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RESUMO 

As questões ambientais vêm sendo amplamente debatidas e trabalhadas no meio científico e 

acadêmico nos últimos anos. Por este motivo, esta pesquisa tem como objetivo contribuir com 

as organizações hoteleiras através do estudo da padronização da gestão dos resíduos sólidos, 

numa análise comparativa entre dois hotéis na Região Metropolitana do Rio de Janeiro – RMRJ. 

Diante desse contexto, será exibida nessa dissertação a Lei Federal 12.305/2010, a qual instituiu 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, apresentando o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos – PGRS. Estes, têm como principal objetivo o tratamento dos resíduos 

sólidos, a logística reversa e a disposição final adequada dos resíduos aos aterros sanitários. 

Com base na revisão teórica, são abordados os temas da gestão empresarial ambiental, o estado 

da arte dos resíduos sólidos, a importância de se participar à sociedade as ações implementadas 

através dos relatórios de sustentabilidade e a contribuição do marketing numa nova perspectiva 

sobre o consumo verde. Para alcançar tais objetivos, foi realizada uma pesquisa com abordagem 

qualitativa, por meio de entrevistas que seguiram um roteiro contendo perguntas 

semiestruturadas e relacionadas aos processos da gestão de resíduos sólidos e da coleta seletiva 

de lixo. Neste estudo, que visou realizar uma análise comparativa entre dois hotéis de grande 

porte, sendo um localizado na Zona Sul e o outro na Zona Oeste da RMRJ, os dados foram 

tratados de forma qualitativa com base na técnica de análise de conteúdo, e, os principais 

resultados revelaram que a gestão de resíduos na hotelaria não ocorre de forma padronizada, 

por motivos, que estão apesentados no capítulo da discussão dos resultados. Essa pesquisa 

reforça a necessidade de se conhecer melhor a gestão de resíduos sólidos como uma prática 

sustentável, que contribui para a preservação dos recursos naturais e para a prosperidade das 

gerações futuras do nosso planeta Terra. 

 

Palavras-chave: Gestão de Resíduos Sólidos. Gestão Ambiental Empresarial. Relatórios de 

Sustentabilidade. Marketing Verde. 



 

ABSTRACT 

 

Environmental issues have been discussed in the scientific and academic environment, and this 

research aims to contribute to hotel organizations in a study of the standardization of solid waste 

management, in a comparative analysis between two hotels in the Metropolitan Region of Rio 

de Janeiro - RMRJ. In view of this context, Federal Law 12.305/2010, which instituted the 

National Solid Waste Policy - PNRS presents the Solid Waste Management Plans - PGRS, 

whose main objective is the treatment of solid waste, reverse logistics, and disposal waste to 

landfills. Based on the theoretical reference, the topics of environmental business management, 

the state of the art of solid waste, the importance of participating in the society the actions 

implemented through the sustainability reports, and the contribution of marketing in a new 

perspective on consumption green. In order to achieve the objectives, a qualitative research was 

carried out, through interviews, which followed a roadmap, containing semi-structured 

questions and related to solid waste management and selective waste collection processes, in a 

study that aimed to carry out a comparative analysis between two large hotels, one being located 

in the South Zone, and the other in the West Zone of the RMRJ. The data were treated in a 

qualitative way, based on the technique of content analysis and the main results revealed that 

the waste management in the hotel industry does not occur in a standardized way, for reasons 

that are presented in the discussion chapter of the results. This research also reinforces the need 

to know more about solid waste management as a sustainable practice that contributes to the 

preservation of natural resources and to the prosperity of future generations of our planet Earth. 

 

Keywords: Solid Waste Management. Corporate Environmental Management. Sustainability 

Reports. Green Marketing. 
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CEBDS Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável 

CEMPRE Compromisso Empresarial para Reciclagem 

CMMAD  Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

CNUMAD  Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento  

CEPERJ Observatório da Coleta Seletiva Solidária do Estado do Rio de Janeiro 

COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana 

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente  

CONEMA Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro  

COP21 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima - UNFCCC  

CTR Centro de Tratamento de Resíduos  

DUDH  Declaração Universal dos Direitos Humanos  

ECO-92 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento ou Cúpula da Terra ou Cimeira do Verão ou Rio-92 

EUA Estados Unidos da América 

FBCN Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza 

GRI  Global Reporting Initiative 

GSSB Conselho Global de Padrões de Sustentabilidade  

GSTC Global Sustainable Tourism Council  

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf
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INEA Instituto Estadual do Ambiente 

ISA Instituto Socioambiental 

ISO  International Organization for Standardization 

IUNC União internacional para a Conservação da Natureza  

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MNCR Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 

MOP-11 Reunião das Partes no Protocolo de Kyoto - MOP-11 

OSCIP Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 

ONG  Diversas Organizações Não Governamentais 

ONU Organização das Nações Unidas  

ONUBR Nações Unidas do Brasil  

PEAD Polietileno de Alta Densidade  

PERS/RJ Plano Estadual dos Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro 

PCTS Programa de Certificação em Turismo Sustentável 

PGRS Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

PMGIRS  Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

PNMA Política Nacional do Meio Ambiente 

PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente  

PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos 

RIO + 20 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

RMRJ Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

RS Relatórios de Sustentabilidade  

RSC Responsabilidade Social Corporativa  

RSE Responsabilidade Social Empresarial 

RSU Resíduos Sólidos Urbanos 

SBCLASS Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem 

SGA Sistema de Gestão Ambiental  

SGS Sistema de Gestão da Sustentabilidade  

SMAC Secretaria De Estado do De Meio Ambiente Do Rio De Janeiro 

SNVS  Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

SINMETRO Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

SISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente 

SUASA  Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 
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UFF  Universidade Federal Fluminense  

UH Unidade Habitacional  

UNEP United Nations Environment Programme 
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1 INTRODUÇÃO 

 Um dos problemas do consumo é a quantidade de lixo que é gerado e descartado de 

forma errada. Tudo que é descartado e destinado de forma errada impacta diretamente no 

desgaste do nosso planeta.  

Nesse sentido, Demajorovic (2014) sustenta que o desenvolvimento urbano coloca 

questões urgentes para a sociedade contemporânea, entre elas, a destinação dos resíduos 

sólidos, a reciclagem e a disposição adequada no meio ambiente, políticas públicas eficazes, 

bem como, ações empresariais pautadas pela responsabilidade compartilhada.  

A natureza trabalha em ciclos, e tudo que é extraído, produzido e consumido pode ser 

reaproveitado. Animais, excrementos, folhas e todo tipo de material orgânico morto se 

decompõem com a ação de milhões de microrganismos decompositores, como bactérias, 

fungos, vermes e outros, disponibilizando os nutrientes que vão alimentar outras formas de vida 

(BRASIL, 2005). Por esse motivo, a reciclagem é de suma importância no reuso dos recursos 

naturais. 

Outro benefício comprovado da importância da reciclagem é a quantidade de empregos 

que são gerados nas grandes cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo. No Brasil, 81,23% da 

população é urbana, segundo o IBGE (2010), e muitas pessoas desempregadas acabam 

buscando trabalho neste setor, obtendo uma renda significativa para manter as suas famílias.  

Além das questões relativas à reciclagem, as empresas privadas e públicas vêm se 

dedicando ao tema da sustentabilidade empresarial. Conforme Barbieri (2013), a palavra 

sustentável e sustentabilidade passaram a ser empregadas à palavra desenvolvimento, a partir 

da década de 1980, quando se inicia a consciência de se rever e estudar formas de enfrentar a 

crise ambiental e social que se iniciou na década de 1960, e que, não sendo avaliada, poderia se 

levar a uma crise ambiental global. 

Por outro lado, conforme Dias (2001), nenhuma outra área do conhecimento humano tem 

sido tão discutida nas sociedades, como o tema das questões ambientais, tudo isso pelas 

consequências do metabolismo de suas atividades econômicas sobre os sistemas naturais, que 

não auxiliam na sustentabilidade do planeta. 
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Entretanto, conforme Irving (2014, p. 17) “o termo sustentabilidade deriva da percepção 

dos riscos e da crise fundada nos modos de vida em sociedade, [...] que, por sua vez, emerge da 

tradução da insustentabilidade do desenvolvimento”.  

 Devido à importância de se pensar a sustentabilidade do planeta, os países mais 

desenvolvidos iniciaram diversas reuniões para essa discussão. Conforme Senado (2016), foi a 

partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

CNUMAD, a qual foi realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro, que a humanidade 

começou a repensar a sua relação com o planeta, e assumiu que era preciso conciliar o 

desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza. A reunião que 

ficou conhecida como RIO-92, ECO-92, Cúpula da Terra ou Cimeira do Verão, e que aconteceu 

20 anos após a primeira conferência do tipo, em Estocolmo, Suécia, é que os países 

reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e começaram a moldar ações com o 

objetivo de proteger o meio ambiente. Desde então, estão sendo discutidas propostas para que 

o progresso se dê em harmonia com a natureza, pensando na geração atual quanto nas futuras 

gerações do planeta; pois se todas as pessoas almejarem o mesmo padrão de desenvolvimento 

dos países ricos, não haverá recursos naturais para todo o planeta, podendo causar danos 

irreversíveis ao meio ambiente. Por consequência disso, no RIO-92, chegou-se à conclusão de 

que temos de agregar os componentes econômicos, ambientais e sociais, e o debate sobre os 

assuntos relacionados a gestão ambiental ganhou maior abrangência nacional e internacional.  

Segundo ISA (2016), cinco anos após o RIO-92, a Organização das Nações Unidas - ONU, 

durante uma sessão especial em Nova York, levantou os resultados das demandas solicitadas 

durante o evento no Rio de Janeiro e concluíram que muito pouco havia sido implementado e 

que os problemas ambientais continuavam se agravando ao longo dos anos. Desse movimento 

político criaram o protocolo de Kyoto, adotado na 3ª Conferência das Partes da Convenção do 

Clima, realizada em Kyoto, no Japão, em dezembro de 1997.  

De acordo com a C&T Brasil (1998), uma das obrigações do protocolo de Kyoto é:  

Promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação e difusão, inclusive 

transferência, de tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou 

previnam as emissões antrópicas de gases de efeito estufa não controlados 
pelo Protocolo de Montreal em todos os setores pertinentes, inclusive nos 

setores de energia, transportes, indústria, agricultura, silvicultura e 

administração de resíduos. 
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 Sendo assim, a partir daí iniciou-se uma série de estudos relacionados a gestão do meio 

ambiente, tomando uma proporção ainda maior após a realização da RIO + 20, evento mundial 

também conhecido como a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, realizado no Rio de Janeiro no ano de 2012. Segundo RIO + 20 (2012), o objetivo 

da Conferência foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, 

por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas 

principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes. O evento RIO 

+ 20 (2012) definiu a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas e desde 

então, grupos de estudos e gestores ambientais e da área de tecnologia, têm pensado e realizado 

ações e métodos que minimizem os impactos da sociedade no meio ambiente. O grande desafio 

tem sido conciliar o desenvolvimento humano com a conservação e a proteção ambiental. 

Conforme as Nações Unidas do Brasil - ONUBR (2015), a COP21, 21ª Conferência das 

Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima - UNFCCC e a 11ª 

Reunião das Partes no Protocolo de Kyoto - MOP-11, buscam alcançar um novo acordo 

internacional sobre o clima que seja aplicável mundialmente, com o objetivo de manter o 

aquecimento global abaixo dos 2°C. Todos os esforços visam conscientizar e educar o ser 

humano no uso dos recursos naturais do planeta, e o tratamento dos resíduos sólidos é um tema 

de elevada importância dentro das diretrizes globais, visto que promove não somente o reuso, 

mas proporciona a logística reversa dos produtos que retornam em forma de recicláveis às 

indústrias e fábricas. 

Apresentado como um dos instrumentos da PNRS, a Logística Reversa é 

definida no Art. 3º, inciso XII da PNRS como: “o instrumento de 
desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 

adequada”. Assim, a PNRS também estabelece a responsabilidade 

compartilhada pelos resíduos entre geradores, poder público, fabricantes e 

importadores (BRASIL, 2012, p.24). 

Em face aos problemas ocasionados pela má gestão dos resíduos sólidos, na cidade do Rio 

de Janeiro, nas últimas décadas, a hotelaria surge como um setor em evidência, pois, devido 

aos jogos olímpicos, que foram realizados no mês de agosto de 2016, houve um incremento no 

total de 75 novos hotéis construídos para atender a essa demanda, o que totaliza um número de 

50 mil novos quartos, segundo o Rio Negócios (2015). 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2011),  

Os grandes eventos programados para ocorrerem no Brasil, como das 

Confederações (2013), a Copa do Mundo de Futebol (2014) e os Jogos 
Olímpicos (2016), representam um desafio para o País, na busca para alcançar 

os padrões mais elevados de atendimento e qualidade dos serviços nas 

atividades turísticas como um todo e nos serviços de hospedagem em 
particular (IBGE, 2011). 

Consequentemente, ao acréscimo do número de hotéis na cidade do Rio de Janeiro, a 

quantidade de lixo aumentou por conta da população flutuante. Essa questão é vital para que os 

hotéis implantem um sistema de gestão ambiental, conservem a cidade, e sigam o Plano 

Estadual dos Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro – PERS/RJ, pois, segundo o 

Governo do Estado do Rio de Janeiro (2013), a PERS/RJ, se insere num conjunto de ações 

relacionadas ao planejamento de políticas públicas, e na gestão de resíduos sólidos que visam 

traçar um novo cenário para o Brasil. Esse cenário é formulado, em nível nacional, pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos - Lei nº 12.305/2010, Lei de Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico - Lei nº 11.445/2007, Lei de Consórcios Públicos - Lei nº 11.107/2005, e 

seus decretos regulamentadores, e no âmbito Estadual pela Lei nº 4.191/2003 que estabeleceu 

a Política Estadual de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 41.084/2007.  

A Lei Federal 12.305/10 e o Decreto 7.404/10, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos - PNRS dispõe sobre princípios, objetivos e instrumentos, bem como as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os 

perigosos. Além disso, determina as responsabilidades dos geradores e do poder público, e os 

instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 2012).  

Segundo a Lei Federal 12.305 (BRASIL, 2010), a hotelaria é um gerador e responsável 

pela correta destinação dos resíduos sólidos, e como um empreendimento que está inserido no 

setor comercial, está sujeito, a implantar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos – 

PGRS, que operará através de um conjunto de ações, 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 o 

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

resíduos sólidos, exigidos na forma da Lei. Um dos princípios da PNRS é a Responsabilidade 

Compartilhada, que é o compromisso de todos os cidadãos, empresas e governo no incentivo 

da logística reversa, ou seja, aplicar o correto tratamento aos resíduos sólidos, fazendo com que 
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os mesmos, retornem à cadeia produtiva, minimizando os impactos negativos ao meio 

ambiente. 

O espaço físico – natural ou artificial – é um importante componente na 

formação de um povo e na formulação do conceito de hospitalidade. Uma 

cidade pode ser considerada mais hospitaleira do que outra também em função 
dos espaços físicos disponibilizados, como praças, jardins e parques. Esses 

espaços produzem cidades mais humanizadas, mais agradáveis para se viver 

e receber os visitantes (CASTELLI, 2010, p. 231). 

A responsabilidade Socioambiental é de todos, e um dos seus principais objetivos é a 

sustentabilidade. Todos são responsáveis pela preservação ambiental: governos, empresas e 

cidadãos (BRASIL, 2016).  

Em virtude disto, essa pesquisa visa contribuir com o estudo da gestão dos resíduos 

sólidos, conferindo as exigências da Lei 12.305/2010 aos processos que são hoje praticados na 

hotelaria do Rio de Janeiro, através de uma análise comparativa entre dois hotéis de grande 

porte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ. 

1.1 Contextualização do Problema 

 A hotelaria da RMRJ tem recebido muitos hóspedes nos últimos anos. Segundo, Brasil 

(2016) só nos jogos olímpicos de 2016 foi recebido 1,2 milhão de visitantes colaborando para 

o aumento do consumo e do descarte de resíduos.  

Pensando na importância da preservação do meio ambiente, Fernandes (2016) explica que, 

em virtude da grande importância do tema os legisladores têm procurado elaborar leis que 

coíbam a degradação indiscriminada do meio ambiente, visando um equilíbrio entre o 

desenvolvimento humano e ambiental, pois ambos são de suma importância para a conservação 

dos recursos naturais das futuras gerações do planeta. 

A ação predatória do homem sobre a natureza será cada dia maior, se nenhuma mudança 

de hábito for adotada na organização pública e privada, principalmente no que tange o 

tratamento e reaproveitamento dos resíduos sólidos.  

Usar racionalmente os recursos naturais e bens públicos implica em evitar o 

seu desperdício. Além disso, o reaproveitamento do produto com finalidade 
diversa daquela para a qual foi produzido é sempre uma opção melhor que 

descartá-lo no ambiente, gerando poluição e gastando ainda mais as limitadas 

reservas de recursos naturais de que a Terra dispõe (MURTA, 2011, p. 93).  
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A coleta seletiva de lixo e reciclagem é uma iniciativa que preserva o meio ambiente, pois 

os materiais que são mais reciclados como são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico, 

contribuem para a diminuição significativa da poluição do solo, das redes pluviais e fluviais. 

Ottman, (1994) levanta um ponto de discussão importante ao explicar que:  

Cada vez mais, o consumidor adapta sua visão de produtos em relação ao 

tempo. Em nossa sociedade de ritmo rápido, os benefícios de conveniência da 
descartabilidade são irresistíveis e, embora esses atributos não sejam deixados 

logo de lado, progressivamente vem sendo reavaliados. Levados pela 

crescente consciência das implicações de seu consumo, os consumidores 
começam a perguntar: o que acontece com esse produto depois que eu o 

utilizo? (OTTMAN, 1994, p. 22). 

A importância desse estudo reside no fato de que a RMRJ é um dos maiores polos 

emissores e receptores de turismo no Brasil e conta com uma vasta rede hoteleira, a qual, ainda, 

não pratica integralmente a gestão de resíduos sólidos conforme a Lei 12.305/2010.  

Além disso, por conta dos jogos olímpicos de 2016, a hotelaria da RMRJ aumentou a sua 

oferta. Pela projeção do Rio Negócios (2016), são aproximadamente 51 mil novas unidades 

habitacionais que ficaram disponíveis para os jogos olímpicos de 2016. O crescimento entre 

2010 e 2016 representou um total de 70 novos hotéis, sete deles de cinco estrelas e 25 de quatro 

estrelas, ampliando ainda mais a necessidade da padronização da gestão de resíduos. 

Conforme, a Lei Federal 12.305 (BRASIL, 2010), a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

– PNRS, determina a obrigatoriedade de um gerenciamento desses resíduos, por meio de um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS para os grandes geradores. No caso 

específico dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, a Lei, no Artigo 20º, 

define quais empresas destes ramos estão sujeitas à elaboração do PGRS – seriam as que: a) 

geram resíduos perigosos; b) geram resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, 

por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo 

poder público municipal. Entre os considerados grandes geradores de resíduos sólidos, estão os 

estabelecimentos comerciais: restaurantes e similares; shopping centers; Centrais de 

Abastecimento - CEASAS; supermercados, hipermercados, atacadões, centros comerciais; 

Centros de Distribuição – CDD - hotéis, motéis e grandes condomínios. 

 Deste modo, a questão problema desta pesquisa pode ser assim formulada: - Em 

conformidade com a Lei 12.305/2010, quais seriam as possibilidades e as dificuldades 
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encontradas para a implantação e padronização da gestão de resíduos sólidos nos hotéis da 

RMRJ? 

1.2 Objetivo Geral e Específicos 

Buscando responder à questão problema dessa pesquisa, estabeleceu-se o seguinte 

objetivo geral: verificar a padronização da gestão de resíduos sólidos, conforme a Lei 

12.305/2010, em dois hotéis de grande porte da RMRJ, apresentando os seus desafios e aspectos 

facilitadores.  

Para o alcance do objetivo geral, foram formulados os seguintes objetivos específicos: 

a. Levantar as principais razões de se trabalhar a gestão de resíduos sólidos nos hotéis 

de grande porte da RMRJ, em conformidade com a Lei 12.305/2010, e dessa forma 

explicar a padronização da gestão; 

b. Avaliar a importância do uso dos relatórios do Global Reporting Initiative – GRI, 

instituição global independente e sem fins lucrativos, como forma de participação 

aos stakeholders e à sociedade em geral; 

c. Avaliar a estratégia do marketing verde na rede hoteleira rumo ao desenvolvimento 

sustentável; 

d. Elaborar um diagnóstico do processo da gestão de resíduos sólidos em dois hotéis 

de grande porte da RMRJ;  

1.3 Justificativa 

Não há hoje na rede hoteleira da RMRJ uma gestão de resíduos sólidos padronizada, nem 

um modelo padrão de relatório de sustentabilidade, dificultando a compreensão dos 

colaboradores dos hotéis que atuam nos processos da coleta seletiva, assim como, da 

participação aos stakeholders1 e à sociedade; se o hotel pratica uma gestão adequada, 

destinando corretamente os resíduos sólidos para a cadeia da reciclagem. 

Nos grandes centros urbanos, onde a coleta diária de lixo pelo poder 
público é uma rotina, existe um bom volume de informações sobre 

consumo ambientalmente responsável, minimização de resíduos 

sólidos - meta dos três R’s: reduzir, reutilizar, reciclar - e coleta seletiva 
de lixo. Apesar disso, as práticas da população pouco têm evoluído. 

                                                             
1 Stakeholders – grupos ou pessoas interessadas (clientes, fornecedores, funcionários, acionistas, além disso, 

comunidades locais, formadores de opinião, grupos sociais, grupos profissionais e sindicatos).  
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Alguns desses conhecimentos adquiridos no dia a dia dos grandes 

centros, organizados e bastante difundidos, inclusive, aplicam-se 

especificamente à hotelaria (COSTA, 2007, p.13). 

Esse estudo se limita a estudar a padronização da gestão de resíduos sólidos em dois hotéis 

de grande porte da RMRJ. Desse modo, será dada ênfase às práticas de gestão de resíduos 

sólidos atualmente realizados, em dois hotéis de grande porte, sendo um hotel de bandeira 

nacional e o outro de bandeira internacional, ambos localizados na RMRJ. Portanto, um estudo 

que trata da padronização da gestão de resíduos em conformidade com a Lei 12.305, de dois de 

agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS alterou a Lei 

no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e deu outras providências (BRASIL, 2010).  

Buccolo (2014) conta que o decreto prevê que aquele que lançar resíduos sólidos em 

desacordo com as exigências, bem como aquele que, tendo obrigação de dar destinação 

ambientalmente adequada a produtos, subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias 

quando assim determinar a Lei ou ato normativo, deixar de fazê-lo, ficará sujeito à multa 

administrativa no valor mínimo de cinco mil reais (art. 62).  

Além disso, o Ministério do Turismo apresentou um novo Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem - SBCLASS, e um dos requisitos necessários é a coleta 

seletiva de resíduos.  

As boas práticas de gestão de resíduos preconizam os chamados "3 R", que 

são reduzir, reutilizar e reciclar. Nem sempre há disponibilidade de facilidades 

para reciclagem. O empreendimento deve evidenciar a implementação da 
abordagem dos "3 R" no gerenciamento dos seus resíduos sólidos, de acordo 

com as boas práticas consagradas - por exemplo, coleta seletiva (BRASIL, 

2011). 

Sendo assim, ao estudar até que ponto os dois hotéis da RMRJ executam a gestão de 

resíduos sólidos, estaremos contribuindo para a responsabilidade compartilhada, a logística 

reversa, a promoção de emprego e renda (cooperativas), a conformidade com as leis ambientais 

vigentes e a sustentabilidade nas organizações hoteleiras. Além disso, a inclusão de ações 

ambientais na hotelaria promove um ótimo plano de marketing institucional, e atitudes 

sustentáveis entre os seus colaboradores e clientes. 

No próximo capítulo, a revisão teórica abordará a questão da sustentabilidade como uma 

premissa mundial, visto que uma visão global, no que tange minimizar os impactos negativos 

ao meio ambiente, é um diferencial na gestão pública e privada nos dias atuais. Além disso, 

serão apresentados nas subseções posteriores, a história do papel do lixo na limpeza urbana, o 
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estado da arte dos resíduos sólidos, assim como, a gestão de resíduos sólidos na rede hoteleira; 

e por fim, o Marketing verde que trata das questões socioambientais, da Responsabilidade 

Social Corporativa – RSC e dos Relatórios de Sustentabilidade – RS. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 A Nova Ordem Global e Sustentável 

2.1.1 Considerações Iniciais 

 Num mundo onde se prima pela conservação das espécies humanas e dos recursos 

naturais, que estão cada vez mais escassos, precisa-se cada vez mais inovar e repensar as 

práticas de gestão empresarial.  

 Como articula Barbieri (2013), sabemos que os problemas ambientais exigem soluções 

globais, e em busca dessa nova ordem, caminhamos rumo a uma nova consciência que promove 

constantemente acordos multilaterais, bem como, da participação de órgãos 

intergovernamentais, para administrá-los e mecanismos de ação internacional.  

Ao longo do século XX, foi criada uma série de instrumentos de gestão 
visando salvaguardar as condições ambientais na Terra. Entretanto, apenas nas 

últimas décadas essa temática emergiu como uma das mais importantes 

preocupações de governos de diversos países do mundo, o que possibilitou a 
institucionalização da ordem ambiental internacional que visa regular as 

relações humanas em caráter mundial, envolvendo temas relacionados ao 

ambiente por meio de protocolos e acordos multilaterais entre países e blocos 

de países (RIBEIRO, 2010). 

Como visto anteriormente, diversos congressos e eventos científicos vêm trabalhando o 

tema da gestão ambiental global, e dentro desse cenário externo, as organizações privadas e 

públicas devem se antecipar ao novo paradigma, elaborando novas técnicas de gestão e 

inovação empresarial ambiental. Para tanto, pode-se descrever que “Desenvolvimento 

sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). 

Nesse contexto, a gestão de resíduos sólidos se faz necessária nas organizações 

brasileiras, como forma de poupar e otimizar não somente o lucro das empresas com o reuso de 

algumas matérias primas, mas também, como forma de reduzir o impacto ambiental e promover 

um desenvolvimento sustentável. 

É considerada como parte integrante do modelo proposto a questão do 
gerenciamento ambiental e ecológico e seus reflexos no âmbito das 

organizações. Parte-se do pressuposto que as organizações que tomam 

decisões estratégicas integradas à questão ambiental e ecológica conseguem 

significativas vantagens competitivas, quando não redução de custos e 
incremento nos lucros a médio e longo prazos (ANDRADE, TACHIZAWA, 

CARVALHO, 2004, p. 15). 
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 Deste modo, o desenvolvimento sustentável do planeta deve ser pensado globalmente, 

pois, só a partir dos relacionamentos entre as empresas públicas e privadas de diversos países 

do mundo, as gerações futuras e os recursos naturais poderão ser preservados.  

2.1.2 O Desenvolvimento Sustentável Global 

 O futuro do nosso planeta depende essencialmente do planejamento das gerações atuais, 

preservando os recursos naturais para as futuras gerações.  

 “O desenvolvimento sustentável tem como ideal um desenvolvimento equilibrado, em 

que se dê a evolução socioeconômica, aplicando-se padrões e técnicas com menor impacto 

possível no meio ambiente” (SILVA, 2012, p. 31).  Esse desenvolvimento está pautado em três 

pilares básicos - ambiental, social e econômico - esse princípio busca fundamentalmente salvar 

os recursos naturais do planeta e preserva-los para as futuras gerações.  

 No relatório Brundtland2, o termo “desenvolvimento sustentável” foi cunhado 

pioneiramente da seguinte forma: 

[...] o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração 

atual, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem suas 

próprias necessidades; significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, 

atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de 
realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos 

recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.  

 Nesse rumo da sustentabilidade, as organizações têm contribuído desde o início da 

década de 1970, pensando e investindo na eliminação de desperdícios que visam a 

sobrevivência econômica em momentos de crise global; garantido produtividade e vantagem 

competitiva, aliada ao fator da sustentabilidade. Ao mesmo tempo, a sustentabilidade foi uma 

necessidade entendida pelas organizações público-privado. “A formulação de uma política de 

meio ambiente para o Brasil foi uma decisão de governo, tomada no começo da década de 1970, 

como uma resposta a pressões vindas do exterior” (ALMEIDA, 2002, p. 18).  

 Ainda, conforme Almeida (2002) até meados da década de 1970, não existia gestão 

empresarial ambiental no Brasil com o objetivo da aplicação de um conjunto de ações e políticas 

integradas que moldassem a relação homem-natureza. Nesse sentido, o entendimento da 

sustentabilidade ecológica ganha novas dimensões, de onde pode-se dizer, que o 

                                                             
2 O Relatório Brundtland é o documento intitulado “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), publicado em 

1987.  
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desenvolvimento sustentável se faz por pessoas, empresas e leis. Para tanto, apresenta-se a 

seguir uma linha do tempo, na qual, observa-se a evolução do homem nas temáticas da questão 

ambiental global.  

2.1.3 A Linha do Tempo da Sustentabilidade Global 

• 1945 - A expressão enviromenmental studies (estudos ambientais) entra para o 

vocabulário dos profissionais do ensino na Grã-Bretanha (DIAS, 2001, p. 31). 

• 1947 - Fundada na Suíça a União internacional para a Conservação da Natureza - IUNC. 

Foi a organização conservacionista mais importante até a criação do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA em 1912 (DIAS, 2001, p. 32). 

• 1950 - Nas universidades americanas já se discute o conceito de responsabilidade social 

empresarial (CEBDS, 2016). 

• 1958 - Criada a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza - FBCN (DIAS, 

2001, p. 32). 

• 1960 - Surge o ambientalismo nos Estados Unidos. Ocorrem reformas no ensino de 

ciências. Produzem-se materiais de ensino voltados as pesquisas (DIAS, 2001, p. 32). 

• 1968 - A delegação da Suécia chama a atenção da comunidade internacional para a 

crescente crise do ambiente humano, sendo a primeira observação oficial da necessidade 

de uma abordagem global para a busca de soluções contra o agravamento dos problemas 

ambientais (DIAS, 2001, p. 34). 

• 1972 - Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, cujo 

início, no dia cinco de junho, passou a ser comemorado como o Dia Mundial do Meio 

Ambiente. Criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA 

(CEBDS, 2016). 

• 1980 - Lester Brown fundador do Earth Policy Institute, cunha pela primeira vez o 

termo “Sustentabilidade” (CEBDS, 2016). 

• Em 1983 - O Secretário-Geral da ONU convidou a médica Gro Harlem Brundtland, 

mestre em saúde pública e ex-Primeira Ministra da Noruega, para estabelecer e presidir 

a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em abril de 1987, a 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2FNews%2Fdh%2Fhlpanel%2Fbrundtland-bio.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmvknOEAu2U6BpYB4PuND-yOlrgQ
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Comissão Brundtland, como ficou conhecida, publicou um relatório inovador, “Nosso 

Futuro Comum” – que traz o conceito de desenvolvimento sustentável para o discurso 

público. “O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as 

necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas 

próprias necessidades” (ONUBR, 2016). 

• 1992 - Conferência RIO-92 ou ECO-92, como ficou conhecida, teve como objetivos 

principais, examinar a situação ambiental do mundo e as mudanças ocorridas depois da 

Conferência de Estocolmo, identificar estratégias regionais e globais e tomar medidas 

necessárias com relação as questões ambientais (DIAS, 2001, p. 50). 

• 1997 – Instituição da Agenda 21 Brasileira pela Comissão de Política e 

Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 21 – processo de planejamento 

participativo para o desenvolvimento sustentável que tem como eixo central a 

sustentabilidade, compatibilizando a conservação natural, a justiça e o crescimento 

econômico (CEBDS, 2016). 

• 1997 - Assinatura do Protocolo de Quioto, documento que estabelece, para os países 

desenvolvidos signatários, metas de redução das emissões de gases de efeito estufa 

(CEBDS, 2016). 

• 1998 - Lei nº 9.605 de Crimes Ambientais. Um instrumento que garante a agilidade e a 

eficácia na punição aos infratores do meio ambiente. Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de consultas e atividades lesivas ao meio ambiente (CEBDS, 

2016). 

• 1999 - Criação do Índice Dow Jones de Sustentabilidade. É o primeiro índice global que 

acompanha o desempenho financeiro das companhias líderes em sustentabilidade em 

todo o mundo com papéis negociados na Bolsa de Nova York (CEBDS, 2016). 

• 2000 - Cúpula do Milênio da ONU, encontro realizado em Nova York. Deu origem à 

Declaração do Milênio, que define os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – 

metas concretas a serem atingidas pelos 191 estados membros da ONU até 2015 

(CEBDS, 2016). 

http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
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• 2001 - GRI disponibiliza suas diretrizes em português, com o objeto de divulgar no 

Brasil os resultados obtidos dentro do período relatado, no contexto dos compromissos 

da estratégia e da forma de gestão da organização (CEBDS, 2016). 

• 2002 - Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Cúpula 

do Milênio ou Rio+10. Ocorreu em Johannesburgo – África do Sul e teve como metas 

a implementação da Agenda 21 mundial e avaliação dos obstáculos encontrados 

para atingir as metas propostas na Eco-92 e dos resultados alcançados em dez anos 

(CEBDS, 2016). 

• 2005 - Lançamento do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial) da Bovespa – Bolsa 

de Valores de São Paulo. Acompanha o desempenho financeiro de empresas líderes em 

sustentabilidade com ações negociadas na Bovespa (CEBDS, 2016). 

• 2007 - O IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) publicou o 

quarto relatório de avaliação sobre mudanças climáticas, mostrando o avanço das 

pesquisas sobre mudanças do clima, que indicavam com maior nível de precisão os 

perigos crescentes do aquecimento global, tendo sido laureado com o Prêmio Nobel da 

Paz, juntamente com o ex-vice-presidente americano Al Gore (CEBDS, 2016). 

• 2010 - A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, é aprovada em 10 de março 

de 2010 (CEBDS, 2016). 

• 2012 - A Rio + 20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(CNUDS), foi realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012. O principal objetivo foi 

renovar e reafirmar a participação dos líderes dos países com relação ao 

desenvolvimento sustentável. O documento final – O Futuro que Queremos – tem como 

promessa a criação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que devem 

substituir os Objetivos do Milênio da ONU a partir de 2015 (CEBDS, 2016). 

• 2015 - Paris, França, a 21ª Conferência das Partes (COP-21) da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e a 11ª Reunião das Partes no 

Protocolo de Quioto (MOP-11). A Conferência das Partes (COP), constituída por todos 

os Estados Partes, é o órgão decisório da Convenção. Reúne-se a cada ano em uma 

sessão global onde as decisões são tomadas para cumprir as metas de combate às 

mudanças climáticas. As decisões só podem ser tomadas por unanimidade pelos Estados 
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Partes ou por consenso. A COP realizada em Paris será a vigésima primeira, portanto 

“COP21”. Esta Convenção-Quadro é uma convenção universal de princípios, 

reconhecendo a existência de mudanças climáticas antropogênicas – ou seja, de origem 

humana – e dando os países industrializados a maior parte da responsabilidade para 

combatê-la (ONUBR, 2016). 

 Com a realização da Conferência Internacional sobre Mudança Climática - COP 21, a 

qual foi realizada, em Paris, França, em dezembro de 2015, estão em alta as propostas 

empresarias para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Conforme Jucon (2015), no mês de 

setembro de 2015 o governo brasileiro anunciou durante a Cúpula das Nações Unidas, na sede 

da Organização das Nações Unidas - ONU, em Nova York, EUA, a sua posição quanto ao novo 

acordo sobre as mudanças climáticas que devem ser adotadas por conta da reunião da COP21. 

Com esta iniciativa o país alinhou-se as 137 nações que, dentro do prazo, apresentaram suas 

propostas, assumindo o compromisso empresarial de diminuir o aquecimento global. 

 Visto isso, conclui-se que o desenvolvimento sustentável é uma ação conjunta de todos, 

só a partir da responsabilidade compartilhada o planeta será poupado, e os recursos naturais 

prosperarão. Por esta razão, os resíduos sólidos precisam ser geridos nos domicílios, nas 

organizações e nas áreas urbanas. 

[...], mas não acho que é só eles. Somos nós também. Tome o lixo. Onde moro, 
não me custa nada: eu posso jogar tanto quanto quiser. Por que eu deveria 

mesmo me preocupar com a reciclagem? Isso exige esforço. A falha fatal neste 

pensamento é que não há atividades humanas sem externalidades, e estas estão 
se acumulando a taxas insustentáveis. O lixo pode ser livre para você e para 

mim, mas não é gratuito para nós. O que cada um de nós pode pagar o nosso 

planeta não pode. Nós temos que pensar além de nossas necessidades 
individuais porque nossos comportamentos micros estão criando a destruição 

macro3 “texto traduzido” (MINTZBERG, 2015, p. 25, tradução da autora). 

2.1.4 Novas Diretrizes Globais 

 As propostas serão a contribuição do Brasil e dos países desenvolvidos para uma gestão 

universal, na qual todos os países estejam alinhados numa única visão ambiental. Nesse 

                                                             
3 […], but don’t think it’s just them. It’s us too. Take garbage. Where I live it costs me nothing: I can throw out as 

much as I like. Why should I even bother with recycling—that takes effort. The fatal flaw in this thinking is that 

there are no human activities without externalities, and these are accumulating at unsustainable rates. Garbage 

may be free for you and me, but it’s not free for us. What each of us can afford our planet cannot. We have to think 

beyond our individual needs because our micro behaviors are creating macro destruction (MINTZBERG, 2015, 

p. 25). 
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contexto a política, a educação ambiental e a globalização precisam caminhar na mesma 

direção, visando um desenvolvimento sustentável universal. 

 Conforme Dias (2001), com o advento dos transportes e, nos últimos tempos, das 

informações – muito além do que se previu para um mundo globalizado – as relações humanas 

e ambientais sofreram mudanças de uma forma acelerada, e para isso, é necessário o 

alinhamento da comunicação sobre as ações que estão sendo implementadas em cada parte do 

mundo. 

 Ainda segundo Dias (2001), dentre as modificações globais que viemos vivendo, muito 

está relacionado ao crescimento populacional humano aliado ao consumo desenfreado, o que 

causa impactos negativos irreversíveis ao planeta terra.  

 Para tanto, medidas globais são necessárias, e uma delas, tem sido as leis que contribuem 

para o controle do uso dos recursos naturais do planeta, como é a Lei 12.305/2010, que instituiu 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, como forma de tratamento e reaproveitamento 

dos resíduos gerados pelos cidadãos brasileiros, empresas públicas e privadas.  

2.1.5 Considerações Finais 

 Para que o objetivo de um planeta sustentável seja possível, as empresas privadas e 

públicas têm revisto os seus valores e apostado numa gestão sustentável pautada nos três pilares 

básicos: econômico, social e ambiental. A mudança de hábito e os costumes do padrão de 

consumo é uma pratica diária no exercício de uma nova era global. 

A reavaliação da economia não é uma tarefa meramente intelectual, mas 
deverá envolver profundas mudanças em nosso sistema de valores. A própria 

ideia de riqueza, que é central para a economia, está inextricavelmente ligada 

às expectativas, valores e estilos de vida humanos. Definir riqueza dentro de 
um contexto ecológico significará transcender suas atuais conotações de 

acumulação material e conferir-lhe o sentido mais amplo de enriquecimento 

humano (CAPRA, 2006, p. 222).  

