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RESUMO 
 

 

O objetivo deste estudo foi investigar qual a destinação final dos resíduos sólidos gerados 
pelas atividades desenvolvidas no varejo supermercadista de Prudentópolis (PR) e os seus 
impactos sociais, econômicos e ambientais. Para tal, foram utilizados os procedimentos 
metodológicos bibliográfico, descritivo-exploratório e o estudo de casos múltiplos, sendo a 
abordagem do problema pelo método qualitativo. Os principais resultados alcançados 
demonstram que o varejo supermercadista não assume a responsabilidade pela destinação 
final dos seus resíduos, que fica a cargo de serviços terceirizados contratados e pagos pela 
Prefeitura Municipal de Prudentópolis (PR). Quanto aos aspectos ambientais, o estudo 
mostrou que as práticas das empresas são deficitárias, visto que as empresas não possuem 
lixeiras especificas para a separação e seu correto acondicionamento dos resíduos, e a maior 
parte dos resíduos vai para o lixo comum.  A pesquisa apontou preocupação por parte dos 
gestores em relação aos problemas ambientais, no entanto não foram observadas práticas 
definidas e ações de melhorias. Nos feitos socioeconômicos, uma das empresas tem respaldo 
social, pois destina parte das sobras da padaria para quatro instituições de caridade e dez 
famílias carentes. Economicamente, as empresas têm grandes prejuízos anuais, sendo o setor 
de hortifrúti o que mais gera perdas. Por fim, as empresas investigadas desconhecem a Lei 
Federal 12.305/2010 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei Municipal 2.254/2017 do 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, desse modo não cumprem nenhuma das 
diretrizes impostas pela legislação pertinente dos resíduos sólidos. 
 
 
Palavras-chaves: Resíduos sólidos urbanos. Gestão de resíduos sólidos. Setor 
supermercadista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to investigate the final destination of the solid waste generated 
by the activities developed in the retail supermarket of Prudentópolis (PR) and its social, 
economic and environmental impacts. For this, methodological procedures were used 
bibliographical, descriptive-exploratory and the study of multiple cases, being the approach of 
the problem by the qualitative method. The main results show that the retail supermarket does 
not assume responsibility for the final destination of its waste, which is in charge of 
outsourced services contracted and paid by the Municipality of Prudentópolis (PR). Regarding 
environmental aspects, the study showed that the companies' practices are deficient, since the 
companies do not have specific dumps for the separation and their correct packaging of the 
waste, and most of the waste goes to the common waste. The research pointed out concern on 
the part of the managers in relation to the environmental problems, nevertheless did not 
observe defined practices and actions of improvements. In the socioeconomic facts, one of the 
companies has social support, since it allocates part of the leftovers of the bakery to four 
charitable institutions and ten needy families. Economically, companies have great annual 
losses, and the hortifrúti sector generates the most losses. Finally, the companies investigated 
are not aware of the Federal Law 12.305 / 2010 of the National Solid Waste Plan and the 
Municipal Law 2,254 / 2017 of the Integrated Solid Waste Management Plan, thus failing to 
comply with any of the directives imposed by the relevant solid waste legislation. 
 

 
Keywords: Urban solid waste. Solid waste management. Supermarket sector. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os problemas relacionados com o meio ambiente não são recentes. No entanto, eles 

vêm aumentando com a produção em massa, os avanços tecnológicos, a globalização, o 

consumo exacerbado e os produtos cada vez mais industrializados. (SACHS, 1986). No 

século XX, a preocupação com a situação ambiental entrou como prioridade na agenda de 

governos de muitos países e diversos segmentos da sociedade civil organizada. A 

preocupação com o correto acondicionamento e destinação final dos resíduos é um dos 

maiores desafios da atualidade (SACHS, 2007). 

O lixo é um dos principais problemas enfrentados pela sociedade. Os problemas 

ambientais provocados pelos humanos decorrem do uso do meio ambiente para obter os 

recursos necessários para produzir os bens e serviços que estes necessitam. O aumento da 

produção tem sido um fator importante que estimula a exploração dos recursos naturais e 

eleva a quantidade de resíduos. No âmbito empresarial, essa preocupação é ainda mais 

recente, a maioria das empresas não tem preocupação com a gestão ambiental eficaz, com isso 

ocorre o acúmulo de problemas ambientais que coloca em risco todos os seres vivos. 

Certamente se houvesse por parte dos gestores uma política em torno dos resíduos gerados em 

cada segmento não se verificaria tantos problemas relacionados com o lixo com a intensidade 

que hoje se observa (BARBIERI, 2007).  

No Brasil, o debate sobre os problemas ambientais começou no início na década de 

1980, com a instituição da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) Lei nº 6938/81. Esta 

lei tem como objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental 

visando assegurar condições ao país de desenvolvimento socioeconômico e proteção da 

dignidade humana (BRASIL, 1981).  

Em 2007, foi criada a Lei nº 11.445/2007 denominada de Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) e no ano de 2010 a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) propondo a prática de hábitos de consumo mais 

sustentáveis, responsabilidade por parte de toda a cadeia produtiva na minimização do volume 

de resíduos e da sua destinação de maneira ambientalmente mais adequada (BRASIL, 2010). 

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2015) o Brasil é o quarto maior gerador de resíduos sólidos 

no mundo, sendo que, apenas 58,7% do lixo produzido em 2015 apresentou uma correta 

destinação final para aterros sanitários.  
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A quantidade de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no Brasil em 2016 totalizou 

78,3 milhões de toneladas, uma pequena queda de 2% no montante gerado em relação a 2015. 

Entretanto a disposição final dos RSU coletados demonstrou piora comparado ao índice do 

ano de 2015, de 58,7%, para 58,4%, ou seja, 41,6% dos resíduos produzidos tem uma 

destinação incorreta. (ABRELPE, 2016). As leis foram institucionalizadas, porém, os dados 

são alarmantes revelam que não existe na prática o correto gerenciamento e destinação final 

dos resíduos. 

Quando investigado sobre quais os setores econômicos que geram mais resíduos 

sólidos urbanos, os supermercados e hipermercados são considerados os grandes geradores de 

resíduos no varejo, que começa desde a chegada do produto no centro de distribuição até o 

descarte feito pelo consumidor final em suas residências. Além disso, os supermercados 

podem ser caracterizados como influenciadores do consumo exacerbado, visto que, seu 

crescimento econômico depende do consumo em quantidade (MENDES, 2012).  

O varejo supermercadista assume papel representativo na economia brasileira.  

Conforme dados da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) o setor de varejo 

alimentar em 2017 representou uma participação no Produto Interno Bruto (PIB) de 5,4%, o 

que corresponde a uma receita bruta de R$ 353,2 bilhões. A pesquisa destacou ainda que o 

setor encerrou o ano de 2017 com 89,3 mil lojas e 1,822 milhão de funcionários diretos ante 

1,802 milhão registrado em 2016, criando 20 mil novas vagas de empregos no País (ABRAS, 

2018).  

Nesse contexto, a gestão ambiental é uma ferramenta que condiciona o 

desenvolvimento ambiental e social sustentável, ainda, podendo vir a ser uma vantagem 

competitiva para as organizações. Conforme Donaire (2007), a cada dia que passa a questão 

ambiental está se difundindo entre as organizações e transformando-se em estratégia de 

negócios para os executivos das empresas.  

No posicionamento de Barbieri (2004, p. 110) ,“os problemas ambientais são 

tratados como uma das questões estratégicas da empresa e, portanto, relacionadas com a busca 

de uma situação vantajosa no seu próprio negócio atual ou futuro”. Dessa maneira, os 

resíduos sendo considerados problemas ambientais, a empresa pode transformar essa ameaça 

em oportunidade. Porém, para que a gestão ambiental se desenvolva nessa perspectiva é 

necessário o gerenciamento e a destinação correta dos resíduos devendo acontecer conforme 

as diretrizes da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  

A presente pesquisa tem por base a Lei 12.305/2010, a qual afirma que os grandes 

geradores de resíduos são os responsáveis pela sua destinação final. A mesma lei estabelece 
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que os estabelecimentos devam ter o seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Sabe-

se que o incorreto acondicionamento e destinação dos resíduos agravam ainda mais a questão 

ambiental, bem como, a questão econômica da empresa e o seu papel perante a sociedade e as 

futuras gerações. Diante disso, o objetivo do presente estudo é investigar a destinação final 

dos resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas no varejo supermercadista do 

Município de Prudentópolis (PR) e seus impactos socioeconômicos e ambientais.  

 

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Um dos maiores problemas ambientais do mundo, na atualidade, é o lixo. A forma de 

vida baseada na produção desenfreada, do consumo exagerado e de produtos cada vez mais 

industrializados, acentuada pela incorporação das embalagens está contribuindo 

significativamente para os danos ambientais. Nos primórdios da humanidade, a população era 

pequena, o meio ambiente conseguia compensar os impactos sofridos por tal agressão, os 

danos ambientais não eram tão desequilibrados e significativos e o pensamento era que os 

recursos naturais eram ilimitados (BARBIERI, 2007). 

No entanto, principalmente nas últimas décadas, houve um acelerado crescimento da 

população e uma nova forma de consumo que, muitas vezes, se depara com a escassez dos 

recursos naturais. Para Ferreira (2005, p. 1) “a nossa civilização chega ao limiar do século 

XXI como a civilização dos resíduos, marcada pelo desperdício e pelas contradições de um 

desenvolvimento industrial e tecnológico sem precedentes na história da humanidade”. Isso 

exige que a sociedade tenha mais consciência ambiental e tenha mais ações voltadas à 

destinação correta dos resíduos que são gerados diariamente. 

No Brasil, os dados do “Panorama dos Resíduos Sólidos Urbanos 2016”, feito pela 

ABRELPE (2016), demonstraram que em 2016, foram produzidas em média 215 mil 

toneladas de lixo diariamente, em todo o território nacional. Ao todo foram geradas 78,3 

milhões de toneladas de lixo, sendo que pouco mais de 10% deste total não foi sequer 

coletado, indo parar em locais inadequados, como ruas, rios, terrenos baldios, etc.. 

Dados da ABRELPE (2015) apontam um aumento de 0,8% na produção per capita 

de resíduos sólidos: de 1,06 quilos (kg) ao dia em 2014, para 1,07 kg ao dia em 2105.  O 

resultado coloca o Brasil como o quarto maior gerador de resíduos sólidos no mundo. 

Segundo o diretor presidente da ABRELPE (2015), “[...] esses dados são muito preocupantes, 

isso é muita coisa, e o que nós percebemos é uma rota ascendente, que tem vindo dessa forma 

na última década, e que ainda não demonstrou uma linha de reversão”.  
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Outro fator agravante nessa temática é que muitos munícipios do país não têm aterros 

sanitários e o lixo passa a ser um problema ainda maior, visto que nesses casos é destinado a 

outras cidades, tendo um custo elevado para o poder público municipal, ou acabam sendo 

destinados em locais impróprios. Segundo a ABRELPE (2016) em seu panorama de resíduos 

sólidos, em 2016 existiam no Brasil 1.559 lixões e 1.772 aterros controlados distribuídos em 

todas as regiões do país, estes receberam mais de 81 mil toneladas de resíduos por dia no ano 

de 2016 com elevado potencial de poluição ambiental e impactos negativos na saúde. 

O município escolhido para a aplicação desta pesquisa é Prudentópolis (PR) 

localizado na região centro-sul do Estado do Paraná, às margens da BR- 373, entre Ponta 

Grossa e Guarapuava, distante 200 quilômetros (km) da capital Curitiba. O município 

pesquisado possui um agravante em relação à destinação do lixo, pois não possui aterro 

sanitário e todo o lixo é encaminhado a outras cidades.  

 A coleta, transporte e disposição final dos resíduos domésticos e comerciais urbanos 

do município são terceirizados para duas empresas, uma que faz a coleta orgânica e seletiva e 

outra que faz o transporte e disposição final do resíduo orgânico e rejeitos. O destino final 

desses resíduos ocorre em aterro sanitário de Piraí do Sul - PR. Já, os resíduos especiais são 

coletados e transportados por outra empresa terceirizada e tem sua destinação final para a 

cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina. (PRUDENTÓPOLIS. Prefeitura Municipal, 

2017). 

Segundo a Prefeitura Municipal de Prudentópolis (2015), o município produz cerca 

de 440 toneladas/mês somando todos os resíduos coletados pela coleta orgânica e seletiva, 

contabilizando um valor estimado de 62,7 kg/pessoa/mês, ou 2,9 kg/pessoa/dia.  Um valor 

muito alto em relação à produção média da população brasileira que é de 1,07 kg ao dia. 

(ABRELPE, 2015). 

Os supermercados fazem parte do rol de empresas consideradas grandes geradores de 

resíduos e de acordo com as exigências da Lei nº 12.305/2010, estas possuem a 

obrigatoriedade de elaborar e de implantar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

(PGRS), porém a grande maioria não possui ou, até mesmo, não tem conhecimento da 

legalização sobre os resíduos, além de serem as responsáveis pela destinação final dos 

reduzidos por elas produzidos. 

Os resíduos sólidos gerados por indústrias, comércios e serviços recebem pouca 

atenção do governo e dos empreendedores. Para que se obtenha a licença de operação é 

apenas necessário informar ao órgão ambiental o tipo e a quantidade de resíduos diários, bem 

com, sua destinação. No comércio e nos serviços apesar destes serem grandes geradores de 
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resíduos, a grande maioria deixa seus resíduos para a coleta pública, ou seja, os custos são 

debitados na conta do município (KUDRJAWZEW, 2011). 

Conforme a Lei Federal 12.305/2010 (BRASIL, 2010), os estabelecimentos devem 

ser os responsáveis pela correta destinação dos seus resíduos. Teixeira (2012) afirma que o 

setor privado, por sua vez, fica responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto dos 

resíduos sólidos, pela sua incorporação na cadeia produtiva e pelas inovações nos produtos 

que tragam benefícios socioambientais sempre que possível. É evidente que padrões mais 

sustentáveis de produção e consumo podem minimizar os problemas ao meio ambiente e a 

saúde da população. Besen (2011) aponta alguns impactos que a inadequada destinação dos 

resíduos pode causar: a degradação do solo, comprometimento dos corpos d’água e 

mananciais, intensificação de enchentes, contribuição para a poluição do ar e proliferação de 

vetores de importância sanitária nos centros urbanos e catação em condições insalubres nas 

ruas e nas áreas de disposição final.  

Diante deste cenário, se insere o presente estudo que tem como questão problema 

investigar: Qual a destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas atividades 

desenvolvidas no varejo supermercadista de Prudentópolis (PR) e os seus impactos 

sociais, econômicos e ambientais? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Para buscar responder ao problema proposto, esta pesquisa tem com objetivo geral: 

Investigar a destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas 

no varejo supermercadista de Prudentópolis (PR) e os seus impactos sociais, econômicos 

e ambientais. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para que o objetivo geral torne-se mais fácil de ser alcançado são propostos os seguintes 

objetivos específicos: 

a. Relacionar todos os resíduos sólidos gerados por esse segmento e classificá-los 

quanto a sua origem e periculosidade conforme a Lei 12.305/2010 e norma 

ABNT NBR 10.004/2004; 



19 

 

b. Realizar um diagnóstico dos processos de gerenciamento atuais adotados em 

cada setor; 

c.  Avaliar se o gerenciamento dos resíduos sólidos ocorre conforme as diretrizes 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) Lei Federal nº 12.305/2010. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 
 

A destinação final tem sido o principal foco da gestão dos resíduos sólidos, pois com 

a expansão das cidades e das atividades produtivas da população e do consumismo 

contemporâneo, a cada dia é maior o acúmulo de resíduos que na falta de uma gestão 

adequada geram problemas sociais, econômicos e ambientais, representando dessa forma uma 

problemática de repercussão coletiva (PRUDENTÓPOLIS. Prefeitura Municipal, 2017). 

A destinação inadequada dos resíduos sólidos traz sérios problemas de ordem 

econômica, social, sanitária e ambiental. Um exemplo está em seu aspecto econômico, onde 

os lixões e aterros sanitários recebem uma grande quantidade de materiais que poderiam ser 

reutilizados ou reciclados (plástico, papel, vidro, metal e matéria orgânica), ocorrendo, 

portanto, desperdício de mão-de-obra, energia, recursos naturais e matéria-prima, além de 

reduzir a vida útil dos aterros sanitários já implantados. 

Dessa maneira, a relevância teórica deste estudo está concentrada na discussão da 

destinação final dos resíduos sólidos em um dos segmentos do varejo que mais gera resíduos 

em sua cadeia produtiva, que são os supermercados. A investigação sobre esse tema é 

pertinente para a ampliação do campo de conhecimento que envolve a gestão de resíduos, 

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

No estado de Santa Catarina, as redes de supermercados aderiram, em 2011, o 

programa “Lixo Zero”, onde o objetivo era reduzir a quantidade de lixo enviada para aterros 

sanitários. Os resultados foram excelentes, a destinação adequada de resíduos sólidos chegou 

a 97%. De acordo com a Associação Catarinense de Supermercados (ACATS), criadora do 

programa “Supermercado Lixo Zero”, a redução no volume encaminhado aos aterros 

mensalmente é de 600 toneladas. As iniciativas renderam reconhecimentos à companhia, 

como o “Certificado Internacional de Reaproveitamento”, em 2011, que comprovou o 

encaminhamento correto de 97% dos resíduos produzidos em suas unidades.  

Vários foram os entraves enfrentados pelos supermercados ao aderir ao programa 

entre eles destacou-se a falta de conhecimento sobre o valor dos resíduos e os danos causados 
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pelo descarte incorreto. Outro desafio encontrado, segundo o diretor da rede, foi mudar a 

cultura dos funcionários, fazendo com que todos entendessem da mesma forma a necessidade 

e impactos de suas ações. Além do viés ambiental, outro ponto valorizado é o social. Isso 

porque um dos campos de compostagem que recebem os resíduos orgânicos das lojas e os 

transformam em adubo é em um centro de recuperação de dependentes químicos (ACATS, 

2017). 

A discussão prática desta investigação está centrada nos dois supermercados de grande 

porte do município de Prudentópolis (PR), que correspondem segundo a Associação 

Comercial e Empresarial da cidade (ACIAP) aproximadamente 50 a 60% do segmento do 

varejo supermercadista local.  O setor supermercadista foi escolhido para a investigação por 

ser um dos maiores geradores de resíduos do varejo, tanto orgânicos como recicláveis, dessa 

maneira, foi despertado o interesse em investigar de que forma está sendo feita a destinação 

dos resíduos gerados.  

Outro fator é que o município de Prudentópolis (PR), não possui aterro sanitário e 

todo resíduo e encaminhado a Jaraguá do Sul (PR) ou a Chapecó (SC). Isso justifica ainda 

mais a importância dessa pesquisa, pois o custo ao município para destinar o lixo à outra 

cidade é bem maior, assim, o gerenciamento apropriado dos resíduos sólidos propicia um 

custo menor sobre eles e danos menores a sociedade e ao meio ambiente. 

Além disso, a motivação pela realização da pesquisa no âmbito dos supermercados 

deve-se pela carência de estudos relacionados à destinação final dos resíduos e de dados sobre 

os resíduos nesse segmento, visto que é um segmento que gera indiretamente grande impacto 

sobre o meio ambiente. Segundo informações da APRAS (2017), os últimos estudos sobre 

essa temática foram em 2004 e não foi dada continuidade às pesquisas. 

Esse estudo pode vir a motivar outros pesquisadores a desenvolverem novas 

pesquisas relacionadas ao tema podendo mostrar uma realidade e apontar soluções para o 

desenvolvimento comunitário. Além do mais, pode ser reaplicada em outros segmentos do 

varejo, ou mesmo em outros setores, como por exemplo, o da construção civil que é 

responsável por produzir 50% dos resíduos do Brasil (SIENGE, 2017). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo apresenta as bases teóricas que darão o embasamento nas análises, 

resultados e considerações finais da pesquisa. Dessa forma, apresentam-se os pressupostos 

teóricos assumidos para o desenvolvimento do estudo, de modo a contemplar a 

caracterização, conceituação e gerenciamento dos resíduos sólidos; far-se-á uma abordagem 

do varejo supermercadista, das leis de âmbito federal, estadual e municipal com diretrizes 

sobre os resíduos sólidos; e, por fim, a apresentação do município de Prudentópolis (PR). 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

Segundo Negromonte (2002), antes da Revolução Industrial a capacidade humana de 

produzir lixo era limitada e sua origem era basicamente orgânica e biodegradável. Com o 

advento da Revolução Industrial, esse quadro foi amplificado em quantidade e qualidade, 

aumentando sobremaneira os problemas ambientais advindos do aumento da produção e 

consumo, fazendo com que o grau de degradação ambiental atingisse níveis inimagináveis 

que ameaçam a própria vida no planeta, provocando uma concentração de imensas 

quantidades de resíduos, ao mesmo tempo em que desaparecem as áreas disponíveis para sua 

disposição final. 

 Sobral (2001) corrobora com o posicionamento de Negromonte comentando que o 

problema como os resíduos sólidos estão diretamente relacionados com o aumento 

populacional e a intensidade industrial. O aumento populacional exige um maior incremento 

na produção de alimentos e bens de consumo direto e, na tentativa de atender a demanda de 

consumo, o homem transforma cada vez mais matéria-prima em produtos acabados, gerando 

maiores quantidades de resíduos. No atual estágio da civilização, o homem tem um potencial 

inigualável para produção de resíduos, afinal, essa é a “geração dos descartáveis”, do 

desperdício (NEGROMONTE, 2002, p. 11). 

Os resíduos sólidos são um dos grandes problemas contemporâneos, as organizações 

enfrentam grandes dificuldades para gerenciar adequadamente os resíduos por elas 

produzidos, diante disso, tem-se buscado soluções para essa situação, o que acaba por 

configurar um sério desafio tanto às políticas públicas e ao governo quanto à iniciativa 

privada e à sociedade (ALBERTIN et al., 2012). Segundo Barbieri (2007), para agir sobre os 

impactos ambientais causados pelos resíduos é necessário primeiramente conhecê-los.  
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Quando se estuda sobre resíduos sólidos é importante compreender a sua 

comparabilidade com o termo lixo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) (1998) define 

lixo como “qualquer coisa que o proprietário não quer mais e que não possui valor 

comercial”. Já, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define o lixo como os 

"restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou 

descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, semissólidos ou líquido, desde que não 

sejam passíveis de tratamento convencional" (ABNT, 2004). 

A PNRS numa perspectiva de mudança de protótipo, não usa a palavra “lixo”, que 

foi substituída pela expressão “resíduos sólidos”. Em seu Art. 6º, inciso VIII, reconhece o 

resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 

trabalho e renda e promotor de cidadania (BRASIL, 2010). No que dispõe Demajorovic 

(1995), o termo “lixo” foi substituído por “resíduos sólidos”, anteriormente o lixo era 

percebido como mero subproduto do sistema produtivo, sem nenhum valor conforme a OMS.  

Ainda, retomando Demajorovic (1995), os “resíduos sólidos” seriam diferenciados 

do “lixo” pelo valor agregado que possuem. Enquanto que o lixo não possui nenhum tipo de 

valor, os resíduos seriam tudo que poderia ser reaproveitado. Conforme Carijó (2016, p. 22) 

“o vocábulo duplo lixo - resíduo seria utilizado para diferenciar as componentes do próprio 

lixo: a substância que se aproveita é o resíduo e a que não tem condições de ser aproveitada é 

lixo”. 
Resíduo sólido e lixo, embora comumente usadas como sinônimo, tanto na 
linguagem técnica e legal, quanto na coloquial, não significam, necessariamente, a 
mesma coisa. Lixo está associado à noção da inutilidade de determinado objeto, 
diferentemente de resíduo, que permite pensar em nova utilização, quer como 
matéria prima para a produção de outros bens de consumo, quer como composto 
orgânico para o solo. (MANDARINO, 2000, p. 8) 

 

Como os resíduos são sujeitos de reaproveitamento o problema principal em torno 

deles é o modo como acontece a sua destinação, visto que é impossível viver sem gerar 

resíduos, mas que muitos podem ter outras utilidades, assim a quantidade de resíduos com 

disposição final poderia ser menor.  Se a destinação for de forma inadequada os seus efeitos 

se agravam, entre eles pode-se citar: os riscos de contaminação do solo, do ar e da água, a 

proliferação de vetores e de doenças e os riscos à saúde humana (LIMA, 2012).  

