 

seguintes ações em relação à gestão de resíduos: reciclagem e destinação final adequada, 
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conforme a legislação vigente e programas de redução de consumo de energia e de água. No 

estudo, porém, não se apresentou de que forma essas ações acontecem dentro da organização. 

 Em outro estudo realizado, na região central do estado do Rio Grande do Sul, sobre a 

gestão socioambiental, em uma rede de supermercados, ficou evidente, sobretudo nas 

entrevistas realizadas com cinco gestores da rede, que a empresa precisa melhorar suas ações 

referentes à diminuição da geração de resíduos sólidos. Contudo, os gestores não 

demonstraram interesse nesse aspecto, seja pela falta de informação, seja pela falta de não 

necessidade de participação efetiva (SOARES et al., 2014).  

 Ainda nessa mesma linha, Oliveira e Machado (2010) analisaram a gestão ambiental 

em duas empresas líderes de setores supermercadistas e de refrigerantes. Os autores 

comentam que o fato de 92% dos impactos ambientais se concentrarem na cadeia produtiva 

na qual a rede de supermercados está inserida a estimulou a criar parcerias com seus 

fornecedores, a exemplo da redução das embalagens, da operação de back haul (otimização 

de veículo, frete e eficiência logística com o objetivo de aproveitar toda a rota de transporte 

com carga) e da troca de caixas de papelão por caixas plásticas. Os autores (2010) 

apresentaram, ainda, uma ação do programa chamada “reciclou, ganhou”, mas não 

explicitaram o que é o programa e como funciona.  

Pinto (2011), ao pesquisar sobre como as ações de sustentabilidade podem assegurar 

posicionamento estratégico, em um supermercado do município de Nova Lima, região 

metropolitana de Belo Horizonte, descreveu que, dentre as medidas adotadas de gestão 

ambiental, está a coleta seletiva, que foi implantada na organização em 2008.  

O mesmo autor (2011) ressalta, também, que, nas cinco lojas da rede de 

supermercados, foram instalados postos de coleta seletiva, nos quais os clientes podem 

dispensar os resíduos recicláveis do lixo doméstico. São coletados resíduos recicláveis, como 

plástico, papel, papelão e metais, e resíduos perigosos, como pilhas e óleos comestíveis 

usados, oferecendo destinação correta para os produtos recolhidos. Com exceção das pilhas e 

do óleo de cozinha usados, todo material arrecadado é doado para cooperativas e associações 

de catadores de Belo Horizonte/MG. 

Ainda, os dados da mesma pesquisa, relataram que em relação aos resíduos perigosos, 

o óleo é encaminhado para a empresa Recóleo e as pilhas e baterias são armazenadas até 

atingirem determinado volume de material recebido, sendo, posteriormente, encaminhadas a 

uma empresa de São Paulo, certificada para este fim.  

Outra medida adotada pela empresa foi à utilização de sacolas oxi-biodegradáveis, 

produzidas com uma tecnologia que acelera a decomposição do plástico, permitindo sua total 
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degeneração em até 18 meses, ao contrário das tradicionalmente utilizadas, que demoram 

centenas de anos para serem degeneradas (PINTO, 2011). 

Ainda nas ações adotadas pela empresa, está a implantação de um sistema de coleta e 

de tratamento de água da chuva, que é utilizada para atividades de limpeza e de irrigação. Os 

banheiros possuem válvulas de descarga com o sistema diferenciado para os resíduos sólidos 

e líquidos, o que se traduz em uma economia de um terço de consumo (PINTO, 2011). 

Uma inovação adotada pela rede foi o sistema de refrigeração, que utiliza o dióxido de 

carbono (CO2) comprimido para alimentar geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Esse 

sistema substitui completamente o hidrofluorocarboneto (HFC), diminuindo a emissão de 

poluentes. Para a iluminação da loja são utilizadas lâmpadas LED, que consomem 30% menos 

energia que as lâmpadas fosforescentes e 80% menos energia que as incandescentes, para a 

mesma luminosidade (PINTO, 2011).  

Visando à diminuição das sacolas plásticas, a rede lançou um programa, a fim de 

vender as sacolas retornáveis ao preço de R$ 2,49 a unidade. Além disso, o cliente que utilizar 

as sacolas para realizar suas compras na rede tem um desconto de 0,5% no valor das compras 

acima de R$ 20,00 (PINTO, 2011).  

 Por fim, no que diz respeito à temática do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, a dissertação de mestrado de Carneiro (2011), que teve como foco a elaboração de 

um PGRS para o restaurante universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a 

qual detalhou o levantamento das informações necessárias e os requisitos mínimos da Lei nº 

12.305/2010, a qual resultou na apresentação do PGRS para a implantação dessa gestão.  

 O estudo de Carneiro (2011) se assemelha aos objetivos propostos para a realização 

desta pesquisa, devido ao fato de que a loja da rede de supermercados componente do corpus 

desta dissertação também tem uma praça de alimentação, e, além disso, faz parte do ramo 

alimentício. Assim sendo, os processos e os procedimentos relatados por Carneiro (2011) 

foram de grande contribuição para a pesquisa desenvolvida. 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 2 

 

 Nesta etapa da dissertação, buscaram-se subsídios para fundamentar a elaboração do 

PGRS, de acordo com as diretrizes da Lei nº 12.305/2010, assim como se pretendeu refletir 

sobre o desenvolvimento dos planos de ação para a implantação dessa gestão. Essa 

fundamentação se sustentou nos temas: Sustentabilidade, Política Nacional de Resíduos 
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Sólidos, Gestão de Resíduos Sólidos, Ferramentas para Gestão de Resíduos Sólidos e 

Experiências Similares no Brasil. 

 Além de evidenciar a importância atual das organizações trabalharem a questão 

ambiental em suas estratégias e ações, discorreu-se, aqui, sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e sobre a importância das grandes organizações gerenciarem seus resíduos.   

 Destaca-se ainda, que, para a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, é necessário conhecer o conteúdo da Lei nº 12.305/2010, e, também atender às 

normas que regulamentam os processos de segregação, acondicionamento, transporte interno, 

armazenamento temporário e destinação final.  

 Ainda, para fins de maior entendimento do tema, buscou-se conhecer algumas 

ferramentas para a gestão de resíduos, e, considerando a necessidade de implantar o PGRS, 

discorreu-se sobre a implantação de projetos, concluindo-se, o referencial com as experiências 

similares no Brasil, sobre o tema de gestão de resíduos. 

 Em vista do exposto, neste Capítulo, ao se realizar a revisão teórica, das políticas 

voltadas para a gestão de resíduos sólidos e das técnicas disponíveis para o seu 

gerenciamento, técnica que permitiu compreender o tema abordado, o que possibilitou a 

identificação dos subsídios necessários para a elaboração de um PGRS, atingindo dessa forma 

o objetivo específico “a” desta dissertação. 
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

 Os componentes metodológicos retratam o conjunto de instrumentos que servem de 

aporte para assegurar o rigor científico exigido pelo meio acadêmico para qualquer atividade 

relacionada à pesquisa científica (BRITO, 2000). Neste capítulo, são apresentados os 

componentes metodológicos adotados para que fossem atingidos os objetivos deste estudo. 

A seguir, na Figura 01 apresenta-se a esquematização da metodologia que foi aplicada 

no estudo, a partir de fontes primárias e secundárias. 

 

Figura 01 – Esquematização da metodologia  

                 

 

 Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

 A Figura 01 demonstra por meio do esquema gráfico a síntese dos métodos e técnicas 

utilizados na pesquisa, o que resultou nas contribuições teóricas e empíricas do estudo. Em 

seguida detalha-se os métodos e as técnicas de metodologia empregadas no desenvolvimento 

deste estudo. 
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3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Gil (1999) afirma que o delineamento se refere ao planejamento da pesquisa em sua 

dimensão mais ampla, compreendendo tanto a diagramação quanto a previsão da análise e a 

interpretação dos dados. Nessa mesma direção, Kerlinger (1980) define delineamento da 

pesquisa como o plano e a estrutura da investigação, que devem ser configurados de maneira 

a se obter resposta à pergunta de pesquisa. 

 

3.1.1 Enquadramento Metodológico 

 

O estudo em tela trata de uma pesquisa aplicada que empregou os métodos 

exploratório e descritivo, com o objetivo de proporcionar uma visão geral acerca do tema 

Gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com Cooper e Schindler (2004), a pesquisa aplicada 

tem ênfase na resolução de um problema, ou seja, é conduzida para revelar as respostas para 

as questões elencadas pelo pesquisador. No caso específico que ora se aborda, buscou-se 

verificar a melhor forma de implantar a gestão de resíduos sólidos em uma rede de 

supermercados de acordo com as diretrizes da Lei nº 12.305/2010.  

No entendimento de Gil (1999), a pesquisa é considerada exploratória pelo fato de 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, ao 

passo que é descritiva por buscar descrever as características do fenômeno em estudo. Assim, 

a presente pesquisa se encaixa nessas duas definições, uma vez que visou a coletar 

informações – ainda não conhecidas pela organização – e, além disso, a descrever os 

processos relativos aos resíduos sólidos. 

Com relação à abordagem, este trabalho se caracteriza como qualitativo. Isso significa 

dizer que a pesquisa resulta em um processo de reflexão e análise de um contexto, por meio 

da utilização de métodos e de técnicas, para uma compreensão detalhada do objeto de estudo 

(OLIVEIRA, 2005). Em complemento a essa visão, Minayo (1994) afirma que a abordagem 

qualitativa trabalha um espaço mais profundo das relações, processos e fenômenos.  

Nesse sentido, buscou-se levantar dados, no intuito de analisar todas as variáveis 

envolvidas nos processos de gerenciamento de resíduos, assim como descrever os processos, 

caracterizar e quantificar os resíduos gerados na organização, com o objetivo de desenvolver 

um PGRS para empresa, na perspectiva da redução da geração de resíduos, e também, do 

aumento do processo de reutilização e reciclagem, e, consequentemente, a redução de custos, 

propondo alternativas de boas práticas operacionais, de maneira a visar à melhoria do 
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desempenho ambiental. 

 No que diz respeito à estratégia de pesquisa, tem-se que esta se classifica como um 

estudo de caso, que, segundo Yin (2010), corresponde a uma inquirição empírica, que 

investiga um fenômeno contemporâneo, dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Essa 

estratégia foi definida para o estudo, pois o mesmo foi realizado em uma loja pertencente a 

uma rede de supermercados, de modo que se buscou, em meio à elaboração deste trabalho, 

compreender todos os processos e as variáveis que influenciam na geração de resíduos sólidos 

na organização. 

 A opção pela estratégia de pesquisa “estudo de caso” se sustentou a partir dos 

argumentos de Ludke e André (1986), que a consideram a estratégia mais apropriada a 

questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, sendo a que permite, portanto, novas 

descobertas, por meio da interpretação das ações, percepções, comportamentos e da interação 

das pessoas, além de possibilitar que a realidade seja retratada com profundidade, revelando, 

assim, suas várias dimensões. Nesse caso, especificamente, pretendeu-se compreender de que 

maneira é realizada a atual gestão de resíduos sólidos, com os objetivos de proporcionar a 

adequação à legislação vigente e de propor intervenções de melhoria. 

 O empreendimento a partir do qual se estruturou o presente trabalho é uma rede de 

supermercados, que, por sua vez, se caracteriza como comércio varejista de mercadorias em 

geral, com predominância de produtos alimentícios. Nesse sentido, as principais linhas de 

produtos e de serviços com que atua são: comércio de alimentos, restaurante, panificação, 

açougue, confeitaria e lanchonete. 

 A natureza da empresa é de sociedade privada, de capital nacional, considerada uma 

organização de grande porte, a rede de supermercados de que ora se trata possui 10 lojas 

localizadas no estado do Paraná, faturamento bruto mensal médio de R$ 40 milhões e 

aproximadamente 1.500 funcionários, no entanto, por definição da Diretoria da empresa foi 

determinado que o desenvolvimento da pesquisa ocorresse em apenas uma das lojas do 

empreendimento. 

 

3.1.2 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Para a realização da pesquisa, buscou-se, inicialmente, por meio uma reunião inicial 

com um dos diretores da organização, na qual foi apresentada a necessidade da empresa se 

adequar à legislação vigente, a autorização para o desenvolvimento do estudo. Nesta reunião, 
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foram acertados, com o diretor, alguns pontos cruciais para o levantamento dos dados, assim, 

definiu-se a loja que seria o foco da pesquisa, a equipe a ser entrevistada, além dos resultados 

esperados. 

Assim sendo, o estudo foi desenvolvido em uma loja de uma rede de supermercados, 

localizada no estado do Paraná, no período de setembro a novembro de 2015, e teve como 

objetivo caracterizar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para uma rede de 

supermercados, de acordo com as diretrizes da Lei nº 12.305/2010, contemplando todas as 

etapas para a sua implantação, com a finalidade de adequar o empreendimento à legislação 

vigente.  

 Assim, há que se ponderar que os casos a serem investigados devem ser selecionados 

por alguma razão. Por esse motivo, vale dizer que, entre os fatores que devem ser 

considerados, como critérios de escolha da organização, cumpre observar os que dizem 

respeito à acessibilidade, aos recursos e ao tempo disponível (ROWLEY, 2002).  

 Diante dessas observações, a escolha da organização, no presente trabalho, não 

ocorreu aleatoriamente, mas de forma intencional, tendo em vista que a pesquisadora atuou na 

organização como administradora de negócios, o que facilitou a coleta de dados, além da 

obtenção de informações adicionais sobre a organização.   

 No que se refere aos procedimentos de coleta de dados, foram seguidas as 

recomendações de Eisenhardt (1989), buscando-se combinar mais de um método de coleta de 

dados. Tais procedimentos propiciam a triangulação dos dados, na etapa de análise, 

proporcionando, em consequência disso, maior robustez à pesquisa. Desse modo, para sua 

realização, planejou-se a aplicação de diferentes métodos e técnicas de pesquisa, os quais se 

encontram descritos neste Capítulo. 

Dessa maneira, passa-se a elencar a pesquisa em etapas. Na primeira delas, realizou-se 

uma revisão bibliográfica, para um aprofundamento dos conceitos abordados neste trabalho e, 

também, do marco legal regulatório sobre a temática de resíduos sólidos. Pesquisou-se, ainda, 

as publicações nacionais na área de administração, ciências contábeis e turismo, classificadas 

no sistema Qualis/CAPES, cuja temática envolveu os artigos relacionados à gestão de 

resíduos sólidos, no contexto brasileiro, entre os anos de 2005 a 2014.  

 Consideraram-se as publicações nacionais avaliadas entre os estratos A1 e B2, sendo 

que a investigação ocorreu no mês de abril de 2015 e compreendeu 96 periódicos com acesso 

disponível on-line. A identificação dos artigos foi realizada por meio das ferramentas de 

busca, localizadas nas bases de dados on-line desses periódicos e as palavras-chave foram 
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definidas com sendo: “Política Nacional de Resíduos Sólidos”, “gerenciamento de resíduos 

sólidos”, “produção mais limpa”, “supermercado(s)”, “resíduos”.  

 Em meio às fases desta pesquisa, na inicial procedeu-se à coleta de dados, sendo que 

somente em 54 periódicos foram encontrados artigos com as palavras-chaves, totalizando 376 

artigos, os quais formaram 100% da amostra. Após esse primeiro procedimento de pesquisa, 

foi utilizado o critério de seleção pela temática “gestão de resíduos sólidos” e, após essa pré-

seleção, realizada por meio de leitura dos artigos – que, por sua vez, não possuíam foco 

específico na temática investigada – foram excluídos, resultando um total de 41 artigos 

investigados. 

 Além desse material, para compor o corpus do presente trabalho, pesquisou-se, 

também, no banco de teses e de dissertações da Capes; realizou-se buscas em outras revistas 

científicas e em livros pertinentes às temáticas abordadas; e analisou-se, ainda, o conteúdo da 

Lei nº 12.305/2010, que, conforme já exposto anteriormente, norteará a elaboração do PGRS.  

Essas pesquisas objetivaram recolher subsídios que sustentassem a proposta do estudo, 

construindo alicerces teóricos para a argumentação e para a elaboração do presente trabalho. 

O resultado dessa parte do estudo pode ser verificado no capítulo do referencial teórico da 

presente dissertação.  