 No próximo item será apresentada a história do lixo na limpeza urbana, pois, “mesmo 

nas mais simples atividades humanas produzimos lixo” (EINGENHEER, 2009, p. 15). Desta 

forma, será apresentada a importância do papel do lixo, que está inserido no dia a dia dos seres 

humanos e a sua evolução até os dias atuais, num contexto de matéria prima a ser reutilizada e 

poupada para as gerações futuras. 
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2.2 O Papel do Lixo na Limpeza Urbana  

2.2.1 Considerações Iniciais 

 Qual é o papel do lixo na limpeza urbana e o que é de fato lixo? Jardim e Wells (1995, 

p. 23) definem lixo como “[...] os restos das atividades humanas, considerados pelos geradores 

como inúteis, indesejáveis ou descartáveis”. 

 O lixo faz parte da humanidade desde o início da vida na terra. O homem para sobreviver 

e subsistir precisa produzir e, para isso, utiliza os recursos naturais que são extraídos da 

natureza.  

Desde que o mundo é mundo, o homem gera lixo. Na arqueologia, ele é 
chamado de vestígio, e os mais antigos foram encontrados na África do Sul, 

com cerca de 140 mil anos de idade. Com o advento das cidades, desde a 

antiguidade o acúmulo de lixo foi encarado como um problema. Em Atenas, 
por exemplo, há registro de que, no ano 500 a.C., tenha sido criado o primeiro 

lixão municipal. Essa é uma prática que foi se aperfeiçoando ao longo da 

história da civilização ocidental, chegando até os dias de hoje (SANCHES, 
2014, p.3). 

 Com o passar dos anos o planeta tem sido impactado negativamente devido aos excessos 

de consumo e extração dos recursos naturais. A sociedade moderna consome a cada dia mais, 

e o lixo gerado cresce proporcionalmente ao crescimento da população, tudo isso, somado a 

falta de tratamento de resíduos faz com que as doenças apareçam e o meio ambiente fique 

sujeito a fontes de contaminação. “Com o padrão mais elevado de consumo e as pessoas 

vivendo mais tempo, aumenta a necessidade de investimentos na infraestrutura de distribuição 

de água, redes de esgoto e coleta e reciclagem de lixo” (CEMPRE, 2013, p. 32). 

 Por essa razão, o lixo não é lixo, e sim matéria-prima, pois, quando separados e 

classificados por tipos de resíduos, podem ser tratados e reaproveitados, gerando novos 

produtos. 

Até o início do século passado, o lixo gerado – restos de comida, excrementos 

de animais e outros materiais orgânicos – reintegrava-se aos ciclos naturais e 
servia como adubo para a agricultura. Mas com a industrialização e a 

concentração da população nas grandes cidades, o lixo foi se tornando um 

problema BRASIL (2014). 

 

 Ainda, segundo BRASIL (2014), não tratar o lixo implica em diversas consequências 

negativas ao meio ambiente, tais como custos cada vez mais altos para coleta e tratamento do 

lixo, dificuldade para encontrar áreas disponíveis para a destinação final dos resíduos e 

desperdícios de matérias-primas. Outros fatores que impactam negativamente o planeta quando 
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o lixo é gerado pelas sociedades modernas, e não tratado, são a contaminação do solo, ar e água, 

a proliferação de vetores que transmitem diversas doenças, entupimento das redes de drenagem 

urbana que provocam enchentes nas cidades, e, por consequência a degradação do meio 

ambiente. Sendo assim, o lixo ganhou vulto nos assuntos públicos e privados, e a cada dia, se 

faz necessário conhecer a história do lixo e entender a distinção entre o que é o lixo que decorre 

de nossas atividades diárias, ou, dejetos que são produtos do nosso metabolismo vivo. 

2.2.2 O lixo desde a antiguidade até a modernidade 

 A história do lixo é tão antiga quanto a existência humana. Nos primórdios o lixo era 

mínimo e composto basicamente de matéria orgânica dos restos dos alimentos vegetais e 

animais, assim como dos dejetos humanos. “Essa proximidade das pessoas com o lixo era, até 

meados do século XIX, percebida e vivida como algo, se não natural, pelo menos pouco 

problemático” (MIZIARA, 2008, p. 4). 

 Porém, o homem não se preocupava com o lixo. Com o passar do tempo as sociedades 

foram se desenvolvendo e o homem passou a distinguir melhor o lixo produzido por ele próprio. 

 Como explica Eigenherr (2009, p. 15), 

É preciso ter presente que somente a partir da segunda metade do século XIX 

se passa a distinguir claramente entre lixo (resíduos sólidos) e águas servidas 

(fezes, urina, etc.), quando estas passam a ser coletadas separadamente através 
do esgotamento sanitário. Mas nem sempre foi assim.  

 O mesmo autor acrescenta que desde tempos bastante remotos o homem sente 

dificuldade de conviver com o mau cheiro e o lixo.  Por esta razão, o homem desde a antiguidade 

segregava o lixo, e já, havia indícios de reaproveitamento do lixo orgânico na agricultura que 

era utilizado como adubo.  

No século XVIII, com a Revolução Industrial, as máquinas a vapor 
intensificaram a produção de mercadorias e o consumo foi incentivado. As 

populações migraram para os centros urbanos, em busca de trabalho, melhores 

salários e outras condições de vida. À medida que o consumo de bens 
aumentava a produção de lixo também crescia. Assim, o acúmulo de resíduos 

passou a ser um problema (GUIMARÃES e BARBOSA, 2011, p.15). 

 Com a evolução dos tempos e após a revolução industrial o homem passou a consumir 

mais produtos industrializados e ter mais dificuldades de fazer o reaproveitamento. É chegada 

a modernidade, e com o maior volume de lixo produzido nas grandes cidades, a limpeza urbana 

passa a ser uma prioridade da gestão pública, visto que, o homem produz e consome em maior 

intensidade.  
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 Conforme (EIGENHERR, 2009, p. 17),  

Documentado, enaltecido, pois, costuma ser o que resulta da produção 
humana, o que se destina ao consumo. Não o que sobra, o que se corrompe, se 

deteriora e se estraga, tornando-se lixo, com a implacável atuação no tempo. 

Ao abastecer as cidades com água, alimentos e materiais que serão 
processados e consumidos, temos necessidade de providenciar também o seu 

“desabastecimento”.   

 Todavia, apesar do lixo se tornar um tema de suma importância na modernidade, não é 

bem visto pela maior parte da sociedade. Lixo e dejetos são coisas indesejadas para o ser 

humano. Porém, ele precisa extrair os recursos naturais e consumir, logo produz lixo. É um 

ciclo natural, do qual não há escape.  

Devemos estar atentos ao fato de que a indicação da existência histórica de 

práticas e técnicas específicas para a limpeza urbana, assim como regras e 

legislação não indicam necessariamente a sua aplicação generalizada. A 

repetição de decretos e o endurecimento de penas em determinadas épocas 
podem ser indicadores da ineficácia dos processos utilizados e mesmo da 

adequação da população a eles. O Brasil mesmo pode ser tomado como 

exemplo contemporâneo: se concentrarmos nossa atenção apenas nos sistemas 
de coleta e tratamento de lixo existentes em algumas cidades (notadamente 

nos grandes centros) e na tecnologia disponível, teremos uma visão distorcida 

do trato de resíduos sólidos no país como um todo. O fato de termos 

conhecimento de espaços organizados pode levar-nos a esquecer outros não 

organizados e vice-versa (EIGENHERR, 2009, p. 20). 

 Como consequência de o lixo não ser bem visto pelo homem, a questão não desperta 

interesse. Porém, nas últimas décadas, o lixo vem se tornando tema entre os principais 

ambientalistas e as empresas públicas e privadas têm sido cobradas a apresentarem soluções 

para o tratamento dos resíduos. Como lembra Eigenherr (2009, p. 21), “As formas de coleta, 

destino e tratamento de lixo e dejetos não se dão linearmente na história e até numa mesma 

época não ocorrem de igual modo”.  

 Entretanto, muitos programas e projetos públicos que tratam do lixo não são vistos como 

prioridades, e a falta de conscientização por parte das sociedades subestima a importância do 

papel do lixo na prosperidade do planeta.  

 Como relatado por Antonio e Gomes (2008), os resíduos sólidos surgem como um 

problema, principalmente nos centros urbanos, pois, devido ao crescimento e a concentração 

da população, nem sempre, conta com um sistema de gerenciamento de resíduos adequado, e a 

destinação final acaba sendo feita em áreas sem controle e/ou tratamento. 

 Layragues (2002) esclarece esta questão, explicando que o lixo ultimamente vem sendo 

apontado como um dos principais temas entre os ambientalistas, chegando ao ponto de se tornar 
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prioridade em programas de educação ambiental nas escolas brasileiras. Visando a necessidade 

de se repensar a redução do consumo e o reuso do lixo, formulou-se a pedagogia dos três Rs - 

Reutiliza, Reduzir e Reciclar - que, além, de ser uma prática de melhoria contínua dos 

processos, é também uma prática de educação continuada.  

          Desta forma, a questão do tema “lixo”, assim como os princípios ligados à educação 

ambiental e a sustentabilidade do nosso planeta deve fazer parte da consciência dos diversos 

públicos, e nesse caminho trilhado situa-se a evolução do lixo na limpeza urbana do Brasil. 

2.2.3 A evolução do lixo na limpeza urbana do Brasil a partir do século XX 

 Uma das preocupações da sociedade moderna é a grande quantidade de lixo que é 

produzida, pois, a população mundial aumenta paulatinamente a cada ano e, por consequência, 

a limpeza urbana surge como uma necessidade básica na gestão pública.    

Em 2011, atingimos a marca de sete bilhões de habitantes no planeta. Esse 

crescimento populacional é preocupante já que ele vem acompanhado de 

inúmeros problemas como o aumento da produção de bens, um maior 
consumo e, é claro, uma maior produção de lixo! Em 2010, apenas no Brasil, 

foram produzidas mais de 60 milhões de toneladas de lixo - quantidade que 

poderia encher 53 Maracanãs! (GUIMARÃES e BARBOSA, 2011, p.17). 

 Um dos problemas de se tratar o lixo é quem se responsabilizará por ele. O lixo urbano 

é responsabilidade compartilhada, ou seja, de todos os cidadãos, empresas e poder público. 

 Entretanto, essa difícil tarefa há anos é atribuída às menores classes sociais no Brasil e 

no mundo. 

A repugnante tarefa de carregar lixo e os dejetos da casa para as praças e praias 

era geralmente destinada ao único escravo da família ou ao de menor status 

ou valor. Todas as noites, depois das dez horas, os escravos conhecidos 
popularmente como “tigres” levavam tubos ou barris de excremento e lixo 

sobre a cabeça pelas ruas do Rio (KARASCH, 2000, p. 266). 

 

 Com o passar dos tempos a população brasileira entende o papel do lixo no cenário 

socioambiental. A evolução do lixo na limpeza urbana do Brasil inicia a sua trajetória por volta 

das décadas de 1970 e 1980, quando o consumo nas famílias teve um acréscimo, e o lixo 

domiciliar aumentou de forma que o lixo urbano começou a criar problemas de doenças, 

entupimentos de redes pluviais, mau cheiro e poluição, se não coletado e destinado 

corretamente.  

[...] o quadro atual resulta do debate intensificado nas décadas de 1970 e 1980, 
quando os riscos da poluição, do desperdício e do uso excessivo de recursos 

naturais municiavam as ações ambientalistas. Logo, a questão entrava para a 

agenda de governos e empresas (CEMPRE, 2013, p. 9). 
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 De acordo com EIGENHERR (2009), a limpeza no Brasil encontra dificuldades para se 

estabelecer num panorama amplo e sistemático, que funcione com eficácia, pois o país se 

desenvolveu de forma muito desigual e, até hoje, guarda diferenças regionais, culturais e de 

renda. 

 Essa desigualdade cultural entre as cidades brasileiras não facilita a disseminação da 

educação ambiental e da importância de se tratar o lixo, culminando em problemas sanitários 

graves. Para Mucelin e Bellini (2008), a vida no cotidiano muitas vezes mascara circunstâncias 

visíveis, mas não perceptíveis.  

Quanto mais lixo, mais problemas. O aumento na geração de resíduos sólidos 

tem várias consequências negativas: custos cada vez mais altos para coleta e 
tratamento do lixo; dificuldade para encontrar áreas disponíveis para sua 

disposição final; grande desperdício de matérias-primas. Por isso, os resíduos 

deveriam ser integrados como matérias primas nos ciclos produtivos ou na 

natureza. Outras consequências do enorme volume de lixo gerado pelas 
sociedades modernas, quando o lixo é depositado em locais inadequados ou a 

coleta é deficitária, são: • contaminação do solo, ar e água; • proliferação de 

vetores transmissores de doenças; • entupimento de redes de drenagem 
urbana; • enchentes; • degradação do ambiente e depreciação imobiliária; 

doenças (BRASIL, 2005, p. 113). 

 Esse ato rotineiro do ser humano acaba muitas vezes dificultando uma mudança de visão 

para uma nova realidade necessária, como é caso do saneamento urbano, no que tange a 

mudança de mentalidade para o tratamento do lixo que é produzido por cada indivíduo; seja o 

lixo domiciliar, comercial ou urbano. 

O Brasil procurou introduzir técnicas no tratamento de lixo – ao longo do 

século XX – como a alternativa da incineração, usinas de triagem e 

compostagem – aproveitamento da parte orgânica para compostagem e outra 
para reciclagem – porém todo esse processo de coleta ficou difícil obterem-se 

materiais de boa qualidade com a grande quantidade do refugo 

(EIGENHERR, 2009, p.102). 

 Sendo assim, “para viabilizar a mudança cultural proposta, é importante que a população 

se sensibilize com os problemas decorrentes da geração do seu lixo cotidiano” (ABREU e 

TAVARES, 1998, p. 2).  

 Por consequência do aumento do consumo industrial, desde a década de 1980, o 

brasileiro tem produzido muito lixo. O consumo cotidiano de produtos industrializados é 

responsável pela contínua produção de lixo, e a intensidade é tal, que não é possível conceber 

uma cidade que não considere a importância do tratamento dos resíduos sólidos e a correta 

disposição final (MUCELIN e BELLINI, 2008).  
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 Esse aumento do consumo de produtos industrializados e a resultante produção de lixo 

revelam um cenário assustador para o ambientalista. Os índices de geração de Resíduos Sólidos 

Urbanos – RSU no Brasil revelam um total anual de 79,9 milhões de toneladas no país, 

apontando um crescimento inferior aos registrados em anos anteriores, segundo ABRELPE 

(2015). Ainda assim, a comparação entre a quantidade de RSU gerada nos últimos anos no 

Brasil e o montante coletado em 2015, resulta num índice de cobertura de coleta de 90,8%, 

somadas todas as regiões do país, resultando em cerca de 7,4 milhões de toneladas de resíduos 

sem coleta que acabam não sendo destinados corretamente, provocando um desgaste ao solo e 

ao meio ambiente. 

 Entretanto, conforme ABRELPE (2015), a disposição final dos resíduos destinados de 

forma correta teve um aumento significativo em 2015, cerca de 42,6 milhões de toneladas de 

RSU, ou 58,7% do lixo coletado seguiram corretamente para os aterros sanitários. 

[...] registrou-se aumento também no volume de resíduos enviados para 

destinação inadequada, com quase 30 milhões de toneladas de resíduos 
dispostas em lixões ou aterros controlados, que não possuem o conjunto de 

sistemas e medidas necessários para proteção do meio ambiente contra danos 

e degradações. A prática da disposição final inadequada de RSU ainda ocorre 
em todas as regiões e estados brasileiros, e 3.326 municípios ainda fazem uso 

desses locais impróprios (ABRELPE, 2015, p. 18). 

 Com o agrave dos problemas ocorridos pela produção do lixo urbano, a sociedade 

brasileira inicia uma reflexão sobre a questão socioambiental, e os temas sobre meio ambiente 

passam a fazer parte do cotidiano da população. Tanto as empresas públicas, quanto as privadas 

tomam iniciativas para minimizar o impacto negativo ao meio ambiente através de discussões 

sobre temas globais. A discussão de temas globais, tais como as mudanças climáticas, pegada 

ecológica, poluição do solo, assim como questões locais e cotidianas como a qualidade de vida 

urbana, as escolhas de consumo e a descartabilidade, pode ser de extrema valia para a 

sensibilização, o envolvimento e a mobilização dos atores na direção da participação e do apoio 

às ações implementadas (IPEA, 2014).  

Dessa forma, o lixo urbano atinge de forma mediata e imediata os valores 

relacionados com saúde, habitação, lazer, segurança, direito ao trabalho e 

outros componentes de uma vida saudável e com qualidade. Além de atingir 

o meio ambiente urbano, verificamos que o lixo é um fenômeno que agride 
também o próprio meio ambiente natural (agressão do solo, da água, do ar), 

bem como o cultural, desconfigurando valores estéticos do espaço urbano 

(FIORILLO, 2009, p. 257). 
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 Contudo, conclui-se que o lixo urbano faz parte do cotidiano humano e atinge 

diretamente a saúde pública, além disso, causa impacto negativo no meio ambiente, se não for 

tratado e destinado corretamente.  

2.2.4 O lixo no cotidiano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ 

 Com base nos possíveis efeitos das mudanças climáticas, o Rio de Janeiro, que é uma 

cidade e capital, deve pensar em medidas de mitigação aos efeitos estufa e nos problemas 

ambientais. Conforme Eigenherr (2009), no início da década de 1930, ainda havia muita 

atividade agrícola e pequenas fazendas que aproveitavam os restos de resíduos orgânicos como 

forma de adubo. Além disso, os centros urbanos eram mais limpos já que havia menos consumo 

e menos produção de lixo, como exemplificam as (figuras 1 e 2):  

Figura 1 - O lixeiro, carroça usada na área rural do Rio de Janeiro em 1930 

 

Fonte: Eigenherr (2009). 
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Figura 2 - Limpeza Pública na cidade do Rio de Janeiro em 1928 

 

Fonte: Eigenherr (2009). 

 Conforme Eigenheer (2009, p. 93) “O Rio de Janeiro não é apenas uma das cidades mais 

antigas do Brasil; foi capital da colônia, do Império e da República. As conquistas e dificuldades 

nela encontradas são emblemáticas das que podemos encontrar no país como um todo”. 

 Com o passar dos anos, as grandes cidades brasileiras começam a compreender que um 

bom sistema de limpeza urbana precisa praticar a coleta seletiva de lixo. A coleta seletiva, 

“Consiste na separação, ainda na fonte geradora, de materiais que podem ser reutilizados, 

reciclados ou, no caso da fração orgânica, compostados. É uma prática decisiva na gestão dos 

resíduos sólidos” (EIGENHEER, 2009, p. 126). 

  Ainda, segundo Eigenherr (2009), a coleta seletiva de lixo só é implantada no Estado do 

Rio de Janeiro, a partir de 1985, iniciando no bairro de São Francisco, Niterói. Foi uma 

iniciativa do centro comunitário de São Francisco (associação de moradores) e da Universidade 

Federal Fluminense – UFF, como ilustrado na (figura 3):  
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Figura 3 - Estagiária da UFF (à esquerda) orienta os coletores no atendimento à moradora, 

bairro de São Francisco, Niterói - RJ, 1985 

 

Fonte: Eigenherr (2009). 

 Com diversas campanhas públicas e privadas a consciência da população da RMRJ 

começava a mudar. 

A cidade, representada pelo simpático personagem Sujismundo, é construída pelos 

hábitos de um povo, e esses hábitos serviriam de termômetro para medir o grau de 

desenvolvimento desse povo, da cidade e da nação. No início do século XX, as 

medidas técnicas tomadas para destinar o lixo eram representativas do grau de 

civilidade da cidade. Agora, fazia-se necessário que os habitantes colaborassem para 

que a cidade fosse não só civilizada, mas também desenvolvida. Nesse sentido, a 

década de 1970 é um marco para a história do lixo no Brasil (MIZIARA, 2008. p. 12). 

 Como resultado dos debates sobre o lixo, a Presidência da República sanciona o decreto 

7.404/2010 que regulamenta a lei nº 12.305, de dois de agosto de 2010, que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá 

outras providências. Nas disposições preliminares o Art. 1º deste Decreto estabelece normas 

para execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de que trata a Lei no 12.305, de dois 

de agosto de 2010.  E o Art. 2º a Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política 

Nacional do Meio Ambiente e articula-se com as diretrizes nacionais para o saneamento básico 

e com a Política Federal de Saneamento Básico, nos termos da Lei no 11.445, de cinco de 

janeiro de 2007, com a Lei no 11.107, de seis de abril de 2005, e com a Política Nacional de 
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Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 2010). 

  

 Contudo, diversos problemas são ocasionados pela falta de saneamento básico nas 

cidades, e por esse motivo, as empresas públicas e privadas da RMRJ têm como premissa a 

prática da coleta seletiva do lixo e a destinação correta dos resíduos sólidos. Um dos maiores 

problemas ocorridos, nos últimos anos, nos grandes centros urbanos da RMRJ são as chuvas 

fortes que juntamente com a falta de saneamento, encontra problemas de entupimentos nas 

redes pluviais ocasionando enchentes e diversos outros problemas socioambientais.  

As inundações ocorreram, predominantemente, em áreas urbanas 

naturalmente inundáveis por cursos d’água (61% dos municípios com 
declaração de ocorrência de inundações). Foram associadas, principalmente, 

a obstrução de bueiros e de bocas de lobo (45% dos municípios com este 

problema ambiental), a ocupação intensa e desordenada do solo (43% dos 

municípios), e a outras causas - obras inadequadas, dimensionamento 
incorreto do projeto, lançamento de lixo (IBGE, 2011).  

 Sendo assim, a coleta seletiva de lixo, assim como uma adequada gestão de resíduos 

sólidos urbanos se torna uma necessidade nos tempos atuais. 

Embora a grande maioria dos municípios brasileiros disponha do serviço de 

coleta de lixo, pouco mais da metade (50,8%) o destina para vazadouros a céu 
aberto (lixões). Apesar disso, houve um decréscimo em relação ao ano de 

2000, quando o percentual era 72,3%. Ao analisar este indicador por estrato 

populacional, mais da metade dos municípios pequenos destinavam seus 

resíduos para lixões (52% dos municípios com até 20 mil habitantes, 53% dos 
municípios entre 21 e 100 mil habitantes). Trata-se de um grande desafi o a 

ser enfrentado, pois a disposição inadequada do lixo pode causar poluição das 

águas e do solo, bem como problemas de saúde, sobretudo para os catadores 
de lixo (IBGE, 2011). 

 A coleta seletiva de lixo tem-se expandido nos últimos anos, pois, além de ser necessária 

para diminuir o volume de lixo produzido pela população, é também, a maneira mais viável de 

fazer a destinação correta dos resíduos sólidos. A seguir, no gráfico comparativo apresentado 

pela ABRELPE, percebe-se que entre os anos de 2014 a 2015, a evolução da coleta seletiva é 

maior nas regiões sul e sudeste do Brasil (figura 4):  
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Figura 4 - Distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva no Brasil 

 

Fonte: ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2015). 

 Nesse contexto, a Lei 12.305/2010 que instituiu a política nacional dos resíduos sólidos 

vem contribuir para a correta gestão dos resíduos sólidos urbanos, através desse olhar 

legislativo, as empresas comerciais iniciam uma nova estratégia de gestão ambiental 

empresarial e começam a se preocupar com a sustentabilidade. Para ampliar essa reflexão, é 

importante lembrar que os Resíduos Sólidos Urbanos – RSU é de responsabilidade pública e, 

portanto, há companhias de limpeza urbana para cada município. Na (figura 5) um exemplo de 

companhia de limpeza urbana domiciliar para o município do Rio de Janeiro. 

Figura 5 - Coleta Seletiva de lixo da COMLURB – lixo domiciliar 

 

Fonte: COMLURB (2016). 

 Entretanto, os resíduos sólidos gerados pelas empresas comerciais são de 

responsabilidade do próprio gerador, ou seja, do estabelecimento comercial que deve 
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desenvolver um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, conforme a exigência 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei 12.305/2010.  

 No próximo item, será apresentado o estado da arte dos resíduos sólidos, como forma 

de discussão de como os resíduos devem ser tratados para um melhor aproveitamento dos 

recursos naturais do planeta.   

2.3 O Estado Da Arte da Gestão de Resíduos 

2.3.1 Considerações Iniciais 

De acordo, com Barbieri (2013) entende-se por gestão ambiental empresarial, diferentes 

atividades administrativas e operacionais que são desempenhadas numa organização privada 

ou pública, e que abordem e enxerguem os problemas ambientais, os quais são oriundos das 

suas práticas e funções diárias ou que possam trazer malefícios futuros à sociedade local.  

Para antecipar os riscos e mitigar os problemas recorrentes na gestão empresarial 

ambiental, as empresas costumam utilizar um Sistema de Gestão Ambiental - SGA que requer 

a formulação de diretrizes, definição de objetivos, coordenação de atividades e avaliação dos 

resultados da gestão implantada na empresa. Uma das grandes vantagens de se utilizar um SGA 

é o de obter melhores resultados com menos recursos empregados ao longo das ações que 

devem ser planejadas e coordenadas. 

O SGA é um componente do sistema global de gestão da organização, que 

inclui a estrutura funcional, as atividades de planejamento, as 
responsabilidades, as práticas, os processos, os procedimentos e os recursos 

para definir, aplicar, consolidar, rever e manter a política ambiental. Esta 

última envolve os objetivos e princípios globais de ação da organização em 

matéria ambiental, incluindo a observância de todas as disposições legais 
pertinentes e o empenho na melhoria contínua do comportamento ambiental 

(BARBIERI, 2013, p. 150). 

Quanto aos requisitos do SGA, além da política ambiental, eles devem atender as normas 

e os regulamentos da ISO 14001 como será abordado mais adiante. 

2.3.2 Breve Histórico do Gerenciamento de Resíduos 

“Os resíduos sólidos têm sido negligenciados tanto pelo poder público, como pelos 

legisladores e administradores, devido provavelmente à ausência de divulgação de seus efeitos 

poluidores” (MACHADO, 2016, p. 577).  

Mesmo nas mais simples atividades humanas produzimos lixo. Isto se dá tanto 

na preparação como ao fim da vida útil daquilo que é processado. Ao 



 48 

prepararmos nossos alimentos, por exemplo, sobram cascas, folhas, peles, etc 

e, ao final, ossos, sementes e etc. O metabolismo de nosso corpo, por sua vez, 

produz dejetos (fezes, urina, secreções diversas). Tanto o lixo como os dejetos 
devem ser segregados e destinados a locais onde não criem problemas para as 

atividades comunitárias. Ao fim de nossa existência, deixamos nossos restos 

mortais, nosso corpo (EIGENHEER 2009, p.15). 

A cada dia, o volume dos resíduos sólidos no Brasil, aumenta devido ao incremento do 

consumo de produtos industrializados que vêm revestidos em embalagem.  Na hotelaria não é 

diferente, pois não são consumidos somente os produtos para limpeza e para toda a operação 

de serviços do hotel, são oferecidos também aos hóspedes, produtos industrializados que são 

disponibilizados nos frigobares das unidades habitacionais. 

Os resíduos precisam ser selecionados e coletados separadamente, destinando 

corretamente os resíduos orgânicos ao aterro sanitário, e os resíduos recicláveis às cooperativas 

que irão fazer a segregação dos resíduos e destina-las aos recicladores, fechando assim a 

logística reversa. Quando esse processo é feito de forma correta, o hotel emite um documento 

chamado “manifesto de resíduos”, documento esse regulado pelo Instituto Estadual do 

Ambiente - INEA, e está em conformidade com a Lei. 

Segundo Machado (2016), aquele que manuseia o resíduo, é o gerador, e deve iniciar o 

manifesto para cada específico rejeito perigoso. O manifesto opera como um tipo de plano de 

resguardo da responsabilidade em caso de violação no manejo ou na eliminação do rejeito4.  

INEA (2004), define o sistema de manifesto de resíduos, como: 

É o instrumento de controle que permite ao INEA conhecer e monitorar a 

geração, o transporte e a destinação final dos resíduos gerados no Estado do 
Rio de Janeiro e a ele estarão sujeitas todas as pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, geradoras, transportadoras e receptoras de 

resíduos, abrangidos pela diretriz INEA DZ-1310.R-7 - Sistema de Manifesto 
de Resíduos, aprovada pela Deliberação Ceca nº 4.497, de 03/09/2004 e 

publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de 21/09/2004.  

 A partir desse breve histórico do gerenciamento dos resíduos, cabe apresentar a 

promulgação da Lei n° 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

regulamentada pelo Decreto n° 7.404/2010, no qual, o governo do Rio de Janeiro deu início a 

um processo de articulação política, técnica, institucional, legal e educacional para a reversão 

                                                             
4 Conforme a alínea XV da Lei 12.305/2010 - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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do cenário da gestão de resíduos sólidos urbanos dos municípios do nosso Estado (BRASIL, 

2010). 

2.3.3 Resíduos Sólidos  

2.3.3.1. Conceituação e diferenciação 

 Inicialmente confunde-se lixo com resíduo, entretanto, lixo segundo Calderoni (2003, 

p.34) é “o conjunto de todas as coisas sem importância e que por isso as pessoas estão dispostas 

a descartá-las”. Já resíduos sólidos, conforme define BRASIL (2013), é todo material, objeto 

ou bem que é descartado resultante de atividades humanas em sociedade, e cuja destinação final 

se objetiva proceder, após tentativas de tratamento a algum local apropriado.  

 A NBR 10004 define os resíduos sólidos como sendo os:  

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades da 

comunidade 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 seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e 
economicamente inviável face à melhor tecnologia disponível (ABNT, 2004). 

 

 A Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, estabelece uma distinção entre o que 

é resíduo, ou seja, aquilo que tem valor econômico e que pode ser reciclado ou reaproveitado, 

e, rejeito - qualquer material considerado inútil após esgotadas as possiblidades de tratamento 

e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis (BRASIL, 

2012). 

O modelo brasileiro de reciclagem com inclusão social começou a ser forjado 
após a criação do CEMPRE, em março de 1992. Ao reunir empresas globais 

proativas nas questões ambientais que inspiravam leis e normas, a iniciativa 

marcou o início das ações organizadas para a gestão de resíduos urbanos no 
País, com ênfase na recuperação de embalagens e outros materiais pós-

consumo para retorno à produção industrial (CEMPRE, 2015). 

 Diante dos problemas ambientais e socioeconômicos resultantes da geração e do 

descarte inadequado dos resíduos sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

surge como o instrumento essencial para o gerenciamento de resíduos no Brasil. A PNRS, que 

foi instituída pela Lei 12.305/2010, tem como base alguns dos seguintes princípios, tais como, 

prevenção e precaução, responsabilidade pós-consumo, poluidor-pagador e protetor-recebedor, 

ecoeficiência, e a cooperação entre diferentes esferas do poder. E os instrumentos para a 
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concretização dos principais objetivos da PNRS são a implementação dos planos de resíduos 

sólidos, os inventários, a coleta seletiva de lixo, os sistemas de logística reversa, a educação 

ambiental, os sistemas de informações e os acordos setoriais entre empresas públicas e privadas 

(BRASIL, 2010). Nesse contexto, a geração e a coleta de resíduos sólidos no Brasil estão se 

aproximando em volume e quantidade conforme (figura 6): 

Figura 6 – Geração e coleta estimada de resíduos sólidos no Brasil 

 

Fonte: CEMPRE (2013) 

2.3.3.2.  Origem, volume e caracterização dos resíduos  

 Os resíduos gerados na cidade do Rio de Janeiro encaminhados às unidades de 

recebimento do sistema público municipal, no ano de 2011, foram da ordem de 10.815 t/dia, 

segundo dados da COMLURB (2011). Esse montante compreende diversos tipos de resíduos 

sólidos, sendo a maior parte de competência da administração pública municipal, à exceção dos 

resíduos de grandes geradores e das atividades de construção civil, que vinham sendo 

reaproveitados nos aterros para pavimentação de suas vias internas e recobrimento dos resíduos 

vazados. Ao total, temos que o montante de resíduos coletados e destinados adequadamente 

pelo Poder Público Municipal foi da ordem de 8.626 t/dia, conforme indica a (Figura 7): 
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Figura 7 - Resíduos sólidos encaminhados às unidades de recebimento do Rio de Janeiro  

 

Fonte: COMLURB (2011) 

2.3.3.3.  Classificação dos Resíduos Sólidos  

A classificação dos resíduos sólidos, conforme os riscos potenciais ao meio ambiente, 

segundo a NBR 10004 (ABNT, 2004) são: 

Classe I – Perigosos (figura 8): são classificados como resíduos classe I ou perigosos os 

resíduos sólidos ou mistura de resíduos que, em função de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, podem apresentar 

risco à saúde pública, provocando ou contribuindo para um aumento de mortalidade ou 

incidência de doenças e/ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados 

ou dispostos de forma inadequada. 
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Figura 8 - Resíduos Classe I – Perigosos 

 

Fonte: brasilescola.com.br (2016). 

Classe II – Não-Perigosos 

Resíduos Classe II – A – Não Inertes (figura 9): são classificados como Classe II ou 

resíduos não inertes, os resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos, que não se enquadram 

na Classe I ou na Classe II – B. Esses resíduos podem ter propriedades como combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade em água. São, basicamente, os resíduos com as 

características do lixo doméstico. 

Figura 9 - Resíduos: Classe II – Não Inertes 

  

Fonte: brasilescola.com.br (2016).  

Resíduos Classe II – B – Inertes (figura 10): são classificados como Classe II – B os 

resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que, quando amostrados de forma 

representativa, segundo a NBR 10007 (ABNT, 2004), e submetidos ao teste de solubilização, 

conforme a NBR 10006 (ABNT, 2004), não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados 

em concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 
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turbidez, dureza e sabor. São os resíduos que não se degradam ou não se decompõem quando 

dispostos no solo, tais como resíduos de construção e demolição, solos e rochas provenientes 

de escavações, vidros e certos plásticos e borrachas que não são facilmente decompostos. 

Figura 10 - Resíduos: Classe II – B – Inertes 

  

Fonte: brasilescola.com.br (2016).  

Ainda, sobre a classificação dos resíduos sólidos pela PNRS (BRASIL, 2010), os 

resíduos sólidos são classificados segundo a sua origem e quanto à sua periculosidade, 

conforme o (quadro 1): 

Quadro 1 - Classificação dos Resíduos Sólidos 

Classificação dos Resíduos 

segundo a origem Definição  

a) Resíduos domiciliares Originários de atividades domésticas em residências urbanas 

b) Resíduos de limpeza 

urbana 

Originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas 

e outros serviços de limpeza urbana. 

c) Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU) 
Englobados nas alíneas “a” e “b” 

d) Resíduos de 
estabelecimentos 

comerciais e prestadores 

de serviços  

Gerados nessas atividades, executados os referidos nos itens 

“b”, “e”, “g”, “h” e “j”. 

e) Resíduos dos serviços 

públicos de saneamento 

básico 

Gerados nessas atividades, exceto RSU 

f) Resíduos industriais Gerados nos processos produtivos e instalações industriais 

g) Resíduos de serviços de 

saúde 

Gerados nos serviços de saúde, conforme definido em 

regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 

SISNAMA e do SNVS 
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h) Resíduos da construção 

civil 

Gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis 

i) Resíduos 

agrossilvopastoris 
Gerados nas atividades agropecuárias e silviculturas, incluídos 

os relacionados a insumos utilizados nessas atividades. 

j) Resíduos de serviços de 

transportes 
Originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 

rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira 

k) Resíduos de mineração  
Gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento 

de minérios.  

Fonte: CEPERJ (2015). 

Devido à maior conscientização da população brasileira com relação a sustentabilidade, 

os recicláveis têm sido melhor aproveitados. Na composição percentual do lixo domiciliar 

recolhido na Cidade do Rio de Janeiro, a fatia expressiva de (40,99%) corresponde aos materiais 

passíveis de reciclagem, como metais, plásticos, vidros, papel e papelão. As demais frações 

correspondem aos orgânicos (52,68%) e os restos de madeira e de tecidos, e outros resíduos 

(6,33%). Da totalidade de materiais recicláveis presente no lixo domiciliar, o plástico nas suas 

diferentes formas (PVC5, PET6, dentre outras) e papel papelão respondem por quase 90% desses 

materiais. (BRASIL, 2016), conforme indicado na (figura 11): 

                                                             
5 O policloreto de polivinila (também conhecido como cloreto de vinila ou policloreto de vinil; nome IUPAC 

policloroeteno) mais conhecido pelo acrónimo PVC (da sua designação em inglês Polyvinyl chloride) é 

um plástico não 100% originário do petróleo (Wikipédia, 2016). 

6 Polietileno tereftalato, ou PET, é um polímero termoplástico, desenvolvido por dois 

químicos britânicos Whinfield e Dicksonem 1941, formado pela reação entre o ácido tereftálico e o etileno glicol, 

originando um polímero, termoplástico. Utiliza-se principalmente na forma de fibras para tecelagem e de 

embalagens para bebidas. Possui propriedades termoplásticas, isto é, pode ser reprocessado diversas vezes pelo 

mesmo ou por outro processo de transformação. Quando aquecidos a temperaturas adequadas, esses plásticos 

amolecem, fundem e podem ser novamente moldados (Wikipédia, 2016). 

 

Quanto à periculosidade Definição  

Resíduos perigosos: 

Aqueles que em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 

teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade 

ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma 

técnica. 

Resíduos não perigosos:  Aqueles não enquadrados na alínea “a”.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Whinfield&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dickson
https://pt.wikipedia.org/wiki/1941
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tereft%C3%A1lico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Etileno_glicol
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Figura 11 - Composição do lixo domiciliar no município do Rio de Janeiro e de sua fração 

reciclável 

 

Fonte: BRASIL (2016). 

Por conclusão, o potencial existente para o tratamento dos resíduos sólidos coletados no 

Brasil, é cada dia maior. 

2.3.4   Diferenças entre Gestão de Resíduos Sólidos e Gerenciamento 

 Para que um programa de reciclagem funcione bem numa organização, é necessário que 

haja um modelo de gestão de resíduos definido ou um plano de gerenciamento. O modelo de 

gestão poderá se referir, por exemplo, a forma de gerenciar os resíduos sólidos dentro de um 

plano ou modelo, ou como, um grupo planeja e executa o tratamento dos resíduos sólidos.  

 Sendo assim, “a palavra gestão poderá ter diversas interpretações, a depender da 

abrangência que está sendo considerada, mas de forma genérica, pode-se definir gestão como 

sendo a forma como os relacionamentos entre as pessoas se estabelecem na busca de um 

objetivo comum” (RODRIGUEZ, 2007, p. 194). 

Pode-se, também, definir a diferença entre Gestão de Resíduos Sólidos e 

Gerenciamento, como: 

Gerenciamento é o conjunto de ações técnico-operacionais que visam a 
implementar, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os objetivos 

estabelecidos na gestão. Gestão, por sua vez, compreende as etapas de 

definição de princípios, objetivos, estabelecimento da política, do modelo de 
gestão, dos sistemas de controle operacional de medição e avaliação de 

desempenho e previsão de quais recursos serão necessários (ARAÚJO, 2002, 

p. 34). 
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 A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305/2010, define Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, como um conjunto de ações que busca soluções para os resíduos 

sólidos considerando as esferas política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 

social visando o desenvolvimento sustentável. Ainda, o Art. 9º da mesma Lei 12.305, afirma 

que, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de 

prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). 