De acordo com o ABRELPE (2016), infelizmente ainda existem no Brasil 3.000 mil 

lixões em operação, estes que são locais inadequados à destinação final dos resíduos sólidos 

onde o descarte nesse ambiente representa uma grave ameaça à saúde pública e ao meio 

ambiente. Além de seu aspecto econômico, a produção cada vez mais crescente de resíduos 
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sólidos e a disposição final sem critérios mostram um desperdício de materiais e de energia, 

estes resíduos poderiam ser separados e reaproveitados (LIMA, 2012).  Castilhos Jr (2006, p. 

6) complementa:  

O crescimento acentuado da geração de resíduos sólidos e a sua concentração 
espacial devido à urbanização diminuem as chances de assimilação dos resíduos 
pelo meio ambiente, sem que haja alterações, muitas vezes significativas, na 
qualidade da água, do solo e ar, ou seja, do meio físico. 

 

O incorreto acondicionamento dos resíduos sólidos, é um problema de ordem 

mundial, envolve organizações, instituições, empresas e toda a sociedade. Um Plano de 

Gerenciamento e uma gestão de resíduos bem elaborados e executados permitem as 

organizações e os agentes envolvidos, buscar as melhores práticas de destinação de resíduos 

ou fazer uso de tecnologias existentes para tratá-los. Em seu aspecto socioeconômico, sugere-

se, uma parceria com os catadores, para que seja jeito um trabalho com os produtos que 

possam ser reaproveitados, por meio, da reciclagem. E a utilização do material orgânico para 

uso de compostagem. Desse modo, agregando valor ao que vai para o lixo. 

 

2.1.1 Caracterização e Classificação dos Resíduos Sólidos 

 

A diversificação dos resíduos gerados em todo cadeia produtiva é grande, portanto, é 

indispensável conhecer a caracterização e classificação atribuída aos mesmos. 

Segundo Mandarino (2000, p. 28) “faz-se necessário uma classificação dos resíduos 

sólidos, a fim de propiciar a definição do tipo de tratamento e destinação final que devem 

receber, para que não causem maiores danos ao homem e ao meio ambiente”. 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio, da Norma NBR 

10.004 (2004, p. 1) define os resíduos sólidos como: 

 
Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 
Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 
soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 
disponível.  
 

A Lei 12.305/10, institucionalizada como Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

(PNRS) em seu artigo III complementa a definição trazida pela ABNT NBR 10.004 sendo os 

resíduos sólidos: 
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Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 
a proceder, nos estados sólidos ou semissólido, bem como gases contidos em 
recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 
rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas 
ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 
2010). 

 

Existem várias outras normas relacionadas aos resíduos sólidos entre elas pode-se 

destacar conforme apresenta a ABNT (2004): 

 NBR 10.005 (2004) – Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 

sólidos; 

 NBR 10.006 (2004) - Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos 

sólidos; 

 NBR 10.007 (2004) - Fixa os requisitos exigíveis para amostragem de resíduos 

sólidos; 

 NBR 12.808 (1993) - Classifica resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que tenham gerenciamento 

adequado; 

 NBR 918 (1996) – Normatiza o gerenciamento de resíduos sólidos em aeroportos. 

 

Os resíduos sólidos apresentam grande diversidade e complexidade. As suas 

características físicas, químicas e biológicas variam de acordo com a sua fonte ou atividade 

geradora. (CASTILHOS JR, 2006, p. 1). Vilhena (1999, p. 10), afirma que “antes de iniciar 

qualquer projeto que envolva coleta, reciclagem e/ou tratamento do lixo, a exemplo da 

coleta seletiva, é importante [...] avaliar qualitativamente e quantitativamente o perfil dos 

resíduos sólidos gerados [...]”. Assim a investigação em torno da geração e quantidade dos 

resíduos, é a base que direciona a criação de modelos e processos, conforme cada 

segmento, em torno dos resíduos. 

 

2.1.2 Classificação dos resíduos quanto à origem 

 

De acordo com a norma da ABNT 10.004/2004, a classificação de resíduos sólidos 

envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e 

características, a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo 

impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. A segregação dos resíduos na fonte 

geradora e a identificação da sua origem são partes integrantes dos laudos de classificação, 
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onde a descrição de matérias primas, de insumos e do processo no qual o resíduo foi gerado 

devem ser explicitados. 

O Quadro 01 apresenta a classificação dos resíduos sólidos quanto a sua origem de 

acordo com a Lei 12.305/10 do PNRS. 

 

Quadro 01 – Classificação dos resíduos sólidos conforme sua origem 
 ORIGEM  CARACTERÍSTICAS 
a) Resíduos domiciliares Resultantes de atividades domésticas em residências urbanas. 
b) Resíduos de limpeza urbana Provenientes da varrição, limpeza de logradouros, vias públicas e 

outros serviços de limpeza urbana. 
c) Resíduos sólidos urbanos Abrangidos em resíduos domiciliares e de limpeza urbana. 
d) Resíduos de estabelecimentos 
comerciais e prestadores de serviços 

Os resíduos gerados nessas atividades, com exceção dos referidos 
nos itens b, e, g, h, j. 

e) Resíduos dos serviços públicos de 
saneamento básico 

Os resíduos gerados nessas atividades com exceção dos referidos 
no item c. 

f) Resíduos industriais Os resíduos gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais.  

g) Resíduos de serviços de saúde Aqueles produzidos conforme definido em regulamento ou em 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS.  

h) Resíduos da construção civil Os gerados em construções, reformas, reparos e demolições de 
obras da construção civil, abrangidos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis. 

i) Resíduos agrossilvopastoris Os resultantes das atividades agropecuárias e silviculturais, 
abrangidos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

j) Resíduos de serviços de transporte Os provenientes de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. 

k) Resíduos de mineração Os produzidos na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. 

Fonte: Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010). 

 

O setor do varejo se enquadra na produção de resíduos comerciais que são aqueles 

originados de estabelecimentos de prestação de serviços e comerciais, como lojas, bancos, 

supermercados e vários outros estabelecimentos. Esse segmento produz uma quantidade 

expressiva de materiais recicláveis, como papéis, papelão, embalagens, caixas de madeira, 

entre outros (ARAÚJO, et al., 2010). 

 

2.1.3 Classificação dos resíduos quanto à Periculosidade 

 

A Periculosidade é a característica apresentada por um resíduo que, em função de 

suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, pode apresentar: a) risco à saúde 

pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices; b) riscos 

ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada. Conforme a norma 

ABNT (2004), os resíduos sólidos são classificados conforme demonstra o Quadro 02: 
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Quadro 02 - Classificação dos resíduos sólidos conforme sua periculosidade 
CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

Resíduos classe I – Perigosos 
Aqueles que apresentam risco à saúde pública ou risco ao meio 
ambiente, ou uma das características de: inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade. 

 
Resíduos classe II – Não Perigosos 

Não inertes - Aqueles que podem apresentar propriedades como: 
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, 
porém não se enquadram na classificação de resíduo classe I – 
perigosos ou de resíduos classe II B- inertes. 

 
 
 

Resíduos classe II – Não Perigosos 

Inertes - aqueles que devido a sua característica não apresentam 
riscos a saúde pública ou ao meio ambiente quando amostrados de 
forma representativa, e segundo a NBR 10.004:2004, submetidos a 
um contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, a 
temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes 
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e 
sabor. 

Fonte: ABNT 10.004 (2004) 

 

Os resíduos da Classe I e Classe II são armazenados em grandes áreas, em aterros 

industriais, que são projetados para receberem esses tipos de resíduos que diferem entre si no 

sistema de impermeabilização e no controle diferenciado (MAROUN, 2006). 

Ainda, segundo Guarnieri (2011), os resíduos sólidos podem 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, e 

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

alimentos estragado.  

Com relação à responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, pode-se 

agrupá-los em dois grandes grupos (BARTHOLOMEU; CAIXETA, 2011): O grupo dos 

resíduos sólidos urbanos (RSU) que compreendem os resíduos domésticos ou residenciais, 

comerciais e públicos e o grupo dos resíduos especiais os quais compreendem os resíduos 

industriais, da construção civil, radioativos, de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários, 

os agrícolas e os de serviços de saúde. Os resíduos gerados pelas atividades dos 

supermercados fazem parte do grupo dos resíduos sólidos urbanos, caracterizados como 

resíduos comerciais.  

 

2.1.4 Classificação dos resíduos quanto à forma física e química 

 

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) dispõe que os resíduos 

sólidos podem ser classificados conforme características físicas, químicas e biológicas.  
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 Quadro 03 – Classificação física dos resíduos sólidos 
CARACTERÍSTICA AFERIÇÃO 

Geração per capita 

A "geração per capita" relaciona a quantidade de resíduos 
urbanos gerada diariamente e o número de habitantes de 
determinada região. Muitos técnicos consideram de 0,5 a 
0,8kg/hab./dia como a faixa de variação média para o 
Brasil. 

Composição gravimétrica 
 

A composição gravimétrica traduz o percentual de cada 
componente em relação ao peso total da amostra de lixo 
analisada. 

Teor de umidade 

Teor de umidade representa a quantidade de água 
presente no lixo, medida em percentual do seu peso. Este 
parâmetro se altera em função das estações do ano e da 
incidência de chuvas, podendo-se estimar um teor de 
umidade variando em torno de 40 a 60%.  

Compressividade 

Compressividade é o grau de compactação ou a redução 
do volume que uma massa de lixo pode sofrer quando 
compactada. Submetido a uma pressão de 4kg/cm², o 
volume do lixo pode ser reduzido de um terço (1/3) a um 
quarto (1/4) do seu volume original. 

    Fonte: IBAM (2001). 

 

As características químicas de acordo com o IBAM (2001) são de resíduos que 

contem substâncias químicas que podem apresentar risco a saúde pública ou ao meio 

ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxidade e estão apresentadas no Quadro 04. 

 
Quadro 04 – Classificação química dos resíduos sólidos   

CARACTERÍSTICA DEFINIÇÃO 

 
 

Poder Calorífico 

Esta característica química indica a capacidade potencial 
de um material desprender determinada quantidade de 
calor quando submetido à queima. O poder calorífico 
médio do lixo domiciliar se situa na faixa de 
5.000kcal/kg. 

 
Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O potencial hidrogeniônico indica o teor de acidez ou 
alcalinidade dos resíduos. Em geral, situa-se na faixa de 5 
a 7. 

 
 

Composição química 

A composição química consiste na determinação dos 
teores de cinzas, matéria orgânica, carbono, nitrogênio, 
potássio, cálcio, fósforo, resíduo mineral total, resíduo 
mineral solúvel e gorduras.  
umidade variando em torno de 40 a 60%.  

 
Relação Carbono/Nitrogênio (C/N) 

A relação carbono/nitrogênio indica o grau de 
decomposição da matéria orgânica do lixo nos processos 
de tratamento/disposição final. Em geral, essa relação 
encontra-se na ordem de 35/1 a 20/1. 

 Fonte: IBAM (2001).                                   

 

Albuquerque (2011) no Quadro 05 apresenta a classificação apresentando quais são 

os resíduos que apresentam as características físicas e químicas. 
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Quadro 05 – Características físicas e químicas 

                     CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

Características físicas 
 

Seco - Papéis, plásticos, metais, couros tratados, 
tecidos, vidros, madeiras, guardanapos e toalhas de 
papel, pontas de cigarro, isopor, lâmpadas, 
parafina, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças. 
Molhado - Restos de comida, cascas e bagaços de 
frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos 
estragados. 

 
Características químicas 

 

Orgânico - Pó de café e chá, cabelos, restos de 
alimentos, cascas e bagaços de frutas e verduras, 
ovos, legumes, ossos, aparas e podas de jardim. 
Inorgânico - Manufaturados - plásticos, vidros, 
borracha, tecidos, alumínio, ferro, tecidos, isopor, 
lâmpadas, velas, parafina, cerâmicas, porcelana, 
espumas, cortiças. 

Fonte: Albuquerque (2011), adaptado pelo autor. 

 

Ainda têm as características biológicas que são aquelas determinadas pela população 

microbiana e dos agentes patogênicos presentes no lixo que, ao lado das suas características 

químicas, permitem que sejam selecionados os métodos de tratamento e disposição final mais 

adequado (IBAM, 2001).  

 

 O conhecimento das características biológicas dos resíduos tem sido muito utilizado 
no desenvolvimento de inibidores de cheiro e de retardadores/aceleradores da 
decomposição da matéria orgânica, normalmente aplicados no interior de veículos 
de coleta para evitar ou minimizar problemas com a população ao longo do percurso 
dos veículos. Da mesma forma, estão em desenvolvimento processos de destinação 
final e de recuperação de áreas degradadas com base nas características biológicas 
dos resíduos. (IBAM, 2001, p. 47). 

 

As características dos resíduos sólidos podem variar em função de aspectos sociais, 

econômicos, culturais, geográficos e climáticos. A Tabela 1 expressa a variação das 

composições dos resíduos em alguns países, deduzindo-se que a participação da matéria 

orgânica tende a se reduzir nos países mais desenvolvidos ou industrializados, provavelmente, 

em razão da grande incidência de alimentos semi-preparados disponíveis no mercado 

consumidor.  (CARIJÓ, 2012). O consumo está relacionado a questão cultural e também ao 

poder aquisitivo dos consumidores. É o que Complementa Fadini e Fadini (2001), que a taxa 

de geração de resíduos sólidos urbanos está diretamente relacionada aos hábitos de consumo 

de cada cultura, existindo uma correlação estreita entre a produção de lixo e o poder 

econômico de uma dada população. 
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                Tabela0 1 – Variação das composições dos Resíduos 
Composição gravimétrica do lixo de alguns países (%) 

Composto Brasil Alemanha Holanda EUA 
Mat. orgânica 65,00 61,20 50,30 35,60 

Vidro 3,00 10,40 14,50 8,20 
Metal 4,00 3,80 6,70 8,70 

Plástico 3,00 5,80 6,00 6,50 
Papel 25,00 18,80 22,50 41,00 

                Fonte: IBAM (2001, p. 44). 

 

Nos países desenvolvidos a maior parte da composição gravimétrica dos resíduos 

sólidos urbanos é de material seco como papel e embalagens de plástico, enquanto que nos 

países em desenvolvimento a maior parte é composta pela fração orgânica, que se explica pelo 

fator econômico, onde países com menor produto interno bruto (PIB) a tendência por 

produtos orgânicos é maior, existe menos consumo de produtos mais elaborados, enquanto em 

países com PIB maior as compras por produtos semi-prontos, industrializados é maior em 

relação aos produtos orgânicos tendo a relação direta com a produção de resíduos (CARIJÓ, 

2012). 

 

2.2 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Existem várias maneiras, métodos e processos de fazer o tratamento dos resíduos 

sólidos. No entanto, é preciso conhecer todo o funcionamento e etapas da sua geração para 

poder compreender e encontrar a melhor maneira ou de tentar diminuir a sua produção ou 

tentar fazer a correta destinação dos resíduos finais. Para isso, existe o gerenciamento de 

resíduos sólidos que se refere aos aspectos tecnológicos e operacionais da questão, 

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

produtividade e qualidade, por exemplo, e relaciona-se à prevenção, redução, segregação, 

reutilização, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, recuperação de energia e 

destinação final de resíduos sólidos (LIMA, 2000, p. 21) Conforme a Lei 12.305/10, em seu 

Artigo III, o gerenciamento de resíduos sólidos é definido como:  

 
Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo 
com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta lei (BRASIL,2010, p.1).   
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“Considerando que toda e qualquer atividade humana resulta na geração de resíduos, 

o seu gerenciamento é um dos assuntos mais relevantes para a sociedade atual” (STEINER, 

2010, p. 9).  O gerenciamento dos resíduos sólidos refere-se aos aspectos institucionais, 

tecnológicos, operacionais, administrativos, financeiros, ambientais e de desempenho, 

relacionando-se diretamente a prevenção, redução, reutilização, acondicionamento, coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos gerados viabilizando seu retorno ao ciclo produtivo 

(LIMA, 2000). 

O gerenciamento de resíduos sólidos proporciona entre outros fatores, a economia de 

recursos naturais, como matéria primas, energia, água, além de proporcionar a geração de 

empregos nas classes menos favorecidas. (SCHMOELLER, 2007, p.38). A separação na fonte 

geradora dos diferentes tipos de materiais recicláveis presentes no lixo promove inúmeros 

ganhos que se traduzem em redução de custos nas etapas posteriores (VILHENA, 1999, p. 

11). 

Desse modo, pode-se perceber que o gerenciamento dos resíduos exige um 

planejamento com as melhores técnicas na busca do enfrentamento da questão. A solução do 

problema dos resíduos é uma complexa relação interdisciplinar, pois abrangem os aspectos 

políticos e geográficos, o planejamento local e regional, elementos de sociologia e 

demografia, entre outros. 

 As grandes cidades são as que mais sofrem com a situação dos resíduos, onde as 

opções de destinação final de rejeitos tornam-se cada vez mais escassas, com isso as 

descargas clandestinas dos resíduos prevalecem. Muitas áreas já afetadas pela disposição 

desordenada de resíduos precisarão ser recuperadas em um futuro próximo, envolvendo 

enormes dificuldades técnicas, além de exigir vultosas somas de recursos financeiros (LIMA, 

2000). 

 

2.2.1 Etapas do Gerenciamento dos resíduos sólidos 

 

As etapas do gerenciamento são importantes para evitar impactos ao meio ambiente. 

Dentro do gerenciamento dos resíduos sólidos, o IBAM (2001) apresenta as 07 etapas de 

ações ambientalmente adequadas dos resíduos sólidos e rejeitos. Que são as etapas da 

segregação, acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento, e disposição final. 

Todas essas etapas estão descritas abaixo e representadas pela Figura 01. 
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                       Figura 01 – Etapas do Gerenciamento dos resíduos sólidos 

 
                         Fonte: Elaborado pela autora. 
 

2.2.1.1 Etapa da Segregação 
 

Segregação é o ato de separar os resíduos no momento em que são gerados e em seu 

próprio local de geração de acordo com suas características químicas, físicas e biológicas. 

(MARSARO, 2009). O procedimento de classificação e segregação dos resíduos corretamente 

é uma das principais etapas para a destinação adequada dos mesmos (GUARNIERI, 2011).  

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. Além de promover a correta segregação dos resíduos, a separação por cores, é uma 

forma de conscientizar a população para ações que contribuam com o meio ambiente e a 

sociedade.  

A padronização das cores das lixeiras da coleta seletiva é estabelecida pela 

Resolução CONAMA n° 275 de 25 de abril de 2001, onde cada resíduo possui sua cor: o 

plástico corresponde a cor vermelho, o papel/papelão a cor azul, o vidro é representado pela 

cor verde, o metal pela cor amarela, a madeira a cor preto. Os resíduos perigosos são 

representados pela cor laranja, os resíduos ambulatoriais e serviço de saúde com a cor 

branca, os resíduos radioativos na cor roxo, os resíduos orgânicos correspondem a cor 

marrom e, por fim, os rejeitos na cor cinza. 

Vilhena (2000, p. 26), enfatiza a importância da padronização das cores “a 

padronização das cores e símbolos é importante para informar e facilitar a compreensão de 

todos, bem como incentivar a participação no programa de coleta seletiva”. 

A separação na fonte geradora dos diferentes tipos de materiais recicláveis 

presentes no lixo promove inúmeros ganhos que se traduzem em redução de custos nas 

DISPOSIÇÃO FINAL 

TRATAMENTO 

TRANSBORNO 

TRANSPORTE 

COLETA 

ACONDICIONAMENTO 

SEGREGAÇÃO 
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etapas posteriores. (VILHENA, 1999, p. 11).  O trabalho da correta separação é 

indispensável, um resíduo separado, classificado e não contaminado passa a ser matéria-

prima em outro processo produtivo. (Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao 

Empreendedor). 

 

2.2.1.2 Etapa do Acondicionamento 

 

Acondicionar os resíduos sólidos significa prepará-los para a coleta de forma 

sanitariamente adequada, como ainda compatível com o tipo e a quantidade de resíduos 

(IBAM, 2001, p. 56). “Esta etapa deve ser executada no momento da geração dos resíduos, no 

seu local de origem, em recipientes adequados, facilitando a sua identificação e possibilitando 

o seu manuseio seguro, durante as fases de coleta, transporte e armazenamento” (STEINER, 

2010, p. 14).  Segundo o IBAM (2001, p. 56): 

 

A importância do acondicionamento adequado está em: evitar acidentes; evitar a 
proliferação de vetores; minimizar o impacto visual e olfativo; reduzir a 
heterogeneidade dos resíduos (no caso de haver coleta seletiva); facilitar a realização 
da etapa da coleta. Infelizmente, o que se verifica em muitas cidades é o surgimento 
espontâneo de pontos de acumulação de lixo domiciliar a céu aberto, expostos 
indevidamente ou espalhados nos logradouros, prejudicando o ambiente e arriscando 
a saúde pública.  

 
 

O acondicionamento adequado é importante para evitar ocorrência de acidentes, 

proliferação de vetores; auxiliar na minimização do impacto visual e olfativo; caso haja coleta 

seletiva, permitir uma redução da heterogeneidade dos resíduos e facilitar a etapa da coleta. O 

recipiente 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 (IBAM, 2001). 

O tipo mais comum de acondicionamento é em sacos plásticos que não devem 

ultrapassar 20 kg, sendo que a utilização de sacos plásticos de diferentes cores auxilia a 

diferenciação de tipos de resíduos gerados, isto para resíduos domiciliares (STEINER, 2010).  

O acondicionamento de resíduos de grandes geradores deve obedecer à lei específica, 

onde é conveniente a utilização de contêineres de cores diferentes daquelas da coleta normal, 

para facilitar o momento da fiscalização. Uma vez disposto em legislação específica que os 
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imóveis comerciais e industriais com geração diária de resíduos sólidos superiores a 120 litros 

são considerados "grandes geradores", como o caso dos supermercados, é necessário 

estabelecer padronização dos recipientes para acondicionamento desses resíduos, eles devem 

possuir contêineres diferenciados (em cor, de preferência) daqueles da coleta normal, para 

facilitar a fiscalização (IBAM, 2001).  

 

2.2.1.3 Etapa da Coleta 

 

Segundo o IBAM (2001), coletar significa recolher o lixo por quem o produziu e 

encaminhá-lo em transporte adequado para uma estação de transbordo ou tratamento e 

disposição final de forma rápida e segura.  “A coleta deve ser efetuada sempre nos mesmos 

dias e horários, pois isso faz com que os resíduos não fiquem expostos além do tempo 

necessário à execução da coleta”. (STEINER, 2010, p.16). Os processos da coleta precisam 

ser feitos de maneira mais correta possível, pois o ineficiente serviço de coleta pode trazer a 

disseminação de doenças e a incorreta destinação final. 

 

2.2.1.4 Etapa do Transporte 

 

Essa etapa consiste em transportar os resíduos coletados e encaminhá-los até o ponto 

de tratamento ou destino final. A ABNT possui uma norma específica sobre o transporte 

terrestre de resíduos a NBR 13221/2003. Segundo esta norma, o transporte deve ser feito por 

meio de equipamento adequado, obedecendo às regulamentações pertinentes e o estado de 

conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o transporte, não permita 

vazamento ou derramamento do resíduo, o qual no deslocamento deve estar protegido de 

intempéries, assim como, deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu 

espalhamento na via pública ou via férrea.  