 Segundo Marconi e Lakatos (2007), vale dizer, que a pesquisa bibliográfica tem como 

características principais eleger uma problemática de pesquisa e, a partir disso, estabelecer um 

escopo para ser pesquisado na literatura (livros, periódicos, monografias, dissertações, teses, 

dentre outros).  

 É necessário, também, estabelecer limites para a pesquisa, definindo claramente o 

problema de pesquisa, os fenômenos e o contexto a serem pesquisados. Também é necessário 

identificar as distintas concepções, os fundamentos, as correntes teóricas e os autores mais 

importantes que tratam sobre a temática adotada, bem como posicionar-se claramente em 

relação a cada um deles (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

 Na segunda etapa desta pesquisa, foram definidos os procedimentos metodológicos 

para o desenvolvimento da mesma, de forma a propiciar consistência e fidedignidade aos 

dados e às informações que foram coletados na pesquisa de campo. 

 Nesse sentido, os documentos formam uma fonte importante de informação, cujos 

conteúdos podem apresentar evidências que fundamentam afirmações e declarações dos 

sujeitos de pesquisa. As fontes de informação contextualizadas surgem de um determinado 

contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto (LUDKE; ANDRE, 1986). 

 Desse modo, para realizar a coleta das fontes de evidências, fez-se um levantamento 
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no histórico da empresa, para verificar a quantidade de resíduos comercializada pela 

organização, com o objetivo de identificar quais resíduos são segregados para a coleta seletiva 

e sua respectiva quantidade. 

Para a coleta de informações qualitativas, fez-se uso de duas técnicas: observação in 

loco e entrevistas semiestruturadas, a fim de entender com se dá todo o processo relacionado 

aos resíduos sólidos na empresa. Essas duas técnicas são muito comuns da pesquisa 

qualitativa, pois permitem o aprofundamento de informações e a revelação de aspectos 

aparentemente ocultos (BOGDAN; BIKLEN, 1994).  

Assim, as informações referentes aos processos dos resíduos foram coletadas por meio 

de entrevistas com os gerentes da loja e com os coordenadores dos setores da padaria, de 

confeitaria, dos frios, do açougue, da feira, da cozinha, da praça de alimentação, da loja, da 

área administrativa, de frente de caixa, do depósito, de manutenção e limpeza. As entrevistas 

foram realizadas no período de setembro a novembro de 2015. 

Para operacionalizar as entrevistas, a pesquisadora utilizou um roteiro semiestruturado 

(conforme apêndice A, em anexo) com perguntas – relativas ao problema de pesquisa – 

formuladas com base na Lei nº 12.305/2010.  

Para otimizar esse processo, e com a devida permissão dos respondentes, todas as 

entrevistas foram gravadas em meio digital e, posteriormente, transcritas. Para a reprodução 

do material, respeitou-se a linguagem utilizada pelos entrevistados.  

Ainda, deve-se mencionar que foi realizada uma entrevista teste, que, segundo Yin 

(2010), serve para aprimorar o projeto inicial, podendo revelar inadequações ou necessidades 

de adaptá-lo. Sua aplicação, nesta pesquisa, permitiu evidenciar a inexistência de perguntas 

importantes, assim como dificuldades de entendimento pelo entrevistado e oportunidades de 

melhoria nas perguntas e nos procedimentos até então escolhidos. 

Como instrumentalização da pesquisa, a metodologia da observação in loco foi 

utilizada para registrar, por meio de máquina fotográfica digital e respectivas anotações, os 

processos que compõem o objeto de pesquisa. Escolheu-se, desse modo, a observação, por 

considerá-la uma importante fonte de informação qualitativa (VIANNA, 2003). 

No decorrer da investigação, lançou-se mão, também, da pesquisa-ação, em meio a 

qual, de acordo com Morin (2004), os pesquisadores que se utilizam do método de pesquisa-

ação têm a oportunidade de conhecer a realidade investigada, levando em conta não apenas o 

discurso proferido pelos atores implicados, mas também suas ações e interpretações acerca do 

que é pesquisado.  
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 Ainda, a pesquisa-ação, por ser uma pesquisa de base empírica, é realizada em estreita 

associação à ação ou à resolução de um problema (THIOLLENT, 1985). O que ocorreu nesta 

investigação, em que a pesquisadora, no processo de levantamento dos dados, juntamente com 

a equipe da loja, implantou ações, visando à solução de alguns dos problemas encontrados.  

 

3.1.3 Categorias de Análise 

 

As categorias de análise constituem as variáveis de estudos qualitativos. Para Creswell 

(2003), uma variável se refere a uma característica ou a um atributo de uma pessoa ou de uma 

organização, que pode ser mensurada ou observada e que varia entre as pessoas ou as 

empresas estudadas. 

Tendo em vista os objetivos que orientam a pesquisa, surgem as categorias de análise 

do estudo, que foram baseadas na Lei nº 12.305/2010 e que nortearam o questionário 

semiestruturado para as entrevistas, visando a levantar todas as informações em relação à sua 

fonte de geração, às quantidades, ao acondicionamento, ao armazenamento temporário, ao 

transporte interno e à disposição final. As categorias de análise do estudo foram: plástico, 

papelão, papel, metal, vidros, ossos, óleo vegetal, óleo diesel, consumo de energia, consumo 

de água, lâmpadas, pilhas e produtos químicos.  

 

3.1.4 Procedimentos de Análise de Dados 

 

 Nesta subseção, discorrer-se-á sobre os procedimentos que foram adotados nesta 

pesquisa quanto à análise dos dados. 

Nesse sentido, a abordagem metodológica adotada para a análise dos dados foi a 

qualitativa. Assim sendo, os dados obtidos por meio da observação direta e das entrevistas 

foram analisados qualitativamente. Os resultados da pesquisa foram analisados à luz da 

fundamentação teórica desenvolvida no segundo Capítulo desta dissertação. 

Com base nos estudos de Bardin (2010), empregou-se a análise de conteúdo temática 

aos dados coletados. Essa estratégia visa a encontrar indicadores capazes de inferir os 

conhecimentos advindos da produção das mensagens. Nesse contexto, as análises foram 

inspiradas, em especial, nos fragmentos colhidos das mensagens das entrevistas, buscando-se 

detalhes das características do conteúdo para associá-las às categorias de análise apresentadas 

neste Capítulo, na seção 3.1.3. 

A partir dos dados e das informações levantadas, elaborou-se o PGRS para a gestão de 
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resíduos sólidos na organização em estudo. O modelo foi construído a partir do cruzamento 

das informações extraídas de quatro fontes, quais sejam: a) literatura especializada; b) 

histórico da organização; c) entrevistas; e d) observação in loco, referente aos processos. O 

objetivo foi incluir, na elaboração do PGRS, variáveis extraídas de múltiplas fontes e, assim, 

fornecer informações capazes de refletir um modelo adequado à organização. 

 Segundo Rossatto (2003), um modelo é uma abstração de alguma coisa, com meta 

definida e com objetivo de conhecê-la melhor, antes de construí-la ou de implementá-la, 

permitindo, desse modo, a análise de situações complexas.  

Um modelo é, pois, descrito como uma representação prática de um processo, sendo 

uma abstração da realidade, expressa em termos de algum formalismo ou de linguagem, e 

sendo, ainda, definido por um método de modelagem, em função do objetivo almejado 

(HOFFMANN, 2009). 

Dessa maneira, após a elaboração do PGRS, foram desenvolvidos os planos de ação 

(modelo) para a implantação da referida gestão, com vistas a alcançar o resultado esperado. 

 

3.2 LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

 De acordo com Creswell (2003), descrever as limitações do estudo remete à 

especificação e à circunscrição da pesquisa em questão. Este autor afirma, ainda, que as 

formas de limitações podem ser três: a) o método escolhido; b) a forma pela qual os dados são 

coletados e c) a análise dos dados. 

 Quanto ao método escolhido, o estudo de caso não viabiliza generalizações, vez que os 

resultados da pesquisa ficaram restritos à unidade estudada, situados no espaço e no tempo 

pré-determinados, isto é, nesse caso, uma das lojas de uma rede de supermercados, situada no 

estado do Paraná, sendo que a coleta de dados foi realizada no período de setembro a 

novembro de 2015. 

Em relação à forma de coleta dos dados, tem-se que, nas entrevistas, podem ocorrer 

algumas distorções, devido às diferentes percepções dos indivíduos entrevistados em relação 

aos processos investigados.  

No caso do presente trabalho, podem ter ocorrido problemas de interpretação em 

relação às perguntas, o que talvez tenha ocasionado falhas de interpretação, em outras 

palavras, de forma diferente do compreendido pela pesquisadora, ainda que tenha havido o 

esforço de elaborar um roteiro de entrevista claro e de fácil entendimento. Em vista disso, 
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empregou-se uma entrevista teste para verificar possíveis dificuldades de percepção e para 

ajustar o roteiro elaborado para a realização das entrevistas. 

 Ainda em relação à coleta de dados, considera-se que pode haver dificuldade no 

acesso aos dados da organização em relação ao histórico relacionado aos resíduos sólidos. 

Nesse sentido, o fato de a pesquisadora ter atuado como administradora na empresa durante a 

realização dessa pesquisa facilitou esse acesso.  

 Quanto à análise dos dados, verifica-se que a análise de conteúdo requer domínio do 

método e habilidade para manuseio do instrumento e da sistematização das informações por 

parte do pesquisador. Assim, mesmo com todo o rigor empreendido na tentativa de manter a 

objetividade na sua aplicação, não se pode assegurar a isenção de manifestações oriundas da 

percepção do próprio entrevistador. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Inicialmente, nesse capítulo, discorrer-se-á sobre a caracterização da empresa 

pesquisada, em seguida apresentar-se-á, também, o diagnóstico realizado por meio dos dados 

levantados no histórico da organização, nas entrevistas e observação in loco e por fim, os 

pontos de melhoria identificados. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PESQUISADA 

 

 O empreendimento a partir do qual se estruturou o presente trabalho é uma rede de 

supermercados, que, por sua vez, se caracteriza como comércio varejista de mercadorias em 

geral, com predominância de produtos alimentícios. Nesse sentido, as principais linhas de 

produtos e de serviços com que atua são: comércio de alimentos, restaurante, panificação, 

açougue, confeitaria e lanchonete. 

 A natureza da empresa é de sociedade privada, de capital nacional, considerada uma 

organização de grande porte, a rede de supermercados de que ora se trata possui 10 lojas 

localizadas no estado do Paraná, faturamento bruto mensal médio de R$ 40 milhões e 

aproximadamente 1.500 funcionários, no entanto, por definição da Diretoria da empresa foi 

determinado que o desenvolvimento da pesquisa ocorresse em somente uma das lojas do 

empreendimento. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Para o levantamento de dados, foram realizadas entrevistas com os gerentes da loja e 

com os coordenadores dos setores, sendo que tais entrevistas foram devidamente gravadas e 

transcritas posteriormente.  

No início das entrevistas, explicou-se que o objetivo desta pesquisa tinha foco nos 

resíduos sólidos gerados no setor e que seriam levantadas informações referentes aos 

processos realizados com os mesmos. Foi esclarecido, também, nesta oportunidade, que não 

havia “certo” ou “errado” na forma que estavam realizando as tarefas em relação aos resíduos 

e que o levantamento estava sendo realizado para a proposição de melhorias. Foram feitas 

observações in loco com registro fotográfico para a coleta de maiores informações na 

sequência. 
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 O escopo deste trabalho, nesse sentido, considera as atividades necessárias para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos aquelas que se dão a partir do momento em que estes são 

produzidos e enviados para a coleta até a disposição final dos mesmos. Sendo assim, realizou-

se o levantamento em cada setor de quais são os resíduos gerados e quais as formas de 

segregação, de acondicionamento, de transporte interno, de armazenagem temporária e de 

disposição final.  

 

4.2.1 Procedimentos Atuais Adotados em Relação aos Resíduos Gerados nos Setores 

 

 Descreve-se, a seguir, os procedimentos relatados pelos entrevistados de cada setor em 

relação aos resíduos e, também, os dados coletados na observação in loco. 

 

4.2.1.1 Setor da Padaria 

 

Em relação aos resíduos da padaria, o coordenador do setor expõe que é realizada a 

separação do papelão e do plástico para reciclagem. Os potes plásticos, por sua vez, são 

reaproveitados no próprio setor. A separação do material reciclável é feita no decorrer do dia 

e o produto fica no corredor próximo à saída do setor, de acordo com a Figura 02. 

 

Figura 02 - Acondicionamento do material reciclável do setor da padaria 

  
                       Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Conforme se verifica na Figura 02, o material é acondicionado em sacos de ráfia, os 

quais ficam jogados no chão e, no final do dia, um dos funcionários do setor leva o que foi 
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separado até o depósito, prensa esse material e o mesmo é organizado no local de 

armazenamento temporário, para a coleta externa.  

Inicialmente, para o coordenador, segundo sua percepção, todo o reciclável é separado. 

No entanto, de acordo com a observação in loco, ao se verificar o recipiente de lixo comum, 

constatou-se que havia plástico limpo e papel – e que, portanto, esses materiais descartados no 

lixo comum (plástico limpo e papel) poderiam ser reciclados –, fato este registrado na Figura 

03. 

 

Figura 03 - Lixo comum da padaria com plástico e papel recicláveis 

  
                      Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

Nesse sentido, verificou-se, ainda, que os materiais recicláveis, constituídos das 

embalagens de tetra pak (ovo, leite) e das embalagens pet (óleo), são descartados no lixo 

comum, conforme informação do entrevistado, o que contradiz sua fala inicial de que todos os 

materiais recicláveis são separados. De acordo com as informações coletadas, torna-se, pois, 

evidente que produtos que são recicláveis estão sendo destinados para o lixo comum neste 

setor. 

 

4.2.1.2 Setor de Confeitaria 

  

No setor de confeitaria, a coordenadora deixou claro que são encaminhados para o 

material reciclável somente o papelão (caixas). Alguns baldes plásticos são reutilizados no 

próprio setor, ao passo que o restante – como vidros, latas, embalagens tetra pak e embalagens 

pet (Figura 04) – são descartados no lixo comum. 
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Figura 04 – Produtos recicláveis da confeitaria que são descartados em lixo comum 

 
   Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

No setor ora analisado, convém destacar que é realizada a separação do óleo vegetal 

usado. Conforme se observa na Figura 05 o recipiente em que o óleo é armazenado fica no 

corredor, próximo à entrada do setor, ao lado do material reciclável e da embalagem em que 

fica o lixo comum. 

 

Figura 05 - Embalagem de lixo comum, recipiente de óleo usado e papelão reciclável 

 
                                                        Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A partir da análise da Figura 05, pode-se observar que o material reciclável fica jogado 

em cima do recipiente de lixo comum. O óleo vegetal usado é acondicionado em recipientes 

de 50 litros, os quais são retirados deste local pela empresa que compra o referido produto. Ao 

lado esta uma estante de aço onde e acondicionado materiais novos para utilização do setor de 

confeitaria.  
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Com relação ao papelão reciclável, ao final do dia, um dos funcionários do setor de 

confeitaria transporta esse material até a prensa, que fica no depósito da empresa, faz a 

prensagem do material e o dispõe no local indicado, até que seja feita a coleta externa.  

Ficou claro, desse modo, na fala da coordenadora do setor, que a reciclagem não é 

realizada no âmbito do setor de confeitaria e que quase todo material reciclável vai para o lixo 

comum. Tais afirmações são comprovadas pela Figura 06, na qual se visualiza uma bandeja 

de isopor e uma embalagem tetra pak no lixo comum. 

 

Figura 06 - Lixo comum do setor de confeitaria com materiais recicláveis 

 
                                                       Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

Quando questionada sobre qual seria a maior dificuldade de se implantar a coleta 

seletiva no setor, a coordenadora do setor de confeitaria respondeu que seria o fato de 

higienizar as embalagens para, só então, proceder à reciclagem, sendo que, em seu ponto de 

vista, não existe essa possibilidade, devido ao quadro de funcionários ser muito reduzido. 

 

4.2.1.3 Setor de Frios 

          

 No setor de frios, o coordenador afirmou que todo o material reciclável é separado, 

sendo que o papelão e o plástico são os materiais encaminhados para os recicláveis do setor.  