 Para Lima (2002), o conceito de gestão de resíduos sólidos abarca ações referentes à 

tomada de decisões estratégicas que envolvem os aspectos institucionais, administrativos, 

operacionais, financeiros e ambientais, e, políticas, instrumentos e meios. Ainda, conforme o 

mesmo autor, o gerenciamento de resíduos sólidos refere-se aos aspectos tecnológicos e 

operacionais da questão, envolvendo fatores administrativos, gerenciais, econômicos, 

ambientais e de desempenho: produtividade e qualidade, e também, relaciona-se à preservação, 

redução, segregação, reutilização, acondicionamento, coleta, transporte, recuperação de energia 

e destinação final de resíduos sólidos. 

2.3.5  O Gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil  

 No contexto urbano brasileiro, os problemas ambientais têm se multiplicado, e a 

lentidão dos processos públicos e privados, tem corroborado com as dificuldades na gestão dos 

resíduos sólidos e interferência crescente do despejo inadequado de resíduos sólidos em áreas 

degradáveis, o que agrava mais os impactos negativos ao meio ambiente. A gestão integrada e 

compartilhada, no entanto, depende de uma construção e de uma visão muito mais ampla da 

problemática dos resíduos sólidos (JACOBI, 2006). 

 Demajorovic et al. (2004), sustentam que os elementos centrais para uma gestão 

integrada, descentralizada e compartilhada é o reconhecimento da importância de diversos 

atores sociais como corresponsáveis na gestão de resíduos sólidos, além disso é preciso 

promover a valorização da reciclagem e a promoção de ações educativas para mudanças de 

valores e hábitos da sociedade.  

 A gestão integrada engloba “uma série de componentes que abrangem as áreas de 

educação, saúde, meio ambiente, promoção de direitos, geração de emprego e renda e 

participação social” (GONÇALVES et al. 2002, p. 26). Ainda, Oliveira (1997) fala que a 
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gravidade do problema dos resíduos sólidos não está relacionada apenas a vastidão do lixo 

gerado, mas principalmente com a escolha do modelo de gestão adotado para administrá-lo.  

 Segundo Jacobi (2006, p. 112), “Do ponto de vista da legislação, ainda não estão sendo 

utilizados instrumentos efetivos de inserção. Os convênios entre prefeituras e cooperativas de 

catadores quando utilizados como instrumentos de parceria são frágeis e ineficientes”.  

 Mediante o exposto, a Lei 12.305/2010, que instituiu a PNRS, surge para estabelecer 

um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS que deve ser seguido e implantado 

pelas empresas privadas, visando a correta gestão de resíduos sólidos. Sendo assim, a cada dia 

mais os estabelecimentos privados por conta de suas atividades e para tal, necessita de um 

PGRS, a fim de evitar danos ao meio ambiente e a sociedade.  

 No próximo item será apresentada a importância do tratamento dos resíduos sólidos, 

mediante o impulso dado pela Lei 12.305/2010.  

2.3.6 Importância do Tratamento dos Resíduos 

 Nesse estudo, o foco é a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (BRASIL, 

2010); instituída pela Lei 12.305/2010, e para melhor compreensão das suas atribuições e 

responsabilidades, serão apresentados, a seguir, os seus principais objetivos e instrumentos: 

2.3.6.1. Os principais objetivos da PNRS   

 Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

 Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos; 

 Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

 Racionalização do uso dos recursos naturais (água, energia, insumos) no processo de 

produção de novos produtos; 

 Intensificação de ações de educação ambiental; 

 Aumento da reciclagem no país; 

 Promoção da inclusão social; 

 Redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

 Gestão integrada de resíduos sólidos; 

 Geração de emprego e renda para os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

 Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 

 Incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão empresarial ambiental. 
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Figura 12 - Ordem de Prioridade na gestão de resíduos sólidos conforme a PNRS 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016) 

2.3.6.2. Os principais instrumentos da PNRS, são:  

• Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, exigidos na forma da Lei 

12.305/2010, trata-se do conjunto de ações exercidas pelos empreendimentos sujeitos ao Plano, 

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, e é parte integrante do processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento (FIESP, 2012); 

• Coleta seletiva - recolhimento diferenciado e específico de materiais reaproveitáveis, tais 

como papéis, vidros, plásticos, metais, ou resíduos orgânicos compostáveis, previamente 

separados do restante do lixo nas suas próprias fontes geradoras. Na RMRJ a coleta seletiva 

domiciliar é realizada no sistema porta a porta, com o auxílio de veículos automotores e, de 

maneira complementar, em pontos de entrega voluntária, pelos cidadãos em recipientes 

adequados, facilitando seu posterior recolhimento e reduzindo os custos dessa operação 

(CEPERJ, 2015); 

• Logística reversa – é um instrumento de desenvolvimento socioeconômico qualificado por 

um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 

dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para que seja cumprido o ciclo produtivo (IBGE, 

2008); 

• Educação ambiental - todo processo educativo, que utiliza metodologias diversas, alicerçadas 

em base científica, com o objetivo de formar indivíduos capacitados a analisar, compreender e 

julgar problemas ambientais, no caso da PNRS, é trabalhada a sensibilização da coletividade 

Não 

Geração 
Redução 

Reutilização 

Reciclagem 

Tratamento 

Disposição 

Final Adequada 
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sobre a importância da separação dos resíduos para o ambiente, coleta seletiva de materiais 

recicláveis, triagem, beneficiamento e tratamento dos resíduos recicláveis para retorno à cadeia 

produtiva, comercialização dos mesmos para empresas ou indústrias de reciclagem e a 

reciclagem dos resíduos sólidos coletados (CEPERJ, 2015); 

• Sistemas de informações ambientais - com a evolução das tecnologias de informação, e em 

especial com o aprimoramento dos sistemas de informação, o acesso ao conhecimento está se 

tornando um requisito para o exercício pleno da administração pública em todas as esferas 

governamentais. A implantação de sistemas de informação no setor público proporciona maior 

agilidade, qualidade e universalização na prestação dos serviços públicos (RIBEIRO, 2004); 

• Licenciamento ambiental - o licenciamento ambiental é o instrumento mediante o qual, o 

Poder Público procura controlar as atividades econômicas, que degradam ou que simplesmente 

podem degradar o meio ambiente. As atividades econômicas potencial ou efetivamente 

causadoras de impactos ao meio ambiente, como qualquer outra capaz de interferir nas 

condições ambientais, estão sujeitas ao controle estatal. “O caput do art. 225 da Constituição 

Federal determina que o Poder Público e a coletividade têm a obrigação de atuar na defesa e na 

preservação do meio ambiente tendo em vista o direito das gerações presentes e futuras” 

(TALDEN, 2013, p. 21). 

2.3.7 Responsabilidade Compartilhada  

 A PNRS institui a Responsabilidade Compartilhada, que envolve diversos parceiros 

interessados no mesmo objetivo sócio-econômico-ambiental, entre eles, fabricantes, 

importadores, distribuidores, fornecedores, consumidores e os municípios. O princípio da 

Responsabilidade Compartilhada é dividir a responsabilidade entre todos, desde o cidadão até 

o empresário, todos têm o mesmo compromisso com os resíduos sólidos que devem ser 

acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, exemplo de embalagens, latas, papel 

ou papelão, vidro, restos de comida, disponibilizando-os corretamente para fins de coleta 

seletiva e destinação final adequada (BRASIL, 2012).  

 Segundo a Lei 12.305/2010, no Art. 30, é instituída a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, 

abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante às 
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atribuições e procedimentos previstos nesta Seção BRASIL (2010). Suas principais 

competências e responsabilidades podem ser relacionadas como seguem no (quadro 2):  

Quadro 2 - Responsabilidade Compartilhada: competências e responsabilidades 

União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios 

 Proteção ao Meio Ambiente; 

 Combate à Poluição 

 Promoção do Saneamento Básico 

Municípios  Gerenciamento Integrado (Serviços Públicos) 

Geradores 
 Manejo e destinação final de seus resíduos 

(Princípio Poluidor Pagador, Lei nº 6.938/81) 

Fonte: CEPERJ (2015). 

 Para que os resíduos sólidos sejam segregados na origem e possam cumprir o papel da 

logística reversa, a responsabilidade compartilhada é crucial como premissa da gestão 

ambiental empresarial. Para isso, será tratado a seguir como fazer a disposição correta dos 

resíduos e os sistemas de tratamento existentes no Brasil.  

2.3.8 Disposição de Resíduos e Sistemas de Tratamento 

 De acordo IBGE (2008), disposição final de resíduos é um conjunto de procedimentos 

que possibilitam a adequada disposição e o confinamento dos resíduos sólidos urbanos e de 

seus efluentes contaminantes em um ambiente restrito, sob controle técnico e monitoramento 

permanentes. Sendo o aterro sanitário o único tipo de instalação apropriada.  

 Ainda conforme RECESA (2008, p. 21), o aterro sanitário, além de ser uma forma 

correta de disposição final, pode também ser entendido como um tratamento, pois o conjunto 

de processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem tem como resultado uma massa de 

resíduos mais estáveis, química e biologicamente. 

 Em conclusão, quando todas as opções de se tratar um determinado resíduo se esgotam, 

o mesmo deve ser encaminhado a uma destinação final adequada.  No Brasil, é possível 

identificarmos três formas de destinação final como abordado no item a seguir.  

2.3.8.1. Aterro Sanitário: Destinação dos Resíduos da Cidade do Rio de 

Janeiro 

 Uma das preocupações que existe, quando produzimos lixo, é para onde são destinados 

os resíduos sólidos após o tratamento adequado. Segundo SMAC (2013), a maior parte dos 
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resíduos, da cidade do Rio de Janeiro, atualmente são destinados ao Centro de Tratamento de 

Resíduos - CTR-Rio, em Seropédica, inaugurado em 20 de abril de 2011, conforme a (figura 

13). A abertura desse centro de tratamento foi para que os vazadouros a céu aberto (lixão)7 

fossem exterminados. Desta forma, o CTR-Rio, viabilizou o encerramento de um dos maiores 

aterros da América Latina: o Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho - AMJG e o aterro de 

Bangu, localizado em Gericinó, o qual foi encerrado em abril de 2014, pois era local inadequado 

de disposição final de resíduos, atendendo ao prazo de 02 de agosto de 2014, o qual ficou 

determinado a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). 

 O CTR pode receber resíduos dos municípios de Itaguaí e Seropédica. Possui tecnologia 

avançada em tratamento e disposição final dos resíduos, sem riscos para o meio ambiente.  

Entre as principais tecnologias empregadas pelo CTR está o sistema de 

impermeabilização inferior das células do aterro, composto de tripla camada 
de impermeabilização, feita com mantas reforçadas de Polietileno de Alta 

Densidade - PEAD, rede de sensores, com cerca de 300 eletrodos na 1ª célula 

em operação, ligados a um software que indica qualquer anormalidade no 
solo, e camadas de argila compactada. Todo o lodo resultante do tratamento, 

após a desidratação, retorna para o aterro como resíduo sólido. O biogás é 

transformado em CO2 através da queima próprio em flare, reduzindo de forma 
significativa as emissões de gases de efeito estufa (SMAC, 2013). 

Figura 13 - Centro de Tratamento de Resíduos CTR - Rio, em Seropédica 

 

 Fonte: (BRASIL, 2015) 

                                                             
7 Local utilizado para disposição inadequada do lixo em forma bruta, sem qualquer forma de tratamento (IBGE, 

2014). 
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 Ainda segundo (RECESA, 2008), o aterro sanitário é um método de disposição final de 

resíduos sólidos, sobre terreno natural, através de seu confinamento em camadas cobertas com 

material inerte, geralmente solo, segundo normas específicas, de modo a evitar danos ao meio 

ambiente, em particular à saúde e à segurança pública.  

 Por outro lado, quando os aterros são tratados, como é o caso dos aterros sanitários, os 

mesmos são cobertos com solo e compactados com tratores, o que dificulta o acesso de agentes 

vetores de doenças e de oxigênio, dificultando a proliferação de determinadas bactérias.  As 

construções desses aterros são pautadas em normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT, 2004). 

 Entretanto, apesar de apresentar esses aspectos positivos e de serem economicamente 

viáveis, os aterros sanitários (figura 14) têm vida curta, em geral uma vida útil de 20 anos, e, 

mesmo depois de desativados, continuam produzindo gases e chorume (CEMPRE, 2012). 

Figura 14 - Modelo Ilustrado de Aterro Sanitário 

 

Fonte: (GONÇAVES, 2003) 

 

2.3.8.2.  Aterro Controlado: destinação dos Resíduos da Cidade do Rio 

de Janeiro 

  O aterro controlado (figura 15) é uma fase intermediária entre o lixão e o aterro 

sanitário, pois normalmente, é uma célula adjacente ao lixão que já foi remediado, ou seja, 

recebeu cobertura de argila, e grama (idealmente selado com manta impermeável para proteger 
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a pilha da água de chuva) e captação de chorume e gás. Esta célula adjacente é preparada para 

receber resíduos com uma impermeabilização com manta, e tem uma operação que procura dar 

conta dos impactos negativos tais, como a cobertura diária da pilha de lixo com terra ou outro 

material disponível como forração ou saibro. Tem também, recirculação do chorume que é 

coletado e levado para cima da pilha de lixo, diminuindo a sua absorção pela terra ou 

eventualmente outro tipo de tratamento para o chorume como uma estação de tratamento para 

este efluente (GONÇALVES, 2003).  

 Por esta razão, os aterros controlados necessitam de controle e atenção, já que são 

lugares onde o lixo é disposto de forma controlada. RECESA (2008), comenta que o aterro 

controlado é uma técnica de se confinar adequadamente os resíduos sólidos urbanos sem poluir 

o ambiente externo; porém, sem promover a coleta e o tratamento dos efluentes líquidos e 

gasosos produzidos.  

  

Figura 15 - Modelo ilustrado de um Aterro Controlado 

 

Fonte: (GONÇAVES, 2003) 

2.3.8.3.  Outras Formas: destinação dos Resíduos da Cidade do Rio de 

Janeiro 

 Outra forma de disposição, porém inadequada, de resíduos sólidos urbanos, é o Lixão 

ou Vazadouro (figura 16), que se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas 
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de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Portanto, é uma forma de disposição 

inadequada, além de ilegal, segundo a legislação brasileira (RECESA, 2008). 

 Nem todas as formas de destinação dos resíduos são adequadas. Conforme CEMPRE 

(2013), os lixões são vazadouros a céu aberto, que não fornecem nenhum tratamento adequado 

para o lixo.  Isso significa que nos lixões, os resíduos vindos de diversos lugares, como de 

residências, indústrias, hospitais e feiras, são simplesmente jogados, amontoados em grandes 

depósitos a céu aberto, que geralmente ficam longe dos centros urbanos, apresentando-se como 

uma falsa solução à população. Inclusive muitos lixões são clandestinos.  

Figura 16 - Modelo Ilustrado de Lixão 

 

Fonte: (GONÇAVES, 2003) 

 Ainda, outra destinação para os resíduos sólidos é a incineração, que tem a vantagem de 

diminuir muito o volume do lixo, destruir substâncias e materiais perigosos, porém esta prática 

está sendo desfeita na maior parte dos países, pois o efeito é negativo ao meio ambiente por 

produzir gases de efeito estufa (CEMPRE, 2012). 

 Por conclusão, o aterro sanitário (figura 14) é a opção correta sob vários aspectos 

(ambiental, sanitário, social) para a destinação final dos resíduos urbanos. É preciso reciclá-los, 

tratá-los, reutilizá-los ou minimizar sua geração, visando prolongar a vida útil dos aterros, e 

torná-los empreendimentos sustentáveis ao logo dos anos (RECESA, 2008, p.10). 
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  Desta maneira, a melhor forma de contribuir com a sustentabilidade ambiental é 

praticando a coleta seletiva e a reciclagem. Para isso, existem formas de tratamento dos resíduos 

sólidos, que podem fazer parte do dia a dia de cada cidadão e das empresas públicas e privadas.  

2.3.8.4. Formas de tratamento dos resíduos sólidos 

Conforme RECESA (2008), os tratamentos para os resíduos são definidos como uma 

série de procedimentos destinados a reduzir a quantidade, ou o potencial poluidor dos resíduos 

sólidos, promovendo a ação do descarte no local adequado e transformando-o em material inerte 

e biologicamente estável. As principais formas de tratamento são: reciclagem, incineração, 

compostagem e aterro sanitário.  

Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos [...], os consumidores são obrigados a [...] 

acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 
gerados [...]; disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis para coleta ou devolução; o poder público municipal pode instituir 

incentivos econômicos aos consumidores que participam do sistema de coleta 
seletiva [...] (BRASIL, 2010, Cap. III, Seção II, Art. 35). 

 A forma de tratamento dos resíduos sólidos está interligada a uma visão sistêmica e 

segundo (SILVA, 2012), o conceito de visão sistêmica foi transposto para a gestão de resíduos 

sólidos com o sentido de registrar que, nesse processo, se deve proceder com a compreensão 

do sistema como um todo, já que vários campos da ciência se inter-relacionam quando se trata 

de resíduos. Desta forma, a visão sistêmica, facilita soluções que acontecem de maneira 

integrada, a partir da aplicação da Lei 12.305/2010 nas organizações públicas e privadas, e de 

acordo com o texto legal, o processo de planejamento é crucial.  

 Dessa forma, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

Segundo Silva (2012), o “ciclo de vida dos produtos” abarca a série de etapas que envolvem o 

desenvolvimento do produto, desde a matéria-prima, processo produtivo, consumidor, até 

chegar à disposição final. E de acordo a Lei 12.305/2010, o ciclo de vida do produto está 

diretamente relacionado a responsabilidade compartilhada, que é a obrigação de todos os 

cidadãos e órgãos públicos e privados, se preocuparem na gestão apropriada dos resíduos, com 

o único objetivo de promover a logística reversa.  
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2.3.9 A importância da Logística Reversa 

 Vimos anteriormente nesse estudo, que os meios de tratamento existentes para os 

resíduos sólidos são a reciclagem, incineração, compostagem e aterro sanitário - nesse último 

caso - quando todas as formas de tratamento possíveis, já tiverem sido aplicadas ao resíduo.  

 Entretanto, nos últimos anos, o consumo aumentou deliberadamente frente a um mundo 

estimulado pelo consumo, e em contrapartida, os debates sobre o tema da sustentabilidade 

ambiental surgem mais acirrados entre o governo e os empresários, pois uma nova percepção 

da sociedade é latente para o problema. O caminho para a sustentabilidade passa pela gestão 

consciente dos resíduos sólidos, promovendo a logística reversa dos produtos.  

 Segundo a FIESP (2012), Logística Reversa: 

É um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por 

um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta 

e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento 
em seu ciclo, em outros ciclos produtivos ou outra destinação final 

ambientalmente adequada. 

 Desta forma, as empresas entendem que é preciso fazer algo e grande parte dessas 

transformações se deve às ações do setor empresarial, que muitas vezes superam as exigências 

da Lei em busca de sustentabilidade para o planeta e para o negócio, redução de impactos 

ambientais dos produtos, reputação corporativa e bem-estar para seus diversos públicos 

(CEMPRE, 2015). 

 Para o IBGE (2014), a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 

a viabilizar a coleta seletiva e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. 

 Conforme o exposto, as organizações privadas, que é o foco do estudo, devem se pautar 

na PNRS para se respaldar na Lei 12.305/2010; pois assim, estarão cumprindo os ciclos de 

reaproveitamento e outros ciclos produtivos, e, um dos caminhos é praticar a coleta seletiva e 

reciclagem dos resíduos sólidos, garantindo uma logística reversa dos produtos.  

 Por conclusão, no próximo item será explicado como fazer a coleta seletiva de lixo no 

Brasil.   
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2.3.10 A Coleta Seletiva 

 A coleta e destinação de resíduos sólidos nas cidades brasileiras, é um dos principais 

problemas enfrentados pelo poder público municipal, pelos cidadãos e empresas privadas.  

 Entretanto, houve uma evolução positiva nos últimos anos, visto que a coleta seletiva 

municipal, porta a porta, atende atualmente as principais ruas de 113 bairros, do total de 160 do 

município do Rio. A quantidade de recicláveis recuperada pelo sistema de coleta seletiva atingiu 

17.400 toneladas em 2014 (SMAC, 2014). 

 De acordo com (BRASIL, 2016), após a implantação da coleta seletiva, a qual foi 

impulsionada pela Lei 12.305/2010, a COMLURB passou a recolher 980 t/mês, passando de 

1,4% para 3,7% de material reciclável - cálculo sobre o total de resíduos potencialmente 

recicláveis gerados na cidade, totalizando um total estimado de 1.991 t/dia. A meta até o ano 

de 2016 é aumentar esse percentual em cinco por cento. Esse valor compreende os resíduos 

domiciliares, pois, a coleta seletiva comercial é realizada por empresas particulares, como é o 

caso deste estudo, na hotelaria. 

 Coleta seletiva de lixo é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, tais como 

papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte geradora. Estes 

materiais, após um beneficiamento primário8, são vendidos às indústrias recicladoras ou aos 

sucateiros (CEMPRE, 2014). 

 Segundo BRASIL (2012), a coleta seletiva domiciliar deve ser separada por dois tipos 

de lixo, úmido e seco, permitindo ao catador, principal aliado no processo de reciclagem, um 

acesso mais rápido e higiênico aos resíduos descartados. 

 Considerando a atual realidade brasileira, O Conselho Estadual do Meio Ambiente do 

Rio de Janeiro – CONEMA aprovou a resolução nº 55, de 13 de dezembro de 2013, que 

estabeleceu o processo de diferenciação mínima de cores para a coleta seletiva simples de 

resíduos sólidos urbanos, assim como dos resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços, como é o caso da hotelaria, nesse estudo. Para isso é preciso identificar 

os coletores e os veículos transportadores, conforme a (figura 17): 

                                                             
8 Entende-se Beneficiamento primário a atividade inicial de processamento dos resíduos recicláveis, separando-os 

por cor, tipo, tamanho, densidade, lavagem; secagem; prensagem; moagem; e enfardamento (CEPERJ, 2015). 
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Figura 17 - Novas cores da coleta seletiva utilizadas na identificação dos coletores e veículos 

 

Fonte: (CEPERJ, 2015). 

 Ainda, segundo Silva (2012) a definição de “coleta seletiva” – coleta seletiva de resíduos 

sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição – diz respeito ao que 

é segregado na fonte, e não apenas segregados por tipos (vidro, papel, plástico, alumínio e 

demais resíduos), e sim que estejam separados entre os resíduos secos e úmidos, para que não 

haja contaminação, inviabilizando o reaproveitamento dos resíduos recicláveis, pois a Lei 

12.305/2010 definiu “destinação final ambientalmente adequada”, como a destinação dos 

resíduos que inclui reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento 

energético.  

 Visando ampliar a coleta seletiva domiciliar, a Lei Estadual, nº 6.408/13 foi criada para 

adequar o compartilhamento dos resíduos sólidos e ampliar o programa da COMLURB. A Lei 

traz uma inovação para o hábito de se praticar coleta seletiva em condomínios residenciais com 

mais de três pavimentos no Estado do Rio de Janeiro. O ponto forte da Lei é dar o pontapé 

inicial para que as pessoas implementem a coleta seletiva, promovendo a segregação dos 

resíduos recicláveis na fonte (CEPERJ, 2015). 

 Ainda sobre a Lei Estadual, nº 6.408/13: 

Apesar de vigente, a Lei ainda não é praticada por todos os condomínios 

residenciais, já que há muitas dúvidas entre os síndicos dos condomínios que 

necessitam de esclarecimentos, acreditando ser complicado promover tais 

adaptações internamente nos condomínios. Em geral, as dúvidas são as 
mesmas, tais como, quem deve separar os resíduos úmidos dos secos, onde 

armazenar os resíduos sólidos, quem deve coletar os resíduos pré-

selecionados (ALMEIDA; RODRIGUEZ; DANTAS, 2016). 

 Conforme abordado anteriormente, para que um bom programa de gestão de resíduos 

seja implementado, tanto nas organizações públicas ou privadas, é preciso incialmente de um 

planejamento.  
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 Sendo assim, a importância de praticar a reciclagem é essencial para se seguir o 

planejamento da gestão de resíduos.  

2.3.11 A Reciclagem 

Vimos anteriormente nesse estudo, que um dos caminhos para a sustentabilidade do 

planeta é a reciclagem, e só a partir do cumprimento dos processos necessários para o devido 

tratamento e destinação dos resíduos é que estaremos cooperando com a legislação ambiental e 

com a prosperidade do planeta. 

Segundo BRASIL (2010), reciclagem é o processo de transformação dos resíduos 

sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 

vistas à transformação em insumos ou novos produtos, seguindo os padrões estabelecidos pelos 

órgãos ambientais.  

Ainda, segundo RECESA (2008), a reciclagem é um conjunto de técnicas que visa 

aproveitar os resíduos e reutiliza-los no ciclo de produção. São processos empregados nos quais 

os resíduos que seriam enviados para o lixo, são separados e processados para serem usados 

como matéria-prima na manufatura de novos produtos, similares ao produto original. A cartilha 

também elucida dizendo que o gerenciamento de resíduos é uma sequência de ações e atividades 

que ajudam a melhorar os serviços de limpeza urbana. Essas ações e atividades são 

resumidamente os três princípios da sustentabilidade, ou o princípio dos 3R`s (redução, 

reutilização e reciclagem), acondicionamento, coleta, transporte, tratamento, disposição final e 

limpeza de logradouros. 

A atividade da reciclagem assume diversas funções: A reciclagem apresenta 
relevância ambiental, econômica e social, com implicações que se desdobram 

em esferas como as seguintes: organização espacial, preservação e uso 

racional dos recursos naturais, conservação e economia de energia, geração de 

emprego e renda, desenvolvimento de novos produtos, finanças públicas, 
saneamento básico e proteção de saúde pública, além de redução de 

desperdício (CALDERONI, 2003, p. 34). 

 O compromisso para o avanço da reciclagem das embalagens conforme previsto pela 

Lei deve ser compartilhado por todos; a responsabilidade compartilhada é parte integrada da 

gestão de resíduos sólidos aumentando o ciclo de vida do produto (figura 18):  
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Figura 18 - Ciclo de vida do produto 

 

Fonte: (CEMPRE, 2014) 

2.3.11.1. O mercado da reciclagem no Brasil 

Segundo o Instituto de Pesquisa Aplicada, IPEA (2014), o setor de reciclagem 

movimenta cerca de R$ 12 bilhões por ano. Ainda assim, o país perde em torno de R$ 8 bilhões 

anualmente por deixar de reciclar os resíduos que são encaminhados aos aterros ou lixões, além 

disto, 99% do material reciclável que vai para a indústria passa pelas mãos dos catadores 

formais e informais.  

2.3.11.2. Os catadores e recicladores  

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR 

surgiu em 1999 e está presente até o dia de hoje em quase todo o país. A Lei 
nº 11.445 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico 

permite que as prefeituras contratem as organizações de catadores organizados 

e não organizados para auxiliar no trabalho da coleta seletiva, gerando assim 

mais renda e não somente uma atividade social (PORTAL BRASIL, 2014).  

Responsabilidade 

Compartilhada  
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Isso faz com que o catador garimpe o que está em alta, exemplo (papel, alumínio e pet), 

deixando para trás os demais resíduos, que por sua vez, despeja estes resíduos sólidos que não 

tem valor nos aterros sanitários e assim a cadeia da logística reversa não se fecha. 

2.3.11.3. A reciclagem do lixo como oportunidade de negócios 

O segredo para o êxito de projetos de preservação ambiental está na sua 

sustentabilidade econômica. Os negócios que se concretizam nas diversas 
etapas envolvidas são a garantia para a perenidade e aperfeiçoamento de tais 

iniciativas. Neste contexto, a reciclagem tem-se mostrado excelente 

oportunidade de alavancagem de novos empreendimentos, traduzindo-se em 

geração de emprego e renda para diversos níveis da pirâmide social. Um 
aspecto que merece destaque é o fato de o mercado de materiais recicláveis – 

que conhecemos por lixo – e reciclados estar ao alcance do micro e pequeno 

empresário. Com investimentos da ordem de R$ 140 mil reais é possível 
montar uma recicladora de plásticos diversos. Com R$ 50 mil inicia-se um 

pequeno negócio no mercado de PET reciclável, que se tem mostrado 

promissor (CEMPRE, 2013).  

Entretanto, a falta de incentivos governamentais ligados à atividade de comércio de 

sucatas e reciclagem, não colaboram para o crescimento do setor. Pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, todos os municípios deverão oferecer a coleta seletiva à população, 

destinando aos aterros sanitários apenas os rejeitos (o que não pode ser reciclado), acabando 

com os lixões.  

Segundo Brasil (2014), 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PERS define metas e estratégias para 

reforçar a cadeia da reciclagem no Rio de Janeiro. Com o pacto do saneamento 
e do programa lixão zero, o governo do estado do rio estabeleceu as bases para 

o avanço no tratamento do lixo, implantando aterros sanitários e acabando 

com os lixões, e em ações para reduzir o desperdício e aumentar a coleta 
seletiva e a logística reversa (BRASIL, 2014). 

 Assim, por estes motivos apresentados neste capitulo, a legislação é importante para que 

as organizações privadas cumpram suas obrigações, corroborando com a sustentabilidade 

global.  

2.3.12 Arcabouço Legal e Responsabilidades Legais 

2.3.12.1. O papel da Lei 12.305/2010 

 Conforme Machado (2016, p. 658), a Lei 12.305/2010, foi elaborada como fundamento 

a Constituição da República, em seu art. 24, VI (proteção do meio ambiente e controle da 

poluição) e VIII (responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor).  
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A Lei Federal nº 12.305, de 2 agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos – PNRS deve ser entendida como um conjunto de 

disposições, princípios, objetivos e diretrizes a respeito dos resíduos sólidos. 
Trata-se de arcabouço jurídico principal aplicável ao tema e como tal passou 

a ser considerado o macro regulatório e de referência da matéria (SILVA, 

2012, p. 15). 

 Após a aprovação da nova Lei de resíduos, em 2010, o trabalho de construir indicadores 

e fazer diagnósticos de mercado é estratégico para induzir o desenvolvimento da reciclagem 

sobre pilares sólidos e mensuráveis, importantes para a maior transparência, segurança nos 

investimentos e melhoria contínua, com estabelecimento de metas (CEMPRE, 2013). 

 Conforme Silva (2012) está sujeita à observância da PNRS as pessoas físicas ou 

jurídicas de direito público ou privado que estão envolvidas diretamente pela geração de 

resíduos sólidos, além daquelas que estão responsáveis pelos planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos e pela gestão integrada de resíduos.  

 Ainda Silva (2012), comenta que vale observar, quando a PNRS foi elaborada, o 

legislador quis salientar que a questão normativa dos resíduos sólidos não está citada somente 

na Lei nº 12.305/2010, e sim, aplica-se a PNRS de forma integrada outras leis, tais como, a Lei 

nº 11.445, de cinco de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e a política federal de saneamento básico; a Lei nº 9.974, de 6 de junho de 20009, a Lei 

nº 9.966, de 28 de abril de 200010; como ainda as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – 

SNVS e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária – SUASA e dos Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – SINMETRO.  

 A legislação prevê a responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e 

população na questão dos resíduos urbanos, determinando o fim dos lixões até 2014 e o descarte 

em aterros sanitários apenas dos materiais que não podem ser reciclados. A logística reversa, 

ou seja, a coleta e o retorno de materiais à indústria após o consumo, passou a ser obrigatória 

para alguns setores. 

                                                             
9 Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, 

a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens (SILVA, 2012. P. 15). 
10 Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substancias nocivas ou perigosas em aguas sob jurisdição nacional e dá outras providências (SILVA, 2012. P. 15). 
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 Machado (2016), explica que responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos: é um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 

públicos de limpeza urbana e do manejo dos resíduos sólidos e rejeitos gerados.  

O mercado se movimenta para a aplicação da lei, e para o aproveitamento de novas 

oportunidades de negócio que devem surgir para dar vazão ao maior volume de resíduos 

separados nas residências e coletados pelas prefeituras. CEMPRE (2012) estima que a coleta, a 

triagem e o processamento dos materiais em indústrias recicladoras, geraram um faturamento 

de R$ 10 bilhões, no Brasil, no ano de 2012. A expectativa para os próximos anos é de uma 

significativa expansão, no ritmo da maior escala e do desenvolvimento do parque industrial de 

reciclagem. Nesse caminho, identificar obstáculos e gerar dados úteis a políticas de incentivos 

e de investimentos, visando o equilíbrio entre oferta e demanda, a redução de custos e o máximo 

de benefícios sociais e econômicos, é uma rotina que se integra à gestão do lixo no Brasil.  

 O envolvimento de toda a sociedade em torno de uma mudança cultural, ocorreu a partir 

da promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei Federal Nº 12.305 de 2 

agosto de 2010 (BRASIL, 2010). A PNRS, que é regulamentada pelo Decreto Nº 7.404/10, e 

estabelece o marco regulatório para a área de resíduos sólidos no Brasil, surge como 

instrumento legal para se exercer o gerenciamento dos resíduos sólidos no Brasil, reunindo o 

conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações com vistas à gestão 

integrada e ao gerenciamento ambientalmente correto de quase todos os tipos de resíduos: 

doméstico, industrial, da construção civil, eletroeletrônico, lâmpadas de vapores de mercúrio, 

agrossilvopastoril, de saúde perigosos, sendo a única exceção os radioativos que possuem 

legislação própria.  

2.3.12.2. Marco Legal da Lei 12.305/2010 

 A Política Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, integra a Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei 6.938/81), articulando-se com as principais legislações ambientais utilizadas no 

gerenciamento dos resíduos sólidos, no Estado do Rio de Janeiro, conforme destacadas no 

(Quadro 3): 
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Quadro 3 - Principal legislação relacionada com a gestão de resíduos sólidos no Estado do 

Rio de Janeiro, Brasil 

Legislação Descrição 

Lei nº 12.305/2010 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Lei nº 11.455/07 Política Nacional de Saneamento Básico 

Lei nº 4.191/03 Política Estadual de Resíduos Sólidos 

Lei nº 9.795/99 Política Nacional de Educação Ambiental 

Resolução 
CONEMA nº 55/13 

Estabelece o padrão de cores para coleta seletiva simples 

Lei nº 11.107/05 Lei de Consórcios Públicos 

Decreto Federal nº 

5.940 

Determina a coleta seletiva em órgãos da administração pública 

federal com a destinação dos recicláveis para organizações de 

catadores de materiais recicláveis. 

Decreto Estadual nº 

40.645/07 

Determina a coleta seletiva em órgãos da administração publica 

estadual com a destinação dos recicláveis para organizações de 

catadores de materiais recicláveis. 

Lei Estadual nº 

6408/13 

Torna obrigatório que todas as edificações residenciais com mais 

de três andares, no estado do Rio de Janeiro, disponibilizem 

recipientes para a coleta seletiva de resíduos sólidos. 

Fonte: (CEPERJ, 2015, p. 13) 

 A nova legislação traz várias inovações ao instituir, por exemplo, o conceito da logística 

reversa e dos acordos setoriais. Também se propõe a organizar as informações sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos e traz a figura dos Planos de Resíduos como um instrumento 

de planejamento para o setor (FIESP, 2012). 

2.3.12.3. Objetivos da Lei e normas gerais para o gerenciamento dos 

resíduos sólidos  

 Para Machado (2016), falar em objetivos é tratar dos fins da lei de resíduos sólidos, e, 

apontar os caminhos que norteiem e ditem as diretrizes a serem seguidas por todos.  Algumas 

das diretrizes são: a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental, a não geração do 

resíduo – objetivo caracterizador da lei, valorização do catador (figura humana maior), estímulo 

à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, diferenciação entre 

geração de resíduos e gestão – o tratamento constitucional diferenciado conforme o impacto 

ambiental.  

 Antes da previsão constitucional do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o licenciamento ambiental fazia parte dos instrumentos da Lei A 

nº 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA. A partir daí 
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inúmeros outros mecanismos de gestão da qualidade ambiental foram previstos por vários 

instrumentos legais, entre eles a Lei nº 12.305/210, a qual instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS (CEPERJ, 2015).  

 A cidade do Rio de Janeiro conta com um setor de licenciamento ambiental sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC11, que promove desde a 

coordenação à fiscalização sobre planos, programas, projetos e obras, localização, construção, 

instalação e ampliação de empreendimentos que envolvem a exploração de recursos ambientais 

de qualquer natureza (SMAC, 2016). 

 Entretanto, o setor desse estudo, que é a hotelaria está dispensado de obter licença 

ambiental. Segundo, (SMAC, 2009), por disposição do Decreto nº 30.568/09 e Resolução 

SMAC nº 461/09, os hotéis, restaurantes, bares e similares estão, em regra, dispensados da 

obtenção de licença ambiental, por se tratarem de estabelecimentos que geram uma quantidade 

ínfima de resíduos, não sendo estes, os principais poluidores do meio ambiente.  

 Contudo, o setor da hotelaria está responsável pela geração dos resíduos sólidos, que 

são oriundos de sua atividade comercial, pois o objetivo principal da Lei nº 12.305/210 é gerir 

todos os conflitos ambientais pertinentes a geração deliberada de resíduos sólidos.  

 O setor hoteleiro como será explicitado mais adiante nessa dissertação é responsável 

pelo Sistema de Manifesto de Resíduos12, que é um instrumento de controle que permite ao 

Instituto Estadual do Ambiente – INEA, conhecer e monitorar a destinação dada pelo gerador, 

transportador e receptor aos resíduos. Estão sujeitas, à vinculação ao Sistema todas as pessoas 

físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, geradoras, transportadoras ou receptoras de 

resíduos, (DZ-1310.R-7, Sistema de Manifesto de Resíduos). A legislação determina que a 

                                                             
11 As licenças ambientais começaram a ser emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC a 

partir do convênio firmado em 10/01/2007, entre o Governo do Estado e o Município do Rio de Janeiro para os 

empreendimentos e as atividades ambiental local. Atualmente o licenciamento ambiental municipal está 

regulamentado pela Lei Complementar 140/2011 e Resolução CONAMA 42/2012 (FECAM, 2016). 

12 O Manifesto de Resíduos será composto de 4 (quatro) vias a saber: 1ª via – gerador 2ª via – transportadora 3ª 

via – receptor 4ª via – FEEMA. Cada Manifesto (conjunto de 4 vias) deverá ser preenchido de forma legível e 

possuirá um número de controle fornecido pela FEEMA. A FEEMA controlará o número de Manifestos fornecidos 

a cada gerador de forma a evitar o desvio de resíduos. Para cada resíduo deverá ser usado um Manifesto 

independente, mesmo que vários resíduos sejam recolhidos por um mesmo transportador. Para cada descarte 

deverá ser usado um Manifesto independente, mesmo que se trate de um mesmo resíduo. Para o transporte de 

resíduos provenientes de atividades comerciais, como é o estudo em questão, o manifesto só será emitido pelas 

fontes geradoras (INEA, 2004). 
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saída de todos os resíduos, exceto os domésticos, das instalações da garagem, deve ser realizada 

mediante emissão de um manifesto de resíduo, devidamente preenchido e assinado. Deverão 

ser preenchidos manifestos para cada resíduo gerado e para cada retirada realizada (INEA, 

2004). 