Além do mais, os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, 

medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com 

embalagens destinadas a estes fins. O transporte de resíduos deve atender à legislação 

ambiental específica (federal, estadual ou municipal), quando existente deve ser acompanhado 

de documento de controle ambiental previsto pelo órgão competente, devendo informar o tipo 

de acondicionamento. As embalagens de resíduos devem atender ao disposto na NBR 7500. 

4.1.6, respaldando que, a descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser de 
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responsabilidade do gerador e deve ser realizada em locais e sistemas previamente 

autorizados pelo órgão de controle ambiental competente (NBR, 13221/2003).  

 Para que o transporte seja feito de maneira adequada Steiner (2010) assinala que se 

devem seguir os seguintes procedimentos: não derramar lixo ou chorume durante a coleta; 

compactar adequadamente os resíduos segundo as normas; realizar o esvaziamento de dois 

recipientes de uma vez; e, utilizar preferencialmente caminhões que tenham carregamento 

traseiro.  

 

2.2.1.5 Etapa do Transbordo 

 

Conforme IBAM (2001), em cidades de médio e grande porte que sofrem de 

expansão urbana, é necessária a implantação de estações de transbordo ou transferência, pois 

o aumento da distância entre o ponto de coleta de resíduos e o aterro sanitário causa 

problemas como: atrasos nos roteiros de coleta, aumento do tempo improdutivo da guarnição 

de trabalhadores, aumento do custo do transporte, redução da produtividade dos caminhões de 

coleta. O transbordo também existe em municípios onde não existe aterro sanitário e os 

resíduos são destinados à outra cidade. “As estações de transferência são unidades instaladas 

próximas ao centro de massa de geração de resíduos para que os caminhões de coleta, depois 

de cheios, façam a descarga e retornem rapidamente para complementar o roteiro de coleta”. 

(IBAM, 2001, p. 85).  

 

2.2.1.6 Etapa do Tratamento 

 

 De acordo com o IBAM (2001) o tratamento tem a intenção de reduzir a quantidade 

e/ou o potencial poluidor de um resíduo. Segundo Steiner (2010), os procedimentos da gestão 

de resíduos sólidos abrangem a redução, a prevenção da disposição inadequada e propõe a 

identificação de alternativas tecnológicas para o tratamento tanto da matéria orgânica, quanto 

dos materiais recicláveis’’.  

 
 Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são um tipo de resíduo particularmente difícil de 
gerenciar por se tratar de um resíduo heterogêneo na sua composição, variando de 
acordo com o local de produção, os hábitos e a cultura da população geradora 
local/regional, tornando quase sempre a sua solução complexa. A variação na 
quantidade de matéria orgânica, na quantidade de umidade presente, na quantidade 
de materiais inorgânicos, como o plástico, com alto poder calorífico, entre outras 
variações, são os maiores desafios no momento de destinar/tratar este tipo de 
resíduos. (LIMA, 2012, p. 44) 
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A reciclagem e a compostagem são os tipos de tratamento mais comuns para resíduos 

recicláveis e resíduos orgânicos, respectivamente.  

A reciclagem pode ser considerada como o resultado de uma serie de atividades, por 

meio, das quais materiais que se tornariam lixo ou estão no lixo são coletados, separados e 

processados para uso como matéria-prima na manufatura de bens, feitos anteriormente apenas 

com matéria-prima virgem (FADINI; FADINI 2001). Os benefícios da reciclagem são a 

diminuição da quantidade de lixo a ser aterrado, consequentemente aumentando a vida útil 

dos aterros sanitários; preservação dos recursos naturais; economia de energia; redução da 

poluição do ar e das águas e geração de empregos, com a criação de indústrias recicladoras.  

A reciclagem, contudo, não pode ser considerada como a principal solução para a 

problemática do lixo, ela é um elemento dentro de um conjunto de soluções. As práticas mais 

comuns no mundo para o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos é a reciclagem e 

o pré-tratamentos como o tratamento mecânico biológico, para digestão anaeróbia, para a 

incineração e por fim para os aterros sanitários. (FADINI; FADINI, 2001). Os produtos 

podem sofrer reciclagem interna, voltando ao processo produtivo original, ou sofrer 

reciclagem externa, servindo como matéria-prima para a fabricação de outros produtos 

(VILHENA, 2000).  

Tão antiga quanto à atividade da agricultura, a compostagem é praticada desde a 

História Antiga, mas somente a partir de 1920, com Albert Howard, é que passou a ser 

pesquisada cientificamente e realizada de forma racional. (CASTILHOS JR, 2006, p. 35). É 

um modo de aproveitamento de restos vegetais e resíduos de animais que, amontoados e na 

presença do ar, realizam a fermentação, fixando o nitrogênio na massa, resultando num húmus 

rico em nutrientes. (ZAMBERLAM, 2001, p. 140). A compostagem é a decomposição de 

resíduos orgânicos por ações biológicas, pela qual a matéria orgânica presente é convertida 

em outra mais estável, pela ação de micro organismos presentes no próprio resíduo orgânico 

(FIGUEIREDO et al., 2003).  

À medida que o processo de compostagem inicia-se, há proliferação de populações 

complexas de diversos grupos de microrganismos (bactérias, fungos), que vão se sucedendo 

de acordo com as características do meio. (CASTILHOS, 2006, p. 36). Segundo Castilhos 

(2006, p. 36): 

 

A compostagem é um processo natural ocorrido na natureza, em que o ciclo da 
matéria orgânica, embora seja natural, para a produção de um composto adequado 
para plantações e hortas, a compostagem se torna um processo controlado, onde 
diversos fatores passam a interferir no mesmo.  
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A decomposição dos resíduos orgânicos resulta num húmus que é utilizado como um 

ótimo recondicionador de solos. Existe um potencial de ganho ambiental por meio da 

separação dos resíduos orgânicos para encaminhamento a compostagem. (DIAS; VAZ, 1996). 

Este processo é uma das soluções alternativas para a minimização dos problemas causados 

pelo lixo (FIGUEIREDO et al., 2003). 

 

2.2.1.7 Etapa da Disposição final 

 

 Essa etapa é uma das mais importantes de todo o processo. De acordo com Steiner 

(2010, p. 25): 

A escolha do processo de disposição final deve partir de um diagnóstico da situação 
atual do município, considerando-se aspectos como tipo, origem e quantidade de 
resíduos gerados, tratamentos existentes e características dos locais onde esse 
resíduo é disposto. 
 

 O PNRS em seu artigo 3º caracteriza a destinação ambientalmente adequada a que 

inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético a distribuição ordenada de rejeitos e aterros, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 

impactos ambientais adversos (BRASIL, 2010). Em geral, existem três tipos de disposição 

final no Brasil: lixão, aterro controlado e aterro sanitário. 

O Lixão é uma área de disposição final de resíduos sólidos institucionalizados ou 

clandestinos sem nenhuma preparação anterior do solo que recebem volumes diários de lixo 

que são amontoados um por cima do outro. Os lixões são a solução menos indicada para o 

descarte dos resíduos e rejeitos, eles trazem sérios problemas ao meio ambiente a população. 

(EcoD, 2010).  “É uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos municipais, 

que se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao ambiente 

ou à saúde pública. É o mesmo que descarga a céu aberto ou vazadouro”. (VILHENA, 2000, 

p. 43).  

Por não ter nenhum tipo de proteção, esses locais se tornam vulneráveis à poluição 

causada pela decomposição do lixo, tanto no solo, quanto nos lençóis freáticos e no ar. Isso 

ocorre porque a maior parte do material despejado entra em processo de decomposição, 

produzindo o chorume e o gás metano. O chorume escorre com o auxílio da chuva e penetra 

na terra, chegando aos lençóis freáticos localizados abaixo do lixão e contaminando a água. 

(EcoD ,2010). 
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A Imagem 01 ilustra como acontece a decomposição dos resíduos que tem sua 

destinação para os lixões, bem como, o chorume entra contaminando a água. 

 

                 Imagem 01 – Aterro simples - Lixão 

 
                                     Fonte: (EcoD , 2010) 

 

Já o biogás resultante da decomposição do lixo e formado por gases como metano, 

gás carbônico (CO2) e vapor d’água, é liberado diretamente para a atmosfera – sem antes 

passar por nenhum tipo de tratamento. Além dos impactos ambientais, o acúmulo de lixo atrai 

animais transmissores de doenças, como moscas e ratos. (EcoD , 2010).  

De acordo com Zanta e Ferreira (apud Steiner, 2010, p.102) “em municípios de 

pequeno porte, que correspondem a 48% dos municípios brasileiros, 63,6% dos resíduos 

coletados são dispostos em lixões e 16,3% são dispostos em aterros controlados, o que 

demonstra que grande parte dos resíduos coletados no Brasil tem como destino os lixões.” Os 

lixões também se constituem em sério problema social, porque acabam atraindo os 

“catadores”, indivíduos que fazem da catação de resíduos um meio de sobrevivência, muitas 

vezes permanecendo na área do aterro, em abrigos e casebres, criando famílias e até mesmo 

formando comunidades (MONTEIRO et al., 2001, p. 149 - 150). 

Os aterros controlados são locais intermediários entre o lixão e o aterro sanitário. São 

locais onde os resíduos são dispostos com algum tipo de controle, mas que infringem as 

normas ambientais brasileiras. Têm o mínimo de gestão ambiental, como isolamento, acesso 

restrito, cobertura dos resíduos com terra e controle de entrada de resíduos, mas não atendem 

às recomendações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. (RPC, 02 Ago. 2017) A Imagem 

02 apresenta o processo em um aterro controlado. 
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                  Imagem 02 – Aterro Controlado 

 
                                     Fonte: (EcoD , 2010) 
 

 
Esses locais recebem cobertura de argila e grama e fazem a captação dos gases e do 

chorume. O biogás é capturado e queimado e parte do chorume é recolhida para a superfície. 

Os aterros controlados são cobertos com terra ou saibro diariamente, fazendo com que o lixo 

não fique exposto e não atraia animais. (EcoD ,2010). 

Apenas o aterro sanitário, segundo legislação vigente Lei Federal 12.305/10, é 

considerado um local ambientalmente correto para disposição final. A utilização de aterros 

sanitários para destinação dos resíduos municipais é uma prática muito antiga e, ainda, 

continua sendo a tecnologia mais popular e mais praticada na gestão e no gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos em várias partes do mundo. (LIMA, 2012). 

De acordo com a ABNT NBR 8419, os aterros sanitários são caracterizados em:  
 

Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde 
pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que 
utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área 
possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada 
de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se 
necessário. (ABNT, 1992, p. 1) 
 

 

Os aterros sanitários são locais planejados para captar e tratar os gases e líquidos 

resultantes do processo de decomposição, protegendo o solo, os lençóis freáticos e o ar. As 

células são impermeabilizadas com mantas de policloreto de vinila (PVC) e o chorume é 

drenado e depositado em um poço, para tratamento futuro. O biogás é drenado e pode ser 

queimado ou aproveitado para eletricidade. Por ser coberto por terra diariamente não há 

proliferação de pragas urbanas. (EcoD, 2010). Conforme demonstra a Imagem 03. 
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                      Imagem 03 – Aterro Sanitário 

 
                Fonte (EcoD, 2010) 

 

O aterro sanitário é um artifício para disposição final dos resíduos sólidos urbanos, 

sobre terreno natural, através do seu confinamento em camadas cobertas com material inerte, 

geralmente solo, segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ao 

ambiente, em particular à saúde e à segurança pública. (MONTEIRO et al., 2001). “[...] 

requer a contratação de um projeto específico de engenharia sanitária e ambiental e exige um 

investimento inicial relativamente elevado, além disso, há a rejeição natural que qualquer 

pessoa tem ao saber que irá morar próximo a um local de acumulação de lixo” (MONTEIRO 

et al., 2001, p. 150). Um aterro sanitário exige uma boa estrutura, pois são vários processos 

até que aconteça a destinação final adequada. 

 

Um aterro sanitário conta, necessariamente, com as seguintes unidades: Unidades 

operacionais: Células de resíduo domiciliar; Células de resíduo hospitalar (caso o 
município não disponha de processo mais efetivo para dar destino final a esse tipo 
de resíduo); Impermeabilização de fundo (obrigatória) e superior (opcional); 
Sistema de coleta e tratamento dos líquidos percolados (chorume); Sistema de coleta 
e queima (ou beneficiamento) do biogás; Sistema de drenagem e afastamento das 
águas pluviais; Sistemas de monitoramento ambiental, topográfico e geotécnico; 
Pátio de estocagem de materiais. Unidades de apoio: Cerca e barreira vegetal; 
Estradas de acesso e de serviço; Balança rodoviária e sistema de controle de 

resíduos; Guarita de entrada e prédio administrativo; Oficina e borracharia. 
(MONTEIRO et al., 2001, p. 151. grifos do autor) 

 

A operação de um aterro deve ser precedida do processo de seleção de áreas, 

licenciamento, projeto executivo e implantação. Devido ao alto grau de urbanização das 

cidades associado a uma ocupação intensiva do solo torna-se difícil à escolha do local para a 

implementação de um aterro sanitário, por isso, os critérios para se implantar adequadamente 

um aterro sanitário são muito severos, havendo a necessidade de se estabelecer uma cuidadosa 

priorização dos mesmos (MONTEIRO et al., 2001). Segundo a ABNT NBR 10703/89, o 
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aterro sanitário é a forma mais adequada de disposição de resíduos urbanos no solo, por meio, 

de confinamentos em camadas cobertas com material inerte, geralmente solo, segundo normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, 

minimizando os impactos ambientais.  

 

2.3 VAREJO SUPERMERCADISTA  
 

 
O setor varejista representa os setores de comércio, que tem por finalidade vender 

diretamente ao consumidor final, para uso pessoal e não comercial, sendo composto por todos 

os portes de empresas e todos os diversos ramos de atividades (AMADEU et al., 2009). De 

acordo com Parente (2007), as instituições varejistas podem ser classificadas em 

estabelecimentos com lojas, alimentícias ou não alimentícias e de serviços, no entanto nem 

todas as lojas de varejo alimentar são supermercados. No varejo alimentar, os seguintes tipos 

de lojas são encontrados: bares, mercearias, padarias, minimercados, lojas de conveniência, 

supermercados compactos, supermercados convencionais, superlojas, hipermercados e clubes 

atacadistas. 

Os modelos de loja em análise caracterizam-se como supermercados convencionais, 

que fazem parte do varejo alimentar, consistindo então, na venda de produtos alimentícios e 

serviços relacionados ao consumidor final.  

Supermercados convencionais “são supermercados de porte médio, que mantém o 

caráter essencialmente de loja de alimentos, apresentando boa variedade de produtos” 

(PARENTE, 2007, p. 32). “É caracterizado por área de vendas de oitocentos a dois mil e 

quinhentos metros quadrados, número médio de doze mil itens, em média cinco por cento de 

participação de não alimentos, de oito a dezesseis Check-outs”. (PANORAMA 

SUPERHIPER, 2010, p. 41). […] Contendo seções de mercearia, hortifrúti, carnes, aves, 

frios, laticínios, peixaria e bazar (PARENTE, 2007, p. 30). 

Segundo dados da Abras (2018) no exercício de 2017, o setor supermercadista, 

obteve um faturamento de R$ 353,2 bilhões, sua representatividade no PIB nacional 

respondeu por 5,4% das riquezas (bens e serviços) produzidas no País. O varejo 

supermercadista constitui um dos segmentos que mais geram empregos no Brasil, a pesquisa 

destacou que o setor encerrou o ano de 2017 com 89,3 mil lojas e 1,822 milhão de 

funcionários diretos ante 1,802 milhão registrado em 2016, criando 20 mil novas vagas de 

empregos no País. (ABRAS, 2018). Por isso, ocupam lugar de destaque no desenvolvimento 
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de pessoas, carreiras e práticas de inclusão e respeito à diversidade. Ocupando lugar de 

destaque no desenvolvimento de pessoas, carreiras e práticas de inclusão e respeito à 

diversidade.  

Diante de números tão representativos para a economia os supermercados são 

também grandes geradores dos resíduos sólidos estes representam a maior parcela dos 

resíduos produzidos nas cidades e envolvem desde matéria orgânica, resíduos recicláveis a 

resíduos perigosos como lâmpadas fluorescentes e óleo de cozinha usado (ZANTA; 

FERREIRA, apud STEINER, 2010).   

O varejo supermercadista representa posição importante no canal de distribuição e 

têm muitas responsabilidades, principalmente com o descarte de embalagens, o volume e tipo 

de lixo gerado e a destinação final dos resíduos exigindo-se novas formas de agir e de pensar 

dos gestores (CERETTA; FROEMMING, 2013). 

Entretanto, os resíduos sólidos urbanos, de comércios, indústrias e serviços recebem 

pouca atenção dos empreendedores e do governo.  

 

No comércio e nos serviços, a situação é ainda pior, apesar de serem grandes 
geradores de resíduos, muitas vezes não comparáveis aos domicílios, vários deixam 
seus resíduos para a coleta pública [...] os custos dessa destinação são debitados na 
conta do município (KUDRJAWZEW, 2011, p. 437).  
 
 

A correta separação e destinação dos resíduos sólidos nos supermercados podem 

torna-se para esse setor parte de uma estratégia de diferenciação competitiva. Isto devido à 

importância deste setor na economia brasileira que é dinâmico e interage estreitamente com o 

consumidor, e pela quantidade de resíduos sólidos que gera. (FIGUEIREDO et al., 2003). 

Conhecer os tipos de resíduos gerados é um fator importante para avaliar alternativas 

de tratamento e disposição. Os resíduos sólidos nos supermercados consistem de um modo 

geral, em: plástico, papel, vidro, metal e material orgânico. A maior parte das mercadorias que 

são comercializados em supermercados vem acondicionada a granel em embalagens plásticas 

e de papel, contendo os produtos para venda direta ao consumidor, ou seja, grandes 

quantidades de embalagens que precisam ter uma destinação final (FIGUEIREDO et al., 

2003). 

Nas diretrizes da lei do PNRS, existem três normas que são diretamente, aplicáveis aos 

supermercados: A primeira é que os supermercados são grandes geradores, pois são empresas 

que geram mais de 200L (dois sacos de 100L) /dia de resíduos eles terão que se 

responsabilizar pela destinação de seus resíduos, independentemente da coleta pública 
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municipal, é importante verificar o que afirma o Plano de Gestão Integrada de resíduos 

sólidos municipais (PGIRS) (APAS, 2017).  

Outra imposição é que as empresas deverão elaborar seu Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS) que é o documento que descreve os processos e destinação dos 

resíduos, bem como a participação na logística reversa, além de indicar o responsável técnico 

pela gestão, pois o PGRS passará a ser exigido pelas prefeituras, na medida em que estas 

regulamentem a gestão e fiscalização, atendendo a legislação federal, estadual e ações do 

ministério público; e, os estabelecimentos que não tiverem o PGRS serão autuados. (APAS, 

2017) 

Ainda tem a questão da participação do comércio nos acordos setoriais onde dever 

existir a disponibilização de pontos de coleta para os itens que são comercializados e a 

promoção da comunicação com o cliente sobre como descartar corretamente. (APAS, 2017).  

 

2.4 ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

Neste tópico serão apresentadas as principais leis, decretos e normas legais no âmbito 

federal, que foram criadas com intuito de contribuir com o gerenciamento, gestão e destinação 

dos resíduos sólidos. 

Segundo Reveilleau (2011), a aprovação da Lei Federal nº 12.305 de 02/08/2010, 

formalizou a existência de uma norma de âmbito nacional que tivesse como foco principal 

gerenciar os resíduos, atribuir responsabilidades aos seus geradores, consumidores e o poder 

público. O fato de não haver um diploma legal específico atinente à matéria da gestão dos 

resíduos sólidos não significa uma anterior ausência completa de normas que dispunham 

acerca desta questão entre tantas outras no contexto ambiental.  

O Quadro 06 apresenta os principais mecanismos legais federais dos resíduos sólidos 

até a promulgação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) Lei nº 12.305/2010. 

 

Quadro 06 – Principais normatizações federais dos resíduos sólidos                                                 
                                                                                                                                                           (Continua) 

Instrumento Legal Obrigações 

Decreto nº 14.968/93 Institui o princípio da coleta seletiva de lixo e de seus componentes. 

Lei nº 9.605/98 
Lei de Crimes ambientais. Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências. 

Lei n 9.795/99 
Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental e dá outras providências. 
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Instrumento Legal Obrigações 

Resolução CONAMA 257/99 
Dispõe sobre o descarte de pilhas e baterias/Determina aos usuários, a 

devolução do produto, após seu esgotamento energético, aos 
comerciantes, fabricantes, importadores ou distribuidores. 

Resolução CONAMA 258/99 
Proíbe a destinação final inadequada de pneus inservíveis/proíbe a 

queima do resíduo a céu aberto e sua disposição em aterros sanitários, 
mar, rios, lagos ou riachos e terrenos baldios e alagadiços. 

Resolução CONAMA 275/01 
Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, e 

recomenda sua adoção na identificação de coletores e transportadores. 

Resolução CONAMA 308/02 
Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental de sistemas de disposição 

final dos RSU gerados em municípios de pequeno porte. 

Resolução CONAMA 313/02 
Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos e aprova o novo 
modelo a ser apresentado ao órgão estadual de meio ambiente até 

22.11.03. 

Resolução CONAMA nº 358/05 Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços 
de saúde e dá outras providências. 

Fonte: Adaptado de Carijó, 2016.                                                                                                            
 
 

As legislações federais, por abordarem os municípios globalmente sem uma distinção 

entre suas características locais, servem como uma padronização dos aspectos legais da nação 

e devem ser consideradas como diretrizes básicas para a formulação de leis que foquem 

aspectos mais regionais, como é o caso das legislações estaduais. O Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão federal de maior relevância na questão ambiental e 

tem suas resoluções como destaque. 

 

2.4.1 Legislação Federal – Plano Nacional dos Resíduos Sólidos  

 

As questões legais sobre os resíduos sólidos no Brasil foram estabelecidas a partir de 

02 de Agosto de 2010, com a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

instituída pela Lei nº 12.305/2010 e o seu decreto de regulamentação nº 7.404 de 23 de 

Dezembro de 2010, alterando a lei 9.605/98. Até então, existiam outros decretos, leis e 

resoluções que tratavam de forma indireta sobre o assunto, mas não contemplava 

especificamente o problema dos resíduos sólidos, ou seja, não havia nem um marco legal com 

diretrizes claras acerca desse objeto como foi demonstrado do Quadro 03. 

A PNRS reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e 

ações adotadas pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 

Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis 
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(BRASIL, 2010).  

Carijó (2016) comtemplou em seu estudo que o ano de 2010 representou um marco 

regulatório amplo e homogêneo para todo o território nacional.  

 

Pela primeira vez foi publicada uma lei totalmente voltada à problemática dos 
resíduos sólidos, propondo a prática de hábitos de consumo sustentável e 
apresentando diversos instrumentos que incentivam a reciclagem, a reutilização dos 
resíduos sólidos e a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. (CARIJÓ, 
2016, p. 31).  
 
 

A PNRS (BRASIL, 2010) fundada no princípio da responsabilidade compartilhada 

entre governo, empresas e população, exige o retorno dos produtos às indústrias após o 

consumo e obriga ao poder público propor planos para a gestão dos resíduos sólidos urbanos.  

Ao aprovar a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Congresso Nacional 

cumpriu sua missão no sentido de prover a sociedade brasileira com uma ferramenta legal 

indispensável para se promover uma adequada gestão dos resíduos no país. Evolui-se, nesses 

anos de tramitação e discussão do projeto de uma visão setorial fragmentada para perspectivas 

e ações integradas e mais holísticas do tema (ARAÚJO; JURAS, 2011).  