De acordo com o entrevistado, somente vai para o lixo comum o que for plástico sujo, 

material orgânico, touca de cabelo descartável e bandeja de isopor. Em relação ao transporte 

interno, foi afirmado que o mesmo é realizado da mesma maneira que nos outros setores, 

sendo que o material fica na saída do setor, conforme Figura 07. 
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Figura 07 - Acondicionamento de recicláveis do setor de frios 

  
                        Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

Em meio ao apresentado na Figura 07, observa-se que o reciclável é acondicionado em 

carrinhos ou – até mesmo – jogado no chão e, ao final do dia, esse material é transportado, por 

um dos funcionários do setor, até o depósito, onde se realizam a prensagem do produto e o 

armazenamento temporário no local destinado, sendo retirado dali posteriormente pela 

empresa coletora.  

Em sua percepção, o entrevistado acredita que é possível melhorar essa separação e 

salienta que grande parte do material reciclável vai para o lixo comum, de maneira 

inadequada, portanto. No setor de frios, ainda, de acordo com a Figura 07, é evidente a falta 

de organização quanto ao acondicionamento dos recicláveis.  
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4.2.1.4 Setor do Açougue 

 

No açougue, de acordo com a coordenadora do setor, são separados o papelão e o 

plástico que vão para a reciclagem, sendo que os ossos descartados pelo setor são 

empacotados em sacos plásticos, guardado em cubas de 180 litros na câmara fria, até que 

sejam retirados de lá pela empresa que compra esse resíduo, conforme demonstrado na Figura 

08. 

 

Figura 08 - Osso para reciclagem na refrigeração 

 
                        Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

O isopor e o plástico sujo vão para o lixo comum. O material reciclado é deixado no 

corredor, próximo ao setor de frios, conforme Figura 09. 

 

Figura 09 - Acondicionamento de material para reciclagem do setor do açougue 

 
                       Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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O processo de transporte interno ocorre de forma equivalente ao dos outros setores. 

Isso significa dizer que, ao final do dia, um dos funcionários transporta esse material, até o 

depósito em que fica a prensa, realiza a prensagem e coloca os fardos no local destinado para 

o armazenamento temporário. 

Ao ser questionada sobre a dificuldade de separação do material reciclável, a 

coordenadora do açougue menciona o fato de os funcionários, no momento da manipulação 

dos produtos para a comercialização, terem contato direto com os resíduos, o que pode 

acarretar na contaminação da produção do setor.  

Levantou-se a hipótese de lavar os plásticos sujos para que os mesmos possam ser 

enviados para o material reciclável, medida essa que a entrevistada afirmou considerar muito 

difícil de ser alcançada, sobretudo devido à falta de pessoal para realizar esse trabalho.  

Ainda na percepção da coordenadora, toda a separação possível é feita. Porém, na 

observação do lixo comum, verificou-se o descarte de produtos recicláveis, conforme 

observa-se na Figura 10. 

 

Figura 10 - Lixo comum do açougue com material reciclável 

 
                                                        Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

  

É possível verificar, desse modo, na Figura 10, papéis e plásticos recicláveis de fácil 

separação, que, no entanto, não foi realizada a destinação adequada, pelo que se percebe, 

dessa forma, que a segregação é realizada de forma errônea neste setor, em razão de que 

somente o material de tamanho maior é separado para a reciclagem. 
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4.2.1.5 Setor da Cozinha 

 

 No setor da cozinha, os orgânicos são separados em recipientes com tampa (brancos), 

os quais são doados para um agricultor. Nesse sentido, a retirada é realizada por esse 

agricultor, diariamente, no local em que ficam os recipientes com os orgânicos, isto é, no 

corredor próximo à entrada do setor, conforme apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Baldes de orgânico e de óleo vegetal usado para serem coletados 

 
                                                   Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Em relação ao óleo vegetal usado, apresentado na Figura 11 (recipientes azul com 

tampa preta), o mesmo é separado em galões de 50 litros e vendido, sendo que a retirada é 

realizada quinzenalmente pela empresa que compra esse produto. 

Ainda no setor da cozinha, percebeu-se que o papelão é separado para reciclagem, 

sendo deixado na saída do setor, conforme verifica-se na Figura 12. 
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Figura 12 - Material reciclável do setor da cozinha 

 
                                                        Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Demonstra-se, na Figura 12, que o papelão fica acondicionado em carrinhos até o final 

do dia, quando é levado até o depósito por um dos funcionários do setor que transporta o 

montante de papelão até a prensa, realiza a prensagem e deposita os fardos no local de 

armazenamento temporário. Os plásticos, as latas (milho verde, frutas, outras), as embalagens 

de tetra pak, as embalagens pet e o vidro vão para o lixo comum (Figura 13), conforme 

descrito pela coordenadora. 

 

Figura 13 - Material reciclável do setor da cozinha descartado em lixo comum 

 
                                                     Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Constatou-se, nesse sentido, que, ao encher a lixeira do setor, referente ao lixo comum, 

o mesmo é retirado e colocado em um carrinho, que fica no corredor, próximo à saída do 
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setor, para ser transportado até os containers onde são retirados pelo sistema de coleta 

municipal, fato este apresentado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Lixo comum da cozinha  

 
                                                    Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Verificou-se conforme Figura 14 que o lixo comum do setor, o qual é levado, ao final 

do dia, para o depósito, onde fica o container para o descarte desse material. Na observação in 

loco, que o lixo comum do setor possuía material reciclável e que estava com vazamento no 

saco plástico, podendo, com isso, ocasionar contaminação do piso.  

Nesse setor, verificou-se, ainda, que somente as caixas de papelão são enviadas para o 

reciclável, ao passo que o restante dos produtos recicláveis são descartados no lixo comum. 

Além disso, percebeu-se que o acondicionamento dos produtos é realizado sem qualquer 

cuidado favorecendo a incidência de contaminação. 

 

4.2.1.6 Praça de Alimentação 

 

Na praça de alimentação, foi possível observar que os orgânicos são separados no 

mesmo recipiente em que o setor da cozinha também utiliza para essa separação, os quais são 

doados para um agricultor. As latas de refrigerante consumidas pelos clientes, de acordo com 

a Figura 15, são separadas e acondicionadas em local impróprio (próximo a louças limpas 

para utilização), até serem enviadas ao depósito diariamente, sendo recolhidas pela mesma 

empresa que compra o papelão e o plástico.  
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Figura 15 – Acondicionamento de latinhas da praça de alimentação para reciclagem 

 
                                                        Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Percebeu-se ainda que o material restante, como copos plásticos e garrafas pet, vai 

para o lixo comum. A coordenação da cozinha e da praça de alimentação é realizada pela 

mesma pessoa, que, ao ser questionada sobre a implantação da coleta seletiva, afirmou que na 

sua visão a maior dificuldade será conscientizar a equipe sobre a importância dessa separação. 

 

4.2.1.7 Setor da Feira 

 

 No setor da feira, alguns dos produtos retirados das prateleiras por não estarem em 

condições boas para venda são doados para o Mesa Brasil Sesc, que é uma rede nacional de 

bancos de alimentos contra a fome e o desperdício, cujo objetivo é contribuir para a promoção 

da cidadania e para a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em 

uma perspectiva de inclusão social (SESC, 2015). 

Assim, o próprio funcionário do Sesc faz a separação do que será levado à sede do 

Mesa Brasil, sendo que o restante dos orgânicos é armazenado em baldes de 15 litros e, 

posteriormente, doado ao mesmo agricultor que retira os resíduos orgânicos do setor da 

cozinha, esse resíduo é utilizado para fazer adubo e ração.  

Algumas frutas e verduras (como banana, mamão, tomates, cebola e batata) são 

devolvidas para o fornecedor, que faz a troca desse produto. O papelão e os plásticos são 

separados para a reciclagem, fato que se observa na Figura 16, que também demonstra o 

acondicionamento desses produtos em um carrinho de ferro.  Deve-se ressaltar que esse 

processo é realizado sem nenhum critério técnico. 
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Figura 16 – Material reciclável do setor da feira 

 
                                                        Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

  O coordenador do setor relatou que os papéis e os plásticos de tamanho menor vão 

para o lixo comum, o que ficou comprovado ao se realizar a verificação in loco, conforme 

apresentado na Figura 17. 

 

Figura 17 - Lixo comum do setor da feira com papelão e plástico recicláveis 

 
                                                    Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

O coordenador do setor relatou, ainda, que as bandejas de isopor também são 

descartadas no lixo comum e que alguns produtos são entregues em caixas de madeira (Figura 

18), as quais são devolvidas para o fornecedor, que as reutiliza.  
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Figura 18 - Caixas de madeira para ser devolvida ao fornecedor                        

 
                                                    Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Nesse setor, os produtos recicláveis são deixados no corredor próximo ao setor e, ao 

final do dia, são levados até o depósito e, lá, prensados.  

Percebe-se, na fala do coordenador do setor, que a separação não é feita totalmente, ou 

seja, existem produtos recicláveis que são enviados para o lixo comum. Na percepção do 

entrevistado, o correto seria separar os materiais integralmente.  

 

4.2.1.8 Setor da Loja 

 

 No setor da loja, segundo o respectivo coordenador, as caixas de papelão que estão em 

bom estado são aproveitadas para colocar as compras de clientes. O remanescente do papelão 

e o plástico vão para o reciclável.  

Nesse setor, além dos funcionários da empresa, atuam também promotores de 

empresas fornecedoras. Neste caso, cada um realiza a reposição de mercadoria em seu setor 

na loja e é responsável por levar o papelão e o plástico reciclável até o depósito, além de 

realizar a prensagem desses materiais.  

O entrevistado afirmou que, em relação a produtos quebrados de vidro, os mesmos são 

colocados em caixas de papelão, as quais são lacradas, a fim de que ninguém se machuque, e 

são enviadas para o depósito.  

No entanto, o entrevistado não soube afirmar de que maneira essas caixas são 

descartadas, mas acredita que, provavelmente, por meio do lixo comum.  

Para a utilização dos clientes, em toda a loja, estão dispostas cinco lixeiras de 30 litros 

e 10 lixeiras de 15 litros, as quais são todas destinadas ao lixo comum, o que significa dizer 
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que os recicláveis são descartados no lixo comum pelos clientes, pois é sua única opção, no 

espaço interno da loja, conforme Figura 19. 

 

Figura 19 - Lixo comum do setor da loja para utilização dos clientes 

  
                            Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Os produtos vencidos são enviados para o depósito, ao passo que os que são 

negociados com o fornecedor para troca são retirados pela indústria e o restante vai para o 

lixo comum.  

Nesse setor, a maior dificuldade relatada pelo coordenador é o fato de ter muitos 

repositores que não são funcionários diretos da empresa, o que dificulta a coordenação dos 

processos, pelo fato de não ter poder de comando sobre esses funcionários. 

 

4.2.1.9 Setor Administrativo 

 

 Pelo fato de a gerência da loja e a engenheira de segurança do trabalho fazerem parte 

desse setor, descreve-se, aqui, a entrevista realizada com estes profissionais. 

 Assim, na visão da gerente da loja, a coleta seletiva está em processo de implantação. 

Em relação ao PGRS, a entrevistada afirmou não ter conhecimento sobre de que trata e o que 

é este plano.  

Em seu ponto de vista, a gerente comentou que existe, sim, desperdício nos setores e, 

para minimizar essa situação, afirma que é necessário haver mais informação e cobrança em 

relação aos cuidados com os resíduos. Comentou ainda, que as maiores dificuldades que 

percebe na separação dos resíduos é a falta de treinamento e de estrutura adequados, e 

salientou que, em uma possível implantação para a gestão dos resíduos, os gerentes da loja 
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estariam dispostos a se comprometer para que os objetivos e resultados esperados com essa 

implantação sejam alcançados. 

 Para a engenheira de segurança do trabalho, por sua vez, em relação ao PGRS, a 

entrevistada afirmou estar ciente de que é imprescindível desenvolver e realizar a implantação 

do plano para se adequar à legislação. Em seu ponto de vista, a entrevistada expõe que, não há 

muita dificuldade nessa implantação, pois os funcionários da empresa ora pesquisada são 

muito comprometidos com tudo o que lhes é solicitado.  

Além disso, a engenheira afirmou saber das necessidades de se criar a estrutura física e 

de se disponibilizar um treinamento adequado aos funcionários envolvidos, para que essa 

gestão alcance o objetivo proposto.  

Para a engenheira, a maior dificuldade existente, nesse sentido, é em relação ao tempo 

disponível para desenvolver e implantar o PGRS, uma vez que isso já havia um objetivo seu 

para o ano de 2015, porém, pela sobrecarga de trabalho, não se realizou. Essa implantação, 

portanto, está prevista para o ano de 2016 e deverá ficar sob sua responsabilidade. 

 Em meio às entrevistas desse setor, ficou claro o comprometimento dos envolvidos 

com a gestão e também se destacou o desejo de que realmente ocorra essa implantação, de 

forma a buscar a sustentabilidade da organização pesquisada. 

Verificou-se, ainda, nesse setor, que os resíduos gerados nas salas da administração 

são papéis, orgânicos que provêm de restos de frutas ou de lanches de funcionários, e copos 

de água e de café, sendo que tais resíduos são descartados no lixo comum e que, portanto, 

nada é reciclado, conforme se pode verificar ao analisar a Figura 20. 

 

Figura 20 - Lixo comum do setor administrativo 

 
                            .                       Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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 É importante frisar que no setor administrativo, existe somente recipientes de 15 litros 

para o descarte dos resíduos, fato que justifica o descarte do reciclável no lixo comum, ou 

seja, a falta de recipientes adequados para esse fim. 

 

4.2.1.10 Setor de Frente de Caixa 

 

 O setor de frente de caixa da loja é o setor em que ficam os caixas para a finalização 

das compras realizadas pelos clientes, ou seja, é o setor em que é realizado o pagamento das 

compras e também o empacotamento das mesmas. Neste setor os resíduos gerados são: papel, 

copos descartáveis de café e de água. Todos eles são descartados no lixo comum, conforme 

apresentado na Figura 21. 

 

Figura 21 - Lixo comum utilizado por clientes e funcionários 

 
                         Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Este é o setor para o qual o cliente é encaminhado quando busca efetuar devolução de 

pilhas e de lâmpadas. De acordo com a coordenadora do setor, a empresa não possui um 

recipiente específico para esta devolução, conforme exigido pela legislação e pelo volume de 

pilhas e de lâmpadas devolvidas pelos clientes é pequeno e as mesmas são descartadas em 

lixo comum. 

 

4.2.1.11 Setor do Depósito 

 

No depósito os resíduos gerados são quase inexistentes, conforme informação 

repassada pelo coordenador deste setor. O papelão e os plásticos são todos reciclados. O que 
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vai para o lixo comum são as fitas adesivas das caixas, que, normalmente, não são retiradas. 

Em regra, o que acontece, é que as fitas são cortadas, ficando nas próprias caixas, que são 

prensadas. 

A prensa fica no depósito (Figura 22) e a retirada dos fardos de papelão, de plásticos e 

das latinhas de refrigerante é feita pela empresa coletora nesse setor.   

 

Figura 22 - Prensa para papelão e plástico 

  
                         Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Destaca-se que, embora a prensa seja para papelão e plásticos, apenas o papelão é 

prensado, pois os plásticos são separados em sacos de ráfia, de acordo com a Figura 23. 

 

Figura 23 - Armazenagem temporária no depósito de recicláveis plásticos e papelão para 

coleta externa 

 
                         Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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A retirada desses produtos (papelão, plástico e as latinhas de refrigerante) é realizada 

às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados. A empresa responsável por fazê-lo retira 

também os vidros e as embalagens de produtos de limpeza que são utilizados na loja, porém 

esses materiais não são vendidos, mas sim doados.  

O coordenador do depósito salientou que em relação aos vidros e as embalagens dos 

produtos de limpeza, que os setores colocam esses artefatos no lixo comum e quando os 

funcionários do depósito percebem esse tipo de material nos sacos de lixo, retiram esse 

material e os mesmos são destinados para o local dos recicláveis. 

A loja tem, para a coleta do lixo comum, duas caçambas, de 1.200 litros cada. A 

retirada é feita pela coleta municipal, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, até às 9 horas 

da manhã.  

Segundo o coordenador do depósito, existe a necessidade de que houvesse mais uma 

caçamba ou, então, de que a coleta fosse feita diariamente, a fim de se evitar que ficasse lixo 

no chão – o que pode ocasionar contaminação no solo – como ocorre atualmente. Esse fato 

pode ser observado na Figura 24. 