 Ainda como controle, o município e o Estado do Rio de Janeiro editaram normas com o 

intuito de incentivar a formalização das cooperativas de catadores de resíduos recicláveis, visto 

que, são peças chave para o perfeito funcionamento nos moldes atuais da PNRS. Para isso, a 

Resolução SMAC nº 479/10, versa sobre critérios mínimos, sobre os procedimentos e os 

formulários necessários a serem adotados por todos os envolvidos na gestão de resíduos 

(SMAC, 2010).  

2.3.13 Considerações Finais 

 As questões relacionadas aos problemas ambientais, decorrentes do mau uso dos 

recursos naturais que são extraídos para produção e consumo pelo ser humano, chegaram a um 

ponto, onde a própria sociedade começou uma reflexão por um caminho de volta. Essa reflexão 

impulsionou os órgãos federais, municipais e estaduais na busca por legislações e normas que 

auxiliem na fiscalização e no controle das atividades ambientais.  

 Brito (2013) pondera sobre a Lei nº 12.305/2010 explicando que, [...] o inadequado 

gerenciamento de resíduos, que tem como resultado, problemas socioambientais gravíssimos 

como a contaminação do solo e das aguas subterrâneas, proliferação e doenças, e estímulo a 

atividade de catação em espaços, sem nenhuma segurança para os catadores nos sórdidos lixões 

a céu aberto, podem ser mais bem reconhecidos pela sociedade brasileira de posse do novo 

marco legal.  

 Visto o exposto, esse estudo apresentará a seguir como é praticado o gerenciamento de 

resíduos sólidos nos hotéis da RMRJ. 

2.4 A Gestão de Resíduos na Rede Hoteleira  

2.4.1 Considerações Iniciais 

 Esse item trata do tema do gerenciamento dos resíduos nos hotéis da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ.  
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 Contudo, será apresentado inicialmente um resumo sobre a hotelaria, contando a história 

da hospedagem, desde a antiguidade aos tempos atuais, e o seu desenvolvimento e 

segmentações.  

2.4.2 Hotelaria Mundial: Fundamentos Históricos 

 Quando se fala em hotelaria se pensa em hospitalidade, em ser bem recebido, em receber 

um tratamento diferenciado, com uma boa prestação de serviços. “A própria palavra 

hospedagem, do latim hospitium, significa hospitalidade (dada ou recebida). E hospitalidade, 

também originaria do latim hospitalitas, significa o ato de oferecer bom tratamento a quem se 

dá ou recebe hospedagem” (CÂNDIDO; VIERA, 2003, p. 27).  

 O meio de hospedagem pode ser compreendido como “um estabelecimento 

administrado comercialmente por empresa hoteleira, destinada a prestar serviços de alojamento 

aos hóspedes temporários, em unidades habitacionais especificamente construídas com essa 

finalidade” (EMBRATUR, 2005). 

 A hospedagem e o ato de hospedar pessoas é uma prática antiga no mundo. Segundo 

Duarte (2005), as primeiras hospedagens surgem no século VI a.C. em função do intercâmbio 

comercial entre as principais cidades europeias da região mediterrânea.  

 Os primeiros albergues, que eram operados de forma artesanal e por famílias que 

residiam no próprio estabelecimento, ofereciam quartos com três a dez camas cada, cujo 

hóspedes nem sempre se conheciam. Já na época do Império Romano existia o hostellum, uma 

espécie de palacete, onde reis e nobres se hospedavam durante suas viagens.  

 Segundo Cândido; Viera (2003), as primeiras hospedarias surgiram na Idade Média para 

atender as autoridades eclesiásticas que se deslocavam com frequência naquela época e 

precisavam de conforto para dormir e se alimentar. 

 No final da Idade Média, com o crescimento das cidades e capitais e o início das 

atividades mercantis, houve um aumento da oferta de estalagens, que ofereciam, além  dos 

serviços de alojamento, refeições, vinhos, cocheiras e alimentação para os cavalos e limpeza 

para as charretes ou outro tipo de veículo utilizado na época. Com o desenvolvimento da 

hospedagem, a França, em 1561, regulamentou a primeira lei para registro de hóspedes, 

buscando aumentar a segurança nas hospedarias (DUARTE, 2005). 
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 Ainda Conforme Cândido; Viera (2003), “a partir de 1650, a expansão marcante da 

hotelaria europeia aconteceu com a evolução dos meios de transporte constituídos na época por 

carruagens e diligencias puxadas a cavalo”.  

O marco inicial da hotelaria planejada e administrada é considerado do ano de  1870, 

quando o suíço, César Ritz, filho de camponeses, construiu o primeiro estabelecimento 

hoteleiro em Paris. As inovações para época foram a construção de banheiros privativos em 

cada Unidade Habitacional – UH e a uniformização dos empregados. 

 

Com a Revolução Industrial e aumento das viagens, houve também um incremento da 

oferta hoteleira nos Estados Unidos, onde a hotelaria nasce com um conceito mais inovador e 

com melhor prestação de serviços.  

 

Diferentemente da hotelaria Europeia, que nasceu basicamente para servir à aristocracia, 

os Estados Unidos avançam com uma forte política de satisfação igualitária, servindo 

hospedagem a qualquer um que pudesse pagar. A democracia americana proporcionou a sua 

classe média, o conforto e o luxo de se hospedar em viagens.  

 

Até o final do século XIX, há um grande desenvolvimento no ramo hoteleiro o que 

provoca um grande problema com relação à qualidade dos serviços prestados. Havia muitos 

hotéis pequenos, porém sem conforto e carentes de normas de serviço, de boa alimentação e 

limpeza adequada. Encontravam-se hotéis pequenos próximos às estações rodoviárias, com 

pouca infraestrutura e conforto, ou hotéis de luxo, com preços elevados.  

 

 Até o início da Primeira Guerra Mundial, houve uma grande expansão da 

hotelaria nos Estados Unidos, no período entre 1910 e 1920, só diminuindo na década de 1930, 

com a grande recessão quando uma boa parte das propriedades hoteleiras ficaram sob 

intervenção judicial ou foram liquidadas. A recuperação veio com a Segunda Guerra Mundial. 

Milhões de norte-americanos foram para as Forças Armadas. A produção de armamentos, 

concentrada em determinadas áreas, provocou um  deslocamento de pessoas de suas habituais 

residências para outras cidades com a procura por hospedarias e hotéis.  

 

 A década de 1950 traz de volta o desenvolvimento hoteleiro e também novos 

conceitos de hospedagem, como os motéis e motor-hotéis, que tinham como objetivo principal, 
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hospedar as famílias americanas que passaram a viajar em grupos e, às vezes, com os seus 

carros.  

 No Brasil inicia seu desenvolvimento no ano de 1923, com o moderno Hotel 

Esplanada, ao lado da imponente edificação do Teatro Municipal, São Paulo, com seus 250 

apartamentos, luxuoso hall de entrada em mármore Carrara. Pelo lado paulista, o 

desenvolvimento se deu aos negócios e, já na hotelaria carioca, por ser a capital, o fator foi o 

turismo e o seu marco hoteleiro foi o ainda famoso Copacabana Palace Hotel, seguido do hotel 

Glória que foi inaugurado no ano de 1922, um dos maiores hotéis do Brasil, com setecentos 

apartamentos. 

 

 O grande momento do desenvolvimento da hotelaria no Brasil se deu no ano 

1940. Com o incentivo dos governos estaduais, foram construídos os hotéis-cassinos: o Parque 

Balneário, em Santos, o grande hotel de Poços de Caldas; o grande hotel Araxá.  Com a 

proibição dos jogos, a hotelaria brasileira sofre uma retração e só a partir  de 1972, a Rede 

Hilton inaugura o São Paulo Hilton, o que marcou a virada para  administração hoteleira 

profissional no Brasil (DUARTE, 2005). 

2.4.3 Setor Hoteleiro: Desenvolvimento e Segmentação 

  Com o processo da globalização, que desencadeou avanços tecnológicos no setor 

da comunicação e transportes, as fronteiras físicas e ideológicas se modificaram, o espaço-

tempo se comprimiu, assim, as viagens passaram a ter uma nova perspectiva, tanto que no 

século XXI, o setor turístico teve um alto crescimento. Segundo a Organização Mundial do 

Turismo – OMT (BRASIL, 2015), nunca se viajou tanto quanto em 2014, e apenas durante a 

Copa do Mundo, o Brasil recebeu 1,01 milhão de turistas estrangeiros.  

 

  Neste ano de 2016, o Brasil liderou a lista dos países sul-americanos em relação 

ao turismo receptivo amparado pelo grande evento esportivo - Copa do Mundo, o qual foi 

realizado no país, no ano de 2014, e, também como consequência dos Jogos Olímpicos, o setor 

turístico do Brasil apresenta um acréscimo significativo no Produto Interno Bruto - PIB, tendo 

grande importância para o desenvolvimento da economia. Segundo Brasil (20313, p. 6) “A 

participação do turismo na economia brasileira já representa 3,7% do Produto Interno Bruto – 

PIB”. 
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 Este crescimento do turismo vem acompanhado do avanço do setor hoteleiro, o  que 

tem impulsionado a oferta e a concorrência de serviços de hospedagens. “Dentre os resultados 

da Câmara, foram indicadas as demandas relativas à oferta de serviços turísticos, com foco nos 

meios de hospedagem, de modo a orientar os esforços relativos à ampliação e modernização da 

rede hoteleira nas cidades-sede e no entorno [...]” (BRASIL, 2013, p. 28). 

 

Diante de um mercado tão competitivo, as empresas hoteleiras procuram proporcionar ao 

seu público uma gestão impecável com melhoria continua nos serviços prestados.  

 

Segundo Castelli (2007), desde 1990 a hotelaria familiar/independente, assim como as redes 

internacionais cresceram no Brasil e têm buscado elevar a qualidade e diversificação dos 

produtos e serviços oferecidos.  

 

  Com o aumento da importância desse setor da economia no Brasil, o mercado 

consumidor e também a concorrência crescem, estimulando a competitividade,  e assim, os 

hotéis que estiverem acompanhando as tendências mundiais com relação as novas tecnologias 

e a sustentabilidade socioambiental estarão mais competitivos. E é neste contexto, que a 

padronização dos resíduos sólidos, entra para auxiliar na melhoria contínua dos serviços 

prestados pelos hotéis da RMRJ, além disso, é uma oportunidade  para cumprir a legislação 

ambiental e poupar os recursos naturais do planeta, pensando na sustentabilidade sócio-

econômico-ambiental.  

 

  Com o advento de um mercado global competitivo, as empresas nacionais, 

portanto, buscam se diversificar para oferecer aos clientes estrangeiros produtos e serviços 

nacionais compatíveis com os demais países desenvolvidos. 

  De acordo Cândido; Viera (2003, p. 37), “A hotelaria pode ser considerada a 

indústria de bens e serviços. E como qualquer ramo industrial, possui suas características 

próprias de organização e sua finalidade principal é o fornecimento de hospedagem, 

alimentação, entretenimento, segurança e bem-estar dos hóspedes”. 

  Nesse sentido, o tratamento dos resíduos sólidos e a coleta seletiva de lixo nos 

hotéis é um serviço que leva aos hospedes melhor conforto e segurança na saúde. 
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 Nos próximos itens serão tratadas as questões da responsabilidade dos hotéis sobre os 

resíduos, e da temática do tratamento dos resíduos e das melhores práticas hoteleiras.  

2.4.4 Responsabilidade dos Hotéis sobre os Resíduos  

 Sendo, o setor hoteleiro uma atividade comercial, conforme a PNRS – Lei 12.305/2010, 

tais estabelecimentos ficam responsáveis por elaborar uma gestão integrada e pelo 

gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos. Além disso, ficam sujeitos também 

a seguirem as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS. Para o efeito da Lei, os hotéis 

são responsáveis pela implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do 

produto. 

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, nos termos da PNRS, é: 

Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 

para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 

para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 

decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei (BRASIL, 
2012). 

 Por esta razão, com a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, 

instituída pela Lei 12.305/2010, o setor hoteleiro recebe o desafio de elaborar um plano de 

gerenciamento integrado dos resíduos sólidos e estruturar a coleta seletiva, como forma de 

aprimorar a gestão dos resíduos sólidos, buscar a inserção social e a redução de desperdícios.  

[...] estes planos vão para além de simples documentos, são compromissos 

oficiais que apontam na direção de uma nova lógica social e gerencial dos 

rejeitos e resíduos produzidos pela sociedade, como da sua forma de consumo 

e descarte de bens duráveis, eletroeletrônicos, bens de consumo e gêneros 

alimentícios (EL-DEIR, 2014, p. 5). 

 O hotel fica também responsável por disseminar campanhas educacionais, através de 

treinamentos contínuos, para que haja uma mudança de costumes e valores, internalizando nos 

investidores, funcionários, fornecedores, na comunidade do entorno e demais stakeholders, 

uma maneira diferente de ver e de se relacionar com os resíduos que são produzidos por esta 

atividade comercial. Treinar e conscientizar para que entendam não só a importância de 
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segregar os resíduos, porém, entender para onde são levados e como podem ser reaproveitados 

e reciclados.  

 Ainda como comenta El-Deir (2014), fazer com que compreendam a diferença entre 

resíduos e rejeitos, buscando incentivar o acondicionamento correto no espaço comercial, 

promover treinamentos para entenderem como fazer a coleta seletiva, separando o lixo seco do 

molhado, buscando, numa visão cíclica, sistêmica e holística, o seu retorno ao processo 

produtivo ou aos ecociclos naturais. 

 Como forma de minimizarem o impacto negativo ao meio ambiente, e, participarem aos 

hóspedes e a sociedade o que os hotéis têm contribuído para isto, devem publicar os relatórios 

de sustentabilidade que oferecem indicadores com os resultados obtidos na gestão sustentável.  

Uma resposta eficaz ao desafio da poluição não dependerá somente de um 

quadro jurídico fixo, mas de entendimento franco e contínuo entre 

administradores e juristas, com o fim de realizarem conjuntamente os 
programas de interesse comum de preservação e melhoria da qualidade de 

vida (MACHADO, 2016, p. 589). 

 Sendo assim, veremos nos próximos itens como deve ser praticada a gestão de resíduos 

e as boas práticas identificadas na rede hoteleira. 

2.4.5 A Gestão dos Resíduos nas Diversas Redes Hoteleiras 

2.4.5.1.  Lixo Hoteleiro 

 Como dissertado anteriormente, o mercado da rede hoteleira na RMRJ teve um aumento 

considerável, por conta dos jogos olímpicos de 2016. Um dos fatores de preocupação da 

gerência geral dos hotéis é a grande quantidade de lixo que é gerado nos setores de alimentos e 

bebidas – A&B, que atendem os restaurantes, bares, eventos; além dos frigobares nos quartos, 

dos escritórios e refeitórios dos funcionários, tudo gera uma quantidade enorme de lixo, que 

precisa ser segregado pelo sistema de coleta seletiva e destinado corretamente para a cadeia de 

reciclagem, em conformidade com a PNRS, Lei 12.305/2010. 

  De acordo Cândido; Viera (2003, p. 659), os tipos de lixo gerados em hotelaria 

são: 

 Lixo orgânico: restos de alimentos da cozinha e áreas de preparo;  

 Lixo seco: papéis, tecidos, vidros, latas; 
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 Lixo químico: restos de produtos da lavanderia, cozinha e limpeza; 

 Lixo tóxico, baterias de celular, pilhas. 

 Ainda Cândido; Viera (2003), explica que “O grande volume de lixo é 

proveniente das áreas de preparo dos alimentos, que é um lixo altamente perecível e que 

exala odores, atrai insetos e propaga bactérias”. 

2.4.5.2.  Tratamento do lixo hoteleiro no ambiente de preparo 

  Ainda, Cândido; Viera (2003), o lixo hoteleiro deve ser tratado seguindo os 

processos abaixo: 

 Utilizar sacos plásticos específicos para cada tipo de lixo; 

 Utilizar o carro para detritos devidamente protegidos com saco plástico e tampa (figura 

19)  

 Recolher o lixo sempre que necessário sem deixar acumular no setor; 

 Lavar constantemente, com detergentes e desinfetantes, os carros de detritos; 

 Manusear o lixo com luvas e EPIs indicados. 

Figura 19 - Carro para detritos 

 

Fonte: adaptado de (CÂNDIDO; VIERA 2003) 

2.4.5.3.  Fornos incineradores para lixo do hotel 

 Uma das maneiras de se destruir o lixo nos hotéis, é incinerar os detritos em fornos, que 

ainda estão em funcionamento em alguns hotéis. Entretanto, esse tipo de prática é prejudicial 

ao meio ambiente.   
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Em algumas cidades e ambientes, os fornos incineradores podem provocar 

poluição e são proibidos. Apesar de que alguns tipos de forno são dotados de 

antipoluentes que evitam o lançamento de efluentes tóxicos no ar, são 
indicados para determinadas situações em cidades onde não há coleta de lixo 

regular, mesmo assim podem contaminar o meio ambiente (CÂNDIDO, 

VIERA, 2003, p. 660). 

2.4.5.4. Lixeiras climatizadas 

 São utilizadas lixeiras climatizadas, nos hotéis, ou câmeras frigoríficas para 

armazenamento do lixo até o momento da coleta. Esses ambientes são fechados com piso de 

cerâmica clara e antiderrapante e paredes com azulejos até o teto, climatizadas com ar-

condicionado e janelas herméticas, a climatização deve ser entre 16º C e 18 º C. Nesse ambiente 

são depositados os sacos e recipientes com lixo orgânico ou até mesmo pode armazenar os 

containers de lixo. Os resíduos sólidos devem ser segregados na origem das (Unidade 

Habitacional – UH, áreas de A&B, áreas públicas e sociais). 

2.4.5.5. Compactadores de lixo 

 Os compactadores (figura 20) são ótimos para resolver o problema de espaço físico nos 

hotéis, podem ser oferecidos por empresas especializadas, são de chapa de aço inoxidável e 

podem ser acondicionados nas áreas de serviço, auxiliando no armazenamento do lixo 

reciclável. 

 Algumas das vantagens de se compactar o lixo são: (CÂNDIDO; VIERA, 2003, p. 662) 

 Não deixar o lixo exposto no ambiente; 

 Maior proteção contra insetos, germes, bactérias e roedores; 

 Não há possibilidade de o lixo derramar pelo chão; 

 Eliminar odores; 

 Organizar melhor dando um melhor aspecto visual a área de serviço de 

reciclagem; 

 O lixo é compactado e fechado hermeticamente em sacos plásticos (dá proteção 

ao meio ambiente); 

 O volume a ser transportado é reduzido; 

 É mais higiênico. 
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  Figura 20 - compactador de lixo 

 

Fonte: adaptado de (CÂNDIDO; VIERA 2003) 

 

2.4.6 Tipos e Métodos de tratamento de Resíduos em Hotéis 

  Os hotéis de médio e grande porte, classificados como quatro e cinco estrelas, 

segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem - SBCLASS, devem 

adotar as seguintes ações ambientais, conforme o (quadro 4), em relação ao tratamento de 

resíduos em hotéis (CÂNDIDO; VIERA, 2003, p. 702). 

Quadro 4 - Tipos e métodos de tratamento de Resíduos em Hotéis 

Ações Ambientais 4* 5* 

Manter um programa interno de treinamento 

de funcionários para redução de produção de 

resíduos sólidos. 

    

Manter um programa interno de separação de 

resíduos sólidos.  
    

Manter um local adequado para 

armazenamento de resíduos sólidos 

separados. 

    

Manter local independente e vedado para 

armazenamento de resíduos sólidos 

contaminantes.  

    

Dispor de critérios específicos para 

destinação adequada dos resíduos sólidos.  
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Manter registros específicos e local adequado 

para armazenamento de produtos nocivos e 

poluentes. 

    

Manter critérios especiais e privilegiados 

para aquisição e uso de produtos 

biodegradáveis.  

    

Manter critérios de qualificação de 

fornecedores levando em consideração as 

ações ambientais por estes realizadas.  

    

Fonte: Adaptado de (CÂNDIDO; VIERA, 2003). 

 Como já comentado anteriormente nesse capitulo, a coleta seletiva de lixo, além de 

organizar e agilizar os processos dos hotéis é um sistema de gerenciamento integrado de lixo, 

e é também uma forma do hotel obter indicadores de resultados da quantidade gerada de 

resíduos na fonte, podendo lançar nos seus relatórios de sustentabilidade dados qualitativos e 

quantitativos do lixo gerado. 

 Sendo assim, veremos no próximo item o que é a coleta seletiva de lixo e como ela pode 

ser implantada nos hotéis. 

2.4.7 Como resolver o problema do lixo na hotelaria? 

 Há muita confusão entre o que é coleta seletiva, segregação de resíduos, reciclagem, e 

o que é de fato o lixo. Para que a reciclagem funcione e os resíduos sejam aproveitados e 

retornados a cadeia produtiva é preciso praticar a coleta seletiva de lixo, segregando os resíduos 

sólidos por tipos, ou seja, papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos. Após a separação, os 

resíduos sólidos devem ser destinados corretamente à indústria para reciclagem ou reutilização; 

e os resíduos orgânicos devem seguir para os aterros sanitários, conforme a Lei 12.305/2010.  

[...] a coleta seletiva de lixo é um sistema de recolhimento de materiais 

recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, 
previamente separados na fonte geradora. Estes materiais, após um pré-

beneficiamento13, são então vendidos às indústrias recicladoras ou aos 

sucateiros (CEMPRE, 2014, p. 5). 

 

                                                             
13 Compreende-se por pré-beneficiamento a separação por cor, tipo, tamanho, densidade, etc.; lavagem; secagem; 

prensagem; moagem; e enfardamento. 
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 Um caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo na hotelaria pode 

ser a aplicação dos 3R’s – reduzir, reutilizar e reciclar. Essa prática alia padrões de qualidade 

associados com a prevenção e não-geração de resíduos, somados à adoção de padrões de 

consumo sustentável, visando poupar os recursos naturais e conter o desperdício.  

 Conforme apresentado acima, os 3R’s podem ser assim explicados: 

• reduzir significa consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereçam 
menor potencial de geração de resíduos e tenham maior durabilidade;  

• reutilizar é, por exemplo, usar novamente as embalagens: os potes plásticos 

de sorvetes servem para guardar alimentos ou outros materiais;  
• reciclar envolve a transformação dos materiais, por exemplo, fabricar um 

produto a partir de um material usado. Podemos produzir papel reciclando 

papéis usados. Papelão, latas, vidros e plásticos também podem ser reciclados. 

Para facilitar o trabalho de encaminhar material pós-consumo para 
reciclagem, é importante fazer a separação no lugar de origem – a casa, o 

escritório, a fábrica, o hospital, a escola etc. A separação também é necessária 

para o descarte adequado de resíduos perigosos (BRASIL, 2012, p. 118). 

2.4.7.1. Como deve ser implantado um projeto de reciclagem completo na 

hotelaria? 

 Uma boa implantação de reciclagem, como exemplifica a (figura 21), depende de um 

bom processo de coleta seletiva. O projeto de reciclagem deve integrar todas as fases que 

sustentam e determinam o processo da segregação do lixo, interligando e fazendo funcionar a 

reciclagem de forma harmoniosa. 

Figura 21 - Esquema Simplificado de um projeto integrado de reciclagem 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora, adaptação (BRASIL, 2012). 

 Devido à falta de políticas públicas que disciplinem a questão dos resíduos sólidos no 

país, os órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA têm assumido o papel de orientar, definir regras e 

regular a conduta dos diferentes agentes que geram resíduos sólidos.  

 Conforme a resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio de 

Janeiro – CONEMA/RJ nº 55, de 13 de dezembro de 2013, estabelece procedimento de 

COLETA 

SELETIVA 
RECICLAGEM MERCADO 



 88 

diferenciação mínima de cores para a coleta seletiva simples de resíduos sólidos urbanos e de 

resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, a ser adotado na 

identificação de coletores e veículos transportadores, para a separação de resíduos no estado do 

rio de janeiro (BRASIL, 2013). Anexos I e II, Resolução CONEMA Nº 55 de 13 de dezembro 

de 2013 (BRASIL, 2013), conforme (tabelas 1 e 2): 

Tabela 1 – Anexo I - Padrão de Cores para três fluxos, quando da existência de sistema de 

compostagem (Caso da Hotelaria) 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptação (BRASIL 2013). 

TIPO DE RESÍDUO COR ESPECIFICAÇÃO DA COR 

Resíduos Recicláveis AZUL 
CMYKc: 100 m: 50 y: 0 k: 50 RGB: r: 0 g: 

64 b: 113 Pantone 2955 C 

Resíduos Orgânicos 

Compostáveis 
MARROM 

CMYK: c:0 m: 60 y: 100 k: 80 RGB: r: 87 

g: 39 b: 0 Pantone: 4625 C 

Rejeitos – resíduos sem 

possibilidade de 

aproveitamento ou não 

possíveis de separação ou 

misturados 

CINZA 
CMYK: c: 0 m: 0 y: 0 k: 60 RGB: r: 128 g: 

130 b: 133 Pantone 877 C 
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Tabela 2 - Anexo II – Materiais Recicláveis De Acordo Com A Sua Absorção No Mercado 

De Recicláveis. 

PAPEL 

RECICLÁVEL 

METAL 

RECICLÁVEL 

PLÁSTICO 

RECICLÁVEL 

VIDRO 

RECICLÁVEL 

Folhas e aparas de 

papel 
Latas de alumínio Tampas Potes de vidro 

Jornais Latas de aço Potes de alimentos Copos 

Revistas Ferragens PET, PP, PAD, RS Garrafas 

Caixas Canos Garrafas de água 

mineral 

Embalagens em 

geral 

Papelão  Esquadrias Recipientes de 

produtos de higiene 

 

Formulário de 

computador 

Arame Embalagens de 

produtos de higiene 

 

Cartolina Sucatas PVC  

Cartões   Sacos plásticos  

Envelopes  Baldes  

Rascunhos escritos    

Fotocópias    

Folhetos    

Impressos em geral    

Tetra Pak    

Fonte: Elaborado pela autora, adaptação (BRASIL 2013). 

2.4.7.1.1.  Armazenamento dos resíduos orgânicos e sólidos gerados na 

hotelaria 

 Os resíduos orgânicos devem ser armazenados em câmeras frigorificas, caso estes não 

sejam liberados no mesmo dia; 

 Os resíduos sólidos devem ser segregados e armazenados em área específica sem 

contato com outras áreas.     

2.4.7.1.2.  Separação e Destinação dos Resíduos Orgânicos e Sólidos 

 Os resíduos orgânicos: uma vez segregados os orgânicos devem ser destinados a uma 

empresa de coleta ambiental - comercial - como ilustrado na (figura 22).  
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 Os resíduos recicláveis: devem ser destinados a uma cooperativa de lixo – comercial - 

que irão por sua vez separar os resíduos de acordo a sua absorção no mercado de 

recicláveis. Os geradores são responsáveis pelo manifesto dos resíduos.  

 Segundo INEA (2004), o manifesto de resíduos:  

É o instrumento de controle que permite ao INEA conhecer e monitorar a 

geração, o transporte e a destinação final dos resíduos gerados no Estado do 
Rio de Janeiro e a ele estarão sujeitas todas as pessoas físicas ou jurídicas, de 

direito público ou privado, geradoras, transportadoras e receptoras de 

resíduos, abrangidos pela diretriz INEA DZ-1310.R-7 - Sistema de Manifesto 

de Resíduos, aprovada pela Deliberação Ceca nº 4.497, de 03/09/2004 e 
publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, de 21/09/2004. 

Figura 22: Coleta Seletiva de lixo de empresa privada – lixo comercial 

 

Fonte: koleta.com.br (2016). 

2.4.8 As Boas Práticas identificadas em Redes Hoteleiras 

 As boas práticas na hotelaria é um diferencial competitivo para o setor comercial, visto 

que a concorrência é acirrada, e desta forma a rede hoteleira na RMRJ se qualifica para melhor 

atender os seus hóspedes nacionais e estrangeiros. Os hotéis de grande porte sentem necessidade 

de certificar o seu estabelecimento, através de um sistema de gestão, devido a maior cobrança 

da sociedade civil.  “No Brasil, a partir dos anos 80, a preocupação com questões ambientais 

passou a fazer parte do cotidiano da sociedade” (ARAÚJO, 2005, p. 71). 

 Na década de 90, devido aos avanços da conscientização ambiental e a presença da 

sociedade nas questões pertinentes a conservação do planeta, fizeram surgir linhas de raciocínio 

sobre estratégia de gestão ambiental. Araújo (2005) informa que nos anos 90, os avanços da 

conscientização ambiental, tomou conta das empresas, e assim, organizações internacionais 
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como a International Organization for Standardization ISO - e British Standards Institute - 

BSI, órgãos governamentais de países industrialmente desenvolvidos, iniciam seus programas 

de metodologias padronizadas para a prática da gestão ambiental dentro das organizações.  

 Também no ramo da hotelaria não é diferente e Gonçalves (2004, p. 52), lembra que 

“[...] nos anos 90, produzir com qualidade total passa a assumir um papel estratégico no cenário 

de sobrevivência das empresas, devido à ampliação nos níveis de competitividades globais”. 

 Hoje, as empresas para garantirem uma continuidade dos processos empresariais e uma 

boa qualidade nos serviços precisam trabalhar com boa prática empresarial. E para aplicar essa 

cultura dentro da hotelaria é utilizado um Sistema de Gestão Ambiental – SGA, por se tratar de 

uma norma reconhecida internacionalmente e por ser maleável o suficiente, permitindo ser 

aplicada em diversas culturas empresarias diferentes e distintas, segundo Gonçalves (2004). 

 A implantação de um SGA, proporciona a implementação de um conjunto de 

ferramentas de gestão. Ainda, Gonçalves (2004) informa que no ano de 2000 a revisão da norma 

ISO 9000 (padrão para Sistemas de Gestão da Qualidade) facilitou a integração de outros 

sistemas de gestão para qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Esse novo 

modelo incorporou os princípios da melhoria contínua estabelecendo as ferramentas de 

objetivos e metas. Além disso, a hotelaria para cumprir as exigências do ministério do turismo 

e da ABNT, sobre a norma NBR 15401:2006 precisa adequar o estabelecimento segundo os 

requisitos de desempenho para as dimensões da sustentabilidade (ambiental, sociocultural e 

econômica), os quais são suportados por um sistema de gestão da sustentabilidade. Este sistema 

de gestão proporciona uma base estável, coerente e consistente para o alcance do desempenho 

sustentável dos empreendimentos e a sua manutenção. O sistema de gestão da sustentabilidade 

soma-se aos demais modelos de sistemas de gestão estabelecidos, entre os quais, estão como 

principais referências a NBR ISO 9001 - sistema de gestão da qualidade, a NBR ISO 14001 - 

sistema de gestão ambiental (ABNT, 2006). 

 Segundo ABNT; SEBRAE (2012),  

O Brasil é pioneiro na publicação de uma norma técnica e sistema de gestão 

que apresenta referências objetivas sobre como os meios de hospedagem 

podem utilizar seus recursos de maneira ambientalmente responsável, 
socialmente justa e economicamente viável. A abordagem da sustentabilidade 

do turismo por meio da normalização ajuda os meios de hospedagem a adotar 

práticas sustentáveis e a comunicar este fato aos seus clientes e à sociedade 
em geral. A ABNT NBR 15401 foi desenvolvida no âmbito do comitê 

brasileiro de turismo (ABNT/cb-54), sendo e foi publicada no final de outubro 
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de 2006 pela associação brasileira de normas técnicas (ABNT). A referência 

utilizada para sua elaboração foi a norma desenvolvida pela fundação instituto 

de hospitalidade, dentro do Programa de Certificação em Turismo Sustentável 
- PCTS. Sua construção contou com a participação de organizações não 

governamentais, empresários, governo, sociedade, especialistas e diversas 

partes interessadas, o que justifica os requisitos detalhados nos aspectos 

ambientais e socioculturais. O sistema de gestão apresentado na norma 
proporciona uma base estável, coerente e consistente para o alcance e a 

manutenção do desempenho sustentável dos meios de hospedagem.    

 Nos itens a seguir são apresentadas algumas das ferramentas utilizadas na hotelaria para 

implementação de boas práticas.  

2.4.8.1. Licenciamento Ambiental  

 Segundo Araújo (2005), a Constituição brasileira estabeleceu a necessidade de 

elaboração de EIA e RIMA para atividades potencialmente poluidoras. Segundo o Art. 2º 

dependerá de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente em caráter 

supletivo.  

 Também Lustosa et al (2010), argumenta que o licenciamento ambiental é um 

instrumento da política ambiental brasileira previsto na Lei 6.938/81, e, tem o objetivo de 

regular as atividades e os empreendimentos que explorem em suas operações os recursos 

naturais e por consequência podem prejudicar e degradar o meio ambiente.  

 Os objetivos principais da Lei 6.938/81 é preservar os recursos naturais, mas também a 

melhoria da qualidade ambiental e o desenvolvimento socioeconômico do país. Em um 

primeiro momento, após a sua criação, o licenciamento ambiental foi centralizado e definido 

pela resolução CONAMA 237/2007 como sendo: 

 Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras 

de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, 

sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais 

e regulamentares as normas técnicas ao caso (BRASIL, 2007, art. 1º). 

 Conforme (BRASIL, 2011), com a extensão das atividades de licenciamento para 

diversos setores da economia brasileira ocorreu a descentralização das atividades de 
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licenciamento, sendo passado aos órgãos ambientais de Estados e Municípios, e em alguns 

casos, às secretarias de meio ambiente, as incumbências.  

 Entretanto, para que a hotelaria possa se adequar as normas e atender os requisitos 

necessários para uma melhoria continua, é preciso estabelecer um sistema de gestão. 

2.4.8.2. Sistema de Gestão 

 Entende-se, por sistema de gestão um “conjunto de elementos que estão inter-

relacionados” no objetivo de coordenar atividades para dirigir e conduzir uma organização 

(OLIVEIRA, 1997, p. 24). Segundo a NBR ISO 9000:2015, que substituiu e cancelou a ISO 

9000:2005, sistema de gestão é um “sistema para estabelecer política e objetivos, e para atingir 

estes objetivos” (ABNT, 2005). Para tanto, os sistemas de gestão são formas de gerenciar uma 

organização na construção e execução de objetivos específicos (GUEREIRO e SILVA, 2013).  

 Dessa forma, o estudo em questão descreve um sistema de gestão integrado como 

aplicação das boas práticas na hotelaria, pois, como explica Tachizawa (2011, p. 53) “os novos 

tempos caracterizam-se por uma rígida postura dos clientes, voltada à expectativa de interagir 

com organizações que sejam éticas com boa imagem institucional no mercado, e que atuem de 

forma ecologicamente responsável”. 

2.4.8.3. Sistema de Gestão Ambiental - ISO 14001  

 A série da ISO 14000 está dividida em dois grupos de normas: uma voltada para a 

avaliação do produto e a outra para a avaliação da organização. Uma das normas voltadas para 

a avaliação é a Sistema de Gestão Ambiental – ISO 14001, que atende a requisitos e é a única 

norma da série que possibilita a concessão de certificado às organizações que a implementarem.  

A implantação dos requisitos da norma ISSO 14001, faz com que todos os 

funcionários do empreendimento se envolvam no Sistema de Gestão 
Ambiental, pois a responsabilidade pelos requisitos da norma é disseminada 

através dos setores da empresa. Quando a questão ambiental passa a ser 

enxergada através da mesma perspectiva, as soluções para os problemas 
ambientais começam a surgir, explorando-se as oportunidades de 

aproveitamento de rejeitos, substituição de insumos, eliminação de perdas nos 

processos, reciclagem, redução do consumo de energia e água, utilização de 
combustíveis alternativos, mudanças tecnológicas (GUERREIRO e SILVA, 

2013 p.7). 

 Ainda, segundo Araújo (2005, p. 75) a norma ISO 14001 traz e especifica os requisitos 

relativos a um Sistema de Gestão Ambiental possibilitando o estabelecimento de uma política 
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e objetivos que levem em conta todos os requisitos legais aplicáveis, assim como, as 

informações referentes aos aspectos e impactos significativos.  

 A norma NBR 15401:2006 utiliza como ferramenta de gestão ambiental, o ciclo PDCA 

(plan – do – check – act) para fazer planejamento e melhoria de processos, inclusive melhorias 

ou correções, conforme apresentado na (figura 23). Segundo Werkema (1995, p. 24), o ciclo 

PDCA (figura 23) é “um método gerencial de tomada decisões para garantir o alcance das metas 

necessárias à sobrevivência de uma organização”. A NBR 15.401 tem como premissa o método 

do PDCA (Plan, Do, Check e Act), ou seja, dispõe sobre a implementação de um Sistema de 

Gestão de Sustentabilidade - SGS, visando a melhoria contínua através de reuniões periódicas 

de análise crítica, onde as entradas necessárias do Sistema de Gestão são analisadas, a fim de 

verificar a eficácia das mesmas e melhorar aquilo que for necessário (ABNT, 2006). 

Figura 23 - Esquema do ciclo do PDCA no Sistema de Gestão da Sustentabilidade 

 

Fonte: adaptação (NBR 15.401:2006). 

O ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act), é brevemente descrito pelas seguintes etapas:  

 Plan (Planejar): estabelecer os objetivos e processos necessários para fornecer os 

resultados de acordo com a política do empreendimento (neste caso, política de 

sustentabilidade). 

 Do (Implementar): implementar os processos. 

 Check (Verificar): monitorar e medir o resultado dos processos em relação à política, 

objetivos e metas e reportar os resultados.  
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 Act (Agir): tomar ações para melhorar continuamente a performance do sistema de 

gestão 

 Ainda segundo ABNT (2006), o ciclo PDCA auxilia, portanto,  

A normalizar os aspectos do sistema de gestão do empreendimento que 

constituem fatores-chave da sustentabilidade. Ou seja, não apenas controlar 
os impactos ambientais no meio natural, mas também buscar os resultados que 

irão propiciar ao empreendimento: a) contribuir ativamente para a 

conservação, a revitalização e a recuperação dos recursos naturais; b) buscar 

resultados econômicos com ética, contribuindo para a justiça social e a 
valorização das culturas locais; c) buscar a legitimidade política em termos de 

participação e transparência nos processos de decisão e representação 

comunitária; d) interagir com os integrantes da cadeia produtiva do turismo, 
de maneira a construir as condições operacionais para implementar sistemas 

de gestão da sustentabilidade do turismo com abrangências setorial e 

geográfica.  

 Conforme Ribeiro, Tavares e Hoffman (2013), boas partes dos componentes do Ciclo 

PDCA é comum aos sistemas de gestão da qualidade e seus objetivos básicos são os apontados 

no (quadro 5): 
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Quadro 5 - Sistemas de gestão e seus objetivos 

Sistema  Objetivos Globais do Sistema 

Sistema de gestão da qualidade 

NBR ISO 9001:2008 

 Fornecer produtos que atendam 
aos requisitos do cliente e aos 

requisitos regulamentares 

aplicáveis  

 Aumentar a satisfação dos clientes 

Sistema de gestão ambiental – 

NBR ISO 14001:2004  

 Controlar os impactos de 

atividades, produtos e serviços 

sobre o meio ambiente 

 Melhorar o desempenho ambiental 

Sistema de gestão da segurança 

e saúde ocupacional – OHSAS 

18001:2007 

 Controlar os riscos de segurança e 

saúde ocupacional 

 Melhorar continuamente as 

condições de segurança e saúde 

ocupacional  

Sistema de gestão de 

responsabilidade social – AS 

8000:2008 

 Melhorar as condições de trabalho 

 Promover o respeito aos direitos 

dos trabalhadores 

Sistema de gestão de 

responsabilidade social – 

ABNT NBR 16001:2012 

 Controlar os impactos sociais das 

organizações em suas três 

dimensões: econômica, ambiental 

e social.  