Os objetivos da política nacional de resíduos sólidos foram sintetizados por Carijó, 

(2016, p. 32) “a política se concentra na não geração, redução, reutilização e reciclagem dos 

resíduos; o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 

serviços; tratamento e disposição final ambientalmente adequada, entre outros”. 

Para Carijó (2016) o princípio da responsabilidade compartilhada é o mais inovador, 

pois faz com que todos tanto os fabricantes e produtores quanto os consumidores sejam 

responsáveis pela utilização e descarte dos produtos utilizados e por tentar minimizar os 

rejeitos gerados. O poder público tem a incumbência de criar planos para a destinação correta 

dos materiais descartados, bem como organizar locais adequados para o destino final destes.  

Entre os objetivos pode-se ainda destacar a política de reduzir a geração de resíduos 

sólidos; combater a poluição e o desperdício de materiais descartados pelo comércio, pelos 

estabelecimentos de um modo geral, promovendo a hierarquia no manejo dos resíduos, desde 

a não geração até a disposição final adequada. Reconhece, também, o papel importante dos 

catadores, contemplando-os no sistema nacional de tratamento de resíduos, e proibindo, por 

razões de saúde pública, a moradia e coleta em lixões e aterros (PARANÁ, 2017). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece conceitos importantes para a 

gestão de resíduos, entre eles destaca-se a diferenciação entre resíduos sólidos e rejeitos; a 

realização obrigatória da coleta, da segregação na origem e do tratamento e reciclagem antes 
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da disposição final de resíduos. Apresenta, ainda, novas obrigações que envolvem os atores da 

sociedade com o conceito de responsabilidade compartilhada e a logística reversa como uma 

nova forma de gestão de produtos após o uso pelo consumidor; ratifica o princípio do 

poluidor-pagador e apresenta mecanismos que obrigam o Estado e os municípios a participar 

no processo (PARANÁ, 2017) 

 

2.4.2 Legislação Estadual  

 

A atual legislação brasileira que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS, Lei Federal 12.305/2010 reúne princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a 

gestão de resíduos sólidos no País. Dentre os instrumentos da PNRS estão os planos 

municipais, regionais, estaduais. A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos 

termos previstos por esta Lei, conforme Artigo16 estabelece que seja condição para os 

Estados terem acessos aos recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem 

beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 

para tal finalidade (BRASIL, 2017).  O plano Estadual de Resíduos Sólidos será elaborado 

para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte 

de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo 

mínimo (BRASIL, 2010): 

 

                                              I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado 
e seus impactos socioeconômicos e ambientais;  II - proposição de cenários;  III - 
metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 
quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final 
ambientalmente adequada;  IV - metas para o aproveitamento energético dos gases 
gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos;  V - metas para a 
eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação 
econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  VI - programas, 
projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  VII - normas e 
condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a obtenção de seu 
aval ou para o acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, por 
entidade estadual, quando destinados às ações e programas de interesse dos resíduos 
sólidos;  VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou 
compartilhada dos resíduos sólidos;  IX - diretrizes para o planejamento e demais 
atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões metropolitanas, aglomerações 
urbanas e microrregiões;  X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos 
e, quando couber, de resíduos, respeitadas as disposições estabelecidas em âmbito 
nacional; XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de 
planejamento territorial, especialmente o zoneamento ecológico-econômico e o 
zoneamento costeiro, de: a) zonas favoráveis para a localização de unidades de 
tratamento de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos; b) áreas degradadas 
em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de 
recuperação ambiental; XII - meios a serem utilizados para o controle e a 
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fiscalização, no âmbito estadual, de sua implementação e operacionalização, 
assegurado o controle social.(Brasil, 2010).  

 

As Leis Estaduais do Estado do Paraná que concerne os resíduos sólidos já vêm 

sendo regulamentas e institucionalizadas desde 1998. A Resolução SEMA/PR 031, de 24 de 

agosto de 1998, estabeleceu requisitos, critérios e procedimentos administrativos referentes ao 

licenciamento ambiental, autorização ambiental, autorização florestal e anuência prévia, a 

serem cumpridos no Estado do Paraná. Além dos instrumentos de licenciamento, desde o ano 

de 1999 o Estado conta com a Lei Estadual 12.493 de política de resíduos sólidos, 

posteriormente alterada pela Lei 13.039 de 2001, que estabelece princípios, normas e critérios 

referentes à geração, ao acondicionamento, ao armazenamento, à coleta, ao transporte e à 

destinação final dos resíduos, que visam o controle da poluição, da contaminação e a 

minimização de seus impactos ambientais. A Lei 12.493/1999 estabeleceu como um de seus 

princípios a minimização da geração de resíduos no Estado e a priorização dos processos de 

reutilização e reciclagem a despeito de outras formas de tratamento e disposição final. Mesmo 

estabelecida antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos a Política Estadual atende às 

diretrizes propostas por ela (PARANÁ, 2017).  

Desde então outras leis, regulamentos, decretos e portarias foram sendo criados, com 

intuito de minimizar os problemas relacionados aos resíduos sólidos. O Quadro 07 apresenta 

uma compilação dos principais instrumentos legais, em ordem cronológica de publicação.  

 

Quadro 07 – Principais normatizações estaduais dos resíduos sólidos                                        
                                                                                                                                                        (Continua) 

Instrumento Legal Obrigações 

Regulamentação sobre os RSU. Legislação 
Súmula Resolução Conjunta SEMA/IAP 

001/2004 

Estabelece requisitos, critérios técnicos e procedimentos 
para a impermeabilização de áreas para implantação de 
Aterros Sanitários, visando a proteção e a conservação 
do solo e das águas subterrâneas. 

Resolução Conjunta SEMA/IAP/SUDERHSA 
001/2006 

 

Estabelece requisitos, critérios técnicos e procedimentos 
para a impermeabilização de áreas destinadas a 
implantação de Aterros Sanitários, visando à proteção e a 
conservação do solo e das águas subterrâneas. 

Lei Estadual 15.632/2007 
 

Dispõe sobre instalação de coletores de resíduo 
reciclável nas universidades, faculdades, centros 
universitários, escolas, colégios, estádios de futebol, 
supermercados, shoppings centers e eventos onde haja 
concentração pública, conforme especifica. 

Lei Estadual 15.698/2007 
 

Autoriza o Estado do Paraná a participar dos Consórcios 
Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos que 
especifica. 

Resolução SEMA 43/2008 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental para 
empreendimentos de incineração de RS no estado. As 
emissões atmosféricas destas atividades devem atender à 
Resolução SEMA 54/2006. 
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Instrumento Legal Obrigações 

Conama 404/2008 
 

Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento 
ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de 
resíduos sólidos urbanos. 

Decreto Estadual 4.167/2009 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da separação seletiva dos 
resíduos sólidos recicláveis gerados pelos órgãos e 
entidades da administração pública estadual direta e 
indireta. 

Lei Estadual 16.075/2009 
 

Proíbe o descarte de pilhas, lâmpadas fluorescentes, 
baterias de telefone celular e demais artefatos que 
contenham mercúrio metálico em resíduo doméstico ou 
comercial, conforme especifica e adota outras 
providências. 

Decreto Federal 7.405/2010 
 

Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê 
Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos 
Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o 
Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores 
de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, 
dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá 
outras providências. 

Lei Estadual 16.953/2011 
Dispõe sobre multa por dano ambiental caracterizado por 
qualquer ato que implique o depósito de resíduo em 
logradouro público e propriedades rurais. 

Lei Estadual 17.232/2012 

Estabelece diretrizes para coleta seletiva contínua de 
resíduos sólidos oriundos de embalagens de produtos que 
compõe a linha branca no âmbito do território 
paranaense. 

Resolução CEMA 086/2013 

Estabelece diretrizes e critérios orientadores para o 
licenciamento e outorga, projeto, implantação, operação 
e encerramento de aterros sanitários, visando o controle 
da poluição, da contaminação e a minimização de seus 
impactos ambientais e dá 84 Legislação Súmula outras 
providências. 

Portaria IAP 155/2013 
Estabelece condições e critérios e dá outras providências, 
para o licenciamento ambiental de barracões para 
triagem de Resíduos Sólidos Urbanos Não Perigosos. 

Portaria IAP 187/2013 
Estabelece condições e critérios e dá outras providências, 
para o licenciamento ambiental de Unidades de 
Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos Não Perigosos. 

Decreto Estadual 8.656/2013 

Dispõe sobre a criação do Programa Paraná Sem Lixões, 
para atendimento às diretrizes da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos no Estado do Paraná e dá outras 
providências, como a criação do grupo R-20. 

Resolução CEMA 090/2013 

Estabelece condições, critérios e dá outras providências, 
para empreendimentos de compostagem de resíduos 
sólidos de origem urbana e de grandes geradores e para o 
uso do composto gerado. 

Resolução CEMA 094/2014 

Estabelece diretrizes e critérios orientadores para o 
licenciamento e outorga, projeto, implantação, operação 
e encerramento de aterros sanitários, visando o controle 
da poluição, da contaminação e a minimização de seus 
impactos ambientais e dá outras providências. 

Portaria IAP 035/2016 
Permite emissão de licenças para empreendimentos de 
armazenamento temporário de transbordo de resíduos 
sólidos. 

Portaria IAP 202/2016 
Estabelece os critérios para exigência e emissão de 
Autorizações Ambientais para as Atividades de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  

Fonte: Paraná, 2010 (elaborado pela autora). 
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A Lei Federal 12.305/2010 determinou duas datas para estados e municípios se 

adequarem as novas diretrizes: a data de 02/08/2012 – Prazo para elaboração dos Planos de 

Gestão Integrada, estadual, distrital e municipal conforme Artigo 55 da referida lei.  E, 

02/08/2014 – Prazo para disposição final ambientalmente adequada consta no Artigo 56, o 

que significa na prática a gestão e gerenciamento corretos no manejo, conforme estabelece o 

Artigo 9 : não geração, redução, reutilização, tratamento dos resíduos e disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos. (BRASIL, 2010) 

No entanto mesmo com a existência de várias regulamentações que envolvem as 

questões ambientais, e com datas impostas o Paraná possui 25% dos munícipios que não 

fazem a correta destina dos resíduos. Entre as 399 cidades do estado, 24 cidades mantêm 

lixões municipais, outros 74 municípios paranaenses têm aterros controlados, sem a gestão 

adequada, muitos deles são apenas lixões com acesso restrito, os 301 restantes levam seus 

resíduos a aterros sanitários que seguem as normas estipuladas pela Polícia Nacional. Aos 

munícipios que ainda não se adequaram as diretrizes da lei, estes irão sofrer punições, como a 

aplicação de multas ou o embargo de recursos (IAP, 2017). 

Segundo dados do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), em seu “Relatório da 

Situação da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos no Estado do Paraná/2017” o 

Paraná alcançou um avanço em relação à última versão do relatório publicada em 2013 que 

apontava que 185 municípios (46,4%) dispunham seus resíduos sólidos urbanos em aterros 

sanitários devidamente licenciados e 93 (23,3%), em áreas de lixão. Os outros 121 municípios 

(30,3%) usavam os chamados aterros controlados.  “É possível perceber a redução no número 

de lixões e de aterros controlados, principalmente porque as prefeituras optaram por destinar 

os resíduos em aterros particulares ou através de consórcios”, explica a engenheira química do 

IAP, Alessandra Mayumi Nakamura, coordenadora do levantamento.  

O estudo mostra que os municípios paranaenses estão trabalhando para atender a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/10), que prevê o encerramento 

gradativo dos lixões. Ele faz parte do Plano de Regionalização de Resíduos, do Governo do 

Estado (IAP, 2017). 

 

2.4.3 Legislação Municipal  
 
 

A partir da promulgação da Lei 12.305/2010 torna-se obrigatória a elaboração de um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Urbanos pelos municípios que deverá ser aprovado pelo 
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órgão ambiental competente, conforme previstos no capítulo II, ART. 14, SEÇÃO IV da lei, 

todos os municípios brasileiros deveriam ter elaborado o plano até o ano de 2014.   

A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos 

previstos da Lei 12.305/2010, art. 18, é condição para o Distrito Federal e os Municípios 

terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e 

serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem 

beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento 

para tal finalidade.  

Os Objetos do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos devem 

cumprir no mínimo os seguintes conteúdos conforme exposto no Quadro 08 (BRASIL, 2010): 

 

Quadro 08 – Quesitos mínimos do Plano Municipal de gestão Integrada 
                                                                                                                                                                 (Continua) 

Descrição dos quesitos 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, a 
caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas; 

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o 
plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com outros 
Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as 
formas de prevenção dos riscos ambientais; 

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos 
do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu 
regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e 
observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos; 

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20, 
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da 
legislação federal e estadual; 

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas do 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público; 

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização; 

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem de resíduos sólidos; 

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 
renda, se houver; 

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos 
sólidos; 

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 
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Descrição dos quesitos 

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 
quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na logística 
reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos; 

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e 
operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de 
logística reversa previstos no art. 33; 

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento; 

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, 
e respectivas medidas saneadoras; 

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano plurianual 
municipal. 

Fonte: Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010). 
 

 Apesar da promulgação da lei nº 12.305 em 2010, muitas cidades ainda não criaram 

seu Plano Municipal de Gestão Integrada, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente 

(2015), ano base 2013 apresentou que dos 5.569 municípios existentes mais o Distrito 

Federal, 2.325 cidades já declararam possuir planos de gestão integrada de resíduos sólidos 

nos termos da PNRS, sendo que quase 60% dos municípios do país ainda não elaborou seu 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS).  

O município de Prudentópolis (PR) está entre as cidades do país que já elaboraram seu 

PGIRS o qual foi criado em Maio de 2017, com a promulgação da lei municipal nº 

2.254/2017. Entre todos os quesitos mínimos exigidos e cumpridos para a elaboração do 

Plano Municipal, pode se destacar o Artigo 11 que se refere aos locais que produzem resíduos 

sólidos superiores de mais de 100 (cem) litros de resíduos orgânicos ou mais de 1200 litros de 

resíduos recicláveis de características domiciliares, por estabelecimento ou residência. Estes 

são classificados como grandes geradores de resíduos, ficando a responsabilidade da coleta, 

transporte e destinação final destes resíduos com o gerador.  

O Artigo 12 da referida lei afirma que será obrigatório à apresentação do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos sólidos – PGRS dos estabelecimentos que são grandes geradores 

o qual deve contemplar a inclusão social dos catadores, por meio, do direcionamento de todo 

o resíduo reciclável aos catadores de matérias recicláveis, organizados em Associação de 

Classe, parceiros da Administração Municipal, lotados no Galpão de Reciclagem Municipal. 

Conforme Artigo 13 da Lei nº 2.254/2017 a elaboração do plano deve também contemplar os 

seguintes itens: 
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I - a origem, caracterização e volume de resíduos gerados; 
II - os procedimentos a serem adotados na segregação, coleta, classificação, 
acondicionamento, armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização, tratamento 
e disposição final, conforme sua classificação, indicando os locais onde essas 
atividades serão implementadas; 
III - as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no casode situações de 
manuseio incorreto ou acidentes; 
IV - a designação do responsável técnico pelo plano de gerenciamento de resíduos e 
pela adoção das medidas de controle estabelecidas. 
 
 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Prudentópolis é muito recente e a 

administração está tentando se enquadrar nessa nova parametrização de modelos e 

comportamentos, uma delas que consta no final do plano e está como prioridade imediata é a 

alteração da lei municipal nº 1335/2002, adequando a documentação exigida para abertura e 

renovação de Alvarás de Funcionamento, incluindo no rol da documentação a apresentação do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para as atividades ou situações sujeitas a ele e 

também a alteração da Lei Municipal nº 1860/2010, adequando a documentação exigida para 

emissão de Alvarás de Construção, incluindo no rol da documentação a apresentação do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  

Essa medida será um passo importante para os empresários perceberem a 

importância e se adequarem as novas medidas que se feitas podem trazer benefícios a todos os 

envolvidos. Se as empresas não criarem seus PGRS elas receberão penalidades que são 

tratadas no artigo 40, podendo ser advertência, interrupção, paralisação ou suspensão da 

atividade; embargo da obra se for o caso; multa ou medidas compensatórias. 

(PRUDENTÓPOLIS. Prefeitura Municipal, 2017). 

 

2.5 O MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS (PR) 

 

O Município de Prudentópolis (PR) foi desmembrado do município de Guarapuava, 

em 12 de agosto de 1906, antes era apenas uma vila, conhecida como São João de Capanema, 

durante seu processo de colonização recebeu imigrantes de vários países onde as etnias que 

predominaram foram a Ucraniana e a Polonesa, dando ao município a característica rural que 

prevalece até os dias atuais, com grande número de pequenas propriedades de agricultores 

familiares. Está localiza-se na região centro-sul do Estado do Paraná, às margens da BR- 373 

entre Ponta Grossa e Guarapuava, distante 200 km da capital Curitiba. É Sede de Comarca e 

faz limites com as cidades de Ivaí, Guamiranga, Imbituva, Irati, Guarapuava, Turvo e 

Cândido de Abreu. (PRUDENTÓPOLIS. Prefeitura Municipal, 2017). 
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O município de Prudentópolis possuiu extensão territorial total de 2.242,466 km² e 

população de 48.792 habitantes, sendo 22.463 de população residente urbana e 26.329 de 

população residente rural. (IBGE 2010). Para 2017 a população estimada seria de 52.125 

pessoas. (IBGE, 2017). Além da sede urbana, possui dois distritos administrativos, Patos 

Velhos e Jaciaba e de acordo com o Plano Diretor Municipal existem em torno de 130 

comunidades rurais. 

A economia do município e voltada para a produção agrícola e agropecuária que 

corresponde por 56% da economia local, a cidade denota dependência econômica desse setor, 

é a maior cidade do estado do Paraná produtora do feijão preto, além de outras culturas 

predominantes na região como milho, soja e trigo. 16% da riqueza gerada no campo fica no 

próprio município, 32% e remetida para transformação e venda fora do município e 2% 

comercializada diretamente entre os produtores.  

O parque industrial do município de Prudentópolis possui 172 (cento e setenta e 

duas) empresas cadastradas, que respondem a 7% do PIB Municipal. Já, o comércio no 

município, conta com 789 (setecentos e oitenta e nove) contribuintes, número que torna o 

responsável por 26% de toda a comercialização da economia local. (PRUDENTÓPOLIS. 

Prefeitura Municipal, 2017). 

 

2.5.1 Caracterização municipal quanto a Destinação final dos resíduos sólidos  

 

Os passivos ambientais gerados no município de Prudentópolis são um grande 

problema para a população e tem um alto custo ao poder público. A cidade por muito tempo 

mantinha um “lixão” que foi fechado pelos órgãos ambientais, desde então vinha mantendo 

um aterro controlado, mas que estava com sua capacidade esgotada assim foi determinando 

em 2010 o encerramento e recuperação ambiental de sua área. O Aterro encerrado deve passar 

por adequações para sua recuperação ambiental e para minimizar os impactos negativos que 

continuará gerando no solo, no lençol freático e no ar. O Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas do aterro já começou a ser implantado, devendo este ser monitorado, até que o 

material ali depositado seja degradado, deixando de poluir o ambiente. Esse espaço de tempo 

gira em torno de vinte anos. (PRUDENTÓPOLIS. Prefeitura Municipal, 2017). 

Diante disso, a Prefeitura Municipal necessitou de alternativas ambientalmente 

corretas para o destino dos resíduos, construindo uma unidade de transbordo no local aonde 

era o aterro municipal e terceirizando a destinação final dos resíduos.  Os serviços 

terceirizados consistem em disponibilizar contêineres estacionários na Unidade de Transbordo 
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Municipal, que recebem os resíduos provenientes da coleta domiciliar e comercial orgânicos. 

Esses contêineres são então transportados para a destinação final em aterro sanitário 

licenciado no município de Piraí do Sul (PR). Quanto aos resíduos especiais, à destinação é 

realizada para a cidade de Chapecó, no estado de Santa Catarina. (PRUDENTÓPOLIS. 

Prefeitura Municipal, 2017). 

Fazer a terceirização dos resíduos representa um custo muito alto aos cofres 

municipais. A Tabela 02 apresenta os custos anuais do exercício de 2016 do município de 

Prudentópolis (PR) dos serviços terceirizados referente à destinação final dos resíduos 

sólidos. 

 

                    Tabela 02 – Custos anuais dos serviços terceirizados sobre os resíduos 
Ação Custo anual  
Coleta Domiciliar R$ 638.982,60 
Coleta Seletiva urbana R$ 297.600,00 

Coleta de Resíduos especiais R$ 114.000,00 
Coleta de Saúde  R$   36.693,24 
Transbordo R$ 930.000,00 

TOTAL R$ 2.017.275,84 
                Fonte: Prefeitura Municipal de Prudentópolis - PR (2017) adaptada pela autora.  

 

O material reciclável das coletas urbana e rural é entregue à Associação de catadores 

que realiza a reciclagem e devolve esses resíduos ao ciclo da matéria. A destinação de outros 

materiais que não pertencem ao lixo doméstico ou comercial segue o que preconiza a lei, 

cabendo aos seus geradores à destinação correta. Nessa categoria, encontram-se os resíduos 

de saúde, os da construção civil, lâmpadas, pilhas e baterias, pneus, eletrônicos, óleos e 

graxas, os resíduos de defensivos agrícolas e os considerados perigosos. (PRUDENTÓPOLIS. 

Prefeitura Municipal, 2017). 

O município fica responsável somente com os serviços da coleta de recicláveis no 

meio rural, a varrição das ruas e praças e as podas e coletas de galhos. A Prefeitura Municipal 

de Prudentópolis (2017) afirma que essa situação está longe de ser simples e confortável. São 

ainda necessárias, ações e adequações, que devem ser implementadas para que os objetivos do 

correto gerenciamento dos resíduos sejam alcançados. 
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3 METODOLOGIA  
 

Segundo Freitas e Prodanov (2013, p. 14) “a metodologia é o emprego de 

procedimentos e técnicas que devem ser observados para a construção do conhecimento, com 

o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade”. Neste 

capítulo são apresentados os instrumentos e procedimentos que foram adotados para atingir os 

objetivos da investigação que serviram de base para as análises e resultados finais da 

pesquisa.   

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, objetiva gerar conhecimentos 

para direcionar à solução de problemas específicos, assim como elaborar a resolução de 

problemas identificados no âmbito das sociedades em que os pesquisadores vivem, os 

interesses locais (BERVIAN;CERVO, 2006). 

Os métodos empregados quanto aos objetivos da pesquisa foram o estudo do tipo 

exploratório-descritivo. O método descritivo foi utilizado, a fim de descrever como acontece o 

gerenciamento dos resíduos sólidos na amostra da pesquisa, além de investigar a destinação 

dos resíduos sólidos gerados através de atividades desenvolvidas no varejo supermercadista 

de Prudentópolis (PR) e seus impactos sociais, econômicos e ambientais.  

O método exploratório nesta investigação é para tornar o problema evidente, ou seja, 

mais explícito e construir hipóteses ao passo que é descritiva busca descrever as 

características do fenômeno em estudo (GIL, 2007). Por sua vez, os estudos de natureza 

descritiva têm por objetivo descobrir características de determinado fenômeno e o seu objeto 

de estudo vem a ser uma determinada situação, um grupo ou um indivíduo (RICHARDSON, 

2010). 

Iniciou-se a pesquisa com a fundamentação teórica com base da revisão bibliográfica 

de materiais já publicados em livros, revistas, congressos, teses dissertações e websites. 

Marconi e Lakatos (2010) expõem que a pesquisa bibliográfica tem como característica 

principal eleger uma problemática e, a partir disso, estabelecer um escopo para ser analisado 

na literatura (livros, periódicos, monografias, dissertações, teses, dentre outros). 