 

Figura 24 - Containers de lixo comum 

 
                         Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Em observação in loco, verificou-se que as caçambas ficam cheias e, comprovando o 

que o coordenador do setor já havia comentado, acabam ficando sacos de lixo no chão. Na 

opinião do entrevistado, não haveria necessidade de mais uma caçamba se os setores fizessem 

a separação correta dos resíduos, ou seja, para o coordenador o volume de resíduos recicláveis 

que são descartados no lixo comum é grande. 
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 Para os produtos que vêm vencidos da loja para o depósito, realiza-se uma triagem. 

Isso significa dizer que aquilo que é passível de troca, pelo fornecedor, vai para o setor de 

troca. O que não está sujeito à troca vai para o lixo comum. O entrevistado acredita que o 

depósito é um dos setores que menos gera lixo. Percebeu-se, na fala do coordenador deste 

setor, sua preocupação com a separação correta dos resíduos. 

 

4.2.1.12 Setor de Limpeza 

 

 No setor de limpeza, conforme a coordenadora do setor, todos os resíduos – sejam eles 

orgânicos ou recicláveis – vão para o lixo comum, inclusive os vasilhames de material de 

limpeza com resíduos químicos.  

Ainda, nas duas entradas da loja, há lixeiras instaladas, para a utilização de clientes, 

que são devidamente identificadas, conforme demonstrado na Figura 25. 

 

Figura 25 - Lixeiras instaladas nas entradas da loja 

  
  Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Ao ser questionada sobre o lixo recolhido dessas lixeiras, a coordenadora afirmou que 

ele é destinado ao lixo comum, já que os clientes não descartam os resíduos de maneira 

correta, ou seja, na lixeira indicada para o resíduo. Verificou-se também sobre os resíduos dos 

banheiros e dos locais destinados para o estacionamento utilizado pelos clientes, os quais são 

todos descartados em lixo comum. Percebeu-se, ainda, na fala da entrevistada, que não existe 

preocupação com a reciclagem. 
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4.2.1.13 Setor de Manutenção 

 

 No setor de manutenção, o coordenador do setor relatou que os resíduos gerados na 

manutenção são, majoritariamente, lâmpadas fluorescentes, de todos os setores, e que, ao 

realizar a troca desses objetos, eles são armazenados no setor de manutenção, em caixas 

(Figura 26), que, ao atingirem o volume de 50 lâmpadas, são devolvidas à empresa da qual 

foram adquiridas, pois essa empresa fornece um certificado de devolução, conforme exigido 

pela legislação.  

 

Figura 26 - Armazenamento de lâmpadas queimadas para devolução ao fornecedor 

 
                                      Fonte: dados da pesquisa (2015). 

 

Em relação ao óleo diesel utilizado na casa de máquinas, tem-se que, quando o mesmo 

é trocado, a própria empresa que realiza a troca recolhe o óleo diesel usado e dá a ele a 

destinação correta.  

Além disso, quando se realiza algum tipo de trabalho que gere resíduos de ferro – 

ainda que o volume seja pequeno –, estes são vendidos ao ferro velho. Percebe-se, em meio à 

fala do entrevistado, preocupação com a destinação correta dos resíduos e conhecimento sobre 

o assunto. 

 

4.3 RESÍDUOS GERADOS EM CADA SETOR NA ORGANIZAÇÃO 

 

 Por meio do diagnóstico das entrevistas e observação in loco, levantou-se quais são os 

resíduos gerados em cada setor – e quais são os pontos de geração –, sendo que estes se 

encontram devidamente apresentados no Quadro 02. 
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Quadro 02 - Identificação dos pontos de geração e resíduos gerados 
Setor Produção Resíduos gerados 

Padaria Fabricação de pães. Plásticos, papelão, papel, embalagens tetra pak, 

embalagens pet, latas, vidros, papel alumínio, lâmpadas 

fluorescentes, esponjas e panos de limpeza, esponjas de 

aço, outros. 

Confeitaria Produção de bolos, de doces, de 

tortas e de outros. 

Plásticos, papelão, papel, embalagens tetra pak, 

embalagens pet, latas, bandejas de isopor, filme 

plástico, vidros, restos de frutas, legumes e verduras, 

embalagens de alumínio e papel alumino, lâmpadas 

fluorescentes, esponjas e panos de limpeza, esponjas de 

aço, óleo vegetal usado, outros. 

Frios Fracionamento e embalagem de 

produtos frigorificados. 

Plásticos, papelão, papel, bandejas de isopor, restos 

orgânicos, lâmpadas fluorescentes, esponjas e panos de 

limpeza, outros. 

Açougue Corte, desossa, fracionamento e 

embalagem de carnes em geral. 

Plásticos, papelão, papel, gorduras, ossos, sangue, 

esponjas e panos de limpeza, restos orgânicos, 

lâmpadas fluorescentes, isopor, filme plástico, outros. 

Feira Recebimento, seleção, 

fracionamento e embalagem de 

frutas, de legumes e de 

verduras. 

Plásticos, papelão, papel, bandejas de isopor, filme 

plástico, orgânicos (frutas, verduras e legumes 

improprias para comercialização), lâmpadas 

fluorescentes, esponjas e panos de limpeza, outros. 

Cozinha Preparo de refeições, de lanches, 

de doces e de outros. 

Plásticos, papelão, papel, vidros, latas, embalagens tetra 

pak, embalagens pet, bandejas de isopor, lâmpadas 

fluorescentes, esponjas e panos de limpeza, óleo vegetal 

usado, outros. 

Praça de 

Alimentação 

Comércio de refeições, de 

lanches, de pizzas, de doces e de 

outros. 

Embalagens pet, copos plásticos, orgânicos, 

guardanapos sujos, esponjas e panos de limpeza, 

lâmpadas fluorescentes, outros. 

Loja Exposição de produtos para 

comercialização. 

Papelão, plásticos, vidros, latas, orgânicos, isopor, 

lâmpadas fluorescentes, esponjas e panos de limpeza, 

outros. 

Área 

Administrativa 

Gerência, CPD, tesouraria, 

recepção. 

Papelão, papéis, plásticos, copos descartáveis, 

orgânicos, lâmpadas fluorescentes, esponjas e panos de 

limpeza, outros. 

Banheiros Higiene. Papel toalha, papel higiênico, absorventes e eventuais 

fraldas descartáveis, lâmpadas fluorescentes, esponjas e 

panos de limpeza. 

Frente de Caixa Atendimento ao cliente. Plásticos, papelão, papéis, copos de água e café 

descartáveis, lâmpadas fluorescentes, esponjas e panos 

de limpeza. 

Setor de 

Limpeza 

Limpeza da empresa. Esponjas e panos de limpeza, embalagens plásticas de 

produtos, vassouras, rodos, outros. 

Casa de 

maquinas 

Geradores de energia. Óleo diesel usado, lâmpadas fluorescentes e outros. 

Refeitório de 

Funcionários 

Alimentação. Garrafas pet, copos descartáveis, latas, orgânicos, 

vidros, isopor, plásticos, esponjas e panos de limpeza, 

lâmpadas fluorescentes, outros. 

Depósito Recebimento de mercadorias. Papelão, plásticos, vidros, latas, lâmpadas 

fluorescentes, esponjas e panos de limpeza, outros. 

Pátio de 

Estacionamento 

Estacionamento para veículos. Guimbas de cigarro, papel em geral, plásticos, 

lâmpadas fluorescentes, outros. 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 No Quadro 02, identificam-se os setores da organização, a produção realizada neles e 

os resíduos gerados em cada setor. As informações referente aos banheiros e estacionamento 

assim como do setor de limpeza foram coletadas com a coordenado do setor de limpeza. Com 
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esse levantamento, foi possível obter as informações de quais são os resíduos gerados na 

empresa, para, então, verificar os processos relacionados a eles. 

 

4.4 SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 Em todos os setores da rede pesquisada, a segregação dos resíduos é realizada somente 

com relação às caixas de papelão e ao plástico que envolve essas caixas.  Em alguns setores – 

a exemplo dos da feira, da cozinha e da praça de alimentação – também se procede a 

separação do orgânico, a do óleo usado, pelo setor da panificadora e da cozinha, e a do osso, 

para a comercialização, no setor do açougue. 

 A segregação é uma etapa importante em um programa de gerenciamento de resíduos. 

Na observação in loco, verificou-se que essa segregação é realizada somente com relação aos 

materiais maiores, a exemplo do papelão e do plástico, dos quais, ainda, somente se separam 

os produtos “grandes”.  

Verificou-se, também, que a separação dos outros produtos – como o orgânico, o óleo 

usado e o osso – é realizada, mas, pelo fato de não ter um processo formalizado, não há como 

saber se essa separação é feita por completo, ou seja, com todo o material passível de 

reciclagem. 

 Constatou-se, ainda, que muitos materiais recicláveis estão sendo enviados para o lixo 

comum, como latas, garrafas pet, embalagens tetra pak, papéis, papelão, plásticos, copos de 

café e de água e resíduos orgânicos. 

  

4.5 ACONDICIONAMENTO 

 

 Para a reciclagem, as caixas de papelão e plástico são separadas e acondicionadas no 

corredor próximo à entrada de cada setor, além disso: o osso, do setor do açougue; o óleo 

vegetal usado, dos setores de confeitaria e da cozinha; e os orgânicos, dos setores da feira e da 

cozinha. Os demais resíduos gerados em cada setor são acondicionados em um único 

recipiente, que é forrado com saco plástico e encaminhado para o lixo comum. 

Em relação ao acondicionamento do lixo comum, a panificadora possui, próximo à 

entrada do setor, um recipiente grande (Figura 05), cuja função é alocar o lixo comum durante 

o decorrer do dia. Os outros setores, por sua vez, têm somente um recipiente dentro do próprio 

setor e, quando o mesmo fica cheio, é necessário transportá-lo até o container, no depósito. 
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No entanto, como verificado na Figura 14, às vezes estes recipientes acabam ficando no 

corredor e, assim sendo, o acondicionamento ocorre de forma imprópria. 

Em regra nenhum dos setores possui embalagens apropriadas para os recicláveis, com 

exceção do recipiente para o óleo vegetal usado no setor de confeitaria e da cozinha, para o 

lixo orgânico da feira, da cozinha e da praça de alimentação e para o osso, que é 

comercializado, do açougue. Os plásticos e os papelões recicláveis ficam jogados no chão, em 

cima de outras caixas e em carrinhos, que são utilizados para repor os produtos da loja, 

próximos à entrada de cada setor. 

 

4.6 TRANSPORTE INTERNO 

 

 Sobre o transporte interno, observou-se que cada setor é responsável pelo transporte, 

pelo acondicionamento e pela prensagem dos resíduos que gera diariamente. Os recicláveis 

são acumulados nos corredores próximos às entradas dos setores durante o dia e o transporte 

interno dos resíduos é realizado ao final do dia, por um dos funcionários de cada setor. Esses 

resíduos são transportados até o depósito em que ficam os containers de lixo comum e a 

prensa de papelão e de plástico. O funcionário que fez o transporte, na sequência, faz a 

prensagem dos recicláveis e os coloca no lugar destinado a eles (Figura 23). Não existe 

nenhum tipo de recipiente apropriado para esse transporte interno, uma vez que o meio mais 

utilizado pelos setores para fazê-lo é os carrinhos (Figura 12), cuja função é a de carregar as 

mercadorias para repor os produtos na loja. 

 

4.7 COLETA EXTERNA 

 

 A coleta municipal responsável por coletar o lixo comum é realizada todas as 

segundas, quartas e sextas-feiras, ou seja, três vezes por semana. A empresa que compra os 

recicláveis (papelão, plástico e latinha de refrigerante) realiza o recolhimento todas as terças, 

quintas-feiras e sábados, ou seja, também três vezes por semana. Em relação ao óleo vegetal 

usado, o recolhimento é feito quinzenalmente e o osso que também é comercializado é 

recolhido duas vezes por semana. O orgânico é recolhido diariamente. 

 O transporte e a destinação final dos resíduos são realizados por empresas 

terceirizadas, porém não existe nenhum tipo de contrato formal com nenhuma destas 

organizações. No contato realizado com essas organizações, verificou-se que duas das 

empresas – a que compra o óleo usado e a que compra o osso – que realizam esta etapa têm as 
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devidas licenças ambientais. No que tange ao fornecedor que compra o papelão, o plástico e 

as latinhas de refrigerante, o mesmo informou que está em andamento o processo relativo às 

licenças ambientais e que, provavelmente até março de 2016, a empresa deverá estar com essa 

documentação em dia.  

Na empresa, não existe nenhum cadastro ou dados do agricultor que realiza a coleta 

dos orgânicos, dessa forma não conseguimos contato com o mesmo. Conforme informações 

do coordenador do depósito, a retirada é feita por um agricultor, que se utiliza do produto para 

produzir adubo e ração. 

 

4.8 QUANTIDADE DE RESÍDUOS 

 

 Em relação à quantidade de resíduos gerados, nenhum dos coordenadores dos setores 

soube responder qual é este volume em seu setor. Assim, a organização não tem nenhum tipo 

de controle quanto à quantidade de resíduos gerada por cada setor. O único histórico de que a 

empresa tem registro é em relação ao volume total dos resíduos comercializados.  

Assim, foi realizado um levantamento do período de janeiro a agosto de 2015, a partir 

do que foi calculada a média mensal da quantidade de cada resíduo vendido pela empresa, 

com exceção das latas de refrigerante utilizadas pelos clientes na praça de alimentação, que 

passaram a ser comercializadas em abril de 2015, o que justifica o fato de a média 

apresentada, com relação a esse produto, ter sido dos meses de abril a agosto de 2015.  

Pelo fato de a organização não ter nenhum tipo de registro em relação à quantidade de 

lixo comum que é coletada mensalmente, levantou-se a quantidade de containers que são 

coletados durante o mês, sendo possível, assim, obter uma média mensal da quantidade de 

lixo enviado ao aterro municipal. 

 No Quadro 03, são apresentadas as quantidades mensais (média) dos resíduos 

comercializados e a quantidade do lixo comum produzido por todos os setores. 
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Quadro 03 - Quantidade mensal (média) de resíduos e destino final em agosto/2015 

Resíduos Gerados Quantidades (kg) Destino final atual 

Papelão  4.762  Venda 

Plástico 352  Venda 

Latas de refrigerante 31  Venda 

Óleo 252  Venda 

Osso 779  Venda 

Orgânicos (restos de frutas, 

de legumes e de comida) 

Não tem registro Doação 

Lixo comum 16.800 Coleta municipal 

Lâmpadas fluorescentes 

queimadas 

Não tem registro Devolvido ao fornecedor 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

 Verifica-se, em meio à análise do Quadro 03, que a maior quantidade produzida na 

empresa é de lixo comum – 16.800 kg –, enquanto o papelão gera 4.762 kg e o osso, 779 kg. 

Ainda, o plástico é responsável pela produção de 352 kg, o óleo, por 252 kg e as latas de 

refrigerante, por 31 kg, pelo que são os produtos com menor geração de resíduos.  

Há de se observar, porém, que, conforme os levantamentos feitos nas entrevistas e na 

observação in loco, uma grande quantidade de reciclável é enviada para o lixo comum, o que 

reforça a fala do coordenador do depósito, no sentido de que, se os materiais fossem 

segregados de forma correta, a quantidade de lixo comum seria muito menor. 

 

4.9 CONSUMO DE ENERGIA E DE ÁGUA 

 

 Em relação ao consumo de energia e de água, o único controle realizado pela empresa 

é feito em uma planilha financeira de despesas, na qual é lançado o valor gasto mensalmente. 

Dessa forma, estudou-se o histórico de janeiro a agosto de 2015, nas faturas de energia e de 

água, e calculou-se a média mensal de consumo da organização. Assim sendo, em relação à 

energia, a média de consumo do período verificado é de 161.789 kWh e, em relação à água, a 

média é de 302 m³. Importa salientar, ainda, que não existe nenhum tipo de controle com 

relação à variável de utilização dessas fontes. 

 

4.10 PONTOS DE MELHORIA IDENTIFICADOS 

 

O primeiro ponto de melhoria observado no empreendimento pesquisado foi a 

inexistência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). Em vista disso, para 

que a empresa esteja em concordância com o que preconiza a Lei nº 12.305/2010, são 
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necessários o desenvolvimento e a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) na organização. 