 Promover a cidadania, a 

transparência e o desenvolvimento 
sustentável.  

Fonte: elaborado pela autora, adaptado de Ribeiro, Tavares e Hoffman (2013, p. 31). 

Outra metodologia, utilizada nos hotéis para gestão da qualidade e melhoria contínua 

é a 5S, pois, os benefícios obtidos ao se aplicar e manter os passos da metodologia, vão além 

de melhorar o ambiente hoteleiro. Além disso, está dentro das premissas da NBR 

15.401:200614, conforme demonstrados no (quadro 6) e na (figura 24): 

                                                             
14 Considerando a política do Ministério do Turismo para o Programa Nacional de Qualificação Empresarial e 

Profissional para o Turismo, cujo objetivo é induzir a melhoria da qualidade dos serviços turísticos ofertados. 
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Quadro 6 - 5S - identificado por 5 palavras japonesas 

Palavras  Causa Efeito 

整理
Seiri 

Utilização: identificar os elementos e 

separar o necessário do desnecessário 

Eliminar espaços e descartar o que for 

inútil 

整頓
Seiton 

Organização: após separar e identificar os 

elementos arrumar cada coisa em seu 
devido lugar 

Organizar o espaço de trabalho 

清掃
Seiso 

Limpeza: limpar o ambiente de trabalho  
Aprimorar o ambiente e manter sempre 

limpo 

清潔
Seiketsu 

Higiene: estabelecer padrões  
Criar uma padronização com normas 

claras de limpeza e arrumação  

躾
Shitsuke 

Disciplina: trabalho em equipe, 

colaboração diária de todos 
Melhoria continua e ambiente agradável  

Fonte: elaborado pela autora, adaptado de (SANTOS, 1972). 

            Figura 24 - Esquema 5S 

 

 

  

 

  

 

 

Fonte: elaborado pela autora, adaptação (NBR 15.401:2006) 

 As ferramentas acima apresentadas auxiliam na normalização dos Sistema de gestão do 

empreendimento com o objetivo de certificá-lo e adequá-lo as normas vigentes. Araújo (2005) 

define o processo de certificação como um conjunto de atividades desenvolvidas, por um 

organismo independente da relação comercial, com o objetivo de atestar publicamente, por 

escrito, que determinado processo, produto ou serviço está em conformidade com os requisitos 

especificados. Estes requisitos devem atender diversos aspectos da organização tais como: 

análise de documentação, auditorias e inspeções na empresa com o objetivo de avaliar a 

conformidade com as leis vigentes e outras normas de melhoria contínua.  

 Guerreiro e Silva (2013), explicam a certificação contando que, após a verificação 

completa das ações e documentos da organização, caso, esteja tudo dentro do estabelecido na 

5 S 

Seiketsu 

(Saúde) 

Shitsuke 

(Disciplina) 

Seiton 

(Ordenação)

) 

 
S h i t s u k e  

( D i s c i p l i n a )  

Seiri 

(Utilização) 

Seisou 

(Limpeza) 
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norma em questão, é aprovado o que foi auditado e emitido o certificado, assim, garantindo às 

partes interessadas que determinados requisitos foram atendidos.  

2.4.8.4.  Exemplo de Boas Práticas em um hotel de grande porte na RMRJ  

 A Norma Brasileira, NBR 15401:2006 foi desenvolvida pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT com base na norma NBR ABNT ISSO 14001 – Sistema de Gestão 

Ambiental – Requisitos. A norma define sustentabilidade como sendo “uso dos recursos, de 

maneira ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável, de forma 

que o atendimento das necessidades atuais não comprometa a possibilidade de uso pelas futuras 

gerações” (BRASIL, 2006). 

 Segundo Guerreiro e Silva (2013), num estudo de caso descritivo por meio de um 

projeto de implantação de um Sistema de Gestão de Sustentabilidade – SGS, foi aplicada em 

um hotel de grande porte no estado do Rio de Janeiro, uma análise comparativa das normas 

NBR 15.401:2006 e a Travelife – Sustainability in Tourism, norma internacional, fundada em 

2007 pelo governo Britânico, o projeto aconteceu ao longo de um ano e a mudança de hábito 

foi um dos maiores desafios encontrados dentro da organização estudada.    

 Ainda, segundo Guerreiro e Silva (2013) o Travellife passou a ser reconhecido como 

Global Sustainable Tourism Council - GSTC, na qual, atualmente para receber a certificação 

os auditores independentes fazem uma avaliação de transparência e imparcialidade no ambiente 

da organização analisada. A seguir, um comparativo (quadro 7): 
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Quadro 7 - Exemplo de emparelhamento: requisitos da NBR 15.401 e Travelife System 

NBR 15.401: 2006 TRAVELIFE 

REQUISITO 

NBR 15.401 ITENS DE VERIFICAÇÃO  

REQUISITO 

TRAVELIFE 

ITENS DE 

VERIFICAÇÃO 

4.4.6 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

, 
C

O
N

S
C

IE
N

T
IZ

A
Ç

Ã
O

 E
 T

R
E

IN
A

M
E

N
T

O
 

O empreendimento determina as 

competências para a força de 
trabalho do empreendimento? 

03.01.02a 

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

, 
C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O
 D

E
 I

N
F

O
R

M
A

Ç
Õ

E
S

 &
 G

E
S

T
Ã

O
 

Os funcionários 

recebem formação 
especifica na política da 

empresa relacionada 

com o tratamento dos 

funcionários e 

integração na 

comunidade, durante 

um programa de 

integração quando 

iniciam o trabalho? 

O empreendimento fornece 

treinamento ou toma outras ações 

para satisfazer as necessidades de 

competência? 

O empreendimento assegura que o 

seu pessoal está consciente quanto 

à pertinência e importância de suas 

atividades, de como elas 

contribuem para atingir os 
objetivos da sustentabilidade, das 

potenciais consequências da 

inobservância de procedimentos 

operacionais especificados e dos 

impactos ambientais, 

socioculturais ou econômicos 

significativos, reais ou potenciais, 

de suas atividades e dos benefícios 

resultantes da melhoria do seu 

desempenho pessoal? 

03.01.02b 

Os funcionários 

recebem regularmente 

formação específica na 
política da empresa 

relacionada com o 

tratamento dos 

funcionários e 

integração na 

comunidade, durante o 

período de trabalho? 

O empreendimento mantém 

registros de educação, treinamento, 

habilidade e experiência? 

O empreendimento avalia a 

eficácia das ações executadas e 

mantém registros destas 

avaliações? 

03.01.02c 

Os funcionários 

recebem formação 

específica na política da 

empresa relacionada 
com o tratamento dos 

funcionários e 

integração na 

comunidade, através de 

anúncios ao pessoal, 

quadro de informações, 

e-mails gerais ou outros 

meios menos formais? 

O empreendimento considera no 
planejamento das inciativas de 

treinamento ações como 

treinamento no local de trabalho, 

tutoria e outras que encorajem o 

aprendizado continuado?  

Fonte: Guerreiro e Silva (2013). 

 Conforme Guerreiro e Silva (2013), na análise comparativa entre as duas normas, a 

norma NBR 15.401, conhecida por SGS auxilia a organização na redução dos impactos 

negativos ambientais, socioculturais e econômicos de suas atividades, aumentados os impactos 

positivos. A certificação nesta norma requer o atendimento a uma série de requisitos, que se 

praticadas a fim de obtenção da melhoria aperfeiçoam a gestão do empreendimento, de maneira 
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que a sustentabilidade se torna parte da gestão. Pode-se identificar prioridades de ação, planejar 

estratégias e monitorá-las para garantir implementação, com objetivo final de identificar 

melhorias e eliminar falhas.  

 Já o Travelife, não tem como prioridade a implementação de um sistema de gestão de 

sustentabilidade no meio de hospedagem, desde que todos os seus requisitos listados sejam 

atendidos. O sistema de certificação se dá por meio de uma lista de verificação, onde se leva 

em questão os aspectos ambientais, sociais e econômicos da organização com relação as 

práticas sustentáveis. Essa norma foi adaptada de outras normas de gestão, adaptando técnicas 

e ferramentas para atender os requisitos básicos que é criar um campo de ação prático e 

benefícios de custo ao implantar a sustentabilidade nos meios de hospedagem.  

2.4.8.5. Exemplo de Boas Práticas nos Hotéis Roteiros de Charme 

 A associação de hotéis Roteiros de Charme reúne atualmente 66 hotéis, pousadas e 

refúgios ecológicos situados em 16 estados, do norte ao sul do Brasil. Fundada em 1992 a 

associação sem fins lucrativos, tem como premissa ser uma proposta condizente com produtos 

de luxo e bem-estar, que alia os princípios de qualidade, ética e responsabilidade social. Sob a 

inspiração do Código de Ética e de Conduta Ambiental, reconhecido nacional e 

internacionalmente, o qual foi desenvolvido em cooperação com a United Nations Environment 

Programme – UNEP, organismo ambiental da ONU, Paris, desde 2003, a associação criou o 

programa de sustentabilidade dos Roteiros do Charme, onde prima pelo seu ambiente, 

paisagem, patrimônio histórico e cultural, e o bem estar da população residente, através do 

envolvimento permanente dos Hotéis Associados, seus colaboradores, fornecedores, 

prestadores de serviços, hóspedes e a comunidade. 

 A associação de hotéis Roteiros de Charme, criou um guia passaporte com melhores 

práticas a serem adotadas por todos os hotéis associados, entres as principais premissas estão: 

 Assegurar o apoio e a participação dos principais sócios administradores 

na implementação de práticas ambientais e envolver todos os colaboradores 

e familiares no programa; 

 Identificar e reduzir os impactos ambientais; 

 Controlar e diminuir o uso de produtos ofensivos ao meio ambiente; 

 Respeitar a cultura e história local; 
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 Economizar fontes de energia e promover a energia renovável; 

 Eliminar a poluição do meio ambiente; 

 Tratamento dos resíduos e efluentes. 

2.4.9 Considerações Finais 

 Em função da atualidade e importância do tema sustentabilidade para o planeta, as 

empresas públicas e privadas se vêm responsável por tomar ações sustentáveis. Nesse sentido, 

a normas NBR ISO 14001 e ABNT NBR 15401, visam o fortalecimento dos meios de 

hospedagem, onde os turistas nacionais e internacionais estão cada dia, mais exigentes e 

desejosos de se acomodarem em hotéis que proporcionem não somente conforto, mas princípios 

e valores sustentáveis. O uso das boas práticas utilizadas pelo meio de hospedagem gera 

benefícios ambientais, econômicos, sociais e culturais.  Além disso, do ponto de vista 

ambiental, as Normas NBR ISO 14001 e ABNT NBR 15401 contribuem para a conservação da 

biodiversidade (ABNT, 2006). 

 Segundo Guerreiro e Silva (2013), as normas de sustentabilidade para Meios de 

Hospedagem funcionam com o pressuposto de minimizar os impactos negativos ambientais, 

socioculturais e econômicos provocados pelo setor hoteleiro. A boa prática é também um 

diferencial de marketing gerando, vantagens competitivas para os meios de hospedagem, e 

facilitando o acesso a novos mercados - principalmente o internacional que é um mercado mais 

exigente.  

 Sendo assim, no próximo item serão apresentados os conceitos de marketing verde e as 

suas contribuições para a sustentabilidade das empresas e do planeta. 

2.5 Marketing Verde 

2.5.1 Considerações Iniciais 

 A partir da década de 1980 o homem entra na era da globalização econômica, e com o 

desenvolvimento da alta tecnologia passa a consumir cada vez mais, sendo incentivado pelo 

livre comércio e pelos bancos que introduziram nas sociedades o uso do cartão de crédito.  

A introdução dos cartões de crédito foi um sinal do que viria a seguir. Foram 
lançados “no mercado” cerca de 30 anos atrás, com o slogan exaustivo e 

extremamente sedutor de “Não adie a realização do seu desejo”. Você deseja 

alguma coisa, mas não ganha o suficiente para adquiri-la? (BAUMAN, 2010, 
P. 12). 
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 Em meados dos anos 1990, os efeitos dos impactos negativos globais originários da 

degradação da natureza, começaram a surgir em formas de catástrofes ambientais. Para Bauman 

(2001) a sociedade contemporânea é percebida como um a sociedade tipicamente de consumo, 

voltada para a produção, onde a lógica passa a ser somente consumir, não mais, para ter prazer 

ou direito, mas sim, é um dever do cidadão que faz parte do mundo contemporâneo. 

 Entretanto, durante a década de 1990, inicia-se uma reflexão por parte dos setores 

públicos e privados a respeito da temática da sustentabilidade, ainda que, com a ótica voltada 

para os resultados comerciais. “[...] observa-se durante a década de 1990, a entrada em cena do 

que se poderia denominar de ecologismo dos setores econômicos e produtivos, em detrimento 

das questões ambientais e sociais, por meio da lógica do mercado” (TAVARES, 2014, p. 80). 

 Nesse cenário a estratégia empresarial vincula-se à capacidade de adaptação das novas 

necessidades do mercado, num contínuo processo de evolução que direciona as escolhas da 

organização para aspectos mais dinâmicos e competitivos (MINTZBERG, 2001). A eco 

inovação é impulsionada pela busca constante de melhorias e inovações em produtos, serviços 

e processos que visam oferecer maior valor aos produtos e consequentemente aos clientes, que 

ao mesmo tempo, reduzam impactos ambientais (CAI e ZHOU, 2014). A relevância da adoção 

deste conceito no desempenho das atividades operacionais, é que o mesmo, busca integrar os 

aspectos ambientais desde o estágio inicial do projeto de produtos até o fim do ciclo de vida 

(BOCKEN et al, 2014).  

 Sendo, assim, as empresas estão cada dia mais pautadas nas questões sócios ambientais 

buscando novas tecnologias que incrementem a produtividade sem agredir e depredar o meio 

ambiente. Ainda, Drucker (1998, p. 48) afirma que, “cada vez mais uma estratégia vencedora 

exigirá informações sobre os acontecimentos e as condições de fora da organização: os não-

clientes; outras tecnologias; mercados não-atendidos atualmente”. 

 Contudo, há que tratar as estratégias empresariais ambientais com foco no 

socioeconômico ambiental, pois, a partir daí é possível poupar custos administrativos, 

beneficiar a sociedade e o meio ambiente. Nesse contexto o marketing tem um papel importante 

nas organizações privadas, como nesse estudo na hotelaria. Ottman (1994) admite que os 

consumidores, cada vez mais, tomam a decisão de qual marca escolher em função da percepção 

das questões ambientais. Entretanto, o discurso empresarial deve ser compatível com a oferta 
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do produto ou serviço, e não apenas um discurso “verde” engenhoso, o que pode ocasionar um 

mal-entendido ao cliente. 

2.5.2 Viés para o discurso “verde”  

 A crescente preocupação com o impacto ambiental negativo, causado pelos atuais 

padrões de consumo, é um tema recorrente nas comunicações das organizações, além disso, os 

ambientalistas cada vez mais dão importância ao tema, assumindo um discurso “verde”. 

 Portilho (2005) observa que o surgimento da noção de um consumo verde, iniciou da 

correlação de três fatores: o advento, a partir da década de 1970, do ambientalismo público; a 

ambientalização do setor empresarial, a partir dos anos 1980; e após a década de 1990, da 

preocupação com o impacto ambiental com os estilos de vida e o consumo das sociedades em 

ascensão. 

 Nos últimos anos, há no discurso empresarial um tom politicamente correto sobre o tema 

da sustentabilidade, e o discurso “verde” pode ser tendencioso se não for bem transmitido. 

Nas pistas da produção do “consumo verde”, temas como gestão ambiental, 
marketing 3.0, produtos e marcas ecologicamente corretos, greenwashing, 
selos verdes, relatórios de sustentabilidade, balanços socioambientais, 

certificações ambientais e responsabilidade socioambiental massificam o 

aforismo da ideia da sustentabilidade, tornando o tema ambiental um atrativo, 

uma mercadoria espetacular por essa lógica, a natureza passa a ser publicizada 
e se modela à cultura do consumo (TAVARES; IRIVING, 2009). 

 Desta forma, órgãos públicos, privados e o terceiro setor, assim como, os ambientalistas 

iniciam um olhar mais crítico para as ações ambientais e cobram uma atitude mais sustentável 

por parte do meio empresarial.  

 Como vimos anteriormente, reformular a estratégia empresarial nos tempos atuais é 

fator de competitividade, porém as empresas precisam inovar e agregar valor sem onerar o 

produto. Muitas vezes, inovar em tecnologias sustentáveis requer alto investimento em recursos 

materiais e humanos, e por esse motivo, as empresas economizam cortando custos (KOTLER, 

2013).  Contudo, é preciso entregar o produto com o seu real valor sustentável, e não enganar o 

consumidor, conforme pontua Ferreira (2015, p. 90):  

A tendência “verde” traz uma série de oportunidades de promoção de 

mudanças no mercado. Entretanto, essas podem ensejar a criação de elementos 
ecoamigáveis duvidosos e oportunistas, ou ainda, podem incentivar a 

utilização de apelos visuais que induzam o consumidor a tirar conclusões 

erradas sobre o que se está adquirindo.  
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 A melhor maneira de uma empresa promover um discurso “verde” coerente com as suas 

ações ambientais é ter propósitos e objetivos claros, pois, corre-se o risco de praticar uma 

“maquiagem verde” ou “greenwashing” como utilizado no meio corporativo nacional e 

internacional.   

Greenwashing é um termo em língua inglesa usado quando uma empresa, 

ONG, ou mesmo o próprio governo, propaga práticas ambientais positivas e, 

na verdade, possui atuação contrária aos interesses e bens ambientais.  Trata-
se do uso de ideias ambientais para construção de uma imagem pública 

positiva de “amigo do meio ambiente” que, porém, não é condizente com a 

real gestão, negativa e causadora de degradação ambiental. O Greenwashing 

tem sido uma prática de gestão (nociva, diga se de passagem) muito adotada 
por empresas ligadas a diversos ramos da atividade econômica (ARAÚJO, 

2007, p.1).    

 Dentro dessa visão, a responsabilidade social e ambiental vem contribuir para que as 

organizações caminhem no rumo da sustentabilidade global, promovendo aos seus 

consumidores e stakeholders ações de marketing coerentes e pautadas na preservação 

ambiental. 

2.5.3 Responsabilidade Social Empresarial - RSE 

 O consumo sustentável é uma meta a ser atingida pelas organizações públicas e privadas 

e, para isso, é necessário promover uma mudança de hábitos de consumo nos indivíduos, 

instituições e governos; todos num único objetivo, que é alterar o modo de produção, 

distribuição e destinação final dos produtos e serviços gerando o menor impacto ambiental 

possível.  

A Responsabilidade Social Empresarial – RSE é impulsionada por dois 

grandes vetores: um, mais objetivo, que é a responsabilidade derivada dos 

impactos causados pelas atividades e decisões das empresas e outro, mais 
subjetivo, derivado das expectativas do público sobre o que elas poderiam ou 

deveriam fazer para a sociedade em que operam. A sistematização proposta 

pela ISO 26000 e por outros instrumentos de gestão (como os Indicadores 
Ethos de Responsabilidade Social e Empresarial e as Diretrizes para 

Relatórios de Sustentabilidade, da Global Reporting Initiative - GRI, entre 

outros) ajuda no mapeamento, focalização e priorização dos aspectos que 
devem ser atendidos pelas empresas (AKATU, 2012, p. 68). 

 Dentro dos conceitos tradicionais do marketing a responsabilidade socioambiental não 

deve ser tratada como uma ferramenta de mídia, e sim, como uma ação de mídia espontânea, 

ou de real valor agregado ao produto. Entretanto, as empresas privadas têm o foco nos 

resultados financeiros, e muitas vezes, utilizam parcerias com o terceiro setor e instituições sem 

fins lucrativos para viabilizar ações promocionais beneficentes, eventos com foco na 
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sustentabilidade, visando sensibilizar o seu público. Conforme Argenti (2011, p. 129), “[...] há 

apenas duas décadas, o objetivo de uma grande empresa era alcançar a maximização dos lucros, 

sendo qualquer esforço de retorno para a comunidade limitado a doações em dinheiro e 

filantropia de curto alcance”.   

 Nesse sentido a RSE traz à tona a responsabilidade não só empresarial, porém, a de 

todos os envolvidos numa gestão empresarial ambiental. Segundo Kotler (2010), outra maneira 

de fazer diferença numa organização é resolver um dos maiores problemas globais de nossos 

tempos: a sustentabilidade ambiental, pois muitas empresas ainda não estão pensando como 

tornar os seus processos mais harmônicos com o meio ambiente. 

 Conforme, apresentado na (Figura 25), verificamos que os consumidores brasileiros 

esperam das empresas uma atitude, não apenas, politicamente correta, onde, deve-se cumprir 

as questões legais e as quitações fiscais, e sim, a grande maioria entende que cabe as empresas 

ir muito além dessas obrigações, seja, visando prioritariamente vantagens junto aos seus 

clientes, ou, buscando mais benefícios à sociedade como um todo.  
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Figura 25 - Expectativa do consumidor em relação às ações das empresas 

 

Fonte: (AKATU, 2012, p. 68) 

 Por um lado, as empresas que já se adequaram a essa cultura ambiental, o fizeram pela 

pressão dos ambientalistas, por outro lado, algumas perceberam que é uma maneira de 

comercializar seus produtos de forma mais “verde”. 

 De olho nos clientes que estão preocupados com o meio ambiente, as organizações se 

voltam para o pensamento sócio ambiental, com profissionais de marketing que precisam 

identificar as ansiedades e desejos dos consumidores. Estes profissionais tentam encontrar uma 

solução, que permita comercializar os seus produtos de forma mais harmônica entre o paradoxo 

da globalização que é alimentado pelo consumismo e o ideal de um mundo melhor para se viver. 

(Kotler, 2010). 

 Entre o consumismo desenfreado e a tentativa de se reverter a imagem negativa das 

organizações capitalistas, que destroem o meio ambiente; o marketing enfrenta o desafio de 

repensar os seus conceitos, e apresentar soluções que estejam mais bem alinhadas com a 

responsabilidade socioambiental. Um dos caminhos para o marketing é desenvolver produtos 

verdes que atendam aos requisitos de sustentabilidade.   
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Segundo Tavares (2007, p. 130),  

O capitalismo é, ao mesmo tempo, global e local, utiliza-se do “capital do 
saber” como forma de compreensão das pistas que levam às tendências do 

consumo; desenvolve produção dos desejos, invadindo os sócios. Assim, o 

consumo verde, como um exemplo de uma tendência de mercado, representa 
a ideia de segmentaridade transnacional, interferindo nas áreas individuais e 

coletivas, tanto no psíquico quanto no social, sem que seja possível estabelecer 

uma ordem de causalidade unívoca entre esses níveis. Além disso, o consumo 
verde, como novo axioma de segmentaridade, tem na rede (rizoma) dos 

diferentes atores sociais15 uma relação de atravessamento, de múltiplas 

influências, de maneira imanente, um agenciamento tanto molar quanto 

molecular, influindo (e sendo influenciado) não só nos aspectos econômicos, 
mas em toda a vida social. 

 Como forma de reverter às pressões vividas pela perspectiva de Produção e Consumo 

Sustentáveis, as organizações necessitam ampliar o olhar sobre os seus negócios, para além, do 

seu ambiente interno. Conforme, FIESP (2016) as organizações necessitam produzir por meio 

de processos cada vez mais eficientes e menos impactantes ao meio ambiente e, portanto, mais 

sustentáveis, considerando o ciclo de vida dos produtos e serviços; combinar rentabilidade e 

eficiência e ser capaz de correr riscos, sempre de olho no cenário dos grandes desafios globais. 

Consumo sustentável é o “uso de bens e serviços que atendam às necessidades 
básicas, proporcionando uma melhor qualidade de vida, enquanto minimizam 

o uso dos recursos naturais e materiais tóxicos, a geração de resíduos e a 

emissão de poluentes durante todo o ciclo de vida do produto ou serviço, de 

modo que não se coloque em risco as necessidades das futuras gerações” 
(BRASIL, 2011). 

 Atualmente as empresas, na busca de aumentar a consciência socioambiental têm 

investido em ações online. Como não é de bom tom, que se usem estas ações socioambientais 

como ferramenta de mídia publicitária, os relatórios de sustentabilidade surgem como uma 

alternativa correta de se participa à sociedade e aos stakeholders, o que vem sendo realizado 

sócio ambientalmente nas organizações.   

 Também, Drucker (2006) argumenta que as empresas bem-sucedidas não começam seu 

planejamento pelos retornos financeiros, e sim, pela realização da sua missão. Os retornos 

financeiros serão resultado de suas ações.  

                                                             
15 Empresas, Mídia, ONGs, Consumidores e Governo.  
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2.5.4  Relatórios de Sustentabilidade - RS 

  Como analisado anteriormente, a importância da reputação corporativa frente à sua 

imagem e aos seus consumidores e stakeholders é uma preocupação atual das organizações 

privadas, e um fator que contribui cada vez mais para a reputação corporativa é a noção de 

responsabilidade social empresarial – RSE, que como visto anteriormente engloba as 

obrigações sociais e ambientais da empresa para com seus diversos públicos e a sociedade como 

um todo. Sendo assim, é preciso acompanhar os relatórios para se certificar, que de fato as 

empresas não estão praticando um greenwashing16 ou uma modelagem marcaria, que segundo 

Ferreira (2015), a empresa, utiliza um carimbo “verde”, no anúncio, que pode ser interpretado 

como uma espécie de “alívio” no consumidor. 

 Ao dissertar sobre a importância da RSE, fica visível, que a reputação empresarial está 

ligada a tudo que é comunicado e divulgado pela empresa aos seus públicos e consumidores 

diretos. Argenti (2011) relata que a RSE contribui muito para a reputação geral da empresa, e 

que, estudos recentes revelam que as decisões do cidadão comum, sobre o que consumir e com 

quem negociar, são diretamente influenciadas pela reputação que determinada empresa adota 

frente a sua missão e valores. 

 Nesse sentido, os relatórios de sustentabilidade visam dar credibilidade à marca da 

empresa, divulgando através dos seus relatórios ambientais, quais foram às ações praticadas e 

as medidas adotadas, para minimizar os impactos ambientais. Diversos são os relatórios 

ambientais adotados pelas organizações, e para que os esforços globais sejam alcançados é 

necessário que todas as organizações sigam uma única diretriz.  

 Para esta conclusão, será apresentada no próximo item uma entidade global de controle 

e diretriz de sustentabilidade – Global Report Initiative – GRI. 

2.5.4.1.  O GRI como Ferramenta de Publicidade Padronizada 

  Global Report Initiative – GRI é uma organização internacional independente, com 

uma estrutura baseada em rede e um centro colaborador do programa das Nações Unidas para 

                                                             
16 O greenwashing é uma ação que empresas realizam para "maquiar" os seus produtos e tentar passar a ideia de 

que eles são ecoeficientes, ambientalmente corretos, provêm de processos sustentáveis, entre outros. Assim, termos 

e expressões como “eco”, “ecológico”, “menos poluente” e “sustentável” começam a aparecer nas embalagens e 

rótulos de diversos produtos, na tentativa de indicar que as empresas são ambientalmente responsáveis (Wikipédia, 

2016). 
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o meio ambiente.  Como tal, foi criada uma dupla estrutura de governança, com o Conselho 

Global de Padrões de Sustentabilidade - GSSB, que governa as atividades normativas da GRI, 

e o Conselho de Administração - Conselho de Administração, que rege todas as outras 

atividades organizacionais. A visão da GRI é uma economia global sustentável onde 

organizações podem medir seus desempenhos e impactos econômicos, ambientais, sociais bem 

como os relacionados à governança, de uma maneira responsável e transparente. A missão da 

GRI é fazer com que a prática de relatórios de sustentabilidade se torne padrão, fornecendo 

orientação e suporte para as organizações (GRI, 2016, tradução da autora). 

 

 O Global Reporting Initiative – GRI é um documento intitulado de “Diretrizes para 

Relatórios de Sustentabilidade”, emitido pela própria entidade. É ao mesmo tempo, um guia 

com diretrizes globais, que visam padronizar as informações necessárias para uma correta 

gestão sustentável e que ateste a sua veracidade (GRI, 2012). Segundo Pasishnyk (2014), nesse 

sentido, o relatório de sustentabilidade ou de responsabilidade corporativa, como chamado 

frequentemente fora do Brasil, é ou, deve ser uma ferramenta de negócio essencial, e não, uma 

simples peça de comunicação de dados manipulados buscando a imagem em vez de reputação, 

pois, desta forma representa um risco de greenwashing empresarial. Utilizado de forma correta 

pela organização, pode ser uma ferramenta que, além de agregar valor à marca, aumenta a 

materialidade financeira da sustentabilidade, como já previsto nos questionários para o Dow 

Jones Sustainability. Ainda, como informa Marimon et al. (2016), a publicação de balanços 

sociais, ou relatórios de sustentabilidade empresariais, servem como demonstrativo de 

desempenho das empresas contendo indicadores claros sobre iniciativas, resultados, atitudes e 

investimentos, em prol do desenvolvimento sustentável. 

 Conforme Pasishnyk (2014), até pouco tempo, o relatório de sustentabilidade era apenas 

um projeto “bom de se ter”, mas hoje, principalmente nas grandes empresas, é obrigatório. 

Ainda assim, muitas organizações não utilizam a ferramenta do GRI, por achar que é longo, 

trabalhoso e com linguagem complicada. Mas os conselhos do GRI têm trabalhado para facilitar 

a implantação da ferramenta, ainda, conforme (GRI, 2014), para as centenas de indivíduos e 

organizações que formam a rede GRI, o processo de elaboração de relatórios de sustentabilidade 

da GRI é a melhor maneira de compreender e medir os indicadores empresariais e os seus 

impactos no meio ambiente. E ainda ressalta que, além disso, as Diretrizes da GRI, criadas por 

ONGs, empresas e muitas outras organizações de diferentes continentes, fornecem uma 

“linguagem comum” que permite o diálogo sobre a prática de negócios sustentáveis em todo o 
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mundo. É um relatório com uma visão holística, universal e global. Para que uma empresa 

produza um relatório da GRI, a mesma deve se submeter a um processo de relato conforme 

descrito nas Diretrizes da GRI e outras Publicações da GRI.  

 De acordo GRI (2016), além de gerar valor, a implementação do processo de relatos 

proporciona frutos, tais como, verifica-se:  

a. Demonstrar compromisso e ser transparente: devido ao acréscimo do número de 

organizações e indivíduos que questionam as empresas sobre seu desempenho social e 

ambiental investidores, clientes, funcionários, moradores da comunidade e ativistas 

estão todos expressando suas preocupações e questionando o compromisso empresarial 

com uma conduta responsável; 

b. Demonstrar competitividade e ser sustentável: capacidade de relatar seus indicadores e 

colocar transparência e veracidade nas informações divulgadas da empresa proporciona 

um olhar mais crítico para entender a relação entre seu desempenho cotidiano e a 

sustentabilidade, que é demonstrada por meio de um processo de monitoramento/relato, 

é cada vez mais reconhecida como um indicador da qualidade de sua gestão;  

c. Seguir a legislação: é importante reportar as ações empresariais como forma de cumprir 

a legislação vigente ou futura. Na maioria dos países, relatórios de sustentabilidade são 

atualmente voluntários, mas em várias jurisdições, os relatórios socioambientais são 

uma exigência da legislação. Por exemplo, Dinamarca, França, Holanda. Já O Canadá 

exige que as grandes instituições financeiras publiquem suas prestações de contas, o 

governo Coreano também está se movendo nessa direção.  

2.5.5 Considerações Finais 

  A presença da temática ambiental na mídia global é um assunto concentrado e 

as organizações estão voltadas as questões empresariais ambientais e por consequência cobram 

a responsabilidade social empresarial, pois, conforme Oliveira (2008, p.5) muitos consumidores 

levam essas questões em consideração na hora da decisão de compra, criando uma lealdade ao 

produto ou marca ou até mesmo pagando mais caro por ele.  

 O contexto social de atuação das empresas nos últimos anos vem mudando, devido aos 

constantes problemas ambientais ocorridos, os consumidores e a sociedade têm cobrado uma 

mudança de padrão na produção, distribuição e destinação dos produtos e serviços. Nesse 
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sentido, os relatórios de sustentabilidade auxiliam as organizações, demonstrando a 

transparência do comprometimento com a responsabilidade social. 

 Oliveira (2008, p. 4), explica que a Responsabilidade Social Corporativa – RSC. 

[...]é um tema de grande interesse para as empresas e uma das razões para isso 

é o impacto que as questões ligadas à RSC podem ter no valor econômico das 

empresas. Além de impactos econômicos diretos de uma atitude socialmente 

irresponsável, como o recebimento de multas, paralisações e indenizações, há 
também o impacto sobre a marca da empresa a longo prazo.  

 Por outro lado, a sociedade civil tem cobrado mais ações sustentáveis por parte das 

organizações, que pensam no modo de reaproveitamento dos resíduos sólidos e na logística 

reversa, requerendo uma produção sustentável. Produção sustentável é a “incorporação, ao 

longo de todo o ciclo de vida de bens e serviços, das melhores alternativas possíveis para 

minimizar custos ambientais e sociais. Acredita-se que esta abordagem preventiva melhore a 

competitividade das empresas e reduza o risco para saúde humana e ambiental” (BRASIL, 

2011).  

 Para que haja transparência nas ações adotadas pelas empresas, um dos caminhos é a 

utilização de programas e relatórios socioambientais, pois, como afirma Azevedo (2006) ao 

adotar estratégias que consideram a preservação ambiental, a transparência das ações 

empresariais, a responsabilidade com o crescimento econômico do país e o compromisso com 

o bem-estar social, as organizações estão prosperando.  

 Como a questão problema desse estudo é a padronização da gestão de resíduos sólidos 

na rede hoteleira, no próximo capitulo, será apresentada a metodologia que foi utilizada para a 

análise comparativa realizada em dois hotéis da RMRJ. 
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3 METODOLOGIA 

Serão apresentados nesse capítulo os processos metodológicos utilizados na trajetória dessa 

pesquisa. Ou, em outras palavras descrever o método que possibilitou chegar a esse 

conhecimento.  

Para isso, será apresentado um passo a passo metodológico que guiará o caminho dessa 

pesquisa, descrevendo o seu tipo de pesquisa, os sujeitos, as técnicas e instrumentos de coleta 

de dados, o tratamento e análise dos dados e as limitações do método. 

3.1 Tipo de Pesquisa  

 A pesquisa realizada nesse estudo foi aplicada e exploratória, visando explorar o 

problema da padronização da gestão de resíduos sólidos na hotelaria da Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro - RMRJ.  

 Para Vergara (1998, p.45), “A pesquisa aplicada é fundamentalmente motivada pela 

necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos, ou não”. 

 Ainda, segundo Gil (2007, p.27),  

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. 
De todos os tipos de pesquisa, estas são as que apresentam menor rigidez no 

planejamento. Habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e 

documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Procedimentos 
de amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados não são 

costumeiramente aplicados nestas pesquisas. 

 A pesquisa iniciou-se pela fase da revisão teórica, num estudo sistematizado que foi 

desenvolvido por meio de leituras de livros, revistas especializadas, jornais, teses e dissertações 

relacionados aos seguintes assuntos: gestão dos processos internos e externos que estão 

diretamente relacionados à gestão dos resíduos sólidos na rede hoteleira brasileira; educação 

ambiental, legislação dos resíduos sólidos, gestão ambiental empresarial e divulgação dos 

relatórios de sustentabilidade. Além disso, foi realizada uma investigação documental, 

utilizando os documentos internos que foram coletados nos dois hotéis desse estudo, dispondo 

os seus relatórios, documentos e formulários de processos. 

Foi realizada uma pesquisa de campo, utilizando uma abordagem qualitativa, pois no 

entendimento de Gil (1994), a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
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condições básicas no processo da pesquisa qualitativa e não necessariamente requer a utilização 

de métodos estatísticos.  

A pesquisa de campo coletou os dados por meio de entrevistas, que seguiram um roteiro, 

contendo perguntas semiestruturadas e relacionadas aos processos da gestão dos resíduos 

sólidos e da coleta seletiva de lixo, num estudo que visou realizar uma análise comparativa 

entre dois hotéis de grande porte, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, Brasil. 

3.2 Sujeitos da pesquisa 

O estudo qualitativo foi realizado por meio de uma pesquisa de campo, numa análise 

comparativa entre dois hotéis de grande porte, localizados na RMRJ, sendo o hotel - A de 

categoria cinco estrelas – de luxo, de bandeira nacional e que está localizado em Copacabana, 

na Zona Sul; e o hotel - B de categoria cinco estrelas – de luxo, de bandeira americana, e que 

está localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. 

Para a realização da pesquisa de campo, utilizou-se um roteiro de perguntas 

semiestruturadas para entrevista aos colaboradores envolvidos na gestão de resíduos sólidos; e 

outro roteiro, para entrevista aos colaboradores operacionais que trabalham diretamente no 

processo da coleta seletiva de lixo, dos dois hotéis entrevistados.  

A entrevista semiestruturada é um dos principais meios para coleta de dados na pesquisa 

qualitativa e pode ser definida como (TRIVIÑOS, 2011, p. 146):   

[...] aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias 

e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 

campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida 

que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, 
seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências 

dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 

elaboração do conteúdo da pesquisa.  

Os entrevistados dos hotéis A e B foram divididos, em dois níveis de colaboradores, em 

função dos cargos exercidos. Assim, os dois níveis adotados são: 1º nível (gestores) e o 2º nível 

(operacionais). São apresentados nos (quadros 8 - hotel A e 9 - hotel B) os atores da pesquisa, 

conforme os níveis divididos por cargo/função. 
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Quadro 8 - Mapeamento dos grupos de atores entrevistados no hotel - A, localizado em 

Copacabana, Zona Sul, RMRJ. 

Grupo de atores Entrevistas 

1º Nível (gestores) Cargo/Função  Datas / Horários 

Sujeito 1  

Gerente Geral – suas funções básicas são 

desenvolver planos operacionais, cuidar dos custos; 

recrutar, selecionar, orientar e treinar um novo 

gerente de departamento; supervisionar o trabalho 

dos gerentes de cada área; executar, controlar e 

monitorar ações corretivas em diversos setores do 

hotel e alguns casos cuidar do plano de marketing e 

ambiental dos hotéis. (CASTELLI, 2007). 

07/10/2016 - 11h 

Sujeito 2 

Gestor Ambiental (SIG Consultoria) – o papel do 

gestor ambiental é traçar a política ambiental do 

hotel. É competência do gestor ambiental, planejar 

e administrar programas de gerenciamento 

ambiental, implantação de certificações, controle de 

qualidade e preservação ambiental. Precisa estar 

envolvido em diferentes segmentos: políticos, 

econômicos, sociais e culturais. Precisa ter 

conhecimentos de administração, comunicação, 

economia e temas específicos sobre o meio 

ambiente (HAMMES,2002). 