Quanto ao ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa classifica-se em 

estudo de casos múltiplos, uma vez que foram investigados dois supermercados do município 

de Prudentópolis (PR). Segundo Alves e Mazzotti (2006), o estudo de casos múltiplos 
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consiste na consideração das especificidades de cada estudo de caso, conduzidos e elaborados 

simultaneamente. De acordo com Yin (2005), o estudo de casos múltiplos demanda mais 

tempo para sua realização, o qual permite retratar a realidade de forma mais completa e 

aprofundada, considera repetições de um fenômeno, mas sem necessariamente ter uma lógica 

de amostragem como ocorre em outros métodos.  A vantagem desse método é proporcionar 

evidências presentes em diversos contextos, tornando a pesquisa mais robusta (Lazzarini, 

1997). 

O estudo de caso foi realizado entre os meses de março e abril de 2018. Conforme 

dados da Prefeitura Municipal (2018), o município tem oito supermercados. A escolha da 

amostra deu-se pelo critério de porte da empresa em relação ao seu número de funcionários, 

onde se buscou investigar as empresas que são consideradas de grande porte para o município. 

O método de classificação pelo porte da empresa, utilizado na pesquisa, foi o qual o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2013) atribui. Conforme 

SEBRAE (2013), empresas com número superior de 100 empregados, para a atividade do 

comércio, são consideradas empresas de grande porte, conforme demonstra a Tabela 3. 

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Prudentópolis (2018) o varejo supermercadista é 

representado por oito empresas. Destas, as duas empresas selecionadas para a pesquisa são as 

quais possuem número superior a 100 (cem) funcionários. O SM1 possui 130 (cento e trinta) 

funcionários e o SM2 possui 110 (cento e dez) funcionários. 

     

          Tabela 3 - Classificação por porte da empresa 

 
                          Fonte: SEBRAE (2013) 
 

Segundo informações da Associação Comercial e Empresarial de Prudentópolis 

(ACIAP) esses dois supermercados correspondem a aproximadamente 60% do segmento do 

varejo supermercadista do município de Prudentópolis (PR). 

O estudo de caso permite a compreensão e interpretação dos dados e fenômenos em 

todos os seus detalhes. O aspecto diferenciador do estudo de caso “reside em sua capacidade 

de lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações” (YIN, 2005, p. 27). As características deste método permitem fazer 

Indústria Comércio e Serviços

Microempresas até 19 até 09

Empresas de Pequeno Porte de 20 a 99 de 10 a 49

Empresas de Médio Porte de 100 a 499 de 50 a 99

Empresas de Grande Porte acima de 500 acima de 100

Número de Empregados
Classificação



56 

 

considerações, relacionando-as com as atividades a serem realizadas nesta pesquisa, nesse 

caso, especificamente, se pretendeu investigar de que maneira é realizado o gerenciamento 

dos resíduos sólidos com foco em sua destinação final.  

Para Minayo (2004, p. 18), "toda investigação se inicia por um problema com uma 

questão, com uma dúvida ou uma pergunta, articuladas a conhecimentos anteriores, mas que 

também podem demandar a criação de novos referenciais”. Assim, o problema que norteia 

essa pesquisa é: Qual a destinação final dos resíduos sólidos gerados pelas atividades 

desenvolvidas no varejo supermercadista de Prudentópolis (PR) e os seus impactos sociais, 

econômicos e ambientais? 

Para responder ao problema de pesquisa, foi utilizada a abordagem qualitativa. De 

acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 267) a abordagem qualitativa “[...] preocupa-se em 

analisar e interpretar aspectos mais profundos [...] fornece análise mais detalhada sobre as 

investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento”. Existe por meio da pesquisa 

qualitativa a preocupação em tratar a realidade não quantificável, ou seja, buscar aprofundar 

relações, processos e fenômenos, com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, que não podem ser somente quantificados (MINAYO, 2004). A 

pesquisa com abordagem qualitativa “dirige-se à análise de casos concretos em suas 

peculiaridades locais e temporais, partindo das expressões e atividades das pessoas em seus 

contextos locais”. (FLICK, 2009, p. 37).          

 

3.2 COLETA DE DADOS 
 

Para a coleta dos dados foram utilizadas duas técnicas de pesquisa: a primeira foi à 

entrevista semiestruturada, com objetivo de analisar, como os supermercados gerenciam o 

acondicionamento e a destinação dos resíduos sólidos, bem como, compreender o 

conhecimento dos proprietários e funcionários a respeito dessa temática e da sua legislação.  

Segundo Duarte e Barros (2006) entrevista é considerada uma das mais importantes fontes de 

informação para um estudo de caso, seu objetivo está relacionado “ao fornecimento de 

elementos para compreensão de uma situação ou estrutura de um problema” (DUARTE; 

BARROS, 2006, p.63).   

A segunda técnica foi à observação não participante a fim de entender na rotina 

diária o processo relacionado à destinação dos resíduos sólidos dos estabelecimentos.   

Essas duas técnicas são muito comuns da pesquisa qualitativa, pois permitem o 

aprofundamento de informações e a revelação de aspectos aparentemente ocultos (BOGDAN; 
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BIKLEN, 1994). As entrevistas com roteiro semiestruturado permitem ao entrevistador ter a 

liberdade e flexibilidade para adaptações. É uma forma de poder explorar mais amplamente 

uma questão, ou seja, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma 

conversação informal. (MARCONI; LAKATOS, 2010). A observação não participante, 

segundo Godoy (1995) é quando o pesquisador atua apenas como espectador atento, baseado 

nos objetivos da pesquisa, que permite o investigador procurar ver e registrar o máximo de 

ocorrências que interessam ao seu trabalho. 

Desse modo, busca-se no decorrer da pesquisa levantar os dados, no intuito de 

analisar todos os processos envolvidos desde o acondicionamento até a destinação final dos 

resíduos sólidos, bem como, descrever as etapas, caracterizar os resíduos gerados na 

organização e verificar se as empresas cumprem as diretrizes da Lei Federal nº 12.305/2010 

do Plano Nacional dos Resíduos Sólidos. 

A coleta dos dados foi dividida em três etapas. A primeira etapa consistiu em 

entrevistas com os gestores das empresas, realizadas no mês de março de 2018. A segunda 

etapa da pesquisa foi à realização das entrevistas com os funcionários. Foi entrevistado 01 

funcionário responsável de cada setor. A escolha dos setores aconteceu junto com os 

proprietários, tomando por base os setores que mais geram resíduos, assim definidos: setor do 

hortifrúti, setor do açougue, setor da padaria e setor do restaurante. As entrevistas com os 

funcionários foram realizadas na primeira semana do mês de abril de 2018.  

As entrevistas foram divididas em cinco categorias, para facilitar a coleta, análise e a 

interpretação dos dados.  O roteiro das entrevistas para os empresários foi composto de 25 

perguntas divididas em 05 categorias. O roteiro das entrevistas para os funcionários foi 

composto de 19 perguntas divididas nas mesmas categorias dos empresários.  As perguntas 

foram elaboradas a partir dos objetivos propostos e em conformidade com o referencial 

teórico pesquisado. O roteiro das entrevistas encontra-se no apêndice 01 e apêndice 02 do 

trabalho. O Quadro 09 apresenta a categorização das entrevistas.  

No total da pesquisa foram 50 (cinquenta) perguntas realizadas e analisadas com 

gestores e 152 (cento e cinquenta e duas) perguntas realizadas e analisadas com funcionários.  

 

                           Quadro 09 – Categorização das entrevistas 
Categoria 01 Gerenciamento dos resíduos sólidos 
Categoria 02 Coleta e armazenamento dos resíduos 

Categoria 03 Destinação final dos resíduos 

Categoria 04 Legislação sobre os resíduos sólidos 

Categoria 05 Desenvolvimento Sustentável 

                           Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Inicialmente realizou-se com o entrevistado uma apresentação da pesquisa, os seus 

objetivos e o interesse de participar do estudo, após a concordância do entrevistado em 

participar da pesquisa foi iniciada a entrevista. Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 134), 

“uma entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspetos do mundo”.  

A segunda etapa foi à observação participante nos dois supermercados, que foi 

realizada entre os dias 17 e 23 de abril de 2018, para poder verificar a operacionalização que 

acontece em torno dos resíduos sólidos e se na prática percebe-se o que foi ouvido nas 

entrevistas.  Os supermercados por questões de sigilo de informações foram identificados no 

decorrer da pesquisa como SM1 (Supermercado 1) e SM2 (Supermercado 2). 

No SM1, a visita in loco foi feita em uma segunda feira o que foi bem pertinente para 

a coleta dos dados, pois nesse dia tem-se um grande acúmulo de resíduos devido ao final de 

semana. A coleta dessa técnica deu-se por meio de registros fotográficos. 

O Quadro 10 demonstra um resumo dos objetivos em consonância com os 

procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 

Quadro 10 – Resumo metodológico 

OBJETIVO GERAL - Investigar a destinação dos resíduos sólidos gerados pelas atividades 
desenvolvidas no varejo supermercadista de Prudentópolis (PR) e os impactos sociais econômicos e 

ambientais? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LEVANTAMENTO DE DADOS ANÁLISE DE DADOS 

a. Relacionar todos os resíduos sólidos 
gerados por esse segmento e classificá-

los quanto a sua origem e 
periculosidade conforme a Lei 

12.305/2010 e norma ABNT NBR 
10.004/2004; 

 
Observação não participante 
Entrevista Semiestruturada; 

 

         Bibliográfica 
Exploratória-descritiva 

b. Realizar um diagnóstico dos 
processos de gerenciamento atuais 

adotados em cada setor; 

Observação não participante 
Entrevista Semiestruturada; 

 

Qualitativa 
Análise interpretativa e de 

conteúdo 

c. Avaliar se o gerenciamento dos 
resíduos sólidos ocorre conforme as 

diretrizes da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) Lei nº 

12.305/2010. 

Observação não participante 

 
Qualitativa 

Análise interpretativa e de 
conteúdo 

Bibliográfica descritiva 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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3.3 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a análise dos dados é o processamento e 

organização sistemática das transcrições de entrevistas, de notas de campo e de outros 

materiais que foram coletados no decorrer da pesquisa visando à compreensão desses de 

forma a permitir apresentar os resultados finais da investigação. Segundo Marconi e Lakatos 

(2010), a análise dos dados é uma das fases mais importantes da pesquisa, a partir dela, é que 

serão apresentados os resultados e a conclusão da pesquisa. 

A análise qualitativa dos dados da pesquisa foi realizada por meio da análise de 

conteúdo das entrevistas, distribuídas conforme as categorias e que foram complementados 

com os dados da pesquisa observacional.  As análises foram feitas individualmente por 

estabelecimento e setores. Por fim, utilizou-se do referencial teórico, como foco na Lei 

Federal 12.305/2010 e a Lei Municipal 2.254/2017 para fundamentar o estudo.  

A técnica para tratamento dos dados das entrevistas semiestruturadas está calcada na 

análise de conteúdo, proposta pela professora da Universidade de Paris V, Laurence Bardin. 

Segundo Bardin (2011, p. 48) a análise de conteúdo é “um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção dessas mensagens”.  

De acordo com o modelo proposto por Bardin (2011), a análise de conteúdo é 

realizada por meio de três fases distintas: a pré-análise, que corresponde à organização do 

material, como a escolha dos documentos e do objetivo; a exploração do material, com a 

classificação e codificação das fontes; e o tratamento dos resultados, por meio da inferência e 

da interpretação dos dados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Conforme proposto no enquadramento metodológico e em atendimento aos objetivos 

estabelecidos na pesquisa, a análise dos dados deste trabalho é de caráter qualitativo 

exploratório-descritivo. Por meio, da observação e reflexão sobre os construtos coletados com 

os proprietários e funcionários responsáveis de cada setor e, também, pelas observações das 

visitas in loco realizadas pelo pesquisador. 

Assim sendo, os objetivos propostos da pesquisa compreendem em suma: a) 

Relacionar todos os resíduos sólidos gerados por esse segmento e classificá-los quanto a sua 

origem e periculosidade conforme a Lei 12.305/2010 e norma ABNT NBR 10.004/2004; b) 

Realizar um diagnóstico dos processos de gerenciamento atuais adotados em cada setor; c) 

Avaliar se o gerenciamento dos resíduos sólidos ocorre conforme as diretrizes da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) Lei Federal nº 12.305/2010.  Alcançados todos os 

objetivos acima propostos buscou-se responder ao problema de pesquisa: Qual a destinação 

final dos resíduos sólidos gerados pelas atividades desenvolvidas no varejo supermercadista e 

seus impactos sociais, econômicos e ambientais?  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA  
 

As duas empresas são classificadas como empresas de grande porte conforme a 

classificação do SEBRAE (2013) que utiliza o número de funcionários para tal classificação, 

conforme foi apresentado na metodologia.  

 Relembrando que, para conferir sigilo ao estudo, esta pesquisa não divulgará a razão 

social e nem o nome dos participantes das entrevistas do processo investigatório. Desse modo, 

as empresas estão sendo identificadas no decorrer da pesquisa como SM1 (Supermercado1) e 

SM2 (Supermercado 2). 

 O SM1 atua no mercado há 14 anos, conta com um quadro de 130, funcionários, e a 

loja divide-se em 15 departamentos.  

 O SM2 possui duas lojas: matriz e filial que atuam no mercado desde 1989.  O estudo 

concentrou-se na filial, pois a loja matriz tem um número inferior de funcionários. A loja SM2 

conta atualmente com 110 funcionários, está passando por um processo de ampliação e obras, 

que até término e divulgação dessa pesquisa, contará com um quadro de 140 funcionários, 

conforme informações dos responsáveis.  
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4.2 TIPOLOGIA DOS RESÍDUOS GERADOS  
 

O ponto em comum entre os dois supermercados investigados são a produção dos 

mesmos resíduos sólidos, os quais são caracterizados quanto a sua origem conforme a Lei nº 

12.305/2010, como resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.  

O Quadro 11 apresenta os diversos tipos de resíduos sólidos gerados na amostra da 

pesquisa e sua classificação conforme o seu grau de periculosidade. Segundo a ABNT NBR 

1004, a periculosidade são características apresentadas por um resíduo, em função de suas 

propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, que podem apresentar riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente. 

 

Quadro 11 – Classificação dos resíduos gerados quanto à periculosidade 

TIPO DE 
RESÍDUO 

GRAU DE 
PERICULOSIDADE 

 
CARACTERÍSTICAS DA PERICULOSIDADE 

Papel e papelão 
Resíduos Classe II A –  

não inertes, não perigosos . 

Aqueles que não se enquadram na classificação de resíduos 
Classe I ou resíduos Classe II B. Possuem características 
como combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade 
em água. 

Vidros 
Resíduos Classe II A –  

não inertes, não perigosos 
.. 

Aqueles que não se enquadram na classificação de resíduos 
Classe I ou resíduos Classe II B. Possuem características 
como combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade 
em água. 

Material 
Orgânico 

Resíduos Classe II A –  
não inertes, não perigosos . 

Aqueles que não se enquadram na classificação de resíduos 
Classe I ou resíduos Classe II B. Possuem características 
como combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade 
em água. 

Plásticos 
Resíduos Classe II A –  

não inertes, não perigosos . 

Aqueles que não se enquadram na classificação de resíduos 
Classe I ou resíduos Classe II B. Possuem características 
como combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade 
em água. 

Lâmpadas 
Resíduos Classe I - 

perigosos 
Inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade. 

Óleo de cozinha 
Resíduos Classe I - 

perigosos 
Inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade. 

Fonte: ABNT NBR 1004. 
 

O grau de periculosidade dos resíduos gerados pelos supermercados na sua grande 

maioria (papel e papelão, plásticos, vidros e material orgânico) são considerados não 

perigosos. As lâmpadas são consideradas resíduos perigosos, assim como, o óleo de cozinha. 

Vários são os exemplos de resíduos encontrados conforme cada categoria, o Quadro 

11 apresenta os principais tipos de resíduos identificados dentro dos supermercados em 

análise, esses dados foram extraídos, por meio, das entrevistas e, confirmados, pela 

verificação in loco.  
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Quadro 12  – Principais tipos de resíduos gerados 

RESÍDUOS EM COMUM MATERIAIS IDENTIFICADOS 

Papel e papelão 
Caixa dos produtos de venda, embalagens de produtos da padaria e 
restaurante, descarte de papéis do setor administrativo. 

Vidros Embalagens de produtos utilizados na padaria e restaurante. 

Material Orgânico 
Restos alimentares da padaria e restaurante; restos do departamento de horti-
fruti. 

Plásticos 
Embalagens dos produtos de venda, embalagens dos produtos utilizados na 
padaria e restaurante; embalagens de material de limpeza para o uso e 
consumo; copos descartáveis. 

Lâmpadas As lâmpadas utilizadas para uso e consumo do estabelecimento. 

Óleo de cozinha Óleo vegetal das cozinhas do restaurante e padaria. 

 
 

Outros 

METAL: embalagens dos produtos utilizados na padaria e restaurante; latas de 
bebidas (lixo do restaurante); palhas de aço. MADEIRA: Caixa das verduras 
que vem do CEASA. 
PANOS E BORRACHAS: Panos de limpeza em geral; luvas. 
REJEITOS: Lixos dos banheiros. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observado a diversidade de resíduos gerados pelos supermercados, percebe-se a 

necessidade de um PGRS, o qual contemplará o correto acondicionamento e destinação final 

de cada um deles, proporcionando uma melhoria para as condições internas da organização e 

ao desenvolvimento do meio ambiente mais sustentável. 

 

4.3 APRESENTAÇÃO DAS ENTREVISTAS AOS PROPRIETÁRIOS 

 

4.3.1 Apresentação das entrevistas categoria 1 

 

O objetivo da primeira categoria das entrevistas foi buscar conhecimento sobre o 

estabelecimento e seus gestores em relação à temática, através de perguntas referentes ao 

aproveitamento dos resíduos sólidos gerados, a existência ou não de algum tipo de controle de 

quantidade desse material produzido por dia, e os setores que mais geram esse tipo de 

material. Também, nesse momento da pesquisa, foi questionada a existência de um plano ou 

programas de gerenciamento dos resíduos, e a forma de instrução que a empresa oportuniza a 

seus colaboradores o tema em questão.  

Buscou-se através dessa categoria entender como é abordada pela gestão da empresa 

a questão do aproveitamento dos resíduos sólidos gerados, os procedimentos internos para a 

minimização dos resíduos e as dificuldades no controle e direcionamento do material 

produzido. Por fim, os responsáveis pelas empresas foram indagados sobre a presença de 
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fiscalização de órgãos ambientais nos últimos quatro anos na empresa. O Quadro abaixo lista 

as questões que nortearam essa categoria de pesquisa: 

  

Quadro 13 – Categoria 01 - empresários 

GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 

 
 
 
 
 
PERGUNTAS 

1.1.  Quais desses produtos são aproveitados na empresa? 

1.2. A empresa tem algum tipo de controle de quantidade (quilo/litros) de resíduos 
produzidos por dia? 

1.3. Quais são os setores internos da empresa que mais geram resíduos? 

1.4. Existe algum tipo de gerenciamento de resíduos por setor? 

1.5. A empresa possui algum programa de gerenciamento de resíduos? Qual? 

1.6. Como é visto pela empresa a gestão de aproveitamento de resíduos? 

1.7. Quais procedimentos tomados pela organização para redução de resíduos? 

1.8. Existe alguma dificuldade para o tratamento de resíduos? Se sim quais? 

1.9. A empresa já recebeu algum tipo de fiscalização de órgãos ambientas sobre a 
destinação correta dos resíduos nos últimos quatro anos? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A entrevista no SM1 foi com o proprietário. Abordado sobre a pergunta 1.1, o 

respondente explicou que  os resíduos recicláveis produzidos no estabelecimento, uma parte 

(as caixas de papelão) é utilizada pela loja para colocar as compras dos clientes e o restante 

juntamente com os plásticos são vendidos para a reciclagem. Na oportunidade foi perguntado 

sobre a receita da venda dos recicláveis e o proprietário comentou que gira em média de mil 

reais ao mês. Os vidros das embalagens que são utilizadas no restaurante e padaria são doados 

para fins particulares. 

Não existe na empresa controle gravimétrico da quantidade de resíduos produzidos 

por dia/mês. Sobre o setor que mais geram resíduos, o proprietário afirmou ser sem dúvida o 

hortifrúti que ele considera tudo como perda, além da padaria, que segundo ele, grande parte 

vai para o lixo e alguma coisa vai para doação.  

A empresa não possui nem um tipo de programa ou plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, segundo o proprietário é um assunto muito importante, “mas que com a 

correria do dia a dia acaba sendo deixando de lado, pois o foco da empresa acaba centrado nas 

vendas.” Complementou: “estamos falhando com isso”. Também, comentou sobre a 

necessidade de existir pessoas qualificadas para fazer esse tipo de trabalho e 

acompanhamento, além do que a rotatividade de funcionários é grande na sua loja, fato que 

dificulta estabelecer certos procedimentos, afirmou o gestor. 

A posição do empresário sobre a gestão de aproveitamento dos resíduos sólidos foi 

apontada como muito importante, porém, segundo ele, isso é uma questão cultural, o povo 
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brasileiro nunca vai fazer isso de maneira correta. Comentou que fez uma viagem no final do 

ano passado à Europa e ficou surpreendido de não ver lixo nas ruas. Dentro da sua empresa, 

ele conversa com seu gerente, o qual faz reuniões quinzenais com os funcionários, para pedir 

que separem corretamente o lixo que é gerado em cada setor. Essas reuniões representam a 

única medida tomada pela empresa a esse respeito. Vale salientar que, essas reuniões são de 

diversos assuntos na pauta, não existem reuniões específicas para tratar sobre os resíduos dos 

setores. Portanto, não existe uma estratégia concreta de treinamento/orientação dos 

funcionários sobre acondicionamento e destino dos resíduos. Entretanto, a partir da nossa 

conversa, o gestor falou: “vou tentar dar mais atenção a esse assunto”.  

Questionado se existe alguma dificuldade de tratamento dos resíduos ele afirmou: “a 

falta de profissionais para fazer esse serviço, não posso tirar um funcionário da sua função pra 

trabalhar com o lixo, até porque precisa ter qualificação para exercer essa função”, e a 

empresa não dispõe em seu quadro funcional alguém habilitado. Ao final da entrevista, o 

proprietário da empresa chamou em sua sala o gerente administrativo e de vendas, explicou o 

trabalho que está sendo realizado pelo pesquisador, pediu ao gerente para auxiliar e passar os 

dados necessários para a pesquisa, bem como, acompanhar nas entrevistas com os 

funcionários e nas visitas in loco. 

A entrevista no SM2 também foi realizada com o proprietário e foi acompanhada 

pelo gerente de compras. Ao final da entrevista, o proprietário chamou ao local o gerente de 

vendas, explicou a pesquisa, e pediu para ele mostrar todos os setores da loja e direcionar os 

funcionários que participarão das entrevistas por setores.  

O papel e o papelão, produzidos no estabelecimento SM2, uma parte é utilizada pela 

loja para colocar as compras dos clientes e o restante juntamente com os plásticos são 

vendidos para a reciclagem. Na oportunidade foi perguntado sobre a receita da venda dos 

recicláveis e o proprietário comentou não ter esse controle, que é a cargo do setor financeiro. 

Os vidros das embalagens que são utilizadas no restaurante e padaria vão para o lixo comum. 

Os óleos de cozinha são separados e vendidos para uma empresa que fabrica sabão. 

Não existe na empresa nem um controle gravimétrico da quantidade de resíduos 

produzidos por dia/mês. Sobre o setor que mais geram resíduos, o proprietário afirma ser o 

setor de hortifrúti, sendo direcionada uma parte vai para o lixo e outra parte para os 

produtores que levam para auxiliar a alimentação de criações de animais. Segundo o 

proprietário: “tivemos até que fazer escala para os agricultores, que vem buscar os restos do 

hortifrúti”, para evitar atritos entre os beneficiados. A empresa não possui nem um tipo de 

programa ou plano de gerenciamento de resíduos sólidos. No entanto, o proprietário explicou 
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que cada setor tem um responsável, o qual recebe as orientações para trabalhar de forma 

correta e este repassa isso aos demais funcionários do setor. 