A partir das observações in loco, foram identificadas inadequações na gestão de 

resíduos, nas etapas de segregação, de acondicionamento, de transporte interno e de 

disposição final. Os entrevistados indicaram alguns desafios a serem superados, a exemplo do 

tempo para a realização da prática da separação dos resíduos, devido à falta de pessoal, e da 

conscientização da equipe em relação às práticas corretas dessa gestão.  

Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade da implantação de práticas, no 

sentido de diminuir a geração de resíduos, como também indicam a imprescindibilidade de se 

aumentar a escala de reciclagem dos materiais descartados em lixo comum. As propostas de 

ações de melhoria foram fundamentadas nas pesquisas bibliográficas realizadas, na legislação, 

nas normas referentes ao manuseio de resíduos, e, ainda, nas experiências de sucesso de 

outras empresas. 

Em relação à segregação, os setores deverão separar todos os materiais recicláveis dos 

resíduos considerados lixo comum, como o papelão, plásticos, latas, garrafas pet, embalagens 

plásticas em geral, embalagens tetra pak, vidros, isopor e outros produtos que se incluem na 

classificação de materiais recicláveis. 

Para que seja possível essa segregação, será necessária a instalação de recipientes 

para acondicionamento dos recicláveis nos corredores próximos à entrada dos setores de 

produção: padaria, confeitaria, frios, açougue, cozinha e feira. Além dos recipientes para 

acondicionar os recicláveis, deverá haver um recipiente para o lixo comum.  

Esses recipientes deverão ser identificados com o nome do resíduo a ser 

acondicionado, além de ter as cores da coleta seletiva, e, ainda, devem ter tampa e 

acionamento por meio de pedal. A capacidade dos mesmos – de, no mínimo, 120 litros – 

deverá ser suficiente para conter os resíduos gerados diariamente. Sugere-se que os 

recipientes tenham rodas, a fim de facilitar o transporte interno, conforme Figura 27. 
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Figura 27 - Recipientes para acondicionamento de resíduos recicláveis 

 

                 Fonte: Adaptado de Alternativa Descartáveis (2015). 

 

As embalagens de acondicionamento destinadas aos setores devem ser identificadas 

por cores, conforme resolução Conama nº 275, de 25 de abril de 2001, que estabelece o 

código de cores para os diferentes tipos de resíduos, conforme Quadro 04. 

 

Quadro 04 - Identificação de recipientes de resíduos por cores 

Cores Resíduos 

Azul Papelão/papel 

Vermelho Plástico 

Verde Vidro 

Amarelo Metal 

Preto Madeira 

Laranja Resíduos perigosos 

Branco Resíduos de saúde 

Roxo Resíduos radioativos 

Marrom Resíduos orgânicos 

Cinza Lixo comum 

Fonte: Resolução Conama nº 275/2001. 

  

 Dessa forma, deverão ser instalados, nos setores de confeitaria e da cozinha, 

recipientes nas cores azul, vermelho, verde, amarelo e cinza (Figura 27), ao passo que 

recipientes com as mesmas cores deverão ser instaladas no refeitório de funcionários.  

Os setores da padaria e de confeitaria, pelo fato de as estruturas serem próximas, 

utilizarão os mesmos recipientes, sendo que da mesma maneira deverá ocorrer com os setores 

da cozinha e da praça de alimentação, os quais devem utilizar os mesmos recipientes para o 

acondicionamento de resíduos. 
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 Para o setor dos frios e do açougue, que ficam no mesmo corredor, os recipientes serão 

utilizados em conjunto. Nesses setores, a necessidade será somente de recipientes para o 

papelão, o plástico e o lixo comum. No setor da feira, também haverá necessidade desses 

mesmos recipientes. 

Em relação ao armazenamento dos resíduos orgânicos e do óleo vegetal usado, os 

próprios coletores fornecem os recipientes, os quais estão de acordo com o que regem as 

normas de acondicionamento. 

De acordo com Simião (2011), a correta segregação dos resíduos impede que os 

recicláveis sejam contaminados ou, então, que tenham sua qualidade comprometida, 

possibilitando, assim, que os mesmos voltem à cadeia produtiva, para a fabricação de novos 

produtos. Em geral, são utilizados dois tipos de recipientes para a separação: os de pequena 

capacidade, que são instalados próximo aos pontos de geração, e os de grande capacidade, que 

são instalados na área de armazenagem.  

Assim sendo, as ações para o acondicionamento foram baseadas na ABNT NBR 

11174/1990, que orienta o fato de os resíduos serem armazenados de maneira a não 

possibilitar a alteração de sua classificação e, dessa forma, serem minimizados os riscos de 

danos ambientais. 

Nos setores da loja, de frente de caixa e de escritório, sugere-se a instalação de uma 

lixeira, com capacidade de 32 litros, a qual deve conter dois acondicionadores – um para o 

reciclável e outro para o lixo comum –, além de identificação para descarte de resíduos, 

conforme Figura 28. 

 

Figura 28 - Lixeira pequena com dois acondicionadores um para o reciclável e outro 

para o lixo comum 

                 

  Fonte: Adaptada de Eletroshop (2015). 
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Em virtude de, atualmente, na loja, haver somente recipientes para lixo comum, essa 

ação (Figura 28) busca proporcionar aos clientes a opção de descarte correto para os 

recicláveis. Sugere-se ainda, que as lixeiras utilizadas atualmente em toda a loja e nas salas do 

setor administrativo para o lixo comum sejam aproveitadas e devidamente identificadas para o 

descarte de resíduos orgânicos, dessa maneira esses recipientes continuaram nos locais onde 

estão instalados, e somente será necessário identificar corretamente essas lixeiras.   

Em relação às lixeiras instaladas na entrada da loja, sugere-se que sejam colocadas 

faixas com frases, a fim de chamar a atenção dos clientes quanto ao descarte correto dos 

resíduos, de modo a objetivar a conscientização e a mudança de atitude do cliente em relação 

ao descarte dos resíduos, no recipiente destinado ao descarte desse material. 

O transporte interno poderá continuar sob a responsabilidade de cada setor, podendo 

ser realizado a partir dos recipientes, a serem instalados nos corredores próximos à entrada de 

cada setor para seu acondicionamento.  

O funcionário que for realizar esse transporte deverá utilizar luvas para sua proteção, 

evitando, dessa forma, acidentes no manuseio dos resíduos e no transporte. O transporte 

deverá ser feito por meio de equipamento adequado, que deve estar em bom estado de 

conservação, para que, durante o transporte, não ocorra vazamento ou derramamento do 

resíduo, conforme determina a ABNT NBR 13221/2003. 

Com o intuito de deixar os processos de armazenamento e de transporte de acordo com 

as normas de acondicionamento e de transporte interno, apesar de não ter sido verificado 

nenhum vazamento dos recipientes onde são armazenados os resíduos de óleo vegetal usado, 

de orgânicos e de ossos, é importante que a empresa designe um funcionário para verificar a 

situação dos recipientes de acondicionamento, com o intuito de prevenir possíveis 

rompimentos e vazamentos. Além disso, quando necessário, dever-se-á realizar a substituição 

desses recipientes. Neste caso, o responsável pelas verificações e pela periodicidade com 

que estas devem ser realizadas estará previsto no PGRS. 

Verificou-se, ainda, que a empresa não possui campanhas internas de educação 

ambiental, o que fica evidenciado devido a pouca preocupação por parte dos funcionários, 

com a separação dos resíduos para a reciclagem. Isso justifica a necessidade de um Programa 

de Educação Ambiental que resulte na redução de resíduos e na destinação ambientalmente 

correta destes, contribuindo, desse modo, com a sustentabilidade organizacional nos pilares 

ambientais, sociais e financeiros. 
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Nesse sentido, Pavoni et al. (2006) esclarece que a preservação do meio ambiente deve 

estar presente na consciência das pessoas. O principal foco nesse caso, não é ressaltar os 

problemas, mas sim expor soluções visando à sustentabilidade ambiental. 

A implantação de um modelo de educação ambiental corporativa é fundamental para o 

desempenho de qualquer empreendimento, partindo da premissa de que a organização deve 

ter responsabilidade ambiental não só para com os produtos que comercializa, mas também 

para com o desempenho de suas atividades, o que, além de reduzir custos, resulta em uma 

melhor imagem da empresa (PAVONI, et al., 2006)  

 O programa de educação ambiental, mais do que ser utilizado para comunicar a 

implantação do PGRS e as devidas práticas em relação ao plano, deverá abranger, palestras 

sobre sustentabilidade ambiental, a problemática do lixo, as orientações sobre o 

gerenciamento correto dos resíduos sólidos, a logística reversa e a produção mais limpa.  

Esse trabalho de conscientização deverá ser contínuo, por meio de ferramentas 

educativas, buscando despertá-los para a minimização do desperdício, fortalecendo, cada vez 

mais, a cultura da minimização, na fonte da utilização de matérias-primas e da reciclagem.  

Nas campanhas internas de educação de consumo e de reciclagem de materiais 

poderão ser utilizados folders, cartazes, bem como se poderão organizar cafés da manhã com 

pequenas palestras a respeito do tema, entre outros.  

Faz-se necessário, da mesma maneira, investir na divulgação das boas práticas 

ambientais, bem como informar, planejar, implantar e monitorar seus resultados, a fim de que 

os gestores do setor supermercadista tenham consciência da real dimensão dessas ações. Em 

vista disso, é de fundamental importância conhecer o reflexo que cada atividade desenvolvida 

pela empresa desencadeia no processo de degradação ambiental, para que sejam tomadas 

providências, no sentido de minimizar ou, até mesmo, de eliminar esses danos (SOARES et 

al., 2014). 

Importante, também, para o sucesso dessa gestão, é que, na implantação do PGRS, os 

funcionários passem por treinamentos no próprio setor, sobre as formas de segregação, de 

acondicionamento, de transporte interno, de armazenamento temporário e de disposição final, 

assim como sobre as orientações necessárias quanto à necessidade de reduzir, de reutilizar e 

de reciclar os resíduos. Dessa forma, o treinamento será direcionado para as situações que 

ocorrem no dia a dia do setor no qual os funcionários desempenham suas funções.  

O treinamento proporciona tanto a conscientização em relação às questões ambientais 

quanto à competência para o desenvolvimento das tarefas necessárias para gerenciar essas 

questões. Dessa forma, a empresa deve verificar as necessidades de treinamento, cujas 



102 

 

atividades tenham impacto expressivo sobre o meio ambiente, e, assim, definir as pessoas que 

devem fazer parte desse treinamento (PAVONI et al., 2006). 

 No sentido de contribuir para a implantação do PGRS e para a efetiva prática das 

ações nele contidas, serão necessários a sensibilização e o comprometimento da alta 

direção, como também a participação de todos os funcionários, prestadores de serviços 

terceirizados, promotores e, se possível fornecedores, no Programa de Educação Ambiental. 

Nesse alinhamento, Reidler (2012) expõe que o papel da Diretoria é essencial para o sucesso 

do plano de gestão, uma vez que a ela compete o encargo de demandar as mudanças de 

estrutura e de cultura institucional. 

 Em relação aos produtos da feira, um comportamento que contribuiria para a 

diminuição de perda de produtos seria o de a equipe enviar esses produtos para a utilização na 

produção de produtos alimentícios da cozinha e da padaria antes de precisarem ser 

descartados.  

Outra ação a ser implantada para evitar perdas seria treinar os repositores da loja para 

que os produtos – antes de seu vencimento – fossem enviados para os setores de produção, 

evitando, dessa forma, o descarte desses produtos. Embora essas atitudes já sejam solicitadas 

aos funcionários e aos promotores, não são devidamente cumpridas, considerando que nem 

todos os profissionais envolvidos têm o comprometimento esperado. Em relação a essas 

ações, o Programa de Educação Ambiental irá auxiliar na conscientização necessária. 

 Atualmente, a empresa já se utiliza de sacolas oxi-biodegradáveis para as compras 

realizadas pelos clientes. Essas sacolas são feitas a partir de uma tecnologia que acelera a 

decomposição do plástico, de modo a permitir sua total degeneração em até 18 meses, 

conforme apresentado no estudo de Santos, Freire, Costa e Manrich (2012), ao contrário das 

tradicionalmente usadas, que demoram centenas de anos para decomposição no solo. Os 

autores (2012) sugerem, ainda, a troca das sacolas plásticas pelas sacolas reutilizáveis, ao 

comparar que a vida útil de uma sacola reutilizável substitui a utilização de aproximadamente 

125 sacolas plásticas tradicionais, além disso, dependendo da qualidade das sacolas 

reutilizáveis sua durabilidade é muito maior e se estende por muitos anos. 

Para que o cliente opte por essa troca, sugere-se que a empresa implante algum tipo de 

benefício para o cliente que utilizar a sacola retornável, a exemplo de outras empresas, que 

comercializam as sacolas retornáveis por valores bastante atrativos para o consumidor e que, 

ainda, implantam promoções direcionadas aos clientes que trazem as sacolas retornáveis para 

embalar suas compras, como dar um brinde a esse indivíduo ou um desconto em suas 
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compras, como descreveu Pinto (2011), em sua pesquisa, feita em uma rede de 

supermercados.  

 Por tratar-se de uma empresa que, também, comercializa pilhas e lâmpadas, alerta-se 

que, de acordo com a resolução da Conama nº 257, o estabelecimento é obrigado a dispor de 

uma lixeira específica para o recolhimento desses materiais, conforme Figura 29. 

 

Figura 29 - Lixeira para descarte de pilhas e lâmpadas 

 

         Fonte: Metagreen (2015). 

 

Dessa forma, para que a empresa ora analisada esteja de acordo com o que preceitua a 

legislação, deve instar um recipiente, conforme Figura 29, em local de fácil visualização, que 

seja apropriado para acondicionar os produtos devolvidos pelos clientes (pilhas e lâmpadas). 

Esses produtos devem ser armazenados corretamente e devolvidos ao fabricante ou à empresa 

devidamente autorizada para esse recebimento, mediante declaração de devolução.  

Considerando que a empresa ora analisada não tem controle sobre a quantidade de 

resíduos gerados por cada setor, destaca-se que essa informação é relevante, no sentido de 

acompanhar a evolução da geração ou da diminuição dos resíduos por setor. Desse modo, 

recomenda-se a implantação de um relatório de controle dos resíduos por setor, para que, 

com esse acompanhamento, torne-se possível a implantação de ações pontuais, para sanar 

problemas e melhorar processos. 

No que tange ao consumo de água e de energia, sugere-se um monitoramento que vá 

além do controle de valores pagos mensalmente. Assim, esse controle deverá ser realizado na 

forma de consumo mensal e anual. De acordo com Lima (2010), a escassez de recursos exige, 

das organizações, uma postura em relação ao estabelecimento de estratégias para a 

racionalização do uso de energias naturais.  
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É importante, também, que a empresa trabalhe apenas com empresas licenciadas 

pelos órgãos ambientais e mantenha registro de todos os resíduos vendidos ou doados. 

Sugere-se, desse modo, a implantação de um controle das licenças ambientais das empresas 

que recolhem os reciclados da loja da rede de supermercados, além de providenciar a 

assinatura de um contrato formal com essas empresas. Sendo que esses contratos e os devidos 

registros ambientais devem ser mantidos arquivados juntamente com o PGRS da organização 

e que, anualmente, o responsável pelo PGRS deverá solicitar licenças atualizadas para essas 

organizações. 

Somente uma das empresas coletoras não tem as devidas licenças ambientais exigidas. 

Por isso, é relevante que se negocie um prazo de adequação o mais rápido possível, pois o 

correto seria proceder de imediato à troca dessa empresa para outra, que esteja de acordo com 

a legislação vigente. 

Ainda, em relação ao recolhimento dos resíduos, verificou-se que o orgânico é retirado 

por um agricultor, do qual a empresa não tem nenhum tipo de registro. Assim, além de se 

implantar, nos sistemas da empresa, o registro com nome, endereço e telefone dos envolvidos, 

faz-se necessário que se verifique, in loco, a destinação que é dada ao material orgânico 

doado, a fim de verificar se esse agricultor trabalha dentro das normas legais. 