10/10/2016 – 15h 

2º Nível (operacionais) Cargo/Função Datas / Horários 

Sujeito 3 

Gerente de Governança – o departamento de 

Governança é essencial na hotelaria, pois é o 

departamento que se encarrega de zelar pela 

arrumação das Unidades Habitacionais – UH’s, 

com a limpeza geral, com a lavanderia e rouparia 

do hotel (CASTELLI, 2007).  

07/10/2016 - 12h 

Sujeito 4 

Coordenadora de Limpeza - membro da equipe 

responsável pela limpeza, higienização e arrumação 

das UH’s e áreas sociais, inspeção de check-out 

(saída), atendimento de pedidos e reclamações 

(CASTELLI, 2007). 

07/10/2016 – 13h 
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Sujeito 5 

Assistente de Serviços Gerais – ASG – responsável 

pela limpeza das áreas públicas e sócias do hotel e 

pela coleta seletiva de lixo (CASTELLI, 2007). 

07/10/2016 – 14h 

Total de entrevistados 5  

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

Quadro 9 - Mapeamento dos grupos de atores entrevistados no hotel - B, localizado na Barra 

da Tijuca, Zona Oeste, RMRJ. 

Grupo de atores Entrevistas 

1º Nível (gestores) Cargo/Função  Datas / Horários 

Sujeito 1 

Gerente de Recursos Humanos – Gerir recursos 

humanos na hotelaria é uma tarefa inerente as 

chefias e gerencias de áreas, pois, todo gestor do 

hotel que tenha sob suas ordens alguns 

colaboradores exerce também a função de gerência 

de recursos humanos. São atribuições e 

responsabilidades inerentes à área de RH: 

recrutamento, seleção, descrição e análise de 

cargos, administração de salários, avaliação de 

desempenho, política de promoções, treinamento e 

desenvolvimento de carreira. (RODRIGUES, 

2016).  

20/10/2016 – 10h 

Sujeito 2  

Gerente Geral – suas funções básicas são 

desenvolver planos operacionais, cuidar dos custos; 

recrutar, selecionar, orientar e treinar um novo 

gerente de departamento; supervisionar o trabalho 

dos gerentes de cada área; executar, controlar e 

monitorar ações corretivas em diversos setores do 

hotel e alguns casos cuidar do plano de marketing e 

ambiental dos hotéis. (CASTELLI, 2007). 

20/10/2016 - 11h 

Sujeito 3 

Gestor Ambiental (SIG Consultoria) – o papel do 

gestor ambiental é traçar a política ambiental do 

hotel. É competência do gestor ambiental, planejar 

e administrar programas de gerenciamento 

ambiental, implantação de certificações, controle de 

20/10/2016 – 12h 



 116 

qualidade e preservação ambiental. Precisa estar 

envolvido em diferentes segmentos: políticos, 

econômicos, sociais e culturais. Precisa ter 

conhecimentos de administração, comunicação, 

economia e temas específicos sobre o meio 

ambiente (HAMMES,2002). 

2º Nível (operacionais) Cargo/Função Datas / Horários 

Sujeito 4 

Gerente de Governança – o departamento de 

Governança é essencial na hotelaria, pois é o 

departamento que se encarrega de zelar pela 

arrumação das Unidades Habitacionais – UH’s, 

com a limpeza geral, com a lavanderia e rouparia 

do hotel (CASTELLI, 2007).  

20/10/2016 - 13h 

Sujeito 5 

Atendente de Governança - é o membro da equipe 

responsável pela limpeza, higienização e arrumação 

das UH’s e áreas sociais, inspeção de check-out 

(saída), atendimento de pedidos e reclamações 

(CASTELLI, 2007). 

20/10/2016 – 14h 

Sujeito 6  

Steward – o setor de stawarding dentro da cozinha 

ocupa-se da higiene e da guarda de louças, talheres, 

cristaleira e equipamentos do departamento de 

alimentos e bebidas (CASTELLI, 2007). 

20/10/2016 – 15h 

Sujeito 7 

Gerente de A&B – as principais atribuições e 

responsabilidades do Gerente de A&B são: 

planejar, supervisionar, coordenar e controlar as 

atividades na área de comidas e bebidas; zelar pelas 

boas condições de higiene nos locais que oferecem 

comidas e bebidas; zelar pela segurança da sua 

equipe e da higiene dos produtos; supervisionar 

todo o processo de A&B; atendimento ao público e 

qualidade dos serviços de A&B (NAKANE, 2013). 

20/10/2016 – 16h 

Total de entrevistados 7  

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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3.3 Método de Coleta e análise de pesquisa  

A pesquisa iniciou-se, em setembro de 2016, com os telefonemas que foram realizados 

aos hotéis A e B, no intuito de fazer o agendamento das entrevistas. Foram enviados e-mails, 

para obtenção da confirmação das entrevistas, com os seus respectivos colaboradores. Ao todo 

foram realizadas 12 entrevistas individuais, sendo 5 entrevistas realizadas no hotel - A, e 7 

entrevistas no hotel - B, dos dois hotéis de grande porte, localizados: um em Copacabana, na 

Zona Sul, e o outro na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da RMRJ. 

A primeira etapa das entrevistas iniciou-se em sete de outubro de 2016, no hotel - A 

localizado em Copacabana, na Zona Sul e durou um dia; a segunda etapa das entrevistas seguiu-

se no dia 20 de outubro no hotel - B e durou um dia. Em ambos os hotéis analisados, o 

procedimento utilizado nesse estudo qualitativo, coletou dados através de uma pesquisa de 

campo, por meio de entrevistas que seguiram um roteiro de perguntas semiestruturadas aos 

gestores envolvidos diretamente na gestão de resíduos sólidos; e aos colaboradores operacionais 

que trabalham no processo da coleta seletiva de lixo. Procurou-se entrevistar os primeiros atores 

envolvidos na gestão de resíduos sólidos e em seguida os colaboradores operacionais 

envolvidos nos processos da coleta seletiva de lixo, contemplando os diferentes níveis de gestão 

e operacional. A partir das entrevistas semiestruturadas, objetivou-se não só verificar a real 

compreensão desses atores quanto aos temas da padronização da gestão de resíduos sólidos nos 

hotéis, mas principalmente, identificar como são realizados os processos operacionais da coleta 

seletiva de lixo, e o envolvimento dos colaboradores em tais práticas. Assim, a escolha dos 

entrevistados foi feita com base na revisão teórica e os entrevistados foram divididos em dois 

níveis em função dos cargos exercidos dentro dos hotéis. Não foram estipulados números 

mínimo ou máximo de entrevistados e, sim, critérios para alcançar os objetivos da pesquisa. 

Para isso, buscou-se entrevistar pelo menos dois colaboradores do nível de gestão, e três do 

nível operacional. O número de entrevistas foi limitado, apenas, pelo tempo disponível de cada 

colaborador, e os participantes autorizaram, por meio de documentação assinada e arquivada, a 

gravação das entrevistas, assim como o uso de imagem e demais informações; mas optou-se 

pela não identificação dos atores nos resultados. 

Além disso, foi realizada uma pesquisa documental - análise dos documentos internos - 

relatórios dos processos executados no gerenciamento dos resíduos sólidos e relatórios de 

sustentabilidade do hotel – A, localizado em Copacabana, Zona Sul; pois, o segundo hotel – B, 

localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste não disponibilizou documentos.  
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As categorias de análise que foram definidas para os roteiros das entrevistas aos gestores 

e colaboradores operacionais dos hotéis, listados nos apêndices A e B, foram escolhidas 

conforme a literatura e com base na revisão teórica (quadros 10, 11 12, 13 e 14): 

Quadro 10 – O estado da arte da gestão de resíduos

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 
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Quadro 11 - Legislação

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 

Quadro 12 - Resolução CONEMA

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 
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Quadro 13 - Boas práticas hoteleiras 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 

Quadro 14 - Sustentabilidade 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 
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3.4 Tratamento dos dados 

Os dados foram tratados de forma qualitativa, com base na técnica de análise de conteúdo. 

Para apresentar os resultados foi utilizado um mapa conceitual (figura 26), criado para uma 

melhor visualização dos resultados, assim são descritas as categorias de análise, oriundas do 

conteúdo obtido por meio da revisão teórica em confronto com as entrevistas.  

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As 
categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes elementos 
(BARDIN, 1977, p.117).  

As entrevistas foram gravadas, em seguida, ouvidas e analisadas utilizando-se a técnica 

de memorando, onde, são anotadas as principais palavras chaves, que em comparação com as 

categorias surgidas na revisão teórica; geraram as subcategorias a posteriori. Durante o processo 

de separação dos elementos chaves, as subcategorias que foram geradas pela técnica de 

memorando são comparadas com as anotações em blocos de notas, as quais, foram realizadas 

durante as entrevistas com os gestores e os operários da coleta seletiva de lixo. Após serem 

consolidadas, são geradas as categorias e subcategorias finais para análise e discussão dos 

resultados, buscando-se um confronto com a revisão teórica. 

É o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas que 

permitem a classificação dos elementos de significação constitutivas, da 

mensagem. É, portanto, um método taxionômico bem concebido para 

satisfazer os colecionadores preocupados em introduzir uma ordem, segundo 
certos critérios, na desordem aparente (BARDIN, 1977, p.46).  

Além das entrevistas, foram analisados os relatórios de sustentabilidade, os quais são 

divulgados pelo hotel - A, localizado em Copacabana, Zona Sul, pois, o segundo hotel - B 

localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste não disponibilizou documentos. Assim, foi possível 

registrar informações que não estavam explícitas nas entrevistas, com relação aos processos 

executados no gerenciamento dos resíduos sólidos. 

O objetivo é avaliar as opiniões dos gestores e dos operacionais que estão envolvidos na 

gestão de resíduos sólidos e na coleta seletiva de lixo. Para tanto, o mapa conceitual (figura 26) 

foi gerado após as análises do material coletado (gravações, anotações em bloco de notas, 

documentos e fotos) em confronto com a revisão teórica. Os depoimentos que serão transcritos 

no capítulo da discussão dos resultados, não serão diretamente identificados para preservar os 
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atores da pesquisa, como também, para garantir maior transparência e imparcialidade por parte 

dos entrevistados e do pesquisador.  

O pretendido na pesquisa não é a confirmação de uma teoria ou a experimentação de uma 

suposição.  

[...] em análise de conteúdo, a mensagem pode ser submetida a uma ou várias 

dimensões da análise. Classificar elementos em categorias, impõe a 
investigação do que cada um deles tem em comum com os outros. O que vai 

permitir o seu agrupamento, é a parte comum existente entre eles. É possível, 

contudo, que outros critérios insistam noutros aspectos de analogia, talvez 

modificando consideravelmente a repartição anterior.  
A categorização, é um processo de tipo estruturalista e comporta duas etapas: 

 O inventário: isolar os elementos. 

 A classificação: repartir os elementos, e, portanto, procurar ou impor certa 

organização às mensagens (BARDIN, 1977, p. 118). 

 

 Para tanto, apresenta-se o mapa conceitual (figura 26) descrito por categorias e 

subcategorias com temas definidos, que agrupam a questão sobre a padronização da gestão de 

resíduos sólidos encontradas nas análises comparativas dos dois hotéis. 
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Figura 26 - Categorias e subcategorias com temas definidos: análise comparativa dos 2 hotéis na RMRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 
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 Após, o mapa conceitual apresentado, expõe-se uma discussão dos resultados, capítulo 

4, dividida por categorias e subcategorias que surgiram após a coleta de dados em confronto 

com a revisão teórica. Ao final da subseção, demonstra-se no (quadro 16) as categorias e a 

quantidade de vezes que os temas agrupados em cada uma delas foram citados, entretanto o 

caráter é meramente ilustrativo, visto que nesta pesquisa o objetivo é qualificar, e não, 

quantificar as informações.  

3.5 Limitações do Método 

Segundo Vergara (1998), todo método tem possibilidade e limitações e devemos nos 

antecipar às críticas de forma saudável deixando explicito quais são as limitações encontradas 

no método de pesquisa adotado, mas que ao mesmo tempo se torna o método mais adequado 

aos propósitos da investigação. 

Esta pesquisa tem como técnica a análise de conteúdo das entrevistas, baseando-se na 

observação e análise das respostas obtidas com os atores da pesquisa de campo, portanto, se 

tratando de uma pesquisa qualitativa, a limitação do método é a subjetividade encontrada nas 

respostas obtidas pelos respondentes. 

Desta forma, o método escolhido para a pesquisa enfrentou dificuldades no que se refere 

à coleta de dados e ao tratamento dos mesmos, visto que a maior dificuldade encontrada foi a 

respeito da disponibilidade dos funcionários dos hotéis, pois os mesmos trabalham de forma 

intensa, o que dificulta o acesso a eles. Por este motivo, o estudo se limitou a dois hotéis de 

grande porte, localizados na RMRJ, Brasil. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 A questão feita aos hotéis A e B; hotel – A, localizado em Copacabana, Zona Sul; o 

hotel – B, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste da RMRJ foi sobre a padronização da 

gestão de resíduos sólidos em conformidade com a Lei 12.305/2010. 

 O mapa conceitual (figura 26) foi criado para melhor visualização dos resultados. No 

círculo ao centro do mapa conceitual está apresentada a questão da investigação realizada nos 

dois hotéis A e B, no primeiro nível estão os sete balões com as categorias que foram 

identificadas a partir das entrevistas em confronto com a revisão teórica, logo após, no terceiro 

nível estão as 18 subcategorias, as quais, serão apresentadas juntamente de forma resumida.  

4.1 Global Reporting Initiative - GRI 

 Os dois hotéis A e B pesquisados desconhecem esse modelo de relatório. Os gestores 

entrevistados ressaltaram que não utilizam a ferramenta do GRI por desconhecerem e afirmam 

existir outros modelos de gestão ambiental empresarial que são utilizados no setor hoteleiro, e 

que geram relatórios de sustentabilidade. 

 Um dos sujeitos entrevistados, Gerente Geral (sujeito 1 – hotel A), localizado em 

Copacabana, ressaltou que além da norma de gestão 14001 que é utilizada pelo Sistema de 

Gestão Ambiental - SGA, utiliza, também, um sistema de gestão internacional chamado 

Travelife.  

 No depoimento do (sujeito 1 – hotel A) observou-se que, primeiramente o motivo pelo 

qual o sistema de gestão internacional Travelife é utilizado, deve-se ao fato desse sistema trazer 

mais retorno comercial ao hotel. 

[...] o setor hoteleiro tem foco no resultado, no lucro, e este sistema 

internacional, o Travelife, avalia requisitos básicos de sustentabilidade e é 
mais focado nos benefícios de custos. O hotel cumpriu todos os requisitos e 

recebeu prêmio de sustentabilidade, e então, o hotel passou a ter mais 

visibilidade no trade turístico (Sujeito 1 – hotel A). 

 O mesmo (sujeito 1 – hotel A) informou “[...] nunca ouvi falar de GRI e desconheço 

que a hotelaria utilize esse tipo de relatório, pois, a maioria dos hotéis no Rio de Janeiro nem 

sistema de sustentabilidade implantou ainda”. Relatou que o hotel - A foi reformado e reaberto 

em 2011, adotando premissas sustentáveis desde a sua reabertura para obter um diferencial 

competitivo. Explicou que o hotel inicialmente seguiu o sistema Travelife por ser este mais 
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voltado para a hotelaria internacional, pois, o foco era obter uma certificação internacional. Só 

após, a Lei Federal 12.305/2010 ser plenamente promulgada é que os gestores do hotel abriram 

um olhar para as normas brasileiras. Contrataram uma consultoria ambiental que participou 

desde a abertura do hotel - A, certificando o hotel em 2012 no sistema Travelife, um sistema 

internacional, por acharem que esta norma é mais credenciada junto ao público internacional. 

Não estão certificados ainda na norma 14001, e sim optaram pela norma internacional Travelife 

por questão de mercado, e estão caminhando para a certificação da nova norma 15401 Sistema 

de Gestão de Sustentabilidade - SGS, norma brasileira para operação de meios de hospedagem 

e que está em processo de virar ISO e se tornar uma norma internacional.  

 Com relação a norma internacional Travelife utilizada pelo hotel - A, o uso é justificado 

pelo Gestor Ambiental (sujeito 2 – hotel A), como uma norma internacional que dá 

credibilidade aos hóspedes internacionais que se hospedam no hotel. O mesmo informa que a 

visão estratégica do hotel é com foco no retorno comercial e nos seus clientes. Os proprietários 

e os stakeholders do hotel não estão preocupados com a padronização de relatórios e, portanto, 

desconhecem a importância do uso do GRI. 

A norma internacional tem três níveis de certificação ouro, prata e bronze, e, 
o hotel - A recebeu desde o primeiro ano de abertura o selo ouro, foi 
recertificado em 2014 e estão trabalhando para receberem a recertificação em 

2016, em ouro, novamente. E apesar do hotel - A não ser certificado no 

Sistema de Gestão de Sustentabilidade – SGS, normal brasileira NBR 15401, 

eles estão certificados no sistema internacional Travelife que é mais 
apropriado atualmente para os meios de hospedagem. Já montaram um 

sistema ambiental para facilitar a gestão, porém, continuam com a norma da 

Travelife, seguindo todos os requisitos da norma internacional. Tão logo, a 
norma NBR 15401 vire ISO, o hotel pensa em certificá-lo dentro da norma 

brasileira que é específica para os meios de hospedagem (sujeito 2 – hotel 

A). 

 No que se refere ao GRI, os gestores entrevistados do hotel - A afirmaram que os 

proprietários do hotel não se preocupam com os relatórios, e, que os mesmos, tão pouco, são 

cobrados pelos clientes. O Gerente Geral do hotel (sujeito 1 – hotel A) completou: “no setor 

hoteleiro ser sustentável, ainda, não é um diferencial competitivo”.  

 Entretanto, a diretriz do GRI auxilia a organização no cumprimento das normas e da 

legislação do país, e, conforme a revisão teórica desse estudo na análise do (quadro 7) – 

Exemplo de emparelhamento das normas; foi apresentado que o sistema Travelife não atende 

todos os requisitos da nova norma NBR 15401, Sistema de Gestão de Sustentabilidade – SGS, 
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que é específica para meios de hospedagem e deriva da norma ISO 14001 – Sistema de Gestão 

Ambiental - SGA, a qual, está em conformidade com a Lei 12.305/2010; de onde, se conclui 

que o hotel - A, localizado em Copacabana, Zona Sul, da RMRJ está mais focado na norma 

internacional, por ser esta, uma norma que atinge diretamente os seus consumidores 

estrangeiros, e não, por ser a norma que atende a legislação brasileira.  

 Percebe-se que os proprietários influenciam os gestores na tomada de decisão, optando 

por um sistema que não atende completamente aos requisitos das normas de gestão ambiental 

vigente no Brasil, pois, conforme explica o Gestor Ambiental (sujeito 2 – hotel A): 

O sistema Travelife hoje em dia foi revisado e tem até um pouquinho de gestão 

nos requisitos, mas ele é cara-crachá, bem ações, bem voltado para redução 

dos custos do hotel. Então fizemos um sistema de gestão e procuramos atender 
todos os requisitos da norma internacional e conseguimos a certificação. 

 Quando questionado quem emitiu a certificação do Travelife, o mesmo (sujeito 2 – hotel 

A) respondeu que: 

[...] é um organismo internacional, eles vêm lá da Inglaterra, vem um pessoal 

da empresa que é o Travelife mesmo, e eles têm outros hotéis certificados no 

Brasil. E tem três níveis de certificação, ouro, prata e bronze. E o hotel foi 
certificado desde a abertura em 2012, recebeu o selo ouro, recebeu a 

recertificação ouro em 2014 e estamos trabalhando para receber de novo o 

selo ouro no final do ano de 2016, pois os clientes já reconhecem essa 

certificação.  

 Em síntese, observou-se que os atores entrevistados no nível de gestão do hotel - A, são 

influenciados diretamente pela alta-direção do hotel que está mais preocupada com a redução 

dos custos hoteleiros, e adotam uma visão estratégica focada no retorno comercial, dando pouco 

apelo a vantagem competitiva verde. 

 O selo ouro emitido pela certificação do Travelife, ao hotel - A, fica exposto na parede 

da porta de entrada principal, e em alguns materiais promocionais do hotel. Nos documentos 

promocionais que foram coletados do hotel - A, constam as seguintes informações sobre o 

empreendimento: o hotel faz parte de uma rede nacional de 14 hotéis, e está localizado em 

frente ao belíssimo mar de Copacabana, deslumbrante cinco estrelas de 39 andares, conta com 

545 apartamentos decorados com muito bom gosto, proporcionando conforto e requinte para os 

momentos de descanso. Próximo a dois shopping centers, tem fácil acesso aos principais pontos 

turísticos e aos dois aeroportos do Rio de Janeiro. O hotel adota práticas de gerenciamento 

sustentável, entre elas, a coleta de lixo seletiva: espaço destinado a separação de lixo por 

categoria, a qual, gera receita com a venda dos resíduos segregados às cooperativas de lixo, e é 
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o primeiro hotel cinco estrelas no Brasil a receber o selo Travelife OURO em sustentabilidade. 

Consta ainda, um relatório de sustentabilidade 2015, os quais foram analisados e comparados 

com a matriz da GRI.  

 Segundo os documentos analisados do hotel - A, pode-se afirmar que o hotel está 

parcialmente em conformidade com a diretriz global do GRI, pois, como optaram por utilizar 

um sistema internacional – Travelife conseguem atender alguns requisitos da GRI, como 

previsto na certificação da norma internacional, e explicitado a seguir: 

A Travelife é um sistema de certificação baseada na web que permite aos 

provedores de hospedagem monitorar e auto-avaliar seu desempenho em 
sustentabilidade. O sistema e os seus critérios foram desenvolvidos através de 

um processo de consulta multi-stakeholder envolvendo operadores turísticos, 

hoteleiros, associações comerciais, organizações não governamentais, 

empresas de auditoria e academia. Lançado em 2007, agora é reconhecido 
dentro da indústria de viagens e turismo como uma das ferramentas mais 

abrangentes e credíveis. O fato de ser operado pela indústria do turismo e sua 

estreita relação com os operadores turísticos, grupos hoteleiros, destinos e 
associações comerciais garante uma justa precificação e supervisão da 

indústria. A Travelife Ltd. é uma subsidiária integral da ABTA, as associações 

comerciais do Reino Unido. É apoiado por grandes associações comerciais 

europeias e operadores turísticos como Thomas Cook, TUI e Kuoni. 
Acreditamos que o turismo pode melhorar a vida das comunidades locais e 

seu ambiente, e é por isso que a sustentabilidade dos destinos é o núcleo de 

nossa visão (tradução da autora, TRAVELIFE, 2016). 

 A estrutura de relatórios da GRI foi criada para proporcionar uma linguagem comum, 

universal e que possa ser aplicada por qualquer tipo de organização pública ou privada, seja de 

pequeno, médio ou grande porte (GRI, 2015). Além disso, a estrutura foi preparada usando 

como referência um grande número de acordos e normas internacionais, entre os quais, seguem 

no (quadro 15):  

Quadro 15 - Diretrizes G4 GRI - regulamentos e normais internacionais 

• Artigo 15 dos Princípios do Rio: o Princípio 15 - Princípio da Precaução - da Declaração do Rio/92 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foi proposto na Conferência no Rio de Janeiro, 

em junho de 1992, que o definiu como "a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o 

estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados". De forma específica assim diz o 

Princípio 15: "Para que o ambiente seja protegido, serão aplicadas pelos Estados, de acordo com as 

suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não 

será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes, em 

termos de custo, para evitar a degradação ambiental" (BRASIL, 2016). 
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• Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e seus Protocolos: adotada e 

proclamada pela Resolução nº 217 A (III), da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, em 

10/12/1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos - DUDH é um documento marco na 

história dos direitos humanos. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais 

de todas as regiões do mundo, a Declaração foi proclamada como uma norma comum a ser alcançada 

por todos os povos e nações e estabelece, pela primeira vez, a proteção universal dos direitos humanos 

(ONUBR, 2015). 

• Convenção das Nações Unidas: Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos: conforme o 

Decreto, nº 592, de seis de julho de 1992, o Presidente da República, promulga o Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (BRASIL, 1992). 

• Convenção das Nações Unidas: pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

O Presidente da República, no uso da atribuição lança o decreto que promulga o pacto internacional 

sobre direitos econômicos, sociais e culturais/mre e o pacto internacional sobre direitos econômicos, 

sociais e culturais (BRASIL, 1992). 

• Declaração de Viena e Programa de Ação: Também conhecida como Conferência Mundial sobre 

Direitos Humanos, considerando que a promoção e proteção dos direitos humanos são questões 

prioritárias para a comunidade internacional e que a Conferência oferece uma oportunidade singular 

para uma análise abrangente do sistema internacional dos direitos humanos e dos mecanismos de 

proteção dos direitos humanos, para fortalecer e promover uma maior observância desses direitos de 

forma justa e equilibrada (ONUBR, 2015). 

• Princípios do Pacto Global: O Pacto Global advoga dez Princípios universais, derivados da 

Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da Organização Internacional do 

Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, e entre eles, 

os princípios do Meio Ambiente, conforme BRASIL (2013) são os 7,8, e 9: 

 

As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais; desenvolver 
iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e incentivar o desenvolvimento e 

difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis. 

Fonte: Elaborado pela autora (adaptado do GRI, 2015). 

 Entretanto, o sistema Travelife conforme explicado pela Gestora Ambiental (sujeito 2 - 

hotel A) não inclui todos os requisitos do GRI, como por exemplo, o acompanhamento dos 

indicadores que são gerados pela gestão de resíduos sólidos. “Todas as nossas ações de 

treinamento são divulgadas em relatórios que eu mesmo elaboro” (sujeito 2 – hotel A). Logo 

em seguida, quando a gestora ambiental foi perguntada se segue o GRI, a resposta é:  

http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf
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[...] não, na verdade se você for olhar o GRI, a gente segue mais indicadores 

que o GRI monitora, porém, no Travelife não há requisitos para monitorar 

indicadores de gestão de resíduos. Há alguns indicadores bem básicos para 
monitorar o consumo de água e energia (sujeito 2 – hotel A).  

 Prontamente, no hotel - A, a coordenadora de limpeza quando foi entrevistada, 

comentou que: 

A gestão de resíduos sólidos é muito importante não só para os hotéis, mas 

para todos, pois quando os colaboradores recebem treinamento interno sobre 

como segregar os resíduos sólidos – úmido do seco, eles aprendem a fazer a 
coleta seletivo de lixo e levam a prática para dentro de suas casas (sujeito 4 – 

hotel A). 

 Percebe-se uma incongruência, entre os relatos coletados nas entrevistas com a Gestora 

Ambiental (sujeito 2 – hotel A) em comparação com a entrevista realizada, logo após, com a 

Coordenadora de Limpeza, nível operacional do hotel (sujeito 4 – hotel A), pois, o processo 

empreendido na elaboração de relatórios de sustentabilidade consiste basicamente em aprender 

e mudar. Quando uma organização começa a medir, compreender, melhorar e relatar o seu 

desempenho em relação ao desenvolvimento sustentável, começa uma jornada de descoberta, 

assim, também é com a hotelaria. Portanto, conforme visto na revisão teórica, item 2.5.4 dessa 

dissertação, os relatórios servem para esclarecer aos consumidores internos e externos, a 

importância da reputação corporativa frente a à sua imagem, relatando as suas ações 

implementadas dentro de uma visão corporativa que prima pela Responsabilidade Social 

Empresarial – RSE. Nesse sentido, os relatórios servem para certificar que as empresas não 

estão praticando um greenwashing, ou maquiagem verde, como já explicitado anteriormente 

nesse estudo. 

 Prosseguindo com a pesquisa no hotel - B, os gestores entrevistados, também, 

desconhecem o GRI. Embora, o hotel - B que é de bandeira internacional possua na sua cultura 

uma gestão sustentável mais desenvolvida, tão pouco, utiliza a diretriz do GRI por desconhece-

la, e, também, porque o objetivo principal do hotel é atender a certificação da norma ISO 14001, 

visando cumprir os requisitos da norma e atender a legislação brasileira.  Por esse motivo, 

entenderam que precisavam implantar um sistema de Gestão Ambiental – SGA, e, para isso, 

contrataram uma empresa de consultoria ambiental, a mesma que presta serviços ao hotel - A. 

Essa consultoria, além, de determinar qual o sistema deve ser implantado, é quem entrega os 

indicadores de resultados da gestão de resíduos gerados pelo hotel. Assim, o hotel - B só se 

preocupa em acompanhar o programa de reciclagem para ver se as ações pensadas estão 

beneficiando o hotel e o entorno. Conforme informado pelo Gerente de Recursos Humanos: 
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Estes indicadores gerados são reportados também ao corporativo do hotel, 

pois, o objetivo é estudar o que está impactando positivamente nos clientes e 

no entorno. A visão que nós temos como empresa, é de ter uma preocupação 
com a sustentabilidade, como um todo. Nosso alcance é global, nossa rede é 

global; então a nossa preocupação é justamente isso, fazer a diferença no 

mundo, pois, é uma obrigação nossa e de todos os cidadãos. Não estamos 

preocupados em reportar nenhum Relatório de Sustentabilidade - RS, pois, é 
premissa da nossa rede ser sustentável e queremos viver isso dentro e fora da 

organização sem precisarmos de divulgação. Acreditamos que o nosso 

colaborador sendo bem treinado, levará para casa o que aprendeu no hotel e 
disseminará aos outros o que aprendeu” (sujeito 1 – hotel B).  

 Ainda, no relato do Gerente de Recursos Humanos, o hotel - B foi certificado pela NBR 

14001 desde a abertura, e a gestão de resíduos foi sistematizada com um processo instaurado 

de baixo para cima.  

Nosso objetivo é que através do treinamento dado, aos colaboradores 
operacionais e gestores de áreas, todos estejam alinhados numa só visão 
holística, e que trabalhem pautados nos três pilares da sustentabilidade: 

econômico, social e ambiental. Para isso, precisamos treinar e explicar todo o 

programa que está pautado no sistema de gestão ambiental – SGA, o qual, foi 
implantado no hotel pela consultoria contratada. Não seguimos nenhuma 

diretriz global, mas estamos alinhados com o pensamento global, por sermos 

uma rede internacional (sujeito 1 – hotel B).  

 O hotel - B não disponibilizou nenhum documento interno e informou que não utiliza 

nenhuma forma de comunicação externa com os seus stakeholders e consumidores. O Gerente 

de Recursos Humanos (sujeito 1 – hotel B) informou que o hotel, por ser de bandeira 

internacional, segue as normas internacionais adotadas no seu país de origem, e a divulgação 

dos relatórios ambientais é feita pela holding, que fica localizada nos Estados Unidos da 

América – EUA. A holding é quem reporta seus relatórios no website global, através de um 

único reporte mundial, conforme demonstrado na (figura 27): 
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Figura 27 – Relatório de Sustentabilidade do hotel - B, disponível no website global 

 

Fonte: website do hotel – B (2015). 

 No website internacional encontram-se as informações gerais sobre o hotel - B que é de 

bandeira internacional, localizado na Zona Oeste da RMRJ e foi inaugurado em junho de 2014 

para atender as demandas dos jogos olímpicos no Brasil, no ano de 2016. O hotel possui 298 

apartamentos e é o primeiro hotel da rede internacional na cidade do Rio de Janeiro. O hotel 

tem uma infraestrutura de 1,3 mil metros quadrados de área para reuniões e um business center. 

Segundo o hotel, outra vantagem é a localização estratégica do empreendimento, a quatro 

quilômetros do Riocentro. Fica ainda perto do Parque Olímpico e a menos de cinco quilômetros 
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da Vila Olímpica e da Praia da Barra da Tijuca. A holding internacional tem um portfólio de 51 

hotéis e resorts na América Latina, com dois hotéis no Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro. 

 De acordo, com o Gerente Geral (sujeito 2 - hotel B) o hotel acabou de ser certificado 

nas normas ISO 14001 em 2016 e estão implantando a gestão de resíduos sólidos em 

conformidade com a Lei 12.305/2010, através de um Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos – PGRS. Além disso, como seguem as diretrizes da holding internacional aplicam 

também na sua gestão ambiental empresarial, as boas práticas hoteleiras utilizando as 

metodologias dos 5S e o ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Act), conforme apresentado no item 

2.4 desta dissertação, além de diversos treinamentos de educação ambiental. 

 Segundo o Gerente Geral do Hotel - B: 

O hotel faz parte de uma rede internacional, portanto tem uma visão global e 

holística, se preocupando com as questões ambientais e com a preservação dos 
recursos naturais. Os gerentes acompanham os requisitos de sustentabilidade 

através de um sistema interno, próprio do hotel, realizando uma espécie de 

benchmarking17 entre as marcas próprias da rede (sujeito 2 – hotel B). 

 Observou-se, que pelo hotel - B fazer parte de uma rede internacional, os sujeitos do 

nível de gestão estão alinhados com o pensamento global. De acordo, com o Gerente Geral 

(sujeito 2 - hotel B) são praticados diversos treinamentos internos entre os seus colaboradores, 

promovendo um clima favorável à gestão sustentável, que e é chamado de Blue Energy, um 

slogan18 que está alinhado a cultura organizacional. O Blue Energy, como explicado pelo 

Gerente de Recursos Humanos do hotel - B (sujeito 1), “nos auxilia a manter a energia positiva 

entre os colaboradores e a promover a cultura que queremos na empresa, onde, não só o cliente 

é importante, mas sim, o meio ambiente onde vivemos e deixaremos para as futuras gerações 

do nosso planeta”.    

 Da mesma forma, o Gestor Ambiental (sujeito 3 – hotel B) afirma que o hotel está 

alinhado com o pensamento global, sem utilizar o GRI. Afirma que os indicadores de resultados 

que são apresentados aos diretores e stakeholders do hotel servem para alinhamento da visão 

estratégica global da rede e, não, para participação à sociedade local, primeiramente. 

                                                             
17 Processo de avaliação da empresa em relação à concorrência, por meio do qual incorpora os melhores 

desempenhos de outras firmas e/ou aperfeiçoa os seus próprios métodos (Wikipédia, 2016). 

18 Expressão concisa, fácil de lembrar, utilizada em campanhas políticas, de publicidade, de propaganda, para 

lançar um produto, marca – bordão (Wikipédia, 2016). 
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 Sendo assim, pode-se afirmar que mediante a revisão teórica desse estudo “[...] a 

estrutura do GRI coloca as organizações em um mesmo nível, o que ajuda a discutir e comparar 

seu desempenho de sustentabilidade” (GRI, 2015). Contudo, averiguou-se durante a pesquisa 

nos dois hotéis, que tanto o hotel - A quanto o hotel - B desconhecem tal estrutura e os seus 

benefícios à organização. No entanto, ambos, os hotéis utilizam o Sistema de Gestão Ambiental 

– SGA, o qual, foi implantado pela mesma consultoria ambiental que segue as diretrizes da 

NBR 14001, norma de gestão sugerida pelo SGA, e, que utiliza ferramentas e processos no 

monitoramento e controle de alguns resultados que são obtidos pela gestão ambiental, tais 

como, gestão de água e energia. Todavia, ambos os hotéis, não estão conscientes dos reais 

resultados que são obtidos com a reciclagem gerada pela gestão de resíduos sólidos, nem 

mesmo, o quanto o GRI pode auxilia-los nesse acompanhamento.   

4.2 Foco da padronização da gestão de resíduos sólidos em hotéis de grande porte  

 No que se refere à padronização da gestão de resíduos sólidos em hotéis, tanto o hotel -

A como o hotel - B, responderam que o foco é em grandes empresas, pois, a maioria dos médios 

e pequenos hotéis não se conscientizou sobre a importância da sustentabilidade, nem mesmo, 

da reponsabilidade social.   

A certificação de responsabilidade social corporativa é questão recente no 
Brasil e no mundo. No exterior, algumas normas, como a Social 

Accountability 8000 (AS 8000), a Occupational Health and Safety BS 8800 

(BS 8800) e a AccountAbility AA1000 (AA 1000, surgiram visando 
padronizar um conjunto mínimo de indicadores referentes aos aspectos éticos 

e de responsabilidade social na condução dos negócios (TENÓRIO, 2006, 

p.42). 

 Segundo o hotel - A, falta educação ambiental tanto por parte dos empresários hoteleiros 

quanto dos colaboradores dos hotéis, e, somente os grandes hotéis têm recursos suficientes para 

aplicar em treinamentos de educação ambiental. Afirmam que, sem isso, não há como implantar 

um Sistema de Gestão Ambiental - SGA, pois, não surtirá efeito na organização uma vez que 

não há nenhum incentivo do poder público. Além disso, informaram que faltam gestores 

ambientais e consultorias capacitadas para implementarem planos de gestão de resíduos sólidos 

nos hotéis, encarecendo os contratos existentes atualmente no mercado hoteleiro. Essa carência 

de gestores corrobora para o não investimento dos hotéis de pequeno e médio portes, na 

educação ambiental, e em programas que viabilizem ações sustentáveis pautadas na 

responsabilidade social.  
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 Segundo o Gerente Geral – Hotel - A: 

O foco da padronização é em grandes hotéis, pois nem o poder público, nem 
as associações hoteleiras, se conscientizaram do problema ambiental. Os 
hotéis têm foco em resultados comerciais, e os médios e pequenos hotéis não 

dão prioridade à gestão ambiental empresarial, pois, os próprios hóspedes não 

decidem a compra de hospedagem por este critério (sujeito 1 – hotel A). 

 O Gerente Geral e o Gestor Ambiental (sujeitos 1 e 2 do hotel - A) afirmaram que o foco 

da padronização da gestão de resíduos sólidos é em grandes empresas, por estas terem 

desenvolvido uma cultura mais global, e estarem mais conscientes sobre a importância de ter 

uma gestão ambiental alinhada aos princípios globais sustentáveis. Entretanto, os pequenos e 

médios hotéis estão muito enraizados nos costumes brasileiros e, não dão, tanta importância às 

questões ambientais.  

 Contudo, o Gerente Geral (sujeito 2 – hotel B) informou que qualquer hotel de médio 

ou pequeno porte da rede internacional pratica as boas práticas hoteleiras, e seguem os 

requisitos das normas ambientais e da legislação vigente, pois, entendem que comungam de 

uma mesma cultura com visão, missão e valores de padrão internacional. 

 No depoimento do (sujeito 2 – hotel B), relata que: 

Os hotéis de bandeira internacional seguem um pensamento global, e 
enxergam e veem a questão ambiental como uma premissa para a preservação 

do planeta terra. As empresas precisam ter uma preocupação com o todo, de 

fazer a diferença no mundo, pois, é uma obrigação nossa!  A política do hotel 

é trabalhar sem dar nenhum tipo de incentivo aos colaboradores, e sim, 
treinando e conscientizando-os sobre a importância da gestão ambiental. 

Desta forma, conseguimos alcançar uma melhoria contínua dos processos da 

reciclagem.  

 Outro fator que surge no discurso do (sujeito 2 – hotel B), é a falta de incentivo do poder 

público às cooperativas de lixo que dependem de incentivos fiscais para seguirem 

sobrevivendo, assim, não há quantidade suficiente de cooperativas nas rotas da Zona Zul e 

demais regiões da RMRJ para que os resíduos sejam retirados dos hotéis. Além disso, não há 

fiscalização por parte dos órgãos ambientais, INEA, e assim, os hotéis não são multados ou 

penalizados dificultando a padronização da gestão de resíduos sólidos.  