 A posição do administrador sobre a gestão de aproveitamento dos resíduos sólidos 

foi apontada como muito importante, “quanto mais resíduos nós produzimos, mais prejuízo 

tem a empresa e claro que isso não é bom”. Acontecem reuniões toda segunda-feira pela 

manhã, antes de abrir a loja, para passar os assuntos da pauta e, entre esses assuntos, à questão 

do lixo está sempre presente. Além dos responsáveis pelo setor serem cobrados com 

frequência a esse respeito. Questionado se existe alguma dificuldade de tratamento dos 

resíduos, o proprietário diretamente respondeu sobre a falta de políticas públicas e parcerias 

com a empresa, “nunca de nenhum órgão público tivemos uma reunião para tratar sobre o 

nosso lixo e, também, nunca recebemos nenhuma fiscalização de órgãos ambientais”, 

finalizou o gestor.  

 

4.3.2 Apresentação das entrevistas Categoria 2 

 

A Categoria 02 tem como objetivo entender como é realizada a coleta e 

armazenamento dos resíduos que são gerados pelo estabelecimento. Apresentou como foco as 

perguntas demonstradas no Quadro 14. 

 
Quadro 14 – Categoria 02 - empresários 

COLETA E ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS 

 
 
 
 
 
 
PERGUNTAS 

2.1 Quem são os responsáveis pela coleta de dentro da empresa até a destinação 
final dos resíduos? 

2.2 Como é realizada a coleta e o armazenamento dos resíduos sólidos compostos 
de matéria orgânica (restos de comida e hortifrúti)? 

2.3 Os funcionários recebem algum tipo de treinamento específico para destinação 
correta dos descartes e reaproveitamento dos resíduos? Como? Por quem?  

2.4 Existem locais específicos, no armazenamento interno, para cada tipo de 
resíduo reciclável (papel, plástico, metal e vidro)? Qual? 

2.5 Em caso negativo, como é realizado o armazenamento dos resíduos de 
reciclagem para a coleta e destino final? 

2.6 O estabelecimento possui as lixeiras de reciclagem para uso dos funcionários e 
consumidores? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Segundo os proprietários do SM1 e do SM2, os responsáveis pela coleta dos resíduos 

produzidos são os funcionários de empresas terceirizadas contratadas pela Prefeitura 

Municipal. Todos os resíduos são armazenados em lixeiras de 200 litros, tendo uma lixeira 

para cada tipo de resíduos. Os funcionários não recebem nem um tipo de treinamento 
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específico para fazer o descarte correto e para reaproveitar os resíduos. Nesta categoria, os 

dois supermercados demonstraram ter as mesmas características. Somente no ponto de ter 

lixeiras recicláveis tanto para funcionários como para clientes o gestor do SM2 disse não 

existir. Entretanto, falou que após a conclusão da ampliação da loja, ele vai colocar. No SM1 

o empresário afirmou existir lixeiras de recicláveis somente para os clientes. 

4.3.3 Apresentação das entrevistas categoria 3 
 

A categorização três buscou identificar qual é a destinação final dos resíduos gerados 

pelos estabelecimentos. 

 

Quadro 15 – Categoria 03 - empresários 

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

 
 
PERGUNTAS 

3.1. Qual a destinação final dos resíduos sólidos? 

3.2. Existe um controle de quanto dos resíduos é destinado à reciclagem e quanto 
tem a destinação final para o “lixo” ou compostagem? 

3.3. Quais males você acha que a destinação incorreta dos resíduos pode provocar 
no meio ambiente? 

3.4. O supermercado trabalha ou já trabalhou com o modelo de logística reversa? 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O SM1 destina os resíduos reciclados (plástico, papel e papelão) para a reciclagem, 

uma pessoa duas vezes por semana faz a coleta. Partes dos resíduos orgânicos do setor de 

hortifrúti são doadas a alguns agricultores que utilizam para alimentar as criações nas 

propriedades, o resto vai para o lixo.   Os restos do setor do açougue são vendidos para uma 

empresa da cidade de Campo Largo - PR que utiliza para fazer ração, conforme o proprietário, 

o açougue é o setor que produz menos resíduo. Os resíduos do restaurante vão todos para o 

lixo. Já, parte dos resíduos da Padaria, (como pães, bolinhos “calça virada” e sonhos ainda em 

estado de consumo) são doados a instituições de caridade e algumas famílias carentes do 

município de Prudentópolis (PR), ao todo são 4 (quatro) instituições beneficiadas e em torno 

de 20 (vinte) famílias. Os óleos de cozinha são destinados às famílias locais para usarem na 

fabricação de sabão. 

As caixas de madeira que vêm às verduras da Central Estadual de Abastecimento 

(CEASA), grande parte retorna ao CEASA, e as que não retornam são levadas por um 

funcionário para a chácara do proprietário com fins de consumo (geralmente, fogo). As 

lâmpadas vão direto para o lixo comum. O SM1 não possui um controle de quanto de resíduo 

vai para a reciclagem e nenhum controle sobre os demais resíduos produzidos. No entanto o 



67 

 

SM1 tem um controle monetário de perdas por departamento, segundo palavras do 

proprietário: “o que temos de perdas totais no ano, daria pra comprar em torno de oito carros 

zero quilômetros populares”. Isso, de fato, foi comprovando por um relatório de perdas por 

departamento no ano de 2017, fornecido pelo gerente de vendas, conforme demonstra Tabela 

04. 

                        Tabela 04 – Perdas do ano de 2017 – SM1 

 
                         Fonte: Dados da pesquisa. 
 
Conforme exposto na tabela acima, o setor de hortifrúti é o maior responsável de 

resíduos do setor do varejo supermercadista, representando quase 50% do total de todos os 

setores. 

Sobre a incorreta destinação dos resíduos o gestor apontou os malefícios a saúde, 

possibilidade de gerar muitas doenças, além, de prejudicar o meio ambiente. O gestor 

ressaltou que conhece o sistema de logística reversa, mas que a empresa nunca trabalhou com 

esse método, e finalizou: “é uma questão para se pensar”. 

No SM2 a destinação dos resíduos reciclados (plástico, papel e papelão) são para a 

reciclagem, aonde vem uma pessoa três vezes por semana para fazer a coleta, procedimento 

igual do SM1.  As caixas e plásticos, por exemplo, de coxa de frango que tem cheiro, vai para 

o lixo comum, e tem catador que pega. Partes dos resíduos orgânicos do setor de hortifrúti são 

doadas a alguns agricultores que utilizam para alimentar as criações nas propriedades, o resto 

vai para o lixo.   Os restos do setor do açougue são vendidos para uma empresa da cidade de 

Campo Largo - PR que utiliza para fazer ração, os óleos de cozinha são vendidos para uma 

empresa que fábrica sabão. 

 Os resíduos do restaurante, o gestor do SM2 disse: “o que os funcionários quiserem 

aproveitar podem levar embora e o restante vão para o lixo”. Os resíduos da padaria vão por 

completo para o lixo.  Na oportunidade, o entrevistado foi questionado se não fazem doação 

do que sobra da padaria, ele explicou que não fazem, para evitar problemas com a vigilância 

sanitária.  

As caixas de madeira que vem às verduras do CEASA, grande parte retorna ao 

CEASA e as que não retornam o gestor não soube dizer qual seria a destinação final. Sobre as 

DEPARTAMENTO PERDAS (R$) PERDAS (% )

Hortifrútti 72.068,38R$         49,01

Padaria 24.730,09R$         16,82

Açougue 14.685,77R$         9,99

Restaurante 1.667,15R$           1,13

Outros 33.884,40R$         23,05

TOTAL 147.035,79R$    100
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lâmpadas o empresário afirma não saber o que fazer, “existe certa quantidade de lâmpadas 

queimadas que ficam em um canto do depósito”, na oportunidade foi questionado sobre a 

prática da logística reversa que seria uma solução para as lâmpadas. Foi ressaltado que, em 

2012, começaram a trabalhar com o modelo, mas que não deu certo, “as empresas demoram 

muito tempo para vir fazer a coleta”.  O SM2 não possui um controle de quanto de resíduo vai 

para a reciclagem e nenhum controle sobre os demais resíduos produzidos. No setor de 

hortifrúti afirma que trabalham em média com uma quebra técnica de 2 a 5%, conforme a 

época.  

O proprietário do SM2 argumentou não ter nenhum controle do total das perdas dos 

resíduos, então foi questionado sobre o fato de ser um grande gerador de resíduos e que os 

prejuízos podem ser um número representativo para a empresa. Embora reconheça esse fato e 

saiba da importância de prestar atenção a esse prejuízo, o empresário comentou: “no momento 

a empresa não tem uma pessoa para fazer controle”, mas que após concluir a ampliação do 

mercado, vai direcionar uma pessoa somente para essa função. 

Sobre a incorreta destinação dos resíduos, pergunta 3.3, o gestor falou dos malefícios 

aos rios, “vai acabar com a vida dos peixes”, disse ele. Também, comentou no caso do 

município de Prudentópolis (PR) sobre os alagamentos, que acontece muito devido a grande 

quantidade de lixo jogado em locais impróprios.  

 

4.3.4 Apresentação das entrevistas Categoria 4 

 

A próxima categoria a ser analisada é sobre o conhecimento que os gestores possuem 

sobre as normatizações em torno dos resíduos sólidos. 

 

Quadro 16 – Categoria 04 - empresários 

LEGISLAÇÃO SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
PERGUNTAS 

4.1 O Senhor tem conhecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
Lei nº 12.305/2010 que foi institucionalizada em 2010? 

4.2 O Senhor tem conhecimento que o município de Prudentópolis criou em 2017 o 
Plano municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? 

4.3 O Senhor tem conhecimento de que o município de Prudentópolis tem a 
destinação final dos resíduos em outro estado? 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Nesta categoria, os proprietários, tanto da loja SM1 quanto SM2, não têm 

conhecimento sobre a Lei Federal 12.305/2010 e, nem mesmo, da Lei Municipal nº 

2.254/2017. Sobre a destinação do lixo municipal para outra cidade, o proprietário do SM1 
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sabe que isso acontece, mas desconhece qual sejam as cidades de destinação final. O 

proprietário do SM2 também tem o conhecimento da destinação final para outras cidades, 

afirmado saber quais são as cidades recebem o lixo. 

 

4.3.5 Apresentação das entrevistas Categoria 5 
 

Para finalizar as entrevistas com os empresários, na última categoria buscou-se 

perceber nos gestores a preocupação que os mesmos têm sobre as práticas e ações de 

sustentabilidade. 

 

Quadro 17 – Categoria 05 - empresários 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 
 
PERGUNTAS 

5.1. A empresa incentiva e valoriza a adoção pelos fornecedores de um sistema de 
gestão ambiental e certificações ambientais? Como? 
5.2 Quais são os produtos e embalagens sustentáveis comercializados pela 
empresa? 

5.3 A empresa trabalha de alguma maneira para colaborar com o desenvolvimento 
sustentável, se sim quais são as ações? 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Sobre a pergunta 5.1 o gestor do SM1 foi muito direto afirmando que não, “pois não 

é um diferencial para a compra”. Mas, tem uns parceiros com produtos e embalagens que 

trabalham práticas sustentáveis, como a IPÊ, SELME e Brasil Foods. No momento, a empresa 

não trabalha com nenhuma ação pensando no respaldo sustentável, mas o gestor afirmou que 

buscará a possibilidade de desenvolver algumas ações nesse sentido. 

O gestor do SM2, em relação à pergunta 5.1, reconhece a importância de trabalhar 

com práticas e com certificações ambientais nos dias atuais. No entanto, comentou que por 

uma questão cultural, os consumidores de Prudentópolis (PR), aparentam não dar importância 

a isso. A empresa trabalha com parceiros com produtos e embalagens com práticas 

sustentáveis, citando a DAGIMO, IPÊ, SELME, GIRANDOSOL, entre outras. Assim como o 

SM1,o SM2 também não trabalha com nenhuma ação pensando no respaldo sustentável, mas 

o gestor afirmou que elas são necessárias no atual cenário e pensará de que maneira seu 

estabelecimento poderá contribuir dentro deste contexto. 

 

4.4  APRESENTAÇÃO DAS ENTREVISTAS AOS FUNCIONÁRIOS 
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4.4.1 Apresentação das entrevistas Categoria 1 
 

Do mesmo modo das entrevistas dos proprietários, as entrevistas com os funcionários 

foi estruturada em cinco categorias (as mesmas dos proprietários) para a composição do 

questionário, com um total de 19 (dezenove) perguntas. A categoria 1 foi definida como 

gerenciamento dos resíduos e apresentou 5 (cinco) questionamentos, conforme apresenta o 

Quadro 18. O objetivo da entrevista com o responsável de cada setor é de averiguar a 

existência do conhecimento e prática sobre os resíduos sólidos, bem como, após a análise 

qualificar as respostas dos proprietários com o parecer dos funcionários.  

 

Quadro 18 – Categoria 1  - funcionários 
GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 

 
 
 
 
PERGUNTAS 

1.1 Qual a forma de gerenciamento dos resíduos nesse setor? 

1.2 O que são feitos como os resíduos gerados pelo setor? 

1.3 Como você observa a gestão de aproveitamento de resíduos atual? Você acha 
que pode melhorar? De que maneira? 

1.4 Quais procedimentos e orientações tomados pela organização para redução e 
tratamento dos resíduos?  

1.5 Existem alguma dificuldade para o reaproveitamento dos resíduos? Qual? 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A transcrição das análises dos setores foi realizada na seguinte ordem: primeiro setor 

de hortifrúti do SM1 e SM2 seguido pelo setor açougue do SM1 e SM2, após padaria do SM1 

e SM2 e, por fim, restaurante do SM1 e SM2.  

O colaborador responsável pelo setor de hortifrúti no SM1 quando questionado sobre 

a existência de alguma forma de gerenciamento dentro do seu setor, respondeu: “é da forma 

como eu acredito ser apropriada, do meu jeito”. Ele explicou que coloca os restos menores nas 

lixeiras e os maiores no carrinho de mercado e leva tudo para o depósito. Perto da balança tem 

uma lixeira que fica durante todo o dia, ao final do expediente, também, é levada ao depósito. 

Segundo ele, nunca recebeu nem uma orientação específica dos gestores sobre a melhor forma 

de estar trabalhando com as sobras e armazenamento do lixo do seu setor. Comentou que 

produtos ainda com qualidade, que podem ser reaproveitados vão para o lixo, nas palavras 

dele “falta funcionários para fazer esse serviço e eu, sozinho, não consigo dar conta de tudo, 

me esforço, mas faço como dá as coisas por aqui”. 

O responsável do setor de hortifrúti no SM2 comentou não existir uma forma 

padroniza de gerenciamento. “Existem as lixeiras e o lixo é colocado dentro delas, os lixos de 

mais volume são colocados dentro do carrinho de mercado, levado na porta do depósito aonde 

vêm agricultores todo dia cedo buscar”. “Sempre nas reuniões, o chefe e o gerente falam 
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sobre o lixo e nos passam orientações, tipo não misturar plásticos com os orgânicos, sempre 

estar deixando as lixeiras vazias”. Sobre o reaproveitamento, segundo ele, algumas frutas vão 

para o restaurante e são aproveitadas na salada de frutas que é sobremesa do restaurante. 

“Antes ia uma parte para a padaria, mas as funcionárias do setor começaram a reclamar que 

não tinham tempo suficiente para fazer a seleção das frutas”, aí foi cessada a atividade.  

Segundo o responsável pelo setor de hortifrúti do SM2, o gerente apresentou uma 

ideia nova para essa questão de reaproveitamento. O funcionário explicou que será o projeto 

“picadinho”, onde será contratada uma pessoa somente para esse fim, que ao final do dia, vai 

fazer a seleção de frutas e legumes e as que não estiverem em condições de venda, por estar 

apenas alguma parte estragada, vai ser feito o reaproveitamento em forma de “picadinho” 

colocado em bandejas e colocadas à venda, por um preço menor. É relevante enfatizar que, 

ainda, é um planejamento e não uma ação efetivada. 

 No setor do açougue no SM1, funcionário responsável explica: “a forma de 

gerenciamento por aqui é simples, são poucas embalagens de plásticos e caixas de papelão, 

onde tem um lugar próprio de armazenar, aqui atrás, quando fica cheio um funcionário retira e 

leva para o depósito. As sobras dos cortes colocamos em caixotes de plásticos e vai à câmara 

fria, onde uma empresa passa recolhendo três vezes por semana e leva para fazer ração.” Tem 

duas lixeiras grandes dentro do setor que são usadas no dia a dia, que a cada final de 

expediente, um funcionário do açougue retira e leva no depósito. Quando questionado sobre a 

sobra das carnes temperadas, o entrevistado afirmou ter o controle de quanto vende em média 

por dia, para não haver sobra exagerada, mas quando sobra de um dia para o outro elas são 

aproveitadas no restaurante. Sobre as dificuldades com relação ao direcionamento dos 

resíduos, afirma não ter. Por fim, foi perguntado se a gestão trabalha com os funcionários esse 

tema, segundo ele esporadicamente o gerente observa os lixos, mas nunca nada de específico. 

No SM2, o entrevistado do setor do açougue, comentou que a forma de 

gerenciamento é bem tranquila, “não tem nada esquematizado, mas todos os funcionários do 

setor são bem disciplinados quanto ao lixo”.  As embalagens que têm sangue e cheiro mais 

forte são acondicionadas em um local próprio, e são levadas pelos catadores. No setor tem 

lixeiras para o fluxo de lixo comum do dia a dia.  As sobras dos cortes são colocadas em 

caixotes de plásticos e vai à câmara fria, onde uma empresa passa recolhendo três vezes por 

semana e leva para fazer ração. Na conversa, o funcionário falou que a mesma empresa faz a 

coleta das sobras de corte e ossos em todos os supermercados do município.   

Questionado sobre a sobra das carnes temperadas o entrevistado explicou que existe 

uma funcionária responsável somente por esse tipo de carne, de procedimento, “ela tem muito 
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bem o controle de quanto vende em média por dia, mas quando sobra de um dia para o outro 

elas são aproveitadas no restaurante”. Sobre as dificuldades afirma não existir. Por fim, foi 

perguntado se a gestão trabalha com os funcionários os resíduos, segundo ele sempre nas 

reuniões semanais é falado sobre esse tema.  

No setor da padaria no SM1, a responsável inicialmente questionada sobre a forma 

de gerenciamento dos resíduos do setor, ela disse existir várias lixeiras espalhadas pela 

cozinha da padaria, para a seleção do lixo pelos funcionários do setor. Sobre o que são feitos 

com os resíduos gerados, ela afirma que grande parte vai para o lixo (descarte) e uma parte 

menor para doação.  

Segundo a funcionária, precisa melhorar bastante essa questão do lixo: “Produzimos 

muito lixo aqui, mas, por exemplo, nossas lixeiras não tem a identificação por material, e 

acabamos na correria misturando tudo e, tem muita embalagem reciclável no meio”. Essa 

colaboradora se mostrou bem preocupada com os resíduos do setor, mas comentou que as 

pessoas que trabalham com ela não se mostram preocupados, além do fato que, nunca 

receberam do mercado alguma orientação, palestra ou reunião para falar desse assunto. 

Justifica sua preocupação afirmando: “Tento cobrar das meninas pra separarmos o mais 

correto possível, mas como já falei, acaba se tornando impossível”. A dificuldade é a falta de 

orientação e conhecimento dos funcionários sobre a importância da separação do lixo. 

A colaboradora responsável pela padaria no SM2, disse que tem várias lixeiras 

espalhadas pela cozinha da padaria, mas não há separação de nenhum material de resíduo.  

Sobre o que são feitos com os resíduos gerados pelo setor, ela afirma que tudo vai para o lixo.  

A colaboradora explica saber da importância de separar corretamente o lixo, mas, em 

contraponto afirma não ter tempo suficiente para a separação dos resíduos que acaba sendo 

realizada de forma não planejada, conforme a necessidade do momento. A entrevistada aponta 

que para facilitar, o mercado poderia colocar o nome do resíduo nas lixeiras, fazendo com que 

não seja depositado tudo no mesmo lixo (plástico, papel, cascas, etc.).  

Ainda conforme a funcionária do setor da padaria do SM1: “Nas nossas reuniões, o 

gerente sempre comenta para não fazermos desperdício, cuidar para separar certo o lixo, mas 

somos em poucas funcionárias, a preocupação com o lixo é a última coisa que pensamos”. 

Logo, a dificuldade principal, apontada pela entrevistada, consiste na falta de lixeiras de 

recicláveis, e mais pessoas trabalhando no setor.  

No restaurante do SM1 a responsável explica que o gerenciamento se dá por meio de 

orientações que ela passa as pessoas que trabalham no setor, “os resíduos são todos 

depositados em duas lixeiras grandes que tem dentro da cozinha do restaurante”. A 
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funcionária afirma: “tenho um controle da média de refeições servidas diariamente, buscando 

sempre fazer o suficiente, para que não falte e nem sobre muito, porque o que sobra vai tudo 

para o lixo.” Segunda ela desde que entrou na empresa a única orientação que recebeu do 

proprietário sobre esse tema foi para não fazer desperdício de nada, pegar nas prateleiras 

somente o necessário para o cardápio do dia. Porém, ao longo do discurso, foi perceptível a 

comoção da entrevistada com o fato de jogar a comida no lixo. 

No restaurante do SM2, não existe um padrão de acondicionamento dos resíduos, 

todos são depositados nas lixeiras grandes que tem dentro da cozinha do restaurante. A 

responsável pelo setor comentou ter um controle da média de refeições servidas diariamente, 

buscando sempre fazer o suficiente, ela disse: “tenho muito dó de jogar comida fora”. Sobre a 

questão do reaproveitamento de alguns alimentos, ela explicou que esporadicamente, algum 

funcionário leva alguma coisa embora e que dependendo do tipo de carne que sobra, é 

reutilizada para fazer farofa no dia posterior (não com frequência). Sobre a redução dos 

resíduos, ela comentou que o gerente sempre fala nas reuniões para tomarmos esse cuidado, 

mas sobre a destinação e tratamento do lixo, nunca foi explicado nada, finalizou a funcionária.  

 

4.4.2 Apresentação das entrevistas categoria 2 
 

Quadro 19 – Categoria 2 -  funcionários 

COLETA E ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS 

 
 
 
 
PERGUNTAS 

2.1 Existe uma pessoa responsável pela coleta dos resíduos, e existe algum controle 
da quantidade de resíduos produzidos diariamente? Se sim qual? 

2.2 Como são armazenados os resíduos gerados pelo setor? (sacos , baldes)... 

2.3 Os funcionários recebem algum tipo de treinamento específico para destinação 
correta dos descartes e reaproveitamento dos resíduos? Como? Por quem? 

2.4  Existem locais específicos, no armazenamento interno, para cada tipo de 
resíduo reciclável (papel, plástico, metal e vidro)? Qual? 

2.5 Vocês acham importante a existência de lixeiras de reciclagem para uso dos 
funcionários e consumidores? (das cores) 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No setor de hortifrúti das empresas SM1 e SM2 os responsáveis pelo setor são 

também os responsáveis pela coleta dos resíduos. Em ambos os supermercados, não existe 

nenhum controle de quantidade do que é produzido de resíduos e o que vai para o lixo. Os 

resíduos menores são armazenados em lixeiras de 200 litros, os maiores, tipo repolho, 

melância ou, até mesmo, o dia que tem muita perda, os resíduos são colocados no próprio 

carrinho no mercado e levado no depósito. Não existem lixeiras específicas para destinação de 
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todos os resíduos gerados, embora esse setor gere mais orgânico e pouco material de papelão 

e/ou plástico, conforme foi comentado pelo funcionário do SM2. 