 Após essa fase de diagnóstico e de verificação dos pontos de melhoria, foi elaborado o 

PGRS para ser implantado na organização, por meio de ações que contribuirão para uma 

maior reciclagem de materiais e para a redução de resíduos descartados em lixo comum, que 

será apresentado no Capítulo 5 deste trabalho. Essas ações foram planejadas com base na 

legislação aplicável, nos resultados obtidos nas entrevistas, na observação in loco, e, ainda, na 

discussão a luz do referencial teórico.  

 

4.11 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 4 

 

 Relatou-se, neste capítulo, a caracterização da organização, e, além disso, quais foram 

os dados levantados, referentes aos resíduos sólidos gerados pela organização. Dessa forma, 

descreveram-se os processos atuais existentes relacionados à produção dos resíduos sólidos na 

empresa, identificando os resíduos sólidos gerados por cada setor, bem como suas respectivas 

quantidades e forma de segregação, acondicionamento, transporte interno, armazenamento e 

disposição final. 

Após esse levantamento, foi possível identificar os pontos de melhoria e iniciativas 

que contribuam com a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos. Evidenciou-se, 
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também, a necessidade do desenvolvimento e da implantação de um Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos (PGRS), assim como da adequação à legislação e às normas referentes ao 

manuseio dos resíduos e da necessidade de instalação de recipientes para o acondicionamento 

dos mesmos. 

Além disso, verificou-se, a necessidade da implantação de um Programa de Educação 

Ambiental, e do desenvolvimento de ações para incentivar os clientes a utilizarem sacolas 

retornáveis. Ainda, em relação aos clientes, destacou-se a importância da instalação de uma 

lixeira para o descarte de pilhas e de lâmpadas inutilizadas.  

Outra sugestão para a organização, é que se proceda a implantação de relatórios de 

controles em relação à quantidade de resíduos gerados em cada setor, do consumo de água e 

de energia, e, por fim, da verificação do licenciamento adequado das empresas coletoras de 

resíduos, além de formalizar essa parceria por meio de um contrato com cada empresa 

coletora. 

 Destaca-se, dessa forma, que, neste Capítulo, ao se descrever os processos atuais 

existentes, relacionados à produção dos resíduos sólidos da empresa, e ao se identificar os 

pontos de melhoria para essa gestão, foram atingidos os objetivos específicos “b” e “c” desta 

dissertação. 
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5 CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 

 

Com base na análise de dados, foram identificados pontos de melhoria para a 

elaboração do PGRS e dos planos de ação a serem apresentados para os diretores da 

organização em estudo. 

Dessa forma, este capítulo se compõe de três etapas. Na primeira delas, apresentar-se-á 

o PGRS, elaborado de acordo com as diretrizes da Lei nº 12.305/2010 e apropriado à 

realidade da empresa; na segunda, apresentar-se-ão os planos de ação para a implantação do 

PGRS; e, na terceira, a abordagem da pesquisa-ação.  

Salienta-se que vários estados e municípios possuem suas legislações próprias e 

específicas sobre o gerenciamento de resíduos, estabelecendo normas de segregação, de 

armazenamento, de coleta, de transporte interno e de disposição final desses resíduos. 

Contudo, nesse caso específico, as legislações estaduais e municipais em vigor têm as mesmas 

diretrizes para a gestão de resíduos em estabelecimentos comerciais. Assim sendo, o PGRS, 

neste trabalho, foi desenvolvido conforme as diretrizes da Lei Federal nº 12.305/2010, 

respeitando, dessa forma, a legislação vigente em relação ao tema.  

 

5.1 ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

(PGRS) 

 

 Considerando a análise dos dados obtidos, foi elaborado o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS) de acordo com as diretrizes da Lei nº 12.305/2010, conforme artigo 

21º, citado no Capítulo 2 desta dissertação, e ainda, a elaboração do PGRS foi orientada para 

a execução de ações de minimização e para a correta destinação final de resíduos. 

A seguir, apresenta-se, na Figura 30, o fluxograma da elaboração do PGRS. 

 

Figura 30 - Fluxograma da Elaboração do PGRS 

 
  Fonte: Elaborada pela autora (2015). 
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 Na sequência são apresentadas as etapas detalhadas utilizadas para a elaboração do 

PGRS. 

Para a preservação da identidade da empresa pesquisada, a primeira e a segunda etapa 

do PGRS, compostas pela identificação do empreendimento e pelas informações gerais, não 

serão preenchidas. 

  

5.1.1 Dados do Empreendimento 

  

 Nome empresarial: 

 Nome fantasia: 

 Inscrição no CNPJ: 

 Endereço: 

 Telefones: 

 Site: 

 Email: 

 Nome do proprietário: 

 Licença Municipal: 

 Licença Ambiental Estadual: 

 

5.1.2 Informações Gerais 

 

 Área do terreno: 

 Área de subsolo: 

 Área do 1º pavimento: 

 Área do 2º pavimento: 

 Área total de construção: 

 Planta do empreendimento: 

 

5.1.3 Tipologia do Empreendimento 

 

 O empreendimento é um supermercado e se caracteriza como comércio varejista de 

mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. 
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5.1.4 Descrição das Atividades do Empreendimento 

 

 O supermercado tem ampla área de atendimento ao público para a comercialização de 

produtos de alimentação, higiene, limpeza e outros. Os serviços são desenvolvidos nos 

setores: padaria, açougue, frios, confeitaria, cozinha, praça de alimentação, feira, área 

administrativa, loja, frente de caixa e depósito. 

 As entregas das mercadorias adquiridas pelo supermercado para comercialização são 

feitas na plataforma de descarga, a qual é integrada ao depósito. Após serem recebidas, as 

mercadorias são armazenadas em local apropriado. A equipe da loja e os promotores realizam 

o abastecimento das mercadorias conforme a necessidade de cada dia. O armazenamento dos 

produtos é realizado da seguinte maneira: produtos não perecíveis são armazenados no 

próprio depósito e produtos perecíveis, nas câmaras de refrigeração. 

  

5.1.5 Número Total e Horário dos Funcionários do Empreendimento 

 

 O empreendimento possui um total de 113 (cento e treze) funcionários efetivos. Cada 

setor estabelece os horários dos funcionários de forma a suprir a necessidade de trabalho, 

respeitando a carga horária de cada função. Em relação à carga horária, algumas funções são 

de seis horas e outras, de oito horas diárias.   

 Os 113 (cento e treze) funcionários estão alocados nos 14 setores existentes no 

empreendimento, conforme apresenta-se na Tabela 01. 
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Tabela 01 - Funcionários por setor 

Setor Número de funcionários % 

Frios 5 4% 

Açougue 6 5% 

Feira 5 4% 

Praça de Alimentação 5 4% 

Padaria 9 8% 

Confeitaria 9 8% 

Cozinha 5 4% 

Loja 11 10% 

Gerência 3 3% 

Limpeza 4 4% 

Estacionamento 2 2% 

Frente de Caixa 37 33% 

Escritório 9 8% 

Depósito 3 3% 

Total 113 100% 

 Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 Na Tabela 01, demonstra-se quais são os setores da organização e quantos 

funcionários cada setor possui. Verifica-se, desse modo, um maior número de colaboradores 

no setor de frente de caixa, no qual estão alocados 37 (33%) funcionários. Este percentual se 

dá devido ao segmento da empresa – varejista – que tem sua concentração de atendimento 

nesse setor.  

Nesse sentido, é para o setor de frente de caixa que todos os clientes se dirigem para 

finalizarem suas compras, para realizarem o pagamento e para que seus produtos sejam 

embalados.  

O segundo setor que mais possui funcionários é o da loja, que conta com 11 (10%) 

colaboradores. Esse setor é configurado pelo espaço em que ficam as mercadorias expostas 

para venda.  

O restante da equipe contratada, por sua vez, compõe os outros setores da loja. O setor 

que tem o menor número de funcionários alocados é o estacionamento, com somente dois 

(2%) colaboradores. 

 

5.1.6 Horário de Funcionamento do Empreendimento 

 

 O horário de funcionamento do empreendimento para o atendimento dos clientes é de 

segunda a sábado, no período das 8 às 21 horas e aos domingos, das 8 às 20 horas. 
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5.1.7 Informações sobre Reformas e Ampliações no Empreendimento 

 

 Não existem perspectivas de reformas ou de ampliações no empreendimento. 

 

5.1.8 Indicação dos Responsáveis Técnicos pelo Estabelecimento e pela Aplicação do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 

 Os responsáveis pelo estabelecimento são o gerente geral e o gerente administrativo. 

Com relação ao responsável técnico pela implantação do plano, sugere-se, para a ocupação do 

cargo, a engenheira de segurança do trabalho, que tem especialização em engenharia 

ambiental e, dessa forma, é habilitada para essa função. 

 

5.1.9 Elaboração do Diagnóstico da Situação Atual  

 

Existem, na empresa, 16 pontos de geração de resíduos sólidos, os quais são 

compostos pelos setores de: padaria, confeitaria, frios, açougue, feira, cozinha, praça de 

alimentação, loja, área administrativa, banheiros, frente de caixa, equipe de limpeza, casa de 

máquinas, refeitório de funcionários, depósito e pátio de estacionamento. Esses pontos de 

geração foram apresentados no Capítulo 4 (subitem 4.3, Quadro 02), juntamente com o que é 

produzido – inclusive a título de resíduos – em cada setor.  

Em observação in loco, verificou-se que os setores de produção são grandes geradores 

de resíduos, juntamente com o setor da loja, que produz uma grande gama de resíduos de 

papelão e de plástico.  

No setor da loja é realizado o abastecimento dos produtos para exposição e venda, e, 

devido ao fato das mercadorias serem entregues em caixas de papelão, e, ainda, algumas 

dessas caixas serem embaladas com plástico, há uma produção maior de resíduos nesse setor. 

 

5.1.10 Descrição e Identificação dos Procedimentos Adotados quanto à Segregação, ao 

Acondicionamento, ao Transporte Interno e à Destinação Final dos Resíduos Gerados 

 

 A descrição desses procedimentos foi realizada no Capítulo 4, subitens 4.3, 4.4, 4.5 e 

4.6, desta dissertação.  
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5.1.11 Descrição das Técnicas e dos Procedimentos a serem adotados em cada Fase do 

Manejo dos Resíduos: Segregação, Acondicionamento, Transporte Interno, Armazenamento 

Temporário e Destinação Final dos Resíduos 

 

Para a correta segregação dos resíduos, desenvolveu-se um quadro que descreveu 

quais os resíduos gerados pela empresa e de que forma deverá ser feita a separação dos 

mesmos. Nessa classificação, os resíduos foram divididos em: reciclável, orgânico, logística 

reversa e rejeito (lixo comum), conforme apresentado no Quadro 05. 

 

Quadro 05 - Classificação para a destinação dos resíduos 

Resíduos Reciclável Orgânico 
Logística 

Reversa 
Rejeito 

Papelão e papéis X    

Plásticos em geral X    

Latas X    

Embalagens plásticas em geral X    

Óleo vegetal usado X    

Óleo diesel usado   X  

Osso X    

Restos de frutas, de verduras, de legumes e de 

comida. 

 
X 

  

Embalagens tetra pak X    

Vidros em geral X    

Bandejas de isopor X    

Lâmpadas   X  

Pilhas   X  

Papéis molhados, papel higiênico, papéis 

engordurados, esponjas e panos de limpeza, 

fraldas e outros. 

    

X 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

A segregação dos resíduos deverá ser feita respeitando os parâmetros apresentados no 

Quadro 05. Ao se realizar o processo de separação da forma orientada, a destinação dos 

resíduos ocorrerá de forma correta, conforme orientação dada pela legislação.  

O acondicionamento dos resíduos nos setores de produção e no refeitório dos 

funcionários deverá ser feito em recipientes com capacidade de, no mínimo, 120 litros, sendo 

que esses produtos para o acondicionamento deverão ter tampa para correto fechamento, 

pedal para acionar a abertura e rodas para o transporte interno. Nos outros setores, a lixeira 

deverá ter a capacidade de 32 litros, com dois acondicionadores, possibilitando, dessa forma, 

a separação do lixo comum e reciclável. 

O transporte interno deverá ser feito ao final do dia ou quando for necessário.  Assim, 

cada setor será encarregado do transporte até o local de armazenamento temporário, que fica 
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no depósito do estabelecimento. Esse transporte – manual – será realizado no próprio 

recipiente de acondicionamento, já que o mesmo possui rodas para esse propósito.  

A empresa já tem a definição dos espaços destinados ao armazenamento temporário do 

material reciclável, a fim de que ocorra a conservação correta do material para posterior 

recolhimento das empresas coletoras. Esse material é armazenado – brevemente, vez que 

deverá ser logo encaminhado ao destino final – no depósito, em local coberto, fechado e os 

resíduos ficam sobre os paletes de madeira.  

São necessárias verificações periódicas nos recipientes dos resíduos, a fim de evitar 

possíveis vazamentos. Essas verificações deverão ser realizadas a cada trimestre e ficarão a 

cargo da responsável pela implantação e pelo gerenciamento do PGRS da empresa. 

Destaca-se que a empresa deve trabalhar apenas com instituições licenciadas pelos 

órgãos ambientais e manter registro de todos os resíduos vendidos ou doados. A importância 

de se exigir as licenças ambientais das empresas coletoras se deve ao fato de o empreendedor 

ter responsabilidade sobre os resíduos até o destino final, conforme preconiza a Lei nº 

12.305/2010, ou seja, no caso de ocorrerem quaisquer problemas no transporte dos resíduos 

até o seu destino final, o empreendedor também será responsabilizado (BRASIL, 2010). 

 

5.1.12 Ações Preventivas Direcionadas à não Geração e à Minimização da Geração de   

Resíduos 

 

Pelo que preconiza a Lei nº 12.305/2010, o segmento de supermercados faz parte dos 

empreendimentos considerados grandes geradores de resíduos, o que enquadra a organização 

neste segmento, sendo que a grande maioria desses resíduos, conforme levantamento e análise 

dos dados, mesmo sendo reciclável, são enviados para o lixo comum, e, posteriormente, é 

enviada ao aterro sanitário.  

A maior fonte de minimização dessa perda será pela alteração dos processos de 

segregação dos resíduos, para que a separação seja feita de forma correta quanto aos materiais 

recicláveis.  

O Programa de Educação Ambiental será fator decisivo para essa alteração nos 

procedimentos da empresa, no sentido de conscientizar funcionários, promotores, 

fornecedores e prestadores de serviço, em relação à destinação correta dos resíduos e à 

minimização na fonte de matérias-primas. 

A implantação do Programa P+L, sugerido como última etapa dessa implantação será 

de extrema importância para a minimização dos resíduos produzidos na empresa, já que essa 
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ferramenta trabalha processos e produção mais limpos, ou seja, possibilita a diminuição da 

utilização de matéria prima na fonte. 

 

5.1.13 Diretrizes de Gerenciamento e de Manutenção do PGRS 

 

A organização deverá implantar uma forma de registrar tanto o destino dado aos 

resíduos produzidos na empresa quanto à quantidade desses resíduos, inclusive no que diz 

respeito ao material enviado ao aterro sanitário via coleta municipal, tendo como premissa 

básica que somente deve-se negociar com empresas que estejam de acordo com a Legislação 

Ambiental.  

Nesse sentido, as ações implantadas deverão ser monitoradas, a fim de verificar se os 

processos estão sendo realizados da forma correta e se houve redução na geração de resíduos. 

É importante, ainda, que sejam criados relatórios para esse monitoramento, com o objetivo de 

se ter informações concretas dessa gestão. 

A atualização do plano deverá ser realizada a cada doze meses após sua implantação, 

enquanto que as informações acerca do acompanhamento da evolução do sistema de 

gerenciamento implantado poderão ser apresentadas aos diretores da organização e divulgadas 

a todos os funcionários mensalmente.  