 No que concerne o passo a passo dos processos operacionais dos hotéis, constatou-se a 

partir da entrevista com a Gerente de Governança do hotel - A (sujeito 3) que a padronização 

da gestão de resíduos sólidos nos grandes hotéis é muito importante, não só para os hóspedes, 

mas, também, para os funcionários. Segundo a gerente (sujeito 3 – hotel A) “no momento 
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estamos precisando muito de padronização no operacional, porém, na gestão de resíduos a 

informação está mais na administração com os próprios funcionários”.  No relato da Gerente 

de Governança compreende-se uma falta de alinhamento da gestão de resíduos sólidos, entre 

os níveis de gestão e os níveis operacional, quando a mesma, informa que fazem a gestão de 

resíduos baseada na prática do dia a dia, ou seja, vão seguindo os processos sem entender bem 

o que fazem. E completou, descrevendo que as grandes redes hoteleiras conseguem padronizar 

a gestão de resíduos sólidos por terem estas, uma infraestrutura maior, com mais espaço para 

armazenamento dos resíduos sólidos que são vendidos para as cooperativas, gerando uma renda 

para o hotel com a venda da reciclagem, e ao mesmo tempo, diminuindo o custo do lixo 

extraordinário (lixo orgânico) que é destinado ao aterro sanitário pelas cooperativas comerciais. 

E concluiu: “por este motivo é que o foco da padronização dos resíduos sólidos é nas grandes 

redes hoteleiras” (sujeito 3 – hotel A).  

4.3 Dificuldades da padronização e dos processos da gestão de resíduos sólidos  

 Os gestores dos hotéis A e B ao serem indagados sobre a importância da padronização 

da gestão de resíduos sólidos, foram unânimes, ao confirmar que é importante ter um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS na hotelaria, como forma, de mitigar os problemas 

ambientais e melhorar os processos internos da gestão de resíduos sólidos.  

 A Gestora Ambiental do hotel - A, informou que:  

Primeiro é uma questão de legislação, para você implementar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, tem que atender a legislação, 
Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. Você tem que emitir 

manifesto de resíduos, tem que ter receptores e transportadores licenciados 

junto ao órgão ambiental, nada diz a quantidade mínima que você tem gerar, 

mas no caso do hotel, por termos um sistema de gestão e sustentabilidade, 
anualmente definimos objetivos e metas para o ano, e se vemos alguma forma 

de diminuir a geração de resíduos ou melhorar algum controle operacional, 

definimos essa meta e objetivo no início do ano para ser trabalhada ao longo 
do ano, então de fato é muito importante a padronização da gestão de resíduos 

sólidos no hotel (sujeito 2 – hotel A). 

 O Gerente Geral do hotel – B (sujeito 1) ressaltou a importância da padronização da 

gestão de resíduos sólidos, como prioridade alta, devido ao impacto ambiental do hotel nas 

comunidades vizinhas, assim como, pela preservação do meio ambiente. 

Nós passamos agora, no primeiro semestre de 2016, por um processo de 

certificação da NBR 14001 e isso nos trouxe muita experiência voltada para 

essa gestão. Como nosso hotel foi recém-inaugurado, não tínhamos 
implantado ainda um sistema de gestão ambiental e passado pela certificação. 
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No preparo dessa certificação, a gestão de resíduos sólidos foi sistematizada, 

hoje temos um processo instaurado e hoje recebemos uma certificação. Tudo 

que foi necessário para se comprovar a gestão de resíduos foi feito, e essa é a 
nossa experiência aqui no hotel. Ainda com relação a importância da gestão 

de resíduos, nos preocupamos com o entorno do hotel, com as comunidades 

vizinhas, desenvolvendo trabalhos sociais e ambientais, e a gestão de resíduos 

é importante não só por melhorar a limpeza urbana, diminuindo vetores e 
doenças nessas comunidades, como promovendo inclusão social e 

estimulando parcerias com estas comunidades. Por exemplo, estamos 

desenvolvendo um trabalho com a comunidade da Cidade de Deus, que está 
próxima ao hotel, junto com a OSCIP Lixo Zero, e eles estão envolvidos na 

gestão de resíduos sólidos nesse projeto (sujeito 1 – hotel B). 

 Quando foram indagados sobre as dificuldades da padronização da gestão de resíduos 

sólidos, percebeu-se que os gestores dos hotéis A e B, possuem visões diferentes, como 

ressaltaram durante as entrevistas: o Gestor Ambiental (sujeito 2 – hotel A) disse que é difícil 

haver uma padronização, pois, cada hotel tem uma infraestrutura que difere entre si, 

principalmente com relação ao setor de alimentos e bebidas - A&B que gera muitos resíduos, e 

por isso, acaba sendo muito específico. “Por exemplo, nós temos uma grande geração de 

resíduos de eventos, mas nem todo hotel vai ter uma quantidade significativa de resíduos de 

salões de eventos, aqui, nós temos além dos salões de eventos, dois restaurantes que geram 

muitos resíduos orgânicos e recicláveis” (sujeito 2 – hotel A).  Por esta razão, explicou que 

precisaram implantar um plano de gestão de resíduos sólidos, conforme a Lei 12.305/2010, que 

tem como exigência a colocação de coletores de lixo segregados (úmidos e secos) nos 

restaurantes, coleta de lixo orgânica realizada diariamente, câmera frigorífica para 

armazenamento do resíduo orgânico, que é a maior geração do hotel - A.  

 Outro fato, relatado pela Gestora Ambiental do hotel - A foi sobre a questão da falta das 

lixeiras seletivas nas Unidades Habitacionais – UH’s, que conforme a exigência da resolução 

CONEMA nº 55/2013 estabeleceu o processo de diferenciação mínima de cores para a coleta 

seletiva dos resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; como é 

o caso da hotelaria, nesse estudo, conforme ilustrado na (figura 17) é necessário segregar os 

resíduos por recicláveis, não recicláveis e orgânicos. A partir das informações obtidas nessa 

etapa da entrevista, foi possível identificar alguns aspectos relevantes baseados na revisão 

teórica, e que ajudaram a responder à questão problema dessa pesquisa, a qual, discute quais 

seriam as possibilidades e as dificuldades encontradas para a implantação e padronização da 

gestão de resíduos sólidos nos hotéis da RMRJ.  
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 No discurso da Gestora Ambiental, notou-se que a implantação e a padronização da 

gestão de resíduos sólidos no hotel - A é um processo em andamento, como pode-se observar, 

a seguir: 

Ainda não conseguimos implantar a coleta seletiva nos quartos porque o 

espaço físico é pequeno, a geração de resíduos é mínima, e não é significativa 

para colocarmos coletores separados. Optamos por informar o hóspede através 
de diretório do hotel que todo lixo que ele gera é segregado. Ele recebe essa 

informação no diretório que fica nos quartos, sobre os resíduos que são 

segregados, assim, como outras informações sobre as práticas sustentáveis 
adotas no hotel (sujeito 2 – hotel A). 

 Além disso, quando indagado à Gestora Ambiental do hotel - A (sujeito 2) se os resíduos 

sólidos que são gerados nas Unidades Habitacionais – UH’s acabam indo para o aterro sanitário, 

uma vez que não recebem tratamento adequado na geração, ou seja, não são segregados os 

resíduos orgânicos dos resíduos sólidos (vidro, papel, plástico, alumínio); a mesma, confirmou 

que de fato isso ocorre e que a questão é também cultural.  

[...] você esbarrou agora na questão mais significativa e problemática que é a 
cultura. A cultura é uma briga diária. Todo funcionário que entra no hotel tem 

uma integração e fazemos a parte um treinamento só para introduzir o conceito 
de sustentabilidade. Então, desde que o funcionário pisa no hotel já estamos 

massacrando ele com as questões da sustentabilidade e abordamos todos os 

assuntos desde água, efluentes, resíduos, legislação, porém, é uma missão 
árdua, mas tentamos de todo modo doutrinar o funcionário no sentindo de 

fazer uma total segregação. Hoje não conseguimos colocar as lixeiras seletivas 

nos quartos, como eu disse, por causa do espaço físico, foi uma decisão da 

diretoria, então, tentamos com que o processo corra da forma correta. Por 
exemplo, quando a camareira for recolher o lixo dos quartos, que ela já recolha 

em sacos separados, pois, quando ela descer com os sacos separados tem duas 

escalas de segregação que farão uma triagem do que é orgânico e seco; porém 
eu concordo que os resíduos sólidos hoje acabam ficando misturados com os 

resíduos orgânicos e indo junto na caçamba da coleta extraordinária19 para o 

aterro sanitário (sujeito 2 – hotel A). 

 Os sujeitos dos níveis de gestão e operacionais do hotel - A, os quais, foram 

entrevistados afirmaram que o hotel possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 

PGRS. Entretanto, durante as entrevistas com os atores do nível operacional foram identificadas 

falhas nos processos da gestão de resíduos sólidos, como, a que ocorre com a coleta seletiva 

realizada nas Unidades Habitacionais – UH’s. Pode-se observar na (figura 28) que os resíduos 

são colocados em sacos transparentes, sem separação por cores, conforme exige a resolução 

CONEMA nº 55/2013, além disso, os resíduos quando vêm dos quartos, são misturados, e os 

                                                             
19 A coleta extraordinária se refere a coleta de resíduos orgânicos realizada por empresas comerciais (CEPERJ, 

2015). 
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funcionários que estão diretamente envolvidos no operacional da coleta seletiva precisam 

segregara-los, antes que sejam recolhidos pelas empresas da coleta extraordinária (lixo 

orgânico) e pela cooperativa de resíduos sólidos. Muitas vezes, os funcionários operacionais 

não conseguem segregar todos os resíduos dos sacos que descem dos quartos, e os resíduos 

sólidos como (vidro, papel, plástico e alumínio) acabam sendo destinados ao aterro sanitário, o 

que pela Lei Federal 12.305/2010 é crime, e o hotel fica passível de fiscalização e multa. 

Figura 28 - Câmara Frigorífica - resíduos orgânicos – hotel – A, localizado em Copacabana, 

Zona Sul - RMRJ 

 

FONTE: elaborado pela autora (2016). 

 A Gerente de Governança do hotel – A (sujeito 3) ressaltou que a implementação da 

gestão de resíduos sólidos no hotel se constituiu como um processo trabalhoso e difícil, de 

extrema importância, principalmente por questão de espaço no hotel. Outrossim, pela 

consciência ambiental e pela padronização do operacional que garanta a segurança dos 

funcionários, por causa dos resíduos perigosos (figura 29).  

[...] nós trabalhamos com produtos químicos que são antialérgicos, que são 
próprios para segurança na hotelaria para não causar efeitos futuros aos 

hóspedes e funcionários... aqui há uma separação dos resíduos perigosos e 

temos um quarto de reciclagem para eles, mas, acho que deveria ter mais 
envolvimento por parte dos funcionários. Eles ainda não entendem bem a 

importância e o perigo, é preciso dar treinamentos constantes (sujeito 3 – hotel 

A).  
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Figura 29 - Armazenamento dos resíduos perigosos hotel - A 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016) 

 A Gerente de Governança do hotel – A, quando indagada se há um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, implantado no hotel, o qual, os funcionários 

seguem; respondeu que não: 

Ainda não, a gente faz muito na prática em relação a administração, conforme 
a parte administrativa orienta aos funcionários que trabalham no hotel, não 

existe um fluxograma a seguir. Vamos fazendo na prática, por exemplo: 

usamos os coletores de resíduos para separar o lixo, mas não em todas as áreas 

do hotel. Temos treinamentos com encontros mensais para promover a 
consciência ecológica, que é um programa que nós seguimos, o Travelife, e é 

esse programa que nos orienta a fazer a economia de água, promover a 

conscientização entre os funcionários para não manter a luz acesa, se não for 
necessário, coisas assim (sujeito 3 – hotel A). 

 A Gerente de Governança do hotel - A (sujeito 3), desconhece outros sistemas de gestão 

ambiental; quando perguntada se há incentivos aos funcionários nesse programa, respondeu que 
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sim, e que os tipos são: caminhadas ecológicas para plantar sementes, ganham brindes 

ecológicos, e são beneficiados com algum tipo de incentivo quando se empenham mais, por 

exemplo, na festa de final do ano, o hotel distribui presentes aos funcionários com o dinheiro 

que as cooperativas de reciclagem pagam pelos resíduos sólidos recolhidos.  

 Conforme discutido anteriormente nos resultados do hotel – A, o processo de segregação 

do lixo orgânico e recicláveis das Unidades Habitacionais – UH’s ocorre de forma 

desorganizada, e pode-se constatar tal desacerto durante a entrevista com a Gerente de 

Governança, a qual, detalhou:  

[...] quando fazemos a operação nos andares, as camareiras que retiram todo 
o lixo dos quartos, tentam descer com os recicláveis separados (papel, vidro, 

latão) e, aí, chegam na reciclagem, e da reciclagem é feito novamente a 

separação, porque ali, podem não estar ainda separados; depois vem a nossa 
empresa que pega os recicláveis já separados, que se chama Insigth 

Ambiental, e que infelizmente não vem muitas vezes, vem de 15 em 15 dias, 

pelo tamanho do hotel é pouco. Por exemplo, quando é carnaval ou períodos 

com muita ocupação, eu preciso ligar para empresa vir retirar o lixo. Eu 
preciso juntar o lixo e, só quando tem volume é que eles vêm retirar os 

recicláveis (sujeito 3 – Hotel A). 

  Sobre a padronização da gestão de resíduos no hotel – A, a Coordenadora de Limpeza 

que trabalha no nível operacional, descreveu o processo da seguinte forma: 

Os orgânicos que vão para uma câmera frigorífica, são resíduos gerados nos 

banheiros, escritórios, cozinhas, restaurantes, apartamentos, aguardando a 

empresa que se chama Atual, e que faz a coleta diária. É um volume grande 
de lixo extraordinário (orgânico) gerado, entre 800 quilos a 1200 toneladas 

que varia de acordo com a ocupação do hotel. A outra separação de resíduos 

é a do lixo reciclável. Os resíduos são levados para o quarto de reciclagem e 
os operários separam garrafa PET, latinha de refrigerante, papelão e papel 

branco (escritório). De acordo com o volume de material, são feitos fardos e 

armazenados (figura 30), aguardando a cooperativa Insigth Ambiental que é o 

coletor de recicláveis. A maior quantidade gerada no hotel é de papelão e PET 
devido ao uso das embalagens nos restaurantes, que é o que dá mais volume. 

Temos uma máquina de prensa, vamos colocando o material e faz-se um fardo 

e amarra com uma fita para fazer o material. Depois tudo é pesado antes de 
ser entregue e vendido à cooperativa (sujeito 4 – hotel A). 
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Figura 30 - Armazenamento dos fardos de papelão, hotel - A, antes de serem entregues à 

cooperativa de recicláveis 

 

 Fonte: elaborado pela autora (2016). 

 Durante a etapa da entrevista com a Coordenadora de Limpeza (sujeito 4 – hotel A), foi 

possível deparar-se com a principal dificuldade da padronização da gestão de resíduos sólidos, 

pois, a própria informou que não há coletores nas Unidades Habitacionais – UH’s para fazer a 

separação do lixo orgânico do reciclável, o que dificulta o processo da coleta seletiva de lixo. 

 A própria, completou a descrição do processo com o seguinte relato: 

[...] todo o lixo que é gerado nos apartamentos é retirado pela camareira e 

colocado dentro de um saco plástico transparente que fica no carrinho, vai 
tudo junto, orgânico e recicláveis, pois só há um coletor no banheiro e no 

quarto. No final do dia os operários da reciclagem pegam os sacos que ficam 

nos andares e descem, se tiver muita quantidade de garrafa, eles até tiram, mas 
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se tiver uma ou duas, esse lixo vai para a câmera frigorífica que é coletado 

diariamente (sujeito 4 – hotel A).  

 Da mesma forma, os resíduos recicláveis que os hóspedes trazem de fora, tal como, 

iogurtes ou chocolates são descartados no único coletor do quarto, e após, são destinados 

juntamente com os resíduos orgânicos ao aterro sanitário, logo, os operários não conseguem 

fazer a segregação.  

 Outro ponto crítico que foi apontado durante a entrevista com a Coordenadora de 

Limpeza do hotel - A é sobre o manifesto de resíduos, documento exigido pelo INEA, que 

durante o seu relato informou que o manifesto é emitido pela cooperativa Insigth, quando de 

fato, o processo descrito pelo INEA é que o manifesto de resíduos será composto de quatro 

vias, sendo a primeira via do gerador, a segunda via do transportador, a terceira via do receptor 

e a quarta via da FEEMA; conforme foi apresentado na revisão teórica dessa dissertação. Na 

percepção do entrevistado (sujeito 4 – hotel A) que exerce uma função operacional, o processo 

está correto, pois, os gestores passaram o treinamento para o operacional trabalhar desta forma.  

 No entendimento do Assistente de Serviços Gerais – ASG (sujeito 5 – hotel A) há um 

procedimento padrão, porém, conforme ele discorre surgem contradições na sua afirmação. 

 Quando questionado como o processo da gestão de resíduos ocorre no seu dia a dia, 

relatou que: 

Eu trabalho por turno, eu fico de tarde e tem um outro colega que fica de 
manhã. Eu fico num quarto de reciclagem, e no dia a dia do meu trabalho, a 

coleta seletiva que recebo é só de PET, papelão e alumínio. Aí pesamos, 

armazenamos até vir a cooperativa de reciclagem que vem de 15 em 15 dias 
ou 1 vez por mês. [...] aqui tem cada setor específico, os stewards, pessoal que 

trabalha dentro da cozinha, sãos os que ficam encarregados de separar os 

produtos que chegam, e vão separando as caixas de papelão e colocando-as na 

reciclagem, e organizando num canto e em seguida vão compactando. 
Conforme vai passando o dia, vem chegando o lixo dos andares, entregues 

pelos Auxiliares de Serviços de Andares - ASAS que trazem o lixo todo 

misturado (orgânico e recicláveis). Aí o que a gente procura fazer é o seguinte: 
primeiro, nós tentamos visualizar o lixo, devido ao saco ser transparente, nós 

conseguimos ver o que é reciclável e, então, separamos em coletores de 

orgânicos e recicláveis para depois destinar (sujeito 5 – hotel A). 

 

 Nesse momento, o sujeito do nível operacional quando entrevistado, é questionado 

como ele faz para separar o lixo úmido (orgânico) do seco (reciclável), os quais, são gerados 

nos apartamentos, tais como: papel higiênico, lenços descartáveis, fraldas e absorventes já 

utilizados pelos hóspedes, e respondeu: “eu uso luvas específicas, são dois tipos, uma simples 

e outra mais grossa de cano mais longo no cotovelo para proteção, para não contaminar e não 
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pegar uma bactéria, ou até mesmo, para eu não espetar a mão numa seringa e ser infectado” 

(sujeito 5 – hotel A). 

 Na (figura 31) observa-se o funcionário fazendo a separação do lixo que desce das 

Unidades Habitacionais – UH’s, separando no mesmo saco de lixo transparente, o lixo orgânico 

(papel higiênico, lenços descartáveis, fraldas, absorventes) do lixo reciclável (vidro, papel, 

plástico e alumínio). 

Figura 31 – Funcionários trabalhando no quarto de triagem dos resíduos sólidos orgânicos - 

hotel – A, localizado em Copacabana, Zona Sul - RMRJ 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 

 Com relação aos resíduos da área de A&B (eventos e restaurantes), os stewards fazem 

a segregação entre resíduos orgânicos e recicláveis, primeiramente; para em seguida, descerem 

o lixo orgânico nos sacos plásticos pretos que são armazenados na câmera frigorífica.  

 O Assistente de Serviços Gerais – ASG quando indagado sobre os recicláveis gerados 

no restaurante, se rende na resposta, contrapondo que: “os stewards trazem as caixas de papelão 

e os orgânicos (figura 32), que é um saco preto, e aí, não conseguimos ver se tem recicláveis” 

(sujeito 5 – hotel A).  



 145 

Figura 32 – Coletores da coleta extraordinária, empresa contratada pelo hotel – A, 

armazenamento da câmera frigorífica - resíduos recicláveis e orgânicos misturados. 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 

 De forma mais prática, o Assistente de Serviços Gerais – ASG (sujeito 5 – hotel A) 

relatou: “se houver tempo a gente pode dar uma olhada com mais calma antes do saco preto 

seguir para a câmera frigorífica, porque, depois de depositado lá, segue direto para a coleta de 

orgânico, a empresa Atual” (sujeito 5 – hotel A). 

 A partir da análise das entrevistas no hotel - A, pode-se constatar que o processo da 

gestão de resíduos sólidos necessita de ajustes na segregação do lixo orgânico e dos recicláveis, 

não só pelos resíduos que são gerados nas Unidades Habitacionais – UH’s, como também, pelos 

resíduos do setor de A&B. 
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 Compreende-se, uma contradição nos dados coletados da pesquisa, entre o nível 

operacional e os níveis de gestão do hotel - A. Como demonstrado anteriormente, o entrevistado 

(sujeito 5 – hotel A) do nível operacional informou que só recebeu treinamento quando foi 

selecionado para trabalhar, enquanto, ficou explícito durante as entrevistas realizadas com os 

gestores (sujeitos 1 e 2 – hotel A) que os treinamentos são promovidos constantemente.  

 Sobre os resíduos perigosos (figura 33), o próprio Assistente de Serviços Gerais – ASG 

(sujeito 5 – hotel A) informou que são os funcionários que recolhem nos apartamentos e na 

recepção do hotel, as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes que são descartados, e os colocam 

num saco plástico transparente que são depois armazenados e entregues à empresa Atual, 

porém, em um transporte específico para resíduos perigosos. Quanto ao óleo de cozinha 

informou: “até hoje não vi esse tipo de reciclagem no hotel” (sujeito 5 – hotel A).  

Figura 33 - Armazenamento dos resíduos perigosos hotel - A 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 

 A partir das entrevistas que foram coletadas no hotel – A, destacou-se a não segregação 

dos resíduos nos apartamentos, por só haver um único coletor de lixo. Constatou-se, também, 
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outra irregularidade no processo de reciclagem das áreas de A&B (restaurantes e eventos), 

onde, o lixo é segregado antes de descer para o quarto de reciclagem, e, ainda assim, alguns 

resíduos sólidos ficam perdidos sendo depositados juntamente com os resíduos orgânicos no 

mesmo saco plástico preto e destinados incorretamente ao aterro sanitário. O processo não 

segue conforme a resolução CONEMA nº 55/2013 que informa que os estabelecimentos 

comerciais devem dispor de coletores por cores e promover separações entre o lixo seco e o 

úmido. Não segue, também, a Lei Federal 12.305/2010 que exige que os resíduos recicláveis 

sejam reaproveitados, quando não houver nenhuma outra forma de tratamento, devem ser 

destinados corretamente ao aterro sanitário. Dessa forma como é praticada a gestão de resíduos 

sólidos no hotel – A, o hotel, não só expõe os funcionários operacionais a um grande risco de 

contaminação durante o processo de manipulação da reciclagem, como ainda, está infringindo 

a Lei 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, a qual, possui 

um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS a ser seguido na íntegra. 

 Enfatiza-se, que no hotel – B localizado na Zona Oeste da RMRJ, de bandeira 

internacional, os processos da gestão de resíduos sólidos ocorrem de forma organizada, como 

descreveu o Gerente Geral (sujeito 2), num passo a passo: 

Tudo começa quando o funcionário entra no hotel. Aqui, usamos o termo 

colaborador e não funcionário, pois, acreditamos que ele colabora com os 

processos de trabalho. Primeiro, nós o envolvemos na temática da 

sustentabilidade e ele passa por um processo de educação ambiental, que é 

continuo, e não somente quando esse colaborador entra no hotel. Segundo, 

temos duas empresas contratadas que recolhem o lixo orgânico e o reciclável. 

Além disso, temos um colaborador especializado na separação do lixo, e 

obviamente, em todas as áreas do hotel, inclusive nos quartos dos hóspedes 

temos coletores separados para o lixo reciclável e o não reciclável. O processo 

de separação final e armazenamento do lixo é no subsolo do hotel, onde, são 

armazenados em coletores o lixo reciclável (figura 34) e em câmara frigorífica 

o lixo orgânico (figura 35), para em seguida, serem recolhidos pelas empresas 

e destinados corretamente. Esse colaborador supervisiona todas as etapas do 

processo para ver se algum resíduo não está sendo separado corretamente, e, 

tenta recuperar os recicláveis para serem colocados nos coletores corretos.  
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Figura 34 - Armazenamento dos resíduos sólidos - subsolo hotel - B 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 

Figura 35 - Câmara Frigorífica - lixo orgânico hotel - B 

  

Fonte: elaborado pela autora (2016). 



 149 

 Além disso, no hotel – B os processos estão padronizados conforme a legislação vigente. 

O Gerente Geral (sujeito 2 - hotel B) ressaltou que segue a norma 14001 e a Lei 12.305/2010 à 

risca, pois, mesmo se não precisassem da certificação por questões legais, o hotel, por seguir as 

diretrizes da holding internacional tem no seu planejamento estratégico a premissa de ter um 

sistema de gestão ambiental empresarial. Relatou: “quando abrimos um novo hotel da rede, já 

se sabe que temos que seguir as diretrizes globais, e montar um plano de gestão de resíduos em 

conformidade com a legislação vigente do país” (sujeito 2 – hotel B). Explicou, também, que a 

rede está a décadas no mercado hoteleiro internacional, e por terem estabelecido uma cultura 

global, construíram uma excelente reputação entre os seus colaboradores e hóspedes pelo 

mundo.   

[...] nossa organização entende que o sentido da hospitalidade não está ligado 

somente aos hóspedes, mas também, aos seus colaboradores internos e até 
com a vizinhança (entorno). Então essa hospitalidade deve acontecer com 

todos os stakeholders de uma forma geral, e para nós a sustentabilidade é 

basicamente dar hospitalidade a todos esses participantes, e, isso é muito forte 
na nossa cultura organizacional. Assim, todos participam internamente 

colaborando para a sustentabilidade do nosso planeta (sujeito 2 – hotel B). 

 Ao mesmo tempo, quando indagado se os colaboradores operacionais envolvidos 

diretamente na coleta seletiva recebem incentivos pelos trabalhos realizados na separação do 

lixo, o Gerente Geral do hotel - B informou que não está na cultura da empresa dar incentivos 

por acreditarem que isso faz parte da visão holística da rede. “[...] não queremos condicionar os 

colaboradores a atingir metas, pois, daqui a alguns anos eles terão recebidos prêmios e o meio 

ambiente como estará? O que fazemos é dar uma educação ambiental contínua” (sujeito 2 – 

hotel B). 

 No hotel – B tanto a Gerente como a Atendente de Governança afirmaram que a 

implementação da gestão de resíduos sólidos funciona perfeitamente, e explicaram: 

O processo inicial da retirada do lixo dos quartos é feito pelas camareiras em 

dois coletores: orgânico e recicláveis (figura 36). Após o recolhimento, os 

resíduos são dispostos em sacos por cores - transparente para orgânicos e 
marrom claro para recicláveis - conforme ilustrado no carro das camareiras 

(figura 37). Em seguida, descem separadamente para o subsolo, onde, são 

armazenados os resíduos orgânicos e os recicláveis, e posteriormente, serão 
recolhidos pelas empresas de coleta orgânica e cooperativas de reciclagem 

(sujeitos 4 e 5 hotel – B).  
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Figura 36 - Coletores de lixo orgânico e recicláveis hotel - B 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 

 

Figura 37 - Carrinhos das camareiras com sacos - resíduos orgânicos e sólidos hotel - B 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016). 

 No caso do hotel - B o processo segue corretamente, pois, o lixo das UH’s são 

segregados em dois coletores (orgânico e reciclável). Logo, a camareira só precisa dispor os 

resíduos que são retirados das UH’s em sacos adequados conforme a resolução CONEMA nº 

55/2013, e, em seguida entrega-los aos Atendentes de Governança que prosseguirão com o 
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processo retirando-os dos andares e levando-os ao subsolo do hotel para armazenamento e 

destinação correta ao aterro sanitário.  

 O colaborador – Atendente de Governança do hotel – B, contribuiu com a pesquisa 

informando que: 

A coleta seletiva que é feita nos quartos do nosso hotel é importante não só 

para o hotel, pois, temos hóspedes estrangeiros que se preocupam com o 
impacto positivo no meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, com o impacto 

positivo com a cidade e nas comunidades do entorno. É, também, uma forma 

de gerar mais empregos para as comunidades, através das cooperativas de 

recicláveis e gerando menos lixo na cidade. Eu, por exemplo, sou cidadão de 
Bogotá, Colômbia, e, estou trabalhando nessa unidade da rede internacional 

no momento. Quando eu cheguei queria mesmo saber como o Brasil está 

lidando com a reciclagem. Nesse hotel, não vejo diferença na gestão de 
resíduos que é feita aqui, ou, na Colômbia. Seguimos o mesmo padrão. Todo 

o procedimento é igual. Temos coletores de lixo para orgânicos e recicláveis 

desde os quartos dos hóspedes, nos restaurantes, nos eventos e todas as áreas 
do hotel. O que eu vejo como estrangeira, agora que o hotel já está com um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS implantado, é que está 

funcionando perfeitamente. E, além disso, temos um benchmarking entre os 

hotéis da rede, e como temos uma pontuação de desempenho por esta gestão, 
precisamos praticar a gestão de resíduos com os mesmos resultados. Ter um 

mesmo padrão, que os outros hotéis da rede possuem, principalmente no 

padrão das Américas, ou seja, do México para baixo. O mesmo ocorre com a 
missão, visão e valores, pois, a cultura é a mesma em todos os hotéis. Você 

pode perguntar na Argentina, ou, em qualquer outra país das Américas e todos 

os colaboradores irão dizer o mesmo (sujeito 5 – hotel B).  
 

 A partir do depoimento da Atendente de Governança do hotel – B constatou-se que há 

uma unidade de informações entre os sujeitos do nível de gestão e do operacional, e que de fato, 

o hotel – B possui uma padronização (figura 38) de gestão de resíduos alinhada as diretrizes 

globais da rede internacional que visa diminuir o impacto ambiental global. 
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Figura 38 - Padronização da gestão de resíduos sólidos hotel - B 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016)  

 O mesmo ocorre com os depoimentos dos sujeitos operacionais envolvidos nas áreas de 

A&B do hotel – B, os quais informaram que todas as áreas do hotel possuem coletores 

adequados para a coleta seletiva de lixo (figura 39), e que quinzenalmente os Gestores do hotel 

fazem reuniões de monitoramento e controle para acompanhamento do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos – PGRS. 

Figura 39 - Coletores de lixo orgânico e recicláveis - áreas de A&B hotel - B 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016) 
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 Observa-se nas (figuras 40 e 41) que nas demais áreas administrativas do hotel - B estão 

dispostos coletores para papel reciclável, coletores orgânicos e recicláveis no refeitório, onde 

os próprios colaboradores recolhem o seu lixo depositando-os nos coletores adequados. 

Figura 40 - Coletor papel reciclável – escritório hotel - B 

 

Fonte: elaborado pela autora (2016) 

Figura 41 - Coletores orgânicos e recicláveis no refeitório – hotel - B 

  

Fonte: elaborado pela autora (2016) 
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 Há uma diferença nos processos operacionais da gestão de resíduos sólidos, em relação 

as cooperativas que retiram os recicláveis dos hotéis na Zonal Sul da RMRJ. Segundo o relato 

colhido com a Gerente de Governança do hotel - B, localizado na Zona Oeste da RMRJ, as 

cooperativas de reciclagem na Zona Sul pagam para retirar os resíduos sólidos dos hotéis, por 

haver maior concentração de hotéis nessa região que praticam a reciclagem nos arredores. Em 

contrapartida, as cooperativas da Zona Oeste recebem para retirar os recicláveis, por haver uma 

menor concentração de hotéis que precisam pagar para que as cooperativas retirem os resíduos 

sólidos segregados na fonte.   

 Conforme, o relato da Gerente de Governança do hotel - B: 

[...] há menos hotéis de grande porte na Zona Oeste, e os pequenos e médios 

hotéis não conseguem praticar a gestão de resíduos de forma padronizada, por 

falta de recursos e infraestrutura, eles praticam, mas, não organizadamente. 
Às vezes, acabam enviando os recicláveis juntamente com os resíduos 

orgânicos e os entregam para a coleta extraordinária, pois, os hotéis possuem 

um contrato mensal com um total mês de pesagem a ser destinado aos aterros 
sanitários. Tudo isso, acaba dificultando que as cooperativas de reciclagem se 

organizem e criem uma rota de recolhimento nestes hotéis e passem com uma 

maior frequência (sujeito 4 – hotel B). 

 A infraestrutura do hotel – B foi avaliada como adequada e com um bom nível para 

implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, visto que, os espaços 

para armazenamento dos resíduos orgânicos e recicláveis permitem uma boa organização e 

facilitam a padronização da gestão de resíduos sólidos no hotel. 

 No concerne ao acompanhamento do INEA no controle da geração dos resíduos sólidos 

dos hotéis A e B, analisados nesse estudo, constatou-se que o documento chamado manifesto 

de resíduos é emitido em ambos os casos pelas cooperativas de recicláveis que atendem na Zona 

Sul e na Zona Oeste da RMRJ. O motivo esclarecido pelos hotéis é que o INEA não 

disponibilizou aos hotéis o sistema para emissão de tal documento, ficando a cargo das 

cooperativas a emissão. Entretanto, como visto na revisão teórica desse estudo, ambos, os hotéis 

A e B estão em desconformidade com a Lei 12.305/2010 que atribui a responsabilidade de 

emissão do documento ao gerador de resíduos, nesse caso, os hotéis.  

 Para tanto, será apresentado no item seguinte a categoria de análise sobre a legislação 

nos hotéis A e B.  



 155 

4.4  Legislação 

 No hotel - A, o Gerente Geral (sujeito 1) está bem inteirado sobre a Lei Federal 

12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, porém, admite que 

não há fiscalização por parte dos órgãos ambientais, INEA, SMAC regulando a prática dos 

hotéis na gestão de resíduos sólidos. O mesmo, argumentou que os hotéis que praticam um 

PGRS, o fazem porque é uma forma de diminuir o custo pago pela caçamba de lixo orgânico, 

pois, o metro cúbico é mais caro do que o valor pago às cooperativas por trouxas (fardos) de 

recicláveis. Também, uma vez que implantaram um sistema de gestão ambiental, precisam ter 

um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS para conseguir a certificação da ISO 

14001 que segue a Lei 12.305/2010. Já a Gestora Ambiental (sujeito 2 - hotel A), ponderou que 

só há fiscalização por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e do 

programa LIXO ZERO que está responsável pela limpeza urbana, ou seja, pelo entorno do 

hotel. A mesma lembra também da importância de se emitir o manifesto de resíduos sólidos, 

como forma de se respaldar na Lei, entretanto, quando questionada quem emite o documento, 

respondeu que as empresas que recolhem o lixo orgânico e os recicláveis fazem a emissão. 

Explicou que a razão disso, é porque os hotéis não possuem acesso ao sistema do INEA para 

emissão dos documentos. Porém, a Lei é clara quando informa que a emissão do manifesto de 

resíduos é de responsabilidade do gerador, ver seção 2.3 dessa dissertação. A Gerente de 

Governança (sujeito 3 – hotel A) desconhece a legislação, acha que o poder público não se 

envolve e que deveria ter fiscalização e mais participação. Os demais funcionários 

desconhecem a legislação e não sabem da importância da PNRS. 

 No hotel – B, o Gerente Geral (sujeito 1), assim, como os demais atores entrevistados 

do nível de gestão estão cientes da importância da Lei 12.305/2010, e, confirmaram que não há 

fiscalização. Todavia, informaram que a única preocupação é com a emissão do manifesto dos 

resíduos que igualmente ao hotel - A, relatou que o documento é emitido pelas empresas que 

recolhem o lixo orgânico e os recicláveis, o que não está correto. No hotel - B, os colaboradores 

tanto do nível de gestão, como do operacional, têm ciência da Lei 12.305/2010 e as suas 

obrigações. Estão mais conscientes quanto a sua participação no PGRS e afirmaram colaborar, 

confirmando que as leis servem para regular as pessoas e as organizações em prol de um mundo 

mais sustentável.  
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4.5 Avaliação dos clientes 

 Todos os atores entrevistados do hotel - A ressaltaram que os hóspedes não percebem a 

importância da gestão de resíduos nos hotéis, e não se incomodam de não ter coletores 

separados nas unidades habitacionais.  

 O Gerente Geral (sujeito 1 – hotel A), afirma que a grande maioria dos hóspedes no 

exterior e principalmente no Brasil não decidem a compra da hospedagem pela gestão ambiental 

do hotel, e sim pelos serviços prestados no todo.  

 A Gerente de Governança do hotel – A (sujeito 3), informou que: “os hóspedes não se 

envolvem... não cobram sobre os resíduos, cobram sobre a troca da toalha, da falta de controle 

da água”, pois como ela comentou hoje há uma consciência maior sobre a importância da falta 

de água no planeta.  

 No hotel - B, a percepção dos gestores e dos operacionais mudam em relação aos 

depoimentos dos entrevistados no hotel - A.  

 Por exemplo, quando questionado ao Gerente de Recursos Humanos do hotel - B 

(sujeito 1) sobre o marketing verde ser um diferencial competitivo na empresa, deu o seguinte 

relato:  

O marketing no nosso hotel não tem uma interface com a área de recursos 

humanos, a área de marketing está focada em ações comerciais e promoções 

de vendas. Não há nenhum enfoque só com relação ao marketing verde. É 
interessante. É até engraçado, porque eu participei recentemente de um fórum 

de sustentabilidade e alguns acadêmicos me questionaram isso. Comentaram 

que o que se costuma fazer na hotelaria é o Greenwshing. Mas na verdade o 
que eu vejo pelos números que eu acompanho no portal corporativo do hotel 

é ao contrário. Por exemplo, o consumo de água diminuiu consideravelmente 

desde que adotamos a iniciativa de reaproveitamento de toalhas, assim é, com 

todas as demais ações sustentáveis que estão sendo incentivadas pelo hotel aos 
colaboradores e hóspedes. Como eu já disse, nós não fazemos uma divulgação 

externa sobre esses dados, pois acreditamos na sustentabilidade pelos seus 

princípios básicos, os três pilares (econômico, social e ambiental). Mas se 
você entra nos quartos do nosso hotel, tem uma sinalização para o hóspede 

fazer uma adesão, fazemos um intenso trabalho interno de conscientização 

ambiental, e o que é divulgado no nosso website global, é o que nós somos, e 

isso é forte, uma campanha forte publicitária sobre a nossa visão sustentável 
global (sujeito 1 – hotel B).    