Em ambos os supermercados as entrevistas aos funcionários do açougue tiveram suas 

respostas similares. A retirada do lixo é feita pelo funcionário do setor que estiver 

desocupado, o qual leva o lixo para o depósito. Os plásticos e caixas de papelão têm um local 

próprio de armazenamento e os restos de cortes e ossos vão para a câmara fria. Os 

responsáveis disseram nunca ter recebimento treinamento específicos para a correta 

destinação dos resíduos gerados, e comentaram que acham estar fazendo corretamente, 

embora as lixeiras sejam comuns e não existem lixeiras de recicláveis, o que na opinião deles 

deveria existir. 

Na padaria no SM1, a responsável do setor falou que no fim do expediente ou no 

começo do dia seguinte são separados os alimentos que vão para doação e o que está 

impróprio para consumo no lixo. Os produtos que vão para a doação são deixados em um 

carrinho do mercado, onde um funcionário sai fazer à entrega para instituições de caridade e 

algumas famílias carentes. Os demais vão para as lixeiras, em sacos de 200 litros, retirados 

diariamente por uma funcionária do setor e levado ao lixo comum. Não existe nenhum 

controle do lixo produzido.  Segundo a colaboradora da padaria do SM1: “Seria necessária à 

existência de lixeira de recicláveis, pois trabalhamos com todo tipo de embalagem, que acaba 

indo tudo para o lixo comum”. 

No SM2 tem um funcionário do depósito que passa todo dia com um carrinho de 

mercado retirando os lixos das lixeiras, que são armazenados em sacos de 200 litros. Tudo é 

jogado no mesmo lixo, nada é separado, ainda foi ressaltada na entrevista a necessidade de 

lixeiras apropriadas (com os nomes dos materiais para seleção), bem como, orientações e 

treinamentos sobre o tratamento dos resíduos. 

Similar ao procedimento da padaria, no restaurante, tanto para a funcionária do SM1 

como para a funcionária do SM2 tudo é caracterizado como lixo comum. As responsáveis de 

ambos os supermercados acham necessária às lixeiras de recicláveis, tanto para a cozinha do 

restaurante, como para os clientes. No SM1, a retirada do lixo é feita por uma funcionária do 

setor e, no SM2, o mesmo funcionário que faz a retirada do lixo da padaria retira o lixo do 

restaurante.  
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4.4.3 Apresentação das entrevistas categoria 3 
 

 
Quadro 20 – Categoria 3 -  funcionários 

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 
 
 
PERGUNTAS 

3.1 Qual a destinação final dos resíduos sólidos? 

3.2 Existe um controle de quanto dos resíduos é destinado à reciclagem e quanto 
tem a destinação final para o “lixo” ou compostagem? 

3.3 Quais males você acha que a destinação incorreta dos resíduos pode provocar 
no meio ambiente? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Sobre a destinação final dos resíduos os respondentes dos quatro setores do SM1 

comentaram que os resíduos gerados vão para o lixo comum, com alguns detalhes:  da padaria 

uma parte vai para doação e o açougue tem parte que é destinada a fabricação de ração. No 

hortifrúti parte também vai para alimentar criações de chácara de produtores locais. Óleos de 

cozinha são destinados a pessoas que utilizam para fazer sabão. Sobre os males causados da 

correta destinação dos resíduos sólidos ambos os entrevistados disseram males a saúde e meio 

ambiente. 

No SM2 sobre a destinação final dos resíduos os respondentes dos quatro setores do 

supermercado afirmaram que os resíduos gerados vão para o lixo comum, com alguns 

exceções: do restaurante tem funcionários que levam um pouco da sobra e o restante é para o 

lixo e o açougue tem parte que é destinada a fabricação de ração. No hortifrúti parte também 

vai para alimentar criações de chácara de produtores locais. Óleos de cozinha são destinados a 

uma fábrica que faz sabão.  Sobre os males causados da correta destinação dos resíduos 

sólidos ambos os entrevistados disseram males à saúde ao meio ambiente e aos rios. 

 

4.4.4 Apresentação das entrevistas categoria 4 

 

Quadro 21 – Categoria 4 - funcionários 
LEGISLAÇÃO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
PERGUNTAS 

4.1 Você tem conhecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) Lei 
nº 12.305/2010 que foi institucionalizada em 2010? 

4.2 Você tem conhecimento que o município de Prudentópolis criou em 2017 o 
Plano municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? 

4.3 Você tem conhecimento de que o município de Prudentópolis tem a destinação 
final dos resíduos em outro estado? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Tanto no SM1 e no SM2 a legislação dos resíduos sólidos tanto na esfera federal 

como municipal é desconhecida para os oito entrevistados dos setores. No SM1, o funcionário 

do hortifrúti e a funcionária da padaria, tem conhecimento que o lixo produzido no município 

de Prudentópolis (PR) vai para outras cidades, mas não sabem quais cidades. No SM2, 

somente o funcionário do hortifrúti tem conhecimento que o munícipio não tem aterro 

sanitário e que o lixo é destinado para outras cidades.  

 

4.4.5 Apresentação das entrevistas categoria 5 

 

Quadro 22 – Categoria 5 - funcionários 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
 
PERGUNTAS 

5.1 Você acha que o gerenciamento dos resíduos sólidos e importante para a 
organização? Por quê? 

5.2 Existe alguma forma em sua opinião de melhorar o gerenciamento dos resíduos 
do seu setor? Qual/quais? 

5.3 Você consegue perceber se a empresa trabalha de alguma maneira para 
colaborar com o desenvolvimento sustentável, se sim quais são as ações? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na loja SM1 o responsável do setor de hortifrúti respondeu que é muito importante 

esse assunto de gerenciamento, nas palavras dele: “jogo tanta coisa no lixo aqui, que podia ser 

aproveitada, o mercado precisa contratar mais pessoas para ajudar a cuidar desse setor”. 

Questionado sobre a pergunta 5.3 afirmou que não consegue perceber nada de ações da 

empresa em relação a práticas de desenvolvimento sustentável, a mesma resposta para a 

pergunta 5.3 foi recebida dos responsáveis dos outros três setores. 

No SM2, o funcionário do setor de hortifrúti disse que é necessário um bom 

gerenciamento, para que não exista a produção de tanto lixo. Para melhorar a situação no seu 

setor comentou que precisa de mais funcionários para ajudar a organizar, controlar e separar o 

que pode ser reaproveitado. Não percebe na empresa ações em relação ao desenvolvimento 

sustentável. Os respondentes dos outros setores, também, disseram não identificar práticas de 

sustentabilidade dentro da organização. 

No açougue do SM1, o responsável disse: “quanto melhor for o controle e o 

gerenciamento dos resíduos em cada setor, menos perdas o mercado tem, e todo mundo 

ganha, porque vai ter menos lixo e menos problemas no meio ambiente.” Quando foi 

questionado sobre a pergunta 5.2, comentou que sempre dá para melhorar, mas não soube 

apontar no momento da entrevista nenhuma forma de melhoria.  
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No SM2 o responsável do açougue apontou que o gerenciamento é bom, mas que 

precisa da colaboração de todos, “uma pessoa só não consegue fazer isso de forma ordenada”.  

Dentro do açougue ele disse que o gerenciamento é tranquilo, no entanto, comentou que 

percebe que tem outros setores com uma maior diversidade de resíduos, como, por exemplo, 

na padaria, e que o controle é mais difícil, finalizou ele.  

A responsável da padaria do SM1 e a responsável do restaurante suscitaram sobre a 

importância que a questão do gerenciamento dos resíduos tem para a empresa, a funcionária 

da padaria do SM1 comentou: “tem muita coisa em todo o mercado que pode ser aproveitado 

e vai para o lixo”.  As duas falaram que no seu setor ia melhorar bastante se existisse lixeira 

de recicláveis, têm muitas pessoas vivendo no lixo e, a correta separação, iria ajudar a vida 

deles, afirmou a responsável da padaria. 

No SM2, tanto a responsável pela padaria, quanto a responsável do restaurante 

falaram que o gerenciamento precisa fazer parte da rotina, precisa ter ação, não apenas 

orientação, falou a responsável do restaurante. A cozinha do restaurante e da padaria do SM2 

estão no mesmo espaço físico, separado por algumas mesas, por isso, as duas responsáveis 

têm as mesmas observações e falaram que uma das coisas que pode melhorar é ter lixeiras 

recicláveis dentro da cozinha. 

 

4.5  APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA OBSERVAÇÃO NÃO PARTICIPANTE 
  

  Nas visitas in loco pode-se observar a forma de acondicionamento até a destinação 

final dos resíduos, por meio de registros fotográficos e observações que foram tomadas notas 

pelo pesquisador. Foram visitados os quatro setores que fazem parte da pesquisa: setor de 

hortifrúti, açougue, padaria e restaurante nos dois supermercados. 

No setor do açougue do SM1, pode-se observar a forma como são armazenadas as 

caixas de papelão e plástico das embalagens de carnes (coxa, sobrecoxa, salsicha entre 

outros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          



78 

 

                                              
                                                        Figura 02 – Acondicionamento resíduos do açougue 

 
                                                        Fonte: Dados da pesquisa 
 

No açougue existem duas lixeiras para os resíduos menores, e os resíduos dos cortes 

das carnes são acondicionados em caixas plásticas e ficam na câmara fria. Não foi possível 

fazer o registro fotográfico porque no momento estavam à frente várias caixas de produtos 

que tinham acabado de chegar. 

No setor de hortifrúti foi observada uma lixeira próxima da balança que pesa os 

produtos, porém, esta continha resíduos todos misturados. 

 

                                                       Figura 03 – Acondicionamento lixo comum setor de hortifrúti SM1 

 
                                                       Fonte: Dados da pesquisa 
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Para poder observar os demais resíduos gerados pelo setor , o responsável do setor 

acompanhou a pesquisadora até o depósito do supermercado para mostrar o que são feitos e 

como são acondicionados os restos do setor. Conforme demonstra a figura abaixo:  

 

    Figura 04 – Acondicionamento setor hortifrúti no depósito SM1 

 
                     Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na padaria encontram-se dois baldes de lixo no lado externo do ambiente, sem 

identificação do tipo de resíduo e no ambiente interno, também, tem lixeiras, mas não possui 

nenhum tipo de identificação dos tipos de resíduos que devem ser depositados. A figura  

abaixo mostram os fatos: 

 

 

 

xxxxxxxx
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                        Figura 05– Lixo comum setor da Padaria SM1 

 
                             Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 Na padaria, ainda pode ser observado a retirada dos doces e salgados que são 

retirados da área de venda, os quais tem seu destino para doação. 

 

                                                        Figura 06 – Produtos para doação da Padaria SM1 

 
                                                        Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
 O restaurante no SM1 utiliza as mesmas lixeiras das padarias, pois as cozinhas são 

compartilhadas, mas cada um com seu espaço bem devido. No restaurante existe uma lixeira 

que é de uso dos clientes e dos funcionários que retiram as mesas, mas todo os resíduos vão 

para o mesmo local, conforme pode ser evidenciado na Figura 07. 
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                                                      Figura 07: Lixo comum setor restaurante SM1 

 
                                                     Fonte: Dados da pesquisa 
 

Foram feitos outros registros pertinentes ao trabalho. Na Figura 08 pode-se visualizar 

como são acondicionadas as caixas de papelão e plásticos das reposições de mercadorias, que 

são levadas ao depósito, aonde toda manhã um funcionário faz uso da máquina de prensar 

papel, papelão e plástico (Figura 09) que fica no fundo do depósito. Depois de prensados vem 

uma pessoa que trabalha com reciclado e recolhe o material. 

 

                                            Figura 08 – Acondicionamento papelão e plástico SM1 

 
                                             Fonte: Dados da Pesquisa 
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                 Figura 09: Processo de prensar os materiais recicláveis SM1 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 10 mostra as caixas de verduras vindas do CEASA, a maioria retorna ao 

estabelecimento, as que não retornam ao CEASA são levadas para a chácara do proprietário.  

 

                                     Figura 10: Caixas das frutas e verduras SM1 

 
                                                      Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Por fim, foi identificado qual é a destinação final dos demais resíduos, que não tem 

uma destinação própria. Estes são armazenados em sacos de 200 litros e colocados dentro de 

três pequenos containers que ficam na calçada do lado de fora do estabelecimento, que não 

possui identificação nenhuma sobre o tipo de resíduos, e o serviço da coleta e a cargo de 
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serviços terceirizados contratados pela Prefeitura Municipal, os responsáveis da coleta do lixo 

comercial são os mesmo responsáveis pela coleta do lixo domiciliar. A Figura 11 mostra a 

destinação final do lixo gerado pelo SM1. 

Esses recipientes possuem tampas e todo manhã tem um funcionário responsável que 

faz a higienização dos mesmos. 

 

                                    Figura 11 – Destinação do lixo comum e rejeitos 

 
                      Fonte: Dados da pesquisa 

 

Sobre as lixeiras de recicláveis existe apenas uma que fica em um canto do 

estacionamento pouco visível para as pessoas. 

 

                                   Figura 12 – Lixeira de recicláveis – estacionamento SM1 

 
                                   Fonte: Dados da pesquisa 
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No SM2, no setor de açougue foi possível registrar como é feito o acondicionamento 

dos restos de cortes das carnes que tem por destinação uma empresa que utiliza para fazer 

ração, conforme Figura 13 abaixo: 

 
                              Figura 13 – Acondicionamento restos dos cortes açougue SM2 

 
                                                       Fonte: Dados da pesquisa 
  
 
Também, se verificou a existência de uma lixeira grande no interior do açougue. 
 

   Figura 14 -  Lixeira interna setor açougue SM2 

 
                                                     Fonte: Dados da autora 
 

No setor se hortifrúti, foi visualizado uma pequena lixeira de 50 litros perto da 

balança, questionado sobre o tamanho, o responsável falou ser intencional, para não deixar 
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lixo acumulado. Os restos deste setor, grande parte vão para o lixo comum acondicionados em 

sacos de 200 litros e uma parte os agricultores levam, conforme pode ser visualizado na figura 

abaixo: 

                                                Figura 15 – Coleta dos orgânicos do setor do hortifrúti SM2 

 
                                                Fonte: Dados da pesquisa 

 

A cozinha da padaria e do restaurante do SM2 é no mesmo espaço e utilizam da 

mesma lixeira, somente tendo uma lixeira de 200 litros em um canto do restaurante para uso 

dos funcionários que retiram as mesas e clientes, as lixeiras não possuem nenhuma 

identificação do tipo de resíduo a ser descartado. O que pode ser observado na figura abaixo: 

 

Figura 16 – Lixo comum padaria e restaurante SM2 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Desse modo todos os resíduos são acondicionados juntos e são destinados ao lixo 

comum nos sacos de 200 litros. 

Os papéis, plásticos e papelão são acondicionados no depósito e, da mesma forma do 

SM1, utilizam a máquina de prensa para fazer fardos dos mesmos e destinam a reciclagem. 

Como pode ser visualizados na figura abaixo: 

 

 Figura 17: Processo de prensar os materiais recicláveis SM2 

           
Fonte: Dados da Pesquisa            
                                   
 

Na parte externa do depósito foi possível verificar também o acondicionamento do 

óleo vegetal, que segundo o gerente é vendido para uma empresa que fabrica sabão. 

 
                                         Figura 18 – Acondicionamento óleo vegetal SM2 

 
                                         Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 

Por fim, foi observado qual é a destinação final de todos os resíduos que são 

acondicionados nas lixeiras e em sacos de lixo. O SM2 possui uma espécie de ambiente 
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fechado, isolado das demais instalações (“quartinho”, como denominado pelos entrevistados) 

onde todo o lixo é depositado e o serviço da coleta é realizado por serviços terceirizados 

contratados pela Prefeitura Municipal, os responsáveis da coleta do lixo comercial são os 

mesmo responsáveis pela coleta do lixo domiciliar, nesse espaço os catadores têm acesso e 

fazem a sua coleta também. Existe uma porta de acesso pela rua. 

 

                                                     Figura 19 – Destinação do lixo comum e rejeitos SM2 

 
                                                      Fonte: Dados da Pesquisa  
 
 

A figura acima é o espaço de acondicionamento do lixo comum e rejeitos , no entanto 

se observa que consta lixo reciclável, como as caixas de papelão. 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A ferramenta de um gerenciamento de resíduos se mostrou necessária nos dois 

supermercados. Ambos não possuem nenhum plano de ações de gerenciamento de resíduos 

sólidos. Embora os proprietários compreendam ser importante e saibam quais são os impactos 

que pode estar acontecendo ao meio ambiente, à sociedade e ao próprio estabelecimento. 

Conforme a Lei 12.305/10, em seu Artigo 3, o gerenciamento de resíduos sólidos é definido 

como:  

Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo 
com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta lei (BRASIL,2010, p. 1).   
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Ainda, segundo a Lei nº 2.254/2017 do município de Prudentópolis (PR), “as 

empresas e demais instituições públicas e privadas devem desenvolver um “Plano de 

Gerenciamento de Resíduos”, integrado ao Plano Municipal”. (Prefeitura Municipal, 2017). A 

elaboração de um plano de gestão de resíduos é exigência tanto da Lei Federal como da Lei 

Municipal, no entanto, as empresas pesquisas descumprem com essa obrigatoriedade. O 

Artigo 12 da Lei Municipal 2.254/2017 explica que será obrigatório, sob orientação do órgão 

competente a apresentação do PGRS dos Grandes Geradores, que por suas atividades gerarem 

grande volume de resíduos, distintos ou não. 

Segundo a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010) as empresas deverão elaborar seu Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) documento que descreve os processos e 

destinação dos resíduos, bem como, a participação na logística reversa, além de indicar o 

responsável técnico pela gestão. Pois o PGRS passará a ser exigido pelas prefeituras, na 

medida em que estas regulamentem a gestão e fiscalização, atendendo a legislação federal, 

estadual e ações do ministério público; e os estabelecimentos que não tiverem o PGRS serão 

autuados. (APAS, 2017) 

Pode-se perceber nas entrevistas com os proprietários que eles desconhecem tais 

obrigatoriedades, sendo que um deles se posicionou explicando que uma das dificuldades 

sobre esse tema é a falta de parceria com os órgãos públicos, que nos últimos quatro anos não 

receberam nenhuma fiscalização de órgãos ambientais e, também, nenhuma convocação de 

reunião ou algo similar para tratar sobre essa temática. Embora seja um dos instrumentos da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e 

agropecuária (BRASIL, 2010, p. 4). 

Ainda sobre o gerenciamento, nas visitas in loco foi observado que não existem 

ações voltadas aos resíduos gerados tanto por parte dos gestores e, bem menos, por parte dos 

empregados. Os empregados reclamaram que faltam mais funcionários e sozinhos não 

conseguem fazer todo o serviço. Os lixos produzidos são acondicionados de qualquer forma, 

não se percebeu por parte dos funcionários nenhuma preocupação em fazer a separação dos 

mesmos. Embora nas entrevistas alguns deles dissessem que muita coisa que vai para o lixo 

poderia ir para a reciclagem. Pode se observar também que existem poucas lixeiras e todas 

sem nenhum tipo identificação ou direcionamento específico de resíduos, observação 

realizada nos dois supermercados.  

A coleta e armazenamento dos dados mostraram-se de forma bem incipiente nos dois 

supermercados. Por parte dos proprietários, nas entrevistas foi ouvido que os supermercados 

têm lixeiras separadas para os diversos tipos de resíduos. No entanto, isso não se confirmou 
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nas visitas in loco e também por parte de alguns funcionários que disseram ser necessárias 

lixeiras com identificação, principalmente no setor da padaria e restaurante que produzem os 

mais variados tipos de resíduos. A falta de lixeiras identificadas para cada tipo de resíduos foi 

um fator que os funcionários apontaram ser de grande necessidade, mas percebeu-se não ser a 

preocupação da gestão.  A separação na fonte geradora dos diferentes tipos de materiais 

recicláveis presentes no lixo promove inúmeros ganhos que se traduzem em redução de custos 

nas etapas posteriores. (VILHENA, 1999, p. 11).  

 O trabalho da correta separação é indispensável, um resíduo separado, classificado e 

não contaminado passa a ser matéria-prima em outro processo produtivo. (Instituto Centro de 

Capacitação e Apoio ao Empreendedor). Somente foi identificada uma lixeira de recicláveis 

em um dos supermercados na parte do estacionamento. Segundo Steiner (2010), o 

acondicionamento deve ser executado no momento da geração dos resíduos, no seu local de 

origem, em recipientes adequados, facilitando a sua identificação e possibilitando o seu 

manuseio seguro, durante as fases de coleta, transporte e armazenamento.   

Os funcionários nunca receberam nenhum treinamento específico sobre os resíduos 

sólidos. Nas reuniões feitas com os empregados, os empresários disseram que os funcionários 

recebem orientações sobre a separação dos resíduos, sobre a redução do lixo ou sobre os 

malefícios que estes podem trazer. Entretanto, os funcionários disseram que os gerentes 

passam esses assuntos de forma superficial nas reuniões ou nem falam. Percebeu-se nas 

observações a falta de cuidado e atenção com os resíduos gerados por toda a cadeia de 

funcionários e gestores. 

A destinação final dos resíduos gerados no setor de hortifrúti de ambos os 

supermercados, parte vai para agricultores do município que levam para os animais em sua 

propriedade e o restante vai todo para o lixo comum, nenhum supermercado destina para a 

compostagem. Os restos de cortes de carne e ossos são vendidos a uma empresa da cidade de 

Campo Largo - PR que utiliza para fazer ração, os dois supermercados têm esse 

procedimento, a empresa coleta três vezes por semana, em todos os supermercados do 

município. As outras embalagens de papelão e plástico são destinadas a reciclagem. 

A destinação dos resíduos da padaria no SM1 parte vai para doação dos produtos que 

eles consideram produtos secos, já os demais como bolos e tortas vão para o lixo comum. A 

destinação final dos resíduos do restaurante vai todo para o lixo comum. No Supermercado 

SM2, os resíduos das sobras do restaurante esporadicamente os funcionários levam para casa. 

Os resíduos da padaria vão todos para o lixo. Segundo o IBAM (2001, p. 56): 
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 A importância do acondicionamento adequado está em: evitar acidentes; evitar a 
proliferação de vetores; minimizar o impacto visual e olfativo; reduzir a 
heterogeneidade dos resíduos (no caso de haver coleta seletiva); facilitar a realização 
da etapa da coleta. Infelizmente, o que se verifica em muitas cidades é o surgimento 
espontâneo de pontos de acumulação de lixo domiciliar a céu aberto, expostos 
indevidamente ou espalhados nos logradouros, prejudicando o ambiente e arriscando 
a saúde pública. 

 

O que propõe o IBAM deveria ser repassado aos gestores e funcionários dos 

supermercados, pois os mesmos fazem o acondicionamento sem a correta separação, restos de 

comidas são misturados com os resíduos de embalagens plásticas, junto com caixas de papel, 

assim, dificultando ou até impossibilitando o aproveitamento de quem vive com o que vem do 

lixo.  

 Outros resíduos como o óleo de cozinha são destinados à fabricação de sabão e as 

lâmpadas vão para o lixo comum. Sobre a logística reversa que seria uma solução para as 

lâmpadas, por exemplo, o SM1 nunca fez e o SM2 fez em um ano, mas a demora em retirar os 

dos produtos foi muito grande por parte das empresas e o supermercado não achou benéfico. 

Na Lei Municipal 2.254/2017, em seu Artigo 34 deixa claro o procedimento a ser tomado no 

caso das lâmpadas: 

 

Os empreendimentos produtores ou comercializadores de produtos que, quando em 
estado de resíduos sólidos se tornem potencialmente perigosos à saúde e ao meio 
ambiente, são responsáveis pelo estabelecimento de mecanismos de coleta, 
recebimento e destinação final das embalagens utilizadas nos produtos por eles 
fabricados ou comercializados, bem como pelos produtos tornados impróprios pela 
utilização, em recipientes apropriados, respeitadas as demais normas legais 
vigentes.§ 1º Classificam-se como resíduos sólidos potencialmente perigosos para 
efeito desta Lei: lâmpadas fluorescentes [..]. 