 

5.1.14 Levantamento dos Custos Envolvidos nas Atividades de Implantação do PGRS 

 

 Os custos referentes a essa implantação são apresentados na Tabela 02. Nesse 

contexto, destaca-se que foram pesquisados três fornecedores de cada produto. Sugere-se, 

ainda, que, no período da implantação do PGRS, os gestores atualizem os orçamentos. Para 

facilitar essa atualização de valores, foram descritas as especificações dos produtos na Tabela 

02.  
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Tabela 02 – Previsão de custos para implantação do PGRS 
PROCESSO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO SETOR QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

Confeitaria/Padaria 5 180,00 900,00

Açougue/Frios 3 180,00 540,00

Feira 3 180,00 540,00

Cozinha/Praça de Alimentação 5 180,00 900,00

Refeitório de Funcionários 5 180,00 900,00

Loja 10 360,00 3.600,00

Frente de Caixa 2 360,00 720,00

Administrativo 5 360,00 1.800,00

Lixeira para 

descarte de 

pilhas e 

lâmpadas

1,35 (A) x 1,50 (L) x 50 (P)

Coletor para instalação frente 

de caixa, para descarte de 

clientes

1 1.040,00 1.040,00

Folders 1:00m x 0:80 cm 8 90,00 720,00

Cartazes 0:50 x 0:66 cm 10 0,40 4,00

TOTAL 3.110,40 11.664,00

Divulgação em toda Loja

Carrinhos 

conteirners
88 (A) x 53 (L) x 58 (P) - 120Lt´s

Lixeira inox 43 (A) x 36 (L) x 36 (P) - 32Lt's

Programa de 

Educação 

Ambiental

Segregação e 

Acondicionamento 

de resíduos

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 As alterações e as sugestões para a implantação do PGRS são voltadas quase que 

exclusivamente aos processos e ao treinamento de pessoal. Assim sendo, os investimentos 

necessários para a aquisição dos materiais são considerados de pequeno valor, considerando o 

porte da organização. 

 Na definição dos recipientes para a previsão dos custos de implantação, procurou-se 

respeitar o padrão de qualidade e o design das embalagens dos resíduos atualmente utilizados 

na loja, porém, a empresa poderá optar pela aquisição de materiais de menor valor.  

 

5.2 PLANOS DE AÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PGRS 

 

 Para a implantação do PGRS, foram elaborados seis planos de ação. A estruturação 

desses planos foi concebida a partir da ferramenta 5W2H, proposta por Werkema (1995), a 

qual foi apresentada no Capítulo 2 desta dissertação. Nesse contexto, organizaram-se ações, 

de acordo com uma sequência lógica para a implantação do PGRS. 

 Dessa forma, os planos de ação são apresentados na sequência em que deverão ser 

implementados. A seguir, apresenta-se, na Figura 31, a esquematização da implantação dos 

planos. 
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Figura 31 - Esquematização das etapas para a implantação dos planos de ação 

 

                           Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

 De acordo com a Figura 31, a implantação deverá ser realizada a partir das seguintes 

etapas:  

a) etapa 1: autorização para a implantação do PGRS e a sensibilização e o        

comprometimento da Diretoria da empresa; 

b) etapa 2: implantação do Programa de Educação Ambiental; 

c) etapa 3: instalação de recipientes para o acondicionamento de resíduos; 

d) etapa 4: treinamento nos setores sobre os procedimentos dos resíduos sólidos; 

e) etapa 5: campanha de utilização de sacolas retornáveis; e, 

f) etapa 6: elaboração de relatórios de controle, acompanhamento e atualizações. 

A seguir, apresenta-se o detalhamento dos planos de ação desenvolvidos para a 

implantação de cada etapa.  

Para qualquer mudança nas organizações, é necessário, além da autorização da 

Diretoria para a implantação do projeto, o comprometimento com as ações a serem 

implantadas. Em virtude disso, a primeira etapa dessa implantação é realizar a apresentação 

do projeto para os gestores da empresa, com a finalidade de obter a liberação para a 

implantação da gestão de resíduos e a sensibilização e o comprometimento com as ações a 

serem implantadas. Assim, vale destacar que esse plano de ação visa à autorização para 
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implantação do PGRS, além da sensibilização e do comprometimento da alta Diretoria, 

conforme se verifica no Quadro 06. 

 

Quadro 06 - Autorização para implantação do PGRS e a sensibilização e o 

comprometimento da Diretoria da empresa 

Plano de Ação – Etapa 1 

O que? Sensibilização e comprometimento da alta direção; 

  Autorização para implantação do PGRS. 

Quem? Responsável pela implantação do PGRS. 

Quando? Imediatamente. 

Como? Por meio de uma reunião com a Diretoria para a apresentação do PGRS, além dos planos de 

ação e dos custos para essa implantação. 

Onde? Na própria organização. 

Por quê? A sensibilização e comprometimento da alta direção são fatores fundamentais para o sucesso 

dessa gestão e da implantação;   

  Para a liberação dos recursos humanos e financeiros para a implantação. 

Quanto custa? Não haverá custos para a organização. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Após a liberação, por parte da Diretoria do empreendimento, para a implantação do 

PGRS, a próxima etapa é a implantação do Programa de Educação Ambiental, que tem por 

objetivo promover a conscientização de funcionários, promotores, fornecedores e prestadores 

de serviços aos temas relacionados ao meio ambiente e à sustentabilidade, tendo como 

enfoques principais a comunicação da implantação do PGRS e o treinamento para as ações 

voltadas a essa implantação. O plano de ação referente à implantação do Programa de 

Educação Ambiental é apresentado no Quadro 07. 
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Quadro 07 - Implantação do Programa de Educação Ambiental 

Plano de Ação – Etapa 2 

O que? Implantação do Programa de Educação Ambiental. 

Quem? Responsável pela implantação do PGRS. 

  Responsável pelas ações de marketing da empresa. 

Quando? 45 dias após a liberação da Diretoria para a implantação. 

Como? Evento de lançamento do programa; 

  Palestras; 

  Folders; 

  Cartazes; 

  Cafés da manhã com pequenas palestras e outros. 

Onde? No auditório da própria organização. 

Por quê? Para apresentar o PGRS; 

  Para promover a conscientização dos funcionários, dos promotores, dos fornecedores e dos 

prestadores de serviços quanto à não geração, à redução, à reutilização e à reciclagem dos 

resíduos sólidos. 
  

Quanto custa? Setecentos e vinte e quatro reais. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 Na semana antecedente ao lançamento do programa, sugere-se afixar, em locais de 

grande circulação, folders/cartazes com temas sobre os cuidados com o meio ambiente e sobre 

a coleta seletiva, além de enviar, nos e-mails coorporativos, essas mesmas mensagens. Essas 

ações foram relatadas na pesquisa de Paula, Oliveira e Oliveira (2010), em que a organização 

pesquisada lançou mão dessas ferramentas para possibilitar a comunicação organizacional 

com seus colaboradores para implantar o Programa de Educação Ambiental. 

 Para a realização das palestras sobre os temas que serão abordados no Programa de 

Educação Ambiental, pelo fato de a empresa há anos ser parceira da Unioeste em vários 

eventos, sugere-se verificar a possibilidade de uma parceria com a Universidade no intuito de 

buscar profissionais especializados na área de gestão ambiental que se disponibilizem a 

realizar tais palestras gratuitamente. Desse modo, somente os folders e cartazes geraram custo 

para a implantação deste plano.  

O evento de lançamento do programa deverá ser organizado em dois módulos, com 

duração de quatro horas cada um. A fim de possibilitar a participação de todos os 

funcionários, o evento terá a duração de quatro dias e deverá ocorrer nos períodos da manhã e 

da tarde. O primeiro módulo será apresentado no primeiro e no segundo dia do evento e o 

segundo, no terceiro e no quarto dia. Esse planejamento é para que todos os funcionários, 

independentemente do turno em que trabalhem, tenham a possibilidade de participar. 

No primeiro módulo, o responsável pela implantação do PGRS informará sobre essa 

implantação e sobre os processos que serão inseridos na empresa, a exemplo da instalação dos 
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recipientes, para a segregação dos resíduos e do treinamento nos setores, e ainda, será 

informado sobre os procedimentos corretos quanto à segregação, ao acondicionamento, ao 

transporte interno, ao armazenamento temporário e à disposição final dos resíduos.  

 Em relação aos temas tratados, sugere-se, ainda, que, no evento de abertura, ou seja, 

no primeiro módulo, além de informar sobre a implantação do PGRS e dos procedimentos em 

relação aos resíduos, se explane sobre os temas “Sustentabilidade” e “Problemática do Lixo”, 

ao passo que, no segundo módulo, se trabalhe as com as noções de “Orientações sobre o 

Gerenciamento Correto dos Resíduos Sólidos” e “Logística Reversa”.  

 Após o lançamento, o programa deverá ter continuidade, por meio de cafés da manhã 

com a equipe e/ou de reuniões mensais, que, para além de trabalhar temas relacionados ao 

meio ambiente, informarão os colaboradores, promotores, prestadores de serviços e 

fornecedores sobre os resultados atingidos por meio dessa implantação. 

 Dessa forma, com todos os envolvidos comunicados das ações, após o lançamento do 

programa, deverão ser instalados, nos setores, os recipientes para o acondicionamento correto 

dos resíduos. O plano de ação para a instalação dos recipientes se apresenta no Quadro 08. 

 

Quadro 08 - Instalação de recipientes para o acondicionamento de resíduos 

Plano de Ação – Etapa 3 

O que? Instalação de recipientes para o acondicionamento de resíduos.  

Quem? Funcionário designado pelo responsável pela implantação do PGRS. 

Quando? Após o lançamento do Programa de Educação Ambiental. 

Como? Aquisição dos recipientes para acondicionamento de resíduos. 

Onde? Nos corredores próximos à entrada dos setores de produção e ao refeitório dos funcionários 

serão instalados os recipientes de 120 litros.   

  
Nas salas do setor administrativo e nas dependências da loja serão instaladas as lixeiras com 

dois compartimentos de 32 litros.   

  Na frente de caixa, será instalado um coletor para pilhas e lâmpadas devolvidas pelos clientes. 

  
Nas lixeiras de entrada serão instaladas faixas, com o objetivo de chamar a atenção do cliente 

quanto ao descarte dos resíduos na lixeira correta.   

Por quê? A segregação e o acondicionamento corretos dos resíduos são fatores extremamente 

relevantes para o processo de reciclagem.   

Quanto custa? Dez mil, novecentos e quarenta reais. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 Para que ocorra a correta segregação dos resíduos, é necessário que a empresa 

disponha de recipientes para o acondicionamento correto desses resíduos. Dessa forma, após a 

equipe já ter sido comunicada sobre a implantação do PGRS e sobre suas ações, a empresa já 
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deverá ter providenciado a instalação dos recipientes para essa segregação. No Quadro 09, 

encontra-se disposto o treinamento nos setores. 

 

Quadro 09 – Treinamento, nos setores, sobre os procedimentos dos resíduos sólidos 

Plano de Ação – Etapa 4 

O que? Treinamento nos setores, sobre os procedimentos relacionados aos resíduos sólidos. 

Quem? Responsável pela implantação do PGRS. 

Quando? Após o lançamento do Programa de Educação Ambiental. 

Como? Por meio de instruções realizadas no próprio setor. 

Onde? Nos setores da organização. 

Por quê? Para treinar os funcionários em relação aos processos relacionados aos resíduos. 

Quanto custa? Não haverá custos para a organização. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 Com o intuito de tornar os funcionários capacitados para agir de acordo com os 

procedimentos de segregação, de acondicionamento, de transporte interno, de armazenamento 

temporário e de disposição final, a responsável pelo PGRS proporcionará um treinamento em 

todos os setores. Considera-se de suma importância, o treinamento no próprio setor, uma vez 

que essas informações serão passadas in loco aos funcionários. Assim sendo, a forma por 

meio da qual devem ser realizadas as tarefas referentes aos processos dos resíduos gerados no 

dia a dia do setor ficarão mais fáceis de serem compreendidas pelos colaboradores envolvidos 

nesse processo.  

As sacolas plásticas são consideradas um dos grandes problemas gerados pelo ramo de 

supermercados, desse modo, recomenda-se outra ação, que é de extrema relevância, para a 

diminuição da utilização das sacolas plásticas pelos clientes. Por esse motivo, sugere-se a 

implantação de uma campanha – voltada aos clientes da loja –, que incentive a utilização de 

sacolas retornáveis. O plano de ação é apresentado no Quadro 10. 
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Quadro 10 - Campanha de utilização de sacolas retornáveis  

Plano de Ação – Etapa 5 

O que? Campanha de utilização de sacolas retornáveis. 

Quem? Responsável pela implantação do PGRS. 

  Responsável pelas ações de marketing da empresa. 

Quando? A ser definido pela Diretoria. 

Como? 
Por meio de venda de sacolas retornáveis por um valor menor do que o comercializado 

normalmente; 

  O cliente que utilizar sacolas retornáveis ganhará um brinde; 

  O cliente que utilizar sacolas retornáveis fará jus a um desconto nas compras. 

Onde? Na loja da rede. 

Por quê? Com os objetivos de diminuir a utilização de sacolas plásticas e, consequentemente, a 

geração de resíduos e, também, de conscientizar os clientes em relação à preservação 

ambiental.   

Quanto custa? 
A ser negociado com a empresa fornecedora dos materiais visuais necessários para a 

divulgação da campanha. 

  
A ser negociado com a empresa fornecedora das sacolas retornáveis. 

A ser negociado com os fornecedores. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

 Essa campanha tem o objetivo de reduzir resíduos, que, nesse caso em específico, são 

as sacolas plásticas utilizadas para embalar as compras dos clientes. Para viabilizar essa ação, 

sugere-se uma parceria com os fornecedores da rede de supermercados, oferecendo-se, as 

empresas participantes da campanha, um espaço nas sacolas retornáveis para a divulgação de 

sua marca, por meio da impressão de sua logomarca.  

 Ainda, verificou-se a necessidade da criação de alguns controles necessários para essa 

gestão. Sugere-se, nesse contexto, a criação de relatórios de controle da geração de resíduos 

por setor, no intuito de vistoriar o consumo da utilização de água e energia, as licenças 

ambientais das empresas coletoras dos resíduos e, por fim, o acompanhamento e a atualização 

do PGRS. O plano de ação é apresentado no Quadro 11. 
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Quadro 11 - Relatórios de controle, de acompanhamento e de atualizações do PGRS 

Plano de Ação – Etapa 6 

O que? Relatórios de controles, de acompanhamento e de atualizações. 

Quem? Responsável pela implantação do PGRS. 

  Gerente de Tecnologia da empresa. 

Quando? Imediatamente. 

Como? 
Por meio da criação, no sistema da organização, de um relatório, para ter informações em 

relação aos resíduos gerados por cada setor. 

  
A partir da elaboração de um arquivo com as licenças ambientais dos coletores de resíduos e 

de um controle sobre o consumo de água e de energia. 

  Mediante a monitoração dos resultados do PGRS e da atualização do Plano anualmente. 

Onde? No arquivo da organização, sendo que as licenças ambientais devem ser arquivadas com o 

PGRS. 

Por quê? O controle dos resíduos, por setor, possibilitará a identificação de gargalos, no sentido de 

implantar ações pontuais, para a resolução dos problemas identificados.   

  O controle das licenças ambientais deverá ser a fim de que se trabalhe somente com 

empresas devidamente licenciadas, conforme previsto na legislação.   

  
O controle relativo à água e à energia possibilitará ações que visem à diminuição da 

utilização dessas fontes. 

  
O acompanhamento e a atualização do PGRS possibilitam a verificação do alcance das metas 

e das melhorias implantadas. 

Quanto custa? Não terá custos para a organização. 

 Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

  

Em conjunto com as implantações já descritas anteriormente, sugere-se o controle dos 

resíduos por setor, com as finalidades de identificar possíveis gargalos e de implantar ações 

pontuais em cada setor, para, caso sejam identificados problemas, sejam buscadas soluções 

para os mesmos. O controle das licenças ambientais das empresas coletoras é necessário, a 

fim de cumprir a legislação vigente e de trabalhar somente com empresas que tenham a 

certificação ambiental. O controle de água e de energia é igualmente relevante, uma vez que, 

por meio dele, se consiga visualizar ações para a minimização da utilização dessas fontes 

naturais.  

Por fim, o acompanhamento e a atualização do PGRS, para verificar o alcance ou não 

das metas e as possíveis ações de correção, sugere-se para essa avaliação, responder às 

questões apresentadas por Reidler (2012), as quais foram apontadas, neste trabalho no 

Capítulo 2, subitem 2.4.4, ao tratar sobre a implantação de projetos. 

Para o desenvolvimento e a implantação do PGRS, foram utilizados os conceitos da 

ferramenta PDCA, objetivando o ciclo da melhoria contínua, essa ferramenta foi apresentada 

no Capítulo 2, subitem 2.4.4 desta dissertação. Assim, após a análise e a avaliação das ações 

implantadas, os resultados deverão ser apresentados para a Diretoria da organização, a fim de 

que se definam as ações que deverão ser corrigidas e o caminho para a evolução dessa gestão. 
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Desse modo, por se vislumbrar essa evolução, sugere-se que a organização implante um 

Programa de Produção mais Limpa, descrito a seguir. 

 

5.3 IMPLANTAÇÃO DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA (P+L) 

 

O foco dessa dissertação foi desenvolver um PGRS, para a implantação da gestão de 

resíduos sólidos, produzidos na organização. Porém, para que a empresa possa evoluir nessa 

gestão, é necessário trabalhar não somente a destinação correta dos resíduos, mas também a 

implantação de processos e de ações, na busca de diminuir a geração de resíduos, sendo que a 

P+L é uma ferramenta utilizada para o alcance desse objetivo. Assim sendo, após o PGRS 

implantado, sugere-se a implantação de um Programa de P+L na empresa, conforme 

apresentado na Figura 32. 

 

Figura 32 – Evolução da gestão de resíduos para a P+L 

 
                                              Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

Dessa forma, todas as ações utilizadas para a implantação do PGRS, a exemplo do 

envolvimento da Diretoria da empresa, dos funcionários, dos promotores, dos prestadores de 

serviços e dos fornecedores, já sensibilizados e comprometidos com as ações organizacionais 

em relação ao meio ambiente, tornarão mais fácil a implantação da P+L.  

Essa implantação terá o auxílio do Programa de Educação Ambiental, em meio ao qual 

se farão a comunicação e os treinamentos necessários – antes de partir para a efetiva aplicação 

da P+L nos setores organizacionais. Como esse projeto foi desenvolvido utilizando a 

ferramenta PDCA e com vistas à melhoria contínua, a implantação desse plano de ação se 

configura como o reinício do ciclo do programa do PGRS, o qual é apresentado no Quadro 

12. 
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Quadro 12 - Programa da Produção Mais Limpa (P+L) 

Plano de Ação – reinício do ciclo 

O que? Implantação da Produção Mais Limpa (P+L). 

Quem? Responsável pela implantação do PGRS. 

Quando? Após a implantação de todos os outros processos sugeridos. 

Como? Por meio do “Guia da Produção mais Limpa - Faça você mesmo”, elaborado pelo Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), em parceria com o 

Sebrae.   

Onde? Na própria organização. 

Por quê? Para evoluir nos processos geradores de resíduos, trabalhando a não geração, ou seja, a 

minimização na fonte.   

Quanto custa? Inicialmente, não haverá custo. 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 

 

Recomenda-se a utilização do “Guia da Produção mais Limpa - Faça você mesmo”, 

elaborado pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS) em parceria com o Sebrae (2004). Esse guia propõe alguns passos de implantação, 

os quais foram apresentados no Capítulo 2, subitem 2.4.1, desta dissertação. 

 Embora essa metodologia sugira um roteiro de implantação, de acordo com o 

andamento do trabalho, alguns passos podem ser mesclados ou mesmo adaptados às 

condições da empresa, conforme ocorreu no estudo de Oliveira e Gameiro (2014). 

Considerando, ainda, que as ações da metodologia P+L devem ser contínuas, deve-se dar 

continuidade ao plano, realizando a manutenção do programa de P+L na empresa, para 

aprimoramento do seu processo produtivo, buscando a sustentabilidade empresarial (SIMIÃO, 

2011). 

Soares et al., (2014) explicam sobre os custos financeiros gerados por resíduos e 

argumenta que quanto menor for a quantidade de resíduos, menor será o custo para o seu 

manuseio e para a sua destinação final, bem como para a solução dos problemas a eles 

associados, ou seja, dos riscos relacionados às questões ambientais e ocupacionais. 

Pimenta e Gouvinhas (2012), em sua pesquisa, os quais utilizaram da mesma 

metodologia aqui sugerida pela autora para a implantação da P+L, evidenciam que o sucesso 

dos casos implementados e mantidos se relacionou à simplicidade das oportunidades 

implementadas, as quais apresentaram resultados expressivos para a empresa, motivando, 

assim, o empresário a cobrar atitudes por parte do ecotime e dos funcionários na continuidade 

e na melhoria das ações.  

Esse resultado corrobora com o que a autora deste trabalho buscou, ao sugerir uma 

metodologia de implantação simplificada, com pouco custo financeiro, e realizada pelos 

próprios profissionais da organização, de maneira a eliminar custos com a contratação de 
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especialistas para esse fim. Essa sugestão visa, à inserção no empreendimento, dos três pilares 

da sustentabilidade: o ambiental, o econômico e o social, com o objetivo de inserir, na 

organização, cada vez mais, os conceitos de uma empresa ambientalmente correta. 

 

5.4 ABORDAGEM DA PESQUISA-AÇÃO  

 

 Discorre-se, aqui, sobre alguns resultados alcançados no decorrer da pesquisa, com a 

intervenção da pesquisadora, por meio da metodologia da pesquisa-ação. É importante deixar 

claro que esses resultados não são referentes à implantação do plano, já que essa implantação 

ainda não ocorreu. 

No período em que a pesquisadora esteve verificando a possibilidade de desenvolver 

este estudo, ao trocar informações sobre o foco da pesquisa com o coordenador do depósito, 

vislumbrou uma oportunidade de reciclagem que não estava sendo feita no empreendimento. 

Dessa forma, solicitou ao coordenador do setor do depósito que organizasse, 

juntamente com a equipe da praça de alimentação, a separação das latas de refrigerante, sendo 

que, para fechar o ciclo desse processo, a própria pesquisadora – que, no período, era 

funcionária da empresa e responsável pela negociação dos valores de venda dos resíduos – 

manteve contato com a empresa que compra o papelão e o plástico da organização e negociou 

a comercialização das latas de refrigerante recicláveis. 

Assim sendo, a partir de abril de 2015, a organização iniciou a reciclagem e a venda 

das latas de refrigerante utilizadas pelos clientes na praça de alimentação. Por meio dessa 

ação, um produto que era enviado para o aterro sanitário, hoje é reciclado. Além de promover 

um ganho financeiro para a organização, essa ação gerou benefícios para o meio ambiente e 

para a sociedade. 

 Outra ação que ocorreu no período em que a pesquisadora esteve buscando 

informações foi referente às lâmpadas fluorescentes. Havia cerca de 1.200 lâmpadas 

queimadas e armazenadas de forma imprópria em um depósito da empresa, conforme Figura 

33. 
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Figura 33 - Lâmpadas queimadas e armazenadas de forma incorreta 

 
                            Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

No mês de maio de 2015, a Diretoria do empreendimento liberou orçamento para 

enviar esse material para uma empresa de reciclagem com as devidas licenças ambientais.  

Para a resolução desse problema, a pesquisadora instruiu o técnico de manutenção – 

que é responsável pelas compras das lâmpadas –, a fim de que suprisse as necessidades 

organizacionais para que o mesmo negociasse com o fornecedor desse produto, a logística 

reversa.  

Assim, estabeleceu-se que, a cada compra, serão adquiridas 50 lâmpadas e, assim que 

somarem-se 50 lâmpadas queimadas, conforme descrito no Capítulo 4, subitem 4.2.1.13, 

dessa dissertação, as mesmas serão devolvidas para esse fornecedor, que as enviará para uma 

empresa certificada, a fim de que ocorra a destinação correta para esse produto.  

Essa ação gerou economia de custo, devido aos fatos de não se ter mais que pagar para 

o recolhimento das mesmas, de se liberar espaço físico, de haver maior segurança para os 

funcionários que transitam nesse local, além de se adequar à legislação vigente. 

Após o levantamento dos resíduos produzidos nos setores e a verificação dos 

recicláveis que eram descartados no lixo comum, a pesquisadora entrou em contato com a 

empresa que compra o papelão, o plástico e as latinhas de refrigerante e negociou, também, a 

compra das latas, das garrafas pet e das embalagens plásticas.  

Assim, até a implantação dos recipientes para acondicionamento dos resíduos, 

negociou-se, com a gerência da loja, que se realizará essa separação em sacos de ráfia, a partir 

do mês de outubro de 2015. Essa medida visa à proteção do trabalhador no momento da 

manipulação desses resíduos, considerando que os sacos de ráfia são bastante resistentes às 
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perfurações e, além disso, os trabalhadores que transportarão esses resíduos deverão usar 

luvas para sua maior proteção. 

As ações apresentadas neste trabalho são consequência da metodologia de pesquisa-

ação, a qual permitiu que, no período da investigação dos fatos, ao se verificar a existência de 

problemas, se implantasse ações para a resolução dos mesmos, conforme preconiza Thiollent 

(1985), ao destacar que um fator importante na metodologia da pesquisa-ação é que a mesma 

deve acontecer como via de mão dupla, alternando teoria e prática, como foi o caso desse 

trabalho, que, na busca por resultados, aliou essas duas variáveis. 

 

5.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 5 

 

 Com base no referencial teórico, no diagnóstico da situação atual, na análise de dados 

e nos pontos de melhoria identificados, apresentou-se, nesse Capítulo, a elaboração do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, de acordo com as diretrizes da Lei nº 12.305/2010, 

que servirá como modelo para a implantação nas outras lojas da rede de supermercados foco 

do estudo. Além disso, foram apresentados os planos de ação desenvolvidos para a 

implantação de todos os processos contidos no PGRS apresentado.  

 Salienta-se, ainda, que o foco desta dissertação foi desenvolver um PGRS para a 

implantação da gestão de resíduos sólidos produzidos na organização. Porém, o estudo aqui 

apresentado foi além, superando o objetivo inicial, ao se preocupar em sugerir ações para a 

evolução dessa gestão, o que poderá ser atingido com a implantação de um Programa de P+L 

na empresa. 

Além disso, foram relatados alguns resultados atingidos, por meio da abordagem da 

pesquisa-ação, em que a pesquisadora, no decorrer da investigação, implantou ações com 

vistas à melhoria dos processos da gestão de resíduos sólidos. 

Dessa forma, neste Capítulo, além de serem relatadas ações realizadas no decorrer da 

pesquisa, ao ser elaborado o PGRS, de acordo com as diretrizes da Lei nº 12.305/2010, e 

apresentar os planos de ação para a implantação dessa gestão, conclui-se que foi atingido o 

objetivo específico “d” desta dissertação.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste capítulo, são apresentadas as considerações finais, em que se resgata, 

inicialmente, o questionamento delineado nesta dissertação: Como se caracteriza um PGRS 

de uma rede de supermercados para atender às diretrizes da Lei nº 12.305/2010? Essa questão 

pôde ser respondida por meio dos objetivos específicos, os quais foram todos atingidos.  

O principal objetivo deste estudo foi caracterizar um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, de acordo com as diretrizes da Lei nº 12.305/2010, contemplando todas as 

etapas para a sua implantação, com a finalidade de adequar o empreendimento à legislação 

vigente.  

 Com a estratégia adotada, que permitiu o estudo dos eventos pesquisados e a 

compreensão das características dos processos referentes à geração de resíduos e à gestão 

destes em contexto real, foi possível sugerir a adoção de novas práticas de gerenciamento dos 

resíduos na empresa estudada. Essa técnica contribuiu para a elaboração do PGRS e para o 

desenvolvimento dos planos de ação, no que diz respeito à implantação dessa gestão.  

Em meio à investigação realizada, ficou evidente a urgência do empreendimento em 

implantar um modelo de gestão mais eficaz no que tange aos resíduos sólidos e aos cuidados 

com o meio ambiente. Devido a esse fato, buscou-se, nesta pesquisa, desenvolver um PGRS 

que contemplasse não somente os requisitos legais, mas que também apresentasse alternativas 

voltadas à sustentabilidade empresarial.    

Com vistas a inserir, na organização, cada vez mais, práticas voltadas à 

sustentabilidade empresarial, e, para que ocorresse uma evolução na gestão de resíduos, 

verificou-se a necessidade da utilização de ferramentas que transcendem à reciclagem de 

resíduos. Esse objetivo foi o almejado quando se indicou que, após o PGRS implantado, se 

incorporasse, nessa gestão, a utilização da P+L, uma vez que, a partir dessa ferramenta, a 

empresa desenvolverá uma gestão proativa, voltada ao processo produtivo, com o emprego de 

medidas preventivas, visando à não geração de resíduos, por meio de recursos que propõem a 

eliminação de desperdícios e a conservação de matérias-primas. 

Destaca-se, que, no decorrer da investigação, por meio da metodologia da pesquisa-

ação, algumas intervenções foram realizadas na busca de solução de alguns fatores, tais como: 

a negociação para a venda de alguns resíduos recicláveis que estavam sendo descartados em 

lixo comum e a adequação dos processos de armazenamento e de devolução das lâmpadas 

fluorescentes utilizadas pela organização. 
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No que tange às contribuições esperadas pelo estudo, o manuseio adequado dos 

resíduos garantem, para além do atendimento às normas e à legislação vigente, maior 

segurança para os funcionários e para o meio ambiente.  

Outro fator importante a ser elencado é que a implantação do PGRS e o correto 

tratamento dos resíduos contribuirão para a melhoria da imagem da organização perante 

funcionários, clientes, fornecedores e a comunidade em que a empresa está inserida. Além 

disso, as empresas que implantam essas ações são reconhecidas pelo mercado como 

organizações ambientalmente corretas. 

Evidencia-se, nesse sentido, que não foram sugeridas grandes mudanças nos processos 

da organização. Isso significa dizer que, com medidas simples e pequenos investimentos, será 

possível adequar o empreendimento à legislação e que os benefícios ambientais provenientes 

dessa mudança podem gerar um ganho econômico significativo. Este resultado pode estar 

vinculado não somente à reciclagem, mas também à redução da geração de resíduos e, 

consequentemente, ao maior aproveitamento de matéria prima, além de reduzir o uso de água 

e de energia e de evitar possíveis multas ambientais que a empresa poderia receber. 

Este estudo pode, ainda, possibilitar novas pesquisas, com o objetivo de verificar os 

resultados alcançados pela organização, por meio dessa implantação, em relação às questões 

ambientais, econômicas e sociais. Dessa forma, como continuidade dessa investigação, 

sugere-se um novo estudo, em que o levantamento de dados seja realizado por meio de duas 

etapas: a primeira delas, após a implantação do PGRS e a segunda, após a implantação da 

P+L. Esse novo estudo se justificaria no sentido de que se esses resultados forem positivos, 

podem incentivar outras organizações do mesmo segmento a inserirem, em suas atividades 

produtivas, os processos relativos ao gerenciamento correto dos resíduos. 

Sugere-se, ainda, que futuros trabalhos desenvolvidos nessa temática, em outros 

segmentos, avancem no detalhamento das ações desenvolvidas, referentes aos processos dos 

resíduos e à construção do PGRS. Assim, servirão de orientação para que as empresas 

planejem ou adequem seus processos produtivos, objetivando, conforme preconiza a Lei nº 

12.305/2010, à não geração, à redução, à reutilização, à reciclagem, ao tratamento dos 

resíduos e à disposição final ambientalmente correta.  

Vale ressaltar, por fim, que esta dissertação se configurou como uma intervenção do 

tipo consultoria. Portanto, considera-se justificada a pesquisa, haja vista que foi possível 

desenvolver, por meio deste trabalho, o produto que se espera de um Programa de Mestrado 

Profissional em Administração, na linha de Sustentabilidade, que consiste em desenvolver 
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estudos com contribuição prática nas organizações, com o propósito de realizar intervenções 

de melhoria contínua da gestão sustentável. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ORIENTAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Nome: 

Cargo: 

 

1)  Quais os resíduos gerados nesse setor, a quantidade destes resíduos e quais os 

procedimentos adotados quanto a forma de segregação, do acondicionamento, do transporte 

interno, do armazenamento temporário e da disposição final em relação à:  

 

 Plástico 

 Papelão ou papel 

 Metal 

 Vidros 

 Ossos 

 Gordura (óleo vegetal usado) 

 Óleo diesel 

 Consumo de energia 

 Consumo de água 

 Lâmpadas  

 Pilhas 

 Produtos químicos 

 

2) Esse setor gera algum outro resíduo além destes? 

3) Quais as maiores dificuldades em relação à separação de resíduos, antes do seu descarte? 

4) Você acredita que seria possível fazer uma separação maior dos resíduos gerados no setor? 