 O Gerente Geral do hotel - B, ao mesmo tempo, assegura que os hóspedes dos hotéis da 

rede internacional, o qual, ele trabalha decidem a compra pelo fator sustentabilidade, e que é 

um dos quesitos de escolha na compra da hospedagem. Diz que algumas empresas corporativas 
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que fazem parte do portfólio de clientes da rede internacional, fazem essa exigência e o próprio 

hotel possui relações com fornecedores que atendam aos requisitos de sustentabilidade. E vai 

além, com relação a Gestão de Resíduos, descrevendo que: 

Eu não tenho dados quantitativos sobre a percepção dos hóspedes em relação  

aos coletores recicláveis que colocamos nos quartos, porém, empiricamente 

eu sei sobre o dia a dia das camareiras do hotel que comentam nas reuniões 
mensais com a Gerência de Governança, que os hóspedes na grande maioria, 

respeitam a segregação de lixo nos quartos, utilizam corretamente os coletores 

e dão valor a essa iniciativa feita pelo hotel, principalmente, porque a grande 
maioria é de clientes americanos e estrangeiros de todas as partes do mundo 

(sujeito 2 – hotel B). 

  Ainda, no hotel – B a Gerente de Governança (sujeito 4) e a Atendente de Governança 

(sujeito 5) informaram que os hóspedes apreciam a gestão de resíduos e comentam com as 

camareiras sobre os coletores de recicláveis das UH’s. Tanto os atores de nível de gestão como 

do nível operacional do hotel - B acreditam que essa consciência, é pelo fato da gestão de 

resíduos ter total importância no país de origem destes, que é na maioria, de americanos.  

 No que concerne aos problemas que envolvem os hotéis A e B, e, dados os objetivos 

introdutórios da análise comparativa dessa pesquisa, parece aceitável assegurar que os dois 

hotéis possuam visões estratégicas diferentes, sobre a importância da gestão de resíduos sólidos 

na decisão de compra ou escolha da hospedagem, por parte dos seus clientes. Entretanto, no 

caso do hotel – B fica evidente no relato obtido pelo gestor, que apesar de não possuírem dados 

quantitativos, são avaliados os dados qualitativos sobre os relatos pessoais dos hóspedes, os 

quais, são passados às camareiras do hotel. 

4.6 Visão Externa dos relatórios  

 No que tange a responsabilidade social dos hotéis A e B foi importante analisar 

primeiramente a missão, a visão e valores de cada uma, tal como mencionadas nos documentos 

analisados internamente do hotel - A e no website internacional do hotel - B, como forma de 

entender a cultura de cada empresa. 

 O hotel - A por ser de bandeira nacional não trabalha essa questão na sua cultura 

organizacional, tendo apenas buscado a certificação da norma ISO 14001 necessária para 

exercerem a atividade hoteleira de um hotel cinco estrelas, conforme já mencionado na revisão 

teórica desse estudo. Percebe-se na cultura do hotel – A uma administração mais vertical, onde 

os funcionários acatam as ordens dos seus superiores, e desta forma, o que transmitem nos seus 
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relatórios à sociedade são apenas resultados de redução de recursos e otimização de custos, 

como analisado nos documentos internos disponibilizados por estes. 

 Com relação ao hotel - B, por ser de bandeira internacional, a cultura socialmente 

responsável faz parte da visão, missão e valores da holding, o que reflete nos demais hotéis da 

rede internacional. Há décadas o fundador foi pioneiro nessa conduta e nos primeiros anos já 

se contribuía para as causas sociais com projetos comunitários, e assim, tem sido no hotel 

inaugurado desde 2014, no Brasil, na Barra da Tijuca que em parceria com a prefeitura do Rio 

de Janeiro, capacitaram mais de 150 jovens das comunidades do entorno para serem 

selecionados e contratados pelo hotel. Sua resposta à sociedade e a visão externa dos seus 

relatórios é de uma organização voltada para a melhoria contínua dos serviços e uma visão 

humanista socioambiental.  

4.7 Indicadores da gestão de resíduos sólidos 

 O Gerente Geral do hotel - A (sujeito 1) informou que tem indicadores de resultados da 

gestão de resíduos elaborados pela Gestora Ambiental do hotel, e que são acompanhados 

juntamente com o setor corporativo da empresa, com a finalidade de estabelecer objetivos e 

metas de consumo. Como já explicado anteriormente, o foco do hotel - A é no resultado 

comercial e nos custos financeiros. Pode-se perceber nos documentos coletados e analisados do 

hotel A (figura 41) que o hotel analisa a geração de resíduos recicláveis, em relação, ao volume 

gerado por ocupação de UH’s, e, por pessoas que participaram de eventos.  

Figura 42 - Indicadores de resultados de geração de resíduos recicláveis - hotel - A 

 

Fonte: documento hotel - A, adaptado de relatório (2016). 
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 O Gerente Geral do hotel - B (sujeito 2) informou que acompanham os resultados da 

gestão de resíduos através de um portal eletrônico corporativo, onde fica registrado o volume 

(em peso) gerado de lixo orgânico e recicláveis, e os indicadores servem para traçar metas e 

objetivos pautados na sustentabilidade empresarial e na conservação do meio ambiente. 

A empresa acompanha a geração de recicláveis por um portal eletrônico 

corporativo, onde está registrada a quantidade em peso do lixo reciclável e não 

reciclável. As empresas contratadas entregam um relatório do lixo orgânico e 

do reciclável com o volume pesado, são emitidas notas fiscais com a pesagem, 

e a pesagem nos dá o volume pesado e é importante para gerarmos os 

indicadores que acompanhamos mensalmente. Para nós é importante 

acompanharmos como está a evolução da geração dos resíduos para que 

possamos tomar medidas necessárias de redução e reaproveitamento dos 

resíduos gerados, valorizando o hotel, o entorno e o meio ambiente (sujeito 2 

– hotel B). 

 Com relação aos indicadores da gestão de resíduos, o hotel - B utiliza-os como 

ferramenta estratégica para tomada de decisões sobre como lançar novas campanhas internas 

de educação ambiental, ou, estabelecer novas parcerias com fornecedores sustentáveis.  

4.7.1 Considerações Finais 

 Para embasar os resultados, considerou-se interessante destacar a quantidade de vezes 

em que os temas de cada categoria discutida, foram citados e anotados em blocos de notas, 

conforme exposto no (quadro 16): 

Quadro 16 - Quantidade de citações de temas por categorias sobre a questão da padronização 

da gestão de resíduos nos hotéis analisados da pesquisa 

Categorias 

Número de vezes 

em que um dos 

temas foi citado 

GRI – Global Reporting Initiative 1 

Padronização da gestão de resíduos sólidos 
em hotéis de grande porte 

10 

Dificuldades da padronização e dos 

processos da gestão de resíduos sólidos  

4 

Legislação 4 

Avaliação dos clientes 3 

Visão externa dos relatórios 2 

Indicadores da gestão de resíduos sólidos 4 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 Conforme demonstrado, observa-se na análise comparativa realizada entre os hotéis A 

e B que a gestão de resíduos sólidos, não ocorre de forma padronizada. Os hotéis A e B 

reconhecem a Lei 12.305/2010, entretanto, utilizam sistemas de gestão empresarial ambiental 

diferenciados, cada um dentro da sua visão, missão e valores.   

 O estudo levantou a importância da padronização da gestão de resíduos sólidos na rede 

hoteleira de forma a estimular a reciclagem nos hotéis. Buscou-se, a reflexão sobre a 

necessidade de se implantar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS na 

hotelaria, visando amenizar o impacto negativo no meio ambiente.  

 Entretanto, a partir da revisão teórica, o estudo apontou que as principais ferramentas 

utilizadas para se obter a padronização da gestão de resíduos sólidos na hotelaria, são as 

metodologias 5S e PDCA. Tais ferramentas são utilizadas na hotelaria há anos, contudo, não 

atendem aos requisitos necessários para a implantação de um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos – PGRS, que estejam em conformidade com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS, Lei 12.305/2010.  

 Ao mesmo tempo, verificou-se na pesquisa de campo que os hotéis de grande porte estão 

buscando pela certificação da norma ABNT NBR 14001:2006, como forma de atender 

basicamente a legislação ambiental. Embora os hotéis A e B estejam certificados, ora por norma 

internacional - Travelife, ora por norma ABNT NBR 14001; ambos os hotéis estão trilhando 

por caminhos individualizados na tentativa de se ajustarem as obrigações da Lei e a um mundo 

mais sustentável. Não há concordância entre os hotéis, nem mesmo, entre os órgãos que 

supostamente existem para dar apoio ao setor hoteleiro.  

 Contudo, falta respaldo do poder público e das organizações e associações comerciais 

da RMRJ para que o setor hoteleiro possa se beneficiar com tais práticas sustentáveis. Segundo, 

Porter (1999) a necessidade de uma regulamentação que proteja o ambiente é tema discutido 

amplamente, mas, ao mesmo tempo evasivo entre a sociedade e as empresas públicas e 

privadas. Todos creem ser necessário ter um planeta habitável, porém, relutam em razão da 

crença persistente de que a regulamentação ambiental prejudica a competitividade empresarial. 

 Averiguou-se também, que o hotel – A, localizado em Copacabana da RMRJ, por 

receber hóspedes do mercado europeu, implantou um sistema de Gestão Ambiental – SGA, de 
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origem britânica que não atende propriamente a Lei 12.305/2010, a qual, instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS e possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos – PGRS a ser seguido pelas organizações brasileiras. Logo, constatou-se, que o sistema 

Travelife implantando no hotel – A não tem foco na gestão, mas sim, valoriza as ações 

sustentáveis de ordem prática sem um propósito legal. 

 Em relação ao hotel – B que é administrado por uma rede internacional, foi identificado 

que a gestão de resíduos sólidos segue um Sistema de Gestão Ambiental – SGA, de norma 

brasileira, ABNT 14001:2006 que atende a legislação e possui as ferramentas necessárias para 

o cumprimento das normas ambientais vigentes. Ainda assim, ficou explícito nos dados 

coletados, que o hotel – B não consegue ter 100% de reaproveitamento na reciclagem, 

destinando incorretamente os resíduos e contaminando o solo do aterro sanitário de Seropédica.   

 Todavia, essa análise comparativa, trouxe a reflexão que a gestão de resíduos sólidos se 

praticada de acordo com as normas ambientais gera vantagem competitiva aos hotéis, tanto pelo 

aspecto econômico quanto pelo socioambiental. No contexto da vantagem competitiva verde, 

Porter (2009, p.372) afiança que: “as normas ambientais elaboradas de forma adequada são 

capazes de desencadear inovações que reduzem os custos totais de um produto ou aumentam o 

seu valor”.  

 Ao final, pode-se observar que a análise comparativa demonstrou visões estratégicas 

diferentes entres os hotéis A e B: o hotel – A está mais focado no retorno comercial e em atender 

as ações ambientais que tragam resultados mais imediatos ao negócio hoteleiro; o hotel – B tem 

como premissa ser sustentável exercendo os três pilares básicos – econômico, social e ambiental 

– sem comprometer os resultados comerciais, possui uma gestão horizontal, promove uma 

cultura interna energizada, a qual, resulta na maior satisfação entre os seus colaboradores e 

clientes, em consonância com o planeta Terra.  

 Cabe salientar, também, que os hotéis A e B desconhecem completamente a diretriz do 

Global Reporting Initiative – GRI, não considerando a importância de reportar os seus relatórios 

à sociedade. Conforme tratado na revisão teórica desse estudo, o GRI segue premissas 

ambientais globais, cujo, objetivo principal é o de comunicar a sociedade e aos stakeholders, 

os indicadores dos impactos socioambientais que são gerados pelo negócio hoteleiro. 

 Evidenciou-se, que a cultura organizacional exerce um papel na escolha do Sistema de 

Gestão Ambiental - SGA praticado nos hotéis A e B. Por exemplo, o hotel - A que é de bandeira 



 162 

nacional, possui uma cultura organizacional conservadora, exercendo uma gestão executora, 

onde é imposto aos gestores o “melhor” SGA que atenda aos critérios corporativos. Dessa 

forma, os gestores recebem a ordem, acatam e passam o treinamento ao nível operacional que 

seguem os processos sem questionamentos. Já, o hotel – B que é de bandeira internacional, 

possui uma cultura organizacional flexível, exercendo uma gestão construtora que comunga de 

novos paradigmas de gestão sustentável; para tanto, implementaram um Sistema de Gestão 

Ambiental – SGA que atenda aos requisitos da norma ambiental vigente, e, que esteja em 

conformidade com a Lei 12.305/2010.  

 Outro fator, é que o Hotel – A incentiva os seus funcionários a praticarem a gestão de 

resíduos sólidos, promovendo uma festa de Natal e oferecendo presentes com o valor 

arrecadado pela reciclagem. Enquanto, o hotel – B, além de ter na cultura organizacional o 

espírito de construção, onde, os funcionários são tratados por colaboradores; estabeleceu que a 

ordem é a educação ambiental, pois, acreditam que uma vez aprendida a lição da reciclagem, 

praticarão nas suas casas o que aprenderam no hotel.  

 A pesquisa também revelou que a dificuldade da padronização dos resíduos sólidos nos 

hotéis se dá pela não compreensão de alguns fatores que integram o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos - PNRS, como, por exemplo: o hotel - A analisado nessa pesquisa está em 

desconformidade com a resolução CONEMA nº 55/2013, que alterou e estabeleceu um novo 

procedimento de diferenciação mínima de cores para a coleta seletiva simples de resíduos de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços; visando facilitar o processo da coleta 

seletiva de lixo por separação de apenas três cores – azul, marrom e cinza.  

 Outro ponto que surge, é a precariedade da gestão público-privada no que se refere a 

aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS e a fiscalização das normas 

ambientais vigentes no Brasil. Um destaque, em comum, nos hotéis de grande porte - hotéis A 

e B - analisados nessa pesquisa, é que ambos deixam ao cargo das cooperativas de reciclagem 

a emissão do Sistema de Manifesto de Resíduos, instrumento de controle que permite ao 

Instituto Estadual do Ambiente - INEA identificar e monitorar a destinação dada pelo gerador, 

transportador e receptor aos resíduos. De acordo com a revisão teórica, a legislação determina 

que a saída de todos os resíduos das instalações da garagem dos estabelecimentos comerciais, 

deve ser realizada por meio da emissão de um manifesto de resíduo, devidamente preenchido e 

assinado pelo gerador, no caso desse estudo, os hotéis A e B. Entretanto, ambos os hotéis por 

não possuírem acesso ao sistema do INEA, não emitem o manifesto de resíduos, deixando ao 



 163 

encargo das cooperativas de reciclagem que retornam ao estabelecimento no dia seguinte, para 

entrega do tal documento. Esse fator, dificulta ainda mais a padronização da gestão de resíduos 

sólidos nos hotéis.  

 Além disso, falta incentivo por parte dos órgãos públicos aos hotéis de pequeno e médio 

porte, que não conseguem padronizar a gestão de resíduos, com isso, as cooperativas não 

passam para recolher os seus recicláveis com uma maior frequência. Sendo assim, pode-se 

afirmar que o foco da padronização da gestão de resíduos é nos grandes hotéis, pois, apesar de 

muitos hotéis pequenos e médios já praticarem a coleta seletiva de lixo, o fazem de forma 

desorganizada, uma vez, também, que os órgãos fiscalizadores como o INEA e o SMAC não 

fiscalizam e não aplicam multas para os estabelecimentos hoteleiros que estão em 

desconformidade com a Lei 12.305/2010.  

 Cabe salientar, que por falta de fiscalização dos órgãos públicos ambientais na rede 

hoteleira, os funcionários estão expostos a problemas de saúde como foi o caso discutido nos 

resultados do hotel – A, que por não dispor de coletores da coleta seletiva nas Unidades 

Habitacionais – UH’s, facilita a contaminação dos funcionários que ficam em contato direto 

com o lixo na segregação dos resíduos sólidos e dos orgânicos.  

 Outro fator importante, que se apresenta nessa pesquisa, é a existência de poucas 

consultorias e gestores ambientais capacitados no setor hoteleiro, o que dificulta a compreensão 

da importância de se ter um Sistema de Gestão Ambiental – SGA que esteja alinhado à PNRS 

e atenda a legislação vigente. 

 Mediante o exposto, podemos concluir que os hotéis só alcançarão uma padronização 

da gestão de resíduos sólidos à medida que compreendam a responsabilidade compartilhada, a 

real importância de se praticar a reciclagem, o papel da logística reversa; e, quando o poder 

público organizar uma fiscalização ativa dos órgãos ambientais nas redes hoteleiras, 

estabelecendo que os hotéis de pequeno, médio e grande porte implantem corretamente um 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS e cumpram com a  Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, Lei 12.305/2010. 

 Outrossim, com base nas informações que foram obtidas na pesquisa de campo do hotel 

– B, sobre a percepção positiva dos hóspedes na disposição dos coletores de recicláveis das 

UH’s, recomenda-se para trabalhos futuros, uma pesquisa mais detalhada sobre a percepção dos 

hóspedes nos benefícios gerados pela gestão de resíduos sólidos que é praticada nos hotéis.  
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 Cabe, também, argumentar que como toda pesquisa tem sua limitação, o Global 

Reporting Initative – GRI necessita de maior aprofundamento na rede hoteleira, pois, os 

resultados que foram obtidos durante as entrevistas demonstraram que os gestores dos hotéis A 

e B desconhecem completamente a importância de tal diretriz global.  

O estudo em questão, não tem a pretensão de esgotar o tema sobre a importância da 

reciclagem na prosperidade do nosso planeta Terra. Portanto, a reflexão trabalhada nessa 

dissertação sobre a padronização da gestão de resíduos na rede hoteleira, levanta novos 

questionamentos e faz surgir lacunas que foram encontradas na legislação ambiental vigente no 

Brasil e na Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei 12.305/2010. Além disso, 

sugere-se como trabalho futuro, uma análise aprofundada sobre os Planos de Gestão de 

Resíduos Sólidos – PGRS, possíveis de serem implantados nos meios de hospedagem de 

pequeno, médio e grande porte e que suscitam novas investigações, como por exemplo, a 

questão da organização das cooperativas da Zona Oeste da RMRJ. 

Assim, esta pesquisa visa contribuir para os empresários, administradores e gestores 

ambientais originando um novo olhar para as questões socioambientais, sob a perspectiva da 

padronização da gestão dos resíduos sólidos na rede hoteleira da RMRJ.  

 



 165 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABREU, M. F. e TAVARES C. Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC; 

Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU. Coleta seletiva de lixo e a 

redução do desperdício. Belo Horizonte. 1998 

ALMEIDA, E.; RODRIGUEZ, M.; DANTAS, M. Sustainable Business Journal. Sistema de 

gestão de coleta seletiva em condomínios residenciais e treinamento ambiental, visando 

destinar corretamente os resíduos sólidos para a cadeia da reciclagem. Disponível em: < 

http://www.sbijournal.uff.br/index.php/sbijournal/article/view/105 >. Acesso em 02 nov. 2016. 

ALMEIDA, Fernando. O bom negócio da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2002. 

ANDRADE, R.; TACHIZAWA, T.; CARVALHO, A. Gestão Ambiental: enfoque 

estratégico aplicado ao desenvolvimento sustentável. São Paulo: Makron Books, 2002, p. 15. 

ANTONIO, J. e GOMES, M. A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista - Unesp, Campus de Presidente 

Prudente. Curitiba: Editora UFPR, n. 16, 2008 p. 111-118.  Disponível em: < 

file:///C:/Users/elian/Downloads/10174-50374-1-PB.pdf >. Acesso em: 30 out. 2016. 

AKATU, Consumo consciente para um futuro sustentável. Pesquisa AKATU 2012: Rumo 

à Sociedade do Bem-Estar: Assimilação e Perspectivas do Consumo Consciente no Brasil – 

Percepção da Responsabilidade Social Empresarial pelo Consumidor Brasileiro. Editora 

Instituto AKATU, São Paulo.   

ARAÚJO, Giovanni Moraes. Sistema de Gestão Ambiental ISO 14.001/04 Comentada. 1ª 

ed. Rio de Janeiro: Gerenciamento Verde, 2005. 

ARAÚJO, V.S Gestão de resíduos em Universidades: Estudo de caso da Universidade 

Federal de São Carlos, campus de São Carlos. Dissertação (de mestrado) - Programa de Pós-

graduação em Engenharia Urbana. São Carlos: UFSCar, 2002.  

ARAÚJO, T. C. D. Á. Ecoturismo ou Greenwashing? Rio de Janeiro. Revista ECO 21, 2007. 

ARGENTI, Paul. Comunicação empresarial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

http://www.sbijournal.uff.br/index.php/sbijournal/article/view/105
file:///C:/Users/elian/Downloads/10174-50374-1-PB.pdf


 166 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 2004. Resíduos sólidos – 

classificação: NBR-10004. Rio de Janeiro: ABNT 63p. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR ISO 14001: Sistema 

de Gestão Ambiental - requisitos. Rio de Janeiro, 2004. 

______. ABNT. NBR ISO 9000:2015: Sistema de Gestão Ambiental - requisitos. Rio de 

Janeiro, 2005. 

______. ABNT. NBR 15401: Meios de Hospedagem - Sistemas de Gestão da 

Sustentabilidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2006. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS 

ESPECIAIS - ABRELPE. Panorama dos resíduos sólidos no Brasil. Editora ABRELPE, São 

Paulo, 2015, 196 p.  

ASSOCIAÇÃO ROTEIRO DE CHARME. Portal Guia do Passaporte 2016 com prática de 

sustentabilidade. Disponível em: < 

http://www.roteirosdecharme.com.br/guia.php?flip=5#guia/5 >. Acesso em: 15 nov. 2016. 

AZEVEDO, A. L. V. Indicadores de sustentabilidade empresarial no Brasil: uma avaliação do 

Relatório do CEBDS. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, v. 5, p. 75-93, 2006. 

Disponível em: < http://www.redibec.org/IVO/rev5_06.pdf >. Acesso em: 15 nov. 2016. 

BAUMAN, Zygmunt. Capitalismo parasitário: e outros temas contemporâneos. Rio de 

Janeiro: Editora Zahar, 2010, p. 12. 

______. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2001. 

BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 

4º ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.  

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.  

BOCKEN, N. M. P. et al. A literature and practice review to develop sustainable business 

model archetypes. Journal of Cleaner Production, v. 65, p. 42–56, fev. 2014. 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Câmara de Notícias. Políticas de resíduos sólidos. Brasília, 

2013. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/meio-

http://www.roteirosdecharme.com.br/guia.php?flip=5#guia/5
http://www.redibec.org/IVO/rev5_06.pdf
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/meio-ambiente/447525-politica-de-residuos-solidos-enfrenta-desafio-de-sair-do-papel.html


 167 

ambiente/447525-politica-de-residuos-solidos-enfrenta-desafio-de-sair-do-papel.html >. 

Acesso em: 21 jul. 2014. 

______. Fazenda Net. A Lei de resíduos sólidos passa a valer em agosto. Resenha 

eletrônica de: BUCCOLO, M., 2014. Disponível em: < 

https://www1.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=967335 >. 

Acesso em: 28 out.  2016 

______. Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano – FECAM. 

Secretaria do Estado do Ambiente. Disponível em: < 

http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeConteudo?article-id=163728 >. Acesso em: 06/08/2016. 

______. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm >.  Acesso 

em: 26 out. 2016a. 

______.  Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm >.  Acesso 

em: 26 out. 2016b. 

______. Ministério do desenvolvimento, indústria e comércio exterior instituto nacional de 

metrologia, normalização e qualidade industrial-Inmetro. Disponível em: < 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001217.pdf >. Acesso em: 14 nov. 2016 

______.  Ministério da Ciência e Tecnologia (C&T). Convenção sobre Mudança do Clima. 

Disponível em: < http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf > Acesso em: 25 out. 2016. 

______. Ministério do Meio Ambiente – MMA Governo Federal. Princípio da Precaução. 

Brasília, Disponível em: < http://www.mma.gov.br/legislacao/item/7512-princ%C3%ADpio-

da-precau%C3%A7%C3%A3o > Acesso em: 25 out. 2016. 

______. Ministério do Meio Ambiente – Governo Federal. Cadernos de Consumo 

Sustentável. Brasília, MMA Publicações, 2011.  

______. Ministério do Meio Ambiente – Governo Federal. Cadernos de Consumo 

Sustentável. Brasília, MMA Publicações, 2012.  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/meio-ambiente/447525-politica-de-residuos-solidos-enfrenta-desafio-de-sair-do-papel.html
https://www1.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=967335
http://www.rj.gov.br/web/sea/exibeConteudo?article-id=163728
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001217.pdf
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf
http://www.mma.gov.br/legislacao/item/7512-princ%C3%ADpio-da-precau%C3%A7%C3%A3o
http://www.mma.gov.br/legislacao/item/7512-princ%C3%ADpio-da-precau%C3%A7%C3%A3o


 168 

______. Ministério do Meio Ambiente – Governo Federal. Cadernos de Consumo 

Sustentável. Brasília, MMA Publicações, 2014.  

______.  Ministério do Meio Ambiente – Governo Federal. Consumo sustentável: Manual de 

educação. Brasília: Consumers International/ MMA/ MEC/ IDEC, 2005. 

______.  Ministério do Meio Ambiente – Governo Federal. Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos. Brasília, MMA Publicações, 2012. 

_____. Ministério do Turismo. Plano Nacional do Turismo. 2013. Disponível em: < 

http://www.turismo.gov.br/images/pdf/plano_nacional_2013.pdf >. Acesso em: 02 nov. 2016. 

______. Ministério do Turismo. Turismo decola e registra recorde de viajantes. 2015. 

Disponível em: < http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/1973-turismo-decola-e-registra-

recorde-de-viajantes.html >. Acesso em: 02nov. 2016. 

______. Portal Brasileiro de Dados Abertos. Ministério do Turismo – Mtur. Chegada de 

Turistas Internacionais – 2015. Disponível em < http://dados.gov.br/dataset/chegada-

turistas/resource/946264b1-f11e-433d-b9f1-c4026cc5eafa >. Acesso em: 02 nov. 2016. 

_______. Portal Brasil. Reciclagem atinge apenas 8% dos municípios brasileiros.  

Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/reciclagem-atinge-apenas-

8-porcento-dos-municipios-brasileiros >. Acesso em: 21 jul. 2014.  

_______. Portal Brasil. Turismo. Rio recebeu 1,2 milhão de visitantes durante os jogos 

olímpicos. Disponível em: < http://www.brasil.gov.br/turismo/2016/08/rio-recebeu-1-2-

milhao-de-visitantes-durante-jogos-olimpicos > . Acesso em: 27 out. 2016.  

_______. Portal Ministério do Meio Ambiente. Responsabilidade Socioambiental. 

Disponível em: < http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental >. Acesso em: 18 

out. 2016.  

_______. Portal Ministério do Meio Ambiente. Lei Nº 12305/2010 - "Institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras 

providências."  Disponível em: < 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636 >>. Acesso em: 25 out. 2016. 

http://www.turismo.gov.br/images/pdf/plano_nacional_2013.pdf
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/1973-turismo-decola-e-registra-recorde-de-viajantes.html
http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/1973-turismo-decola-e-registra-recorde-de-viajantes.html
http://dados.gov.br/dataset/chegada-turistas/resource/946264b1-f11e-433d-b9f1-c4026cc5eafa
http://dados.gov.br/dataset/chegada-turistas/resource/946264b1-f11e-433d-b9f1-c4026cc5eafa
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/reciclagem-atinge-apenas-8-porcento-dos-municipios-brasileiros
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/reciclagem-atinge-apenas-8-porcento-dos-municipios-brasileiros
http://www.brasil.gov.br/turismo/2016/08/rio-recebeu-1-2-milhao-de-visitantes-durante-jogos-olimpicos
http://www.brasil.gov.br/turismo/2016/08/rio-recebeu-1-2-milhao-de-visitantes-durante-jogos-olimpicos
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636


 169 

_______. Portal do Senado. Conferência Rio-92 sobre o meio ambiente do planeta: 

desenvolvimento sustentável dos países. Disponível em: < 

http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-

sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx >. Acesso 

em: 25 out. 2016. 

______. Portaria Ministerial MTur Nº 100/2011. SBCLASS – Sistema Brasileiro de 

Classificação de Meios de Hospedagem. Brasília, 2011. Disponível em: < 

http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-

site/downloadRegulamento.action?tipo=1> Acesso em: 28 out. 2016. 

______. Prefeitura da cidade do rio de janeiro. Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS. Cidade do Rio de Janeiro 2012-2016. Disponível em: < 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3035089/DLFE-

247507.pdf/Plano_Gestao_Integrada_Residuos.pdf >. Acesso em: 22 nov. 2016.  

_____. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Brasília, 1992. 

Disponível em: < BRASIL. Câmara dos Deputados. Câmara de Notícias. Políticas de resíduos 

sólidos. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm 

>. Acesso em: 21 nov. 2016. 

______. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para assuntos jurídicos. Brasília, 

1992. Disponível em: < BRASIL. Câmara dos Deputados. Câmara de Notícias. Políticas de 

resíduos sólidos. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/d0591.htm >. Acesso em: 21 nov. 2016. 

______. Secretaria De Estado do De Meio Ambiente Do Rio De Janeiro - SMAC. 

Coordenadoria de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro. Informativo, 2009. Disponível em: < 

http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/licenciamento  > Acesso em: 07 set. 2016.  

______. Secretaria De Estado do De Meio Ambiente Do Rio De Janeiro. Conselho Estadual De 

Meio Ambiente Do Rio De Janeiro. Ato Do Presidente Resolução CONEMA Nº 55, De 13 De 

Dezembro De 2013. Disponível em: < 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1649576/DLFE-

66611.pdf/Res_CONEMA_55.pdf >. Acesso em: 03 nov. 2016. 

http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/a-rio20/conferencia-rio-92-sobre-o-meio-ambiente-do-planeta-desenvolvimento-sustentavel-dos-paises.aspx
http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/downloadRegulamento.action?tipo=1
http://www.classificacao.turismo.gov.br/MTUR-classificacao/mtur-site/downloadRegulamento.action?tipo=1
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3035089/DLFE-247507.pdf/Plano_Gestao_Integrada_Residuos.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3035089/DLFE-247507.pdf/Plano_Gestao_Integrada_Residuos.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/licenciamento
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1649576/DLFE-66611.pdf/Res_CONEMA_55.pdf
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1649576/DLFE-66611.pdf/Res_CONEMA_55.pdf


 170 

______. Secretaria De Estado do De Meio Ambiente Do Rio De Janeiro - SMAC. 

Coordenadoria de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro. Informativo, 2014. Disponível em: < 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3372233/4149706/InformativoSMAC_CRS.pdf > 

Acesso em: 07 nov. 2016.  

BRASIL, Rede. Pacto Global. Os 10 princípios. São Paulo, 2013. Disponível em: < 

http://www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios# >. Acesso em: 21 nov. 2016. 

BRITO, A. C. Resíduos Perigosos e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. In: BRITO, A. 

C. M., & GUARNIERI, P. Política Nacional de Resíduos Sólidos Implicações legais e 

gerenciais. Editora Trigueiro Fontes. 2013, p. 294.  

CAI, M. e ZHOU, H. Enhanced Methane Sorption in Densified Forms of a Porous Polymer 

Network, Materials Sciences and Applications, 2014. 

CALDAS, Miguel P. Paradigmas em Estudos Organizacionais: uma introdução à série. 

Revista de Administração de Empresas. V. 45, n. 1, jan/mar 2005.  

CALDERONI, S. Os bilhões perdidos no lixo. São Paulo: Humanistas, 4ª Ed. 2003, p. 34. 

CÂNDIDO, Índio; VIERA, Elenara Viera. Gestão de Hotéis: técnicas, operações e serviços. 

Caxias do Sul: ed. Educs, 2003. 

CAPRA, F.  O ponto de mutação. São Paulo: Cultrix, 2006, p. 222.  

CASTELLI, G. Gestão Hoteleira. São Paulo: Saraiva 2007. 

CASTELLI, Geraldo. Hospitalidade: a inovação na gestão das organizações prestadoras de 

serviços. São Paulo: Saraiva, 2010. 

CEBDS.  Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Textos sobre 

desenvolvimento sustentável. Disponível em: < http://cebds.org/linha-do-tempo-da-

sustentabilidade/ >. Acesso em: 27 set. 2016 

CEMPRE. Compromisso empresarial para reciclagem. Apresenta textos sobre a reciclagem 

do lixo como oportunidade de negócios. Cempre Review 2012. Disponível em: < 

http://www.cempre.org.br/pequenas_empresas.php > Acesso em: 01 nov. 2016. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/3372233/4149706/InformativoSMAC_CRS.pdf
http://www.pactoglobal.org.br/artigo/56/Os-10-principios
http://cebds.org/linha-do-tempo-da-sustentabilidade/
http://cebds.org/linha-do-tempo-da-sustentabilidade/
http://www.cempre.org.br/pequenas_empresas.php


 171 

______. Compromisso empresarial para reciclagem. Apresenta textos sobre a reciclagem do 

lixo como oportunidade de negócios. Cempre Review 2013, p.32. Disponível em: < 

http://www.cempre.org.br/pequenas_empresas.php > Acesso em: 01 nov. 2016. 

______. Compromisso empresarial para reciclagem. Guia da coleta Seletiva de Lixo. 

Disponível em: < http://www.cempre.org.br/pequenas_empresas.php > Acesso em: 20 jul. 

2014. 

______. Compromisso empresarial para reciclagem. Apresenta textos sobre a reciclagem do 

lixo como oportunidade de negócios. Cempre Review 2015. Disponível em: < 

http://www.cempre.org.br/pequenas_empresas.php > Acesso em: 06 nov. 2016. 

CEPERJ. Observatório da Coleta Seletiva Solidária do Estado do Rio de Janeiro. Fundação 

Centro Estadual de Estatística, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de 

Janeiro. 2015. 112p.  

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO - CMMAD. 

Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991. 

CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação. Brasília: Consumers International/ 

MMA/ MEC/IDEC. Disponível em: <  

http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/8%20-%20mcs_lixo.pdf > 

Acesso em: 16 out. 2016. 

COSTA, Silvia de Souza. Lixo Mínimo: uma proposta ecológica para hotelaria. Rio de Janeiro: 

Ed. Senac Nacional, 2007, p.13. 

DEMAJOROVIC, J.; LIMA, M.  Cadeia de Reciclagem: um olhar para os catadores. São 

Paulo: Ed. Senac, 2014. 

DEMAJOROVIC, J. et al. Gestão Compartilhada de resíduos sólidos: novos atores e 

conflitos. VII Seminário nacional da ABES – 27 a 29 de novembro de 2004. 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: princípios e práticas. 7. ed. São Paulo: Gaia, 

2001. 

DUARTE, V. Administração de sistemas hoteleiros: conceitos básicos. 3. ed. São Paulo: 

Senac, 2005.  

http://www.cempre.org.br/pequenas_empresas.php
http://www.cempre.org.br/pequenas_empresas.php
http://www.cempre.org.br/pequenas_empresas.php
http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/8%20-%20mcs_lixo.pdf


 172 

DRUCKER, P. Programe-se para o Futuro. HSM Management. São Paulo: Savana, 1998. 

______. What Business Can Learn from Nonprofits. Classic Drucker. Boston: Harvard 

Businnes School Press, 2006. 

EIGENHEER, Emílio Maciel. Lixo: a limpeza urbana através dos tempos. Porto Alegre: 

Gráfica Pallotti, 2009. 

EL-DEIR, Soraya. Resíduos sólidos Perspectivas e desafios para a gestão integrada. 1. ed. 

Recife: EDUFRPE, 2014.  

FERNANDES, Ferreira Adriano. Análise da gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil 

sob uma perspectiva tributária. São Paulo: ed. Per Juris, 2016. 

FERREIRA, Giselle. Ecopropaganda, psicossociologia e consumo verde: refletindo os 

“modos de ser” nas campanhas publicitárias com apelo ambiental veiculadas na revista veja 

entre 2004 e 2014. Rio de Janeiro: UFRJ, 2015. 170 p. Tese (Mestrado) - Programa de Pós-

graduação em Psicossociologia de Comunidades de Ecologia Social (EICOS), Instituto de 

Psicologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 10. Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p.257. 

GUERREIRO, Aline; SILVA, Hudson. Certificação para meios de hospedagem: estudo 

comparativo entre o sistema de certificação Travelife – Sustainability in Tourism e a norma 

brasileira NBR ABNT 15.401:2006 – meios de hospedagem – sistema de gestão da 

sustentabilidade – requisitos. XV Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio 

Ambiente. São Paulo, 2013. 

GONÇALVES, A. et al. Metodologia para a organização social dos catadores. São Paulo: 

Peirópolis; Belo Horizonte: Pastoral de Rua, 2002, p.26. (Coleção, gestão integrada de resíduos 

sólidos urbanos). 

GONÇALVES, Luiz Cláudio. Gestão ambiental em meios de hospedagem. São Paulo: 

Aleph, 2004, p. 52.  

GONÇALVES, Pólita. A Reciclagem Integradora Dos Aspectos Ambientais, Sociais e 

Econômicos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.  



 173 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

______. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

______. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

GUIMARÃES, L.; BARBOSA, P. Biblioteca Digital projeto Viajando com o meio ambiente 

da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Minas Gerais: Ed. Teia de textos, vl. 5, 

2011a, p. 15. Disponível em: < https://www.ufmg.br/cienciaparatodos/wp-

content/uploads/2012/08/e5_15-lixoummodernoproblemaantigo.pdf > Acesso em: 31 out. 

2016. 

GLOBAL REPORTING INITIATIVE - GRI. Diretrizes para relatório de sustentabilidade. 

Versão 3.0. São Paulo: GRI, 2006.          

______. GRI. Latest Guidelines. São Paulo: GRI, 2012. Disponível em: < 

https://www.globalreporting.org/reporting/latest-guidelines/g4-

developments/Pages/default.aspx >. Acesso em: 20 nov. 2016. 

______. GRI. Relatórios de Sustentabilidade da GRI 2015: Quanto vale essa jornada? 

Disponível em: < https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Portuquese-Starting-Points-

2-G3.1.pdf  >. Acesso em:  30 nov. 2016. 

HAMMES, Valéria Sucena. Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável: 

percepção da gestão ambiental. Embrapa, 2002. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico 2008. Disponível em: < 

htpp://www.ibge.gov.br/home/estatística/populacao/condicaodevida/pnsb2008/pnsb_2008.pdf 

>. Acesso em 24 abr. 2014. 

______. Atlas de saneamento 2011. Pesquisa Nacional de Saneamento e meio ambiente. 

Disponível em: < 

file:///C:/Users/elian/AppData/Local/Temp/Temp1_05_saneamento_e_meio_ambiente.zip/05

%20-%20Saneamento%20e%20meio%20ambiente.pdf >. Acesso em 16 out. 2016. 

https://www.ufmg.br/cienciaparatodos/wp-content/uploads/2012/08/e5_15-lixoummodernoproblemaantigo.pdf
https://www.ufmg.br/cienciaparatodos/wp-content/uploads/2012/08/e5_15-lixoummodernoproblemaantigo.pdf
https://www.globalreporting.org/reporting/latest-guidelines/g4-developments/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/latest-guidelines/g4-developments/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Portuquese-Starting-Points-2-G3.1.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Portuquese-Starting-Points-2-G3.1.pdf
file:///C:/Users/elian/AppData/Local/Temp/Temp1_05_saneamento_e_meio_ambiente.zip/05%20-%20Saneamento%20e%20meio%20ambiente.pdf
file:///C:/Users/elian/AppData/Local/Temp/Temp1_05_saneamento_e_meio_ambiente.zip/05%20-%20Saneamento%20e%20meio%20ambiente.pdf


 174 

______. Portal Educacional. Apresenta pesquisas sobre dados populacionais