 

Ao analisar sobre o conhecimento dos gestores e funcionários sobre as normatizações 

referentes aos resíduos, todos os respondentes: os dois gestores e os oito funcionários, 

disseram não ter conhecimento da Lei Federal nº 12.305/2010 e da Lei Municipal 2.254/2017. 

Alguns deles sabiam apenas que o município de Prudentópolis (PR)  não tem aterro sanitário 

e o lixo é destinado a outras cidades, alguns deles nem possuíam essa informação. Essa falta 

de conhecimento sobre as leis dos resíduos sólidos é que permite compreender a falta de 

gerenciamento e atenção dos gestores sobre o assunto.  

Analisando o que consta na Lei Municipal 2.254/2010, principalmente, no que 

explana sobre os grandes gerados de resíduos, chegou-se até plano de ações que a referida lei 

sugere. Entre uma das ações que constam no plano a ser desenvolvidas no ano de 2018, está à 
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parceria com supermercados, mas diante dos resultados encontrados na pesquisa, os gestores e 

funcionários nem conhece a lei e, muito menos, o plano de ações que consta nela.  

Tomando por base o que consta no PNRS que os supermercados são grandes 

geradores de resíduos, pois são empresas que geram mais de 200 litros (dois sacos de 100 

litros) /dia de resíduos, eles são responsáveis pela destinação de seus resíduos, 

independentemente da coleta pública municipal. Mas, não é isso que os resultados da pesquisa 

evidenciaram.  

A destinação final dos resíduos dos supermercados no município de Prudentópolis 

(PR) é realizada por serviços de terceiros contratados pela Prefeitura Municipal, o mesmo 

serviço que faz a coleta do lixo domiciliar faz a coleta do lixo comercial. Pode-se perceber 

que as empresas não cumprem com o que está na Lei Federal 12.305/2010 e nem mesmo o 

que a Lei Municipal 2.254/2017 em seu Artigo 9.º enfatiza: “Os grandes geradores de 

Resíduos são responsáveis pela coleta, transporte e destinação final destes resíduos.” Segundo 

a referida lei, em seu Parágrafo Único. “Grande gerador é todo aquele que, no 

desenvolvimento de suas atividades, sendo ela domiciliar, comercial, prestador de serviços, 

industrial ou outras, produza semanalmente mais de 100 (cem) litros de resíduos orgânicos.”  

Para ajudar a compreender porque existe o PGIRS Municipal e, até então ele não é 

de conhecimento dos interessados, foi marcada uma reunião com a pessoa de elaborou o 

PGIRS Municipal, e em conversa com a mesma, ela afirmou que os supermercados não 

conhecem mesmo a lei e, nem claro, o que ela propõe. Segundo a responsável “Não tivemos 

tempo ainda de reunir os empresários e passar a eles as novas normatizações, e nem mesmo 

tivemos tempo de fazer divulgação nas empresas”, afirmou ela. Na oportunidade, foi 

questionada se é a empresa que é contratada para fazer a coleta domiciliar é a mesma que faz 

a coleta comercial, nesse caso específico dos supermercados, e ela disse que sim, “o mesmo 

caminhão faz a coleta em toda a cidade”. 

Sendo assim, atualmente, não são os próprios supermercados que fazem a destinação 

final de seus resíduos, isso ainda está a cargo do poder público municipal. Os supermercados 

apenas possuem um espaço que acondicionam todo o lixo, sem separar por tipos de resíduos, 

e a coleta pública municipal é responsável para fazer a destinação final. ´ 
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4.7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Estabelecendo-se um elo entre as análises efetuadas, por meio das entrevistas e 

observação participante, verificou-se a falta de ações e conhecimento para melhorar e 

aprimorar as práticas de gerenciamento dos resíduos sólidos. O Quadro 23, o Quadro 24 e o 

Quadro 25 apresentam um resumo dos principais apontamentos feitos, respectivamente, pelo 

gestor do SM1, pelo gestor do SM2 e pelos funcionários de ambos os supermercados. Os 

principais apontamentos realizados pelos funcionários dos dois supermercados foram muito 

similares, portanto, foram concentrados somente em um quadro.  

                  Quadro 23 – Apresentação da entrevista - gestor SM1 
PRINCIPAIS APONTAMENTOS DOS GESTORES - SUPERMERCADO 1 
Inexistência de PGRS 
Falta de profissionais qualificados 
Foco nas vendas 
Hortifrúti – setor de maior perda 
Cultural do povo brasileiro 
Perdas anuais daria pra comprar oito carros 0Km populares 
Existem lixeiras para cada tipo de resíduos 
Lixeiras de recicláveis somente para clientes. 
Doação para entidades 
Desconhecem as Leis. 
Não é um diferencial para a compra produtos sustentáveis. 
Não existem práticas e ações sustentáveis 

                   Fonte: elaborado pela autora. 

 

                      Quadro 24 – Apresentação da entrevista - gestor SM1 
PRINCIPAIS APONTAMENTOS DOS GESTORES – SUPERMERCADO 2 
Inexistência de PGRS 
Falta de políticas públicas e parcerias. 
Hortifrúti – setor de maior perda 
Quebra técnica de 2 a 5% 
Existem lixeiras para cada tipo de resíduos 
Não existe lixeira de recicláveis 
Desconhecem as Leis. 
Questão cultural 
Não existe práticas e ações sustentáveis. 

                       Fonte: elaborado pela autora. 

                     

                      Quadro 25 – Apresentação das entrevistas – Funcionários SM1 e SM2 
PRINCIPAIS APONTAMENTOS DOS GESTORES – SUPERMERCADO 1 e 2 
Não existe padrão de gerenciamento em cada setor. 
Lixeiras comuns, sacos de 200lt. 
Lixeiras sem identificação. 
Mais funcionários. 
Nunca receberam treinamentos específicos sobre resíduos. 
Desconhecem as Leis. 
Não percebem práticas ou ações de sustentabilidade na empresa. 

                    Fonte: elaborado pela autora. 
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 No aspecto ambiental percebeu-se a preocupação dos gestores e funcionários, mas 

ao mesmo não se observou atitudes que possam ajudar a reduzir os impactos ambientais sobre 

o lixo que os estabelecimentos produzem. Ao tempo de não possuírem lixeiras especificadas 

por resíduos, resíduos orgânicos são misturados com embalagens que poderiam ser recicladas 

e lâmpadas florescentes são jogadas no lixo.  Desse modo, em vez de contribuírem com o 

meio ambiente, estão tendo parte da culpa dos problemas ambientais, além do mais os 

supermercados são os grandes geradores de resíduos do varejo. 

Em relação ao aspecto social, um dos supermercados faz doações de partes das 

sobras da padaria, percebeu-se na observação o laço que a empresa possui com as instituições 

e a comunidade. São quatro instituições beneficiadas duas vezes na semana, e em torno de dez 

famílias carentes. São mais de 200 pessoas beneficiadas com a ação de solidariedade da 

empresa. 

No aspecto econômico, as perdas com os resíduos sólidos são grandes, acarretando 

prejuízos para a organização. Porém, observou-se que no SM2 não existe controle sobre as 

perdas, o gestor apontou que elas são altas e que trabalham com percentuais de quebra técnica 

em torno de 2 a 5% por setor. No SM1, existe um controle das perdas, que foi destacado nos 

dados coletados da pesquisa, os números apresentados foram que, o total jogado lixo 

anualmente daria para comprar em torno de oito carros populares zero quilômetro. 

Oportuniza-se a pensar o quanto a empresa pode economizar se possuir um bom plano de 

gerenciamentos sobre os resíduos sólidos. 

Outro aspecto evidenciado foi o apontamento dos gestores sobre a questão cultural, 

eles colocam a cultura do município como um impedimento ao uso de práticas e produtos 

mais sustentáveis na empresa, alegando que a população não dá importância a esses tipos de 

ações e produtos. Embora se percebesse que eles nunca tentaram nenhuma prática de 

desenvolvimento sustentável, para poder estar fazendo tal afirmativa. 

O primeiro objetivo específico proposto foi de relacionar todos os resíduos sólidos 

gerados pelo varejo supermercadista e classificá-los quanto a sua origem e periculosidade 

conforme a Lei 12.305/2010 e norma ABNT NBR 10.004/2004. Os resíduos gerados por esse 

segmento são considerados quanto à sua origem como resíduos comerciais. (BRASIL, 2010). 

 Os principais tipos de resíduos produzidos nos supermercados são os orgânicos, 

vidros, papel, plástico e papelão, estes considerados conforme a norma ABNT NBR 

10.004/2004 como Resíduos Classe II A, não inertes, não perigosos, possuem características 

como combustibilidade, biodegradabilidade e solubilidade em água. Além dos citados acima 

se tem a produção de lâmpadas florescentes e óleo de cozinha, que são considerados Resíduos 
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Classe I, perigosos possuem características de Inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e patogenicidade. 

O segundo objetivo do estudo foi realizar um diagnóstico dos processos de 

gerenciamento atuais adotados em cada setor. Embora inexista um plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos implantado, cada funcionário responsável do setor, faz e orienta dentro de 

suas condições de conhecimento e de trabalho o gerenciamento dos resíduos então produzidos 

nos dois supermercados. 

O açougue é o setor que produz e controla melhor seus resíduos, e o setor que 

apresenta menos perdas. Para os plásticos e caixas de papelão eles possuem um lugar próprio 

de acondicionamento, os restos de corte de carne e ossos são guardados na câmara fria e 

existe lixeira para os lixos menores.  

 O hortifrúti é o setor maior gerador de resíduos, onde tudo é considerado como 

perda, e as perdas são diárias, muitas frutas e verduras como, por exemplo, laranja e tomate, 

estragam de um dia para o outro. As demais sobras vão todas para o lixo comum 

acondicionadas em sacos de 200 litros.   

A padaria e o restaurante possuem lixeiras comuns sem identificação, onde são 

acondicionados todos os resíduos sem acontecer nenhum tipo de separação, salvo os produtos 

que são destinados a doação.  

O terceiro objetivo específico proposto foi de avaliar se o gerenciamento dos 

resíduos sólidos ocorre conforme as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) Lei Federal nº 12.305/2010. No decorrer da pesquisa, não foi observada nenhuma 

ação condizente com as instruções normativas do PNRS, nas entrevistas já se percebeu que 

não iriam existir práticas conforme a lei propõe, pois tanto gestores como funcionários 

disseram não ter conhecimento das legalidades em torno dos resíduos sólidos. Essas 

constatações denotam que as empresas não estão cumprindo a legislação vigente sobre os 

resíduos. 

Respondendo ao problema de pesquisa proposto, a destinação final dos resíduos 

gerados pelo segmento do varejo supermercadista, não segue as normativas do PNRS.   Os 

supermercados deveriam ser os responsáveis pela destinação final dos seus resíduos, no 

entanto, isso está a cargo de serviços terceirizados, contratados e pagos pela Prefeitura 

Municipal de Prudentópolis (PR). As destinações finais do lixo comum e rejeitos dos 

supermercados são apenas ambientes de acondicionamentos criados por eles, para facilitar o 

serviço da coleta.  
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A coleta realizada pela empresa terceirizada responsável por coletar o lixo comum e 

rejeitos é realizada todas as segundas, quartas e sextas-feiras, ou seja, três vezes por semana. 

Entre os horários das 16 horas até 00:00 hora. A pessoa que compra os recicláveis (papel, 

papelão e plástico) realiza o recolhimento 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 material orgânico é recolhido diariamente.  

A lacuna de integração do varejo supermercadista e da gestão municipal, nesse caso 

específico, em relação à destinação dos resíduos sólidos, faz ficar a cargo dos cofres públicos 

o custo da coleta dos resíduos, o translado e transporte para os aterros sanitários da cidade de 

Pirai do Sul - PR e Chapecó - SC, visto que o município de Prudentópolis (PR) não possui 

aterro sanitário. 

Como existe a carência de pesquisas em torno dos resíduos sólidos gerados pelo 

varejo supermercadista, não só no município, mas também, nos níveis estadual e nacional, 

houve certa dificuldade de apontar dados mais precisos de resíduos em torno dessa atividade, 

até porque como foi apontado na pesquisa, não existe controle gravimétrico dos resíduos, e as 

empresas mostraram-se não estão preparadas para lidar com o lixo que são por elas 

produzidos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao elaborar uma pesquisa sobre um problema específico, busca-se traçar estratégias 

metodológicas com o intuito de se chegar ao objetivo geral. Essa pesquisa trouxe para 

reflexão um problema que não é só pertencente ao município de Prudentópolis (PR), e sim é 

um problema que assola a sociedade contemporânea e exige análise e ações imediatas. Para 

esse momento da pesquisa, pode-se afirmar que, foi possível alcançar os objetivos traçados 

inicialmente. 

Quanto ao futuro, com base no presente, se os órgãos começarem a fiscalizar e as 

empresas continuarem sem a criação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos elas sofrerão 

sanções, além do mais, se não começarem a ter práticas de ações mais sustentáveis e ações de 

melhoria sobre a separação correta dos resíduos, estão prejudicando todas as futuras gerações. 

Importante destacar o quanto PNRS pode trazer benefícios para a empresa, tanto econômicos 

como sociais e ambientais. 

Em meio à investigação realizada, tornou-se evidente que os empresários são agentes 

importantes deste processo de gerenciamento e adequações em torno dos resíduos produzidos. 

A própria Lei Federal nº 12.305/2010, aponta esse setor como responsável pela destinação 

final do lixo que é produzido por sua estrutura.  

Salienta-se no decorrer da pesquisa em seu aspecto econômico, que apesar dos 

gestores afirmarem ter grandes prejuízos com os resíduos, o valor não é significativo em 

relação a sua receita, talvez esse seja um dos motivos deles não fazerem um controle 

gravimétrico das perdas diárias. 

No aspecto ambiental, foi possível perceber tanto nas entrevistas, como nas visitas in 

loco, que mesmo as pessoas entrevistadas tendo conhecimento dos malefícios que o incorreto 

acondicionamento e a incorreta destinação possam trazer ao meio ambiente, à saúde dos seres 

humanos e à vida do planeta, estes não se posicionaram com agentes que possam mudar 

hábitos e criar ações em busca de melhorias. Sempre colocam as outras pessoas, como 

responsáveis pelas coisas não acontecerem de forma ordenada.  

Os funcionários apontaram que não recebem instruções e orientações dos gestores, e 

nem mesmo verificam ações de sustentabilidade por parte da administração. A direção 

apontou falta de pessoas qualificadas e rotatividade de funcionários, que não permitem a 

execução de um trabalho contínuo e de qualidade. Além do mais, ambos os empresários 

colocam a culpa na cultura do município, como um impedimento deles não estarem 

promovendo práticas e ações de sustentabilidade, assegurando que não teria a aceitação dos 
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consumidores. Essas afirmações justificam o fato de até o momento da pesquisa, não se 

verificar a existência de investimento e ações de práticas direcionadas ao desenvolvimento 

sustentável por parte dos proprietários. 

Em seu aspecto social, existe a contribuição de uma das empresas, com doações a 

instituições de caridade e famílias carentes. Contudo, a responsabilidade social, não está 

pautada somente em doações de comidas, mas, também, na preocupação que deveria partir da 

gestão, por exemplo, de colocar lixeiras identificadas dentro de cada setor e para uso dos 

clientes, mostrando desse modo à preocupação que existe com os indivíduos que são seus 

principais parceiros. Ou então trabalhar com o sistema de logística reversa, pensando na 

incorreta destinação que milhares dos seus consumidores fazem dos produtos que são 

adquiridos em seu estabelecimento, como por exemplo, pilhas e lâmpadas. 

A falta de conhecimento das leis em torno dos resíduos sólidos foi importante para 

poder investigar onde está à falha, isso não quer dizer que as ações giram em torno de leis, o 

bom gerenciamento dos resíduos pode acontecer sem que haja nenhuma normatização. Mas, 

ao momento que as leis são instituídas elas precisam ser cumpridas, e, ao mesmo tempo, as 

empresas fiscalizadas.  

Por fim, para futuros estudos sugere-se expandir o mesmo problema de pesquisa para 

outros segmentos, como por exemplo, o setor da construção civil, com mais detalhamento em 

todos os processos de resíduos, objetivando o que preconiza a Lei Federal nº 12.305/2010, a 

não geração, à redução, à reutilização, à reciclagem, ao tratamento dos resíduos e à disposição 

final ambientalmente correta. Outra proposta seria uma pesquisa em torno de como as 

políticas públicas podem contribuir para a minimização do problema dos resíduos sólidos, 

podendo ser trabalhado as políticas públicas nos principais segmentos da econômica, de um 

munícipio ou até mesmo de um estado.  

Como sugestão a gestão das empresas, seria a implantação de um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, com base nas diretrizes da Lei 12.305/2010 ou um 

estudo gravimétrico dos resíduos, pois o correto tratamento e destinação dos resíduos 

contribuem para a imagem da empresa, bem como, podem ter o reconhecimento do mercado 

como organizações ambientalmente corretas em suas práticas. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE 1 - PROPOSTA DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA AOS 
GESTORES 
 
 
CATEGORIA 1 – Gerenciamento dos resíduos 
1.1. Quais são os resíduos sólidos gerados no estabelecimento? 
(   ) Papelão        (   ) Óleos de frituras   (  ) Alumínio (  )  material orgânico  (   ) Pilhas    (   ) 
Plásticos      (   ) Lâmpadas             (  ) Vidros      (  )  Baterias    
1.2.  Quais desses produtos são aproveitados na empresa? 
(  ) Plástico   (  ) Vidro     (  ) Papelão/ Papel (  ) Alumínio  (  ) Nenhum   
1.3. A empresa tem algum tipo de controle de quantidade (quilo/litros) de resíduos produzidos 
por dia? 
1.4. Quais são os setores internos da empresa que mais geram resíduos? 
(  ) Padaria     (  ) Açougue     (  ) Hortifrutti     (  ) Fiambreria      (  ) Restaurante 
1.5. Existe algum tipo de gerenciamento de resíduos por setor? 
1.6. A empresa possui algum programa de gerenciamento de resíduos? Qual? 
1.7. Como é visto pela empresa a gestão de aproveitamento de resíduos? 
1.8. Quais procedimentos tomados pela organização para redução de resíduos? 
1.9 Existe alguma dificuldade para o tratamento de resíduos? Se sim quais? 
(  ) Incentivos governamentais     (  ) Falta de profissionais    (  ) Falta de capital próprio  
(  ) Não existe interesse da empresa       (  ) Outros 
1.10. A empresa já recebeu algum tipo de fiscalização de órgãos ambientas sobre a destinação 
correta dos resíduos nos últimos quatro anos? 
(  ) Sim                     (   ) Não 
 
CATEGORIA 2 – Coleta e armazenamento dos resíduos 
2.1. Quem são os responsáveis pela coleta de dentro da empresa até a destinação final dos 
resíduos? 
(  ) Funcionários      (  ) Empresas Terceirizadas 
2.2. Como é realizada a coleta e o armazenamento dos resíduos sólidos compostos de matéria 
orgânica (restos de comida e hortifrúti)? 
2.3. Os funcionários recebem algum tipo de treinamento específico para destinação correta 
dos descartes e reaproveitamento dos resíduos? Como? Por quem?  
2.4. Existem locais específicos, no armazenamento interno, para cada tipo de resíduo 
reciclável (papel, plástico, metal e vidro)? Qual? 
2.5. Em caso negativo, como é realizado o armazenamento dos resíduos de reciclagem para a 
coleta e destino final? 
2.6. O estabelecimento possui as lixeiras de reciclagem para uso dos funcionários e 
consumidores? 
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CATEGORIA 3 – Destinação final dos resíduos 
3.1. Qual a destinação final dos resíduos sólidos? 
(  ) Coleta Seletiva    (  ) Compostagem    (  ) Lixão    (   ) Reciclagem    (  ) Outros 
3.2. Existe um controle de quanto dos resíduos é destinado à reciclagem e quanto tem a 
destinação final para o “lixo” ou compostagem? 
3.3. Quais males você acha que a destinação incorreta dos resíduos pode provocar no meio 
ambiente? 
3.4. O supermercado trabalha ou já trabalhou com o modelo de logística reversa? 
 
CATEGORIA 4 – Legislação sobre os resíduos sólidos 
4.1 O Senhor tem conhecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) Lei nº 
12.305/2010 que foi institucionalizada em 2010? 
4.2 O Senhor tem conhecimento que o município de Prudentópolis criou em 2017 o Plano 
municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? 
 4.3 O Senhor tem conhecimento de que o município de Prudentópolis tem a destinação final 
dos resíduos em outro estado? 
 

CATEGORIA 5 – Desenvolvimento Sustentável 
5.1. A empresa incentiva e valoriza a adoção pelos fornecedores de um sistema de gestão 
ambiental e certificações ambientais? Como? 
5.2. Quais são os produtos e embalagens sustentáveis comercializados pela empresa? 
5.3. A empresa trabalha de alguma maneira para colaborar com o desenvolvimento 
sustentável, se sim quais são as ações? 
 
 
 
APÊNDICE 2 - PROPOSTA DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – 
RESPONSÁVEL DE SETOR 
 
 
CATEGORIA 1 – Gerenciamento dos resíduos 
1.1. Qual a forma de gerenciamento dos resíduos nesse setor? 
1.2. O que são feitos como os resíduos gerados pelo setor? 
1.3. Como você observa a gestão de aproveitamento de resíduos atual? Você acha que pode 
melhorar? De que maneira? 
1.4. Quais procedimentos e orientações tomados pela organização para redução e tratamento 
dos resíduos?  
1.5. Existem alguma dificuldade para o reaproveitamento dos resíduos? Qual? 
 
 
CATEGORIA 2 – Coleta e armazenamento dos resíduos 
2.1.  Existe uma pessoa responsável pela coleta dos resíduos, e existe algum controle da 
quantidade de resíduos produzidos diariamente? Se sim qual? 
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2.2. Como são armazenados os resíduos gerados pelo setor? (sacos , baldes)... 
2.3. Os funcionários recebem algum tipo de treinamento específico para destinação correta 
dos descartes e reaproveitamento dos resíduos? Como? Por quem?  
2.4.  Existem locais específicos, no armazenamento interno, para cada tipo de resíduo 
reciclável (papel, plástico, metal e vidro)? Qual? 
2.5. Vocês acham importante a existência de lixeiras de reciclagem para uso dos funcionários 
e consumidores? ( das cores) 
 
CATEGORIA 3 – Destinação final dos resíduos 
3.1. Qual a destinação final dos resíduos sólidos? 
(  ) Coleta Seletiva    (  ) Compostagem    (  ) Lixão    (   ) Reciclagem    (  ) Outros 
3.2. Existe um controle de quanto dos resíduos é destinado à reciclagem e quanto tem a 
destinação final para o “lixo” ou compostagem? 
3.3. Quais males você acha que a destinação incorreta dos resíduos pode provocar no meio 
ambiente? 
 
CATEGORIA 4 – Legislação sobre resíduos sólidos 
4.1. Você tem conhecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) Lei nº 
12.305/2010 que foi institucionalizada em 2010? 
4.2. Você tem conhecimento que o município de Prudentópolis criou em 2017 o Plano 
municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? 
4.3. Você tem conhecimento de que o município de Prudentópolis tem a destinação final dos 
resíduos em outro estado? 
 

CATEGORIA 5 – Desenvolvimento Sustentável 
5.1. Você acha que o gerenciamento dos resíduos sólidos e importante para a organização? 
Por quê?  
5.2. Existe alguma forma em sua opinião de melhorar o gerenciamento dos resíduos do seu 
setor? Qual/quais? 
5.3. Você consegue perceber se a empresa trabalha de alguma maneira para colaborar com o 
desenvolvimento sustentável, se sim quais são as ações? 
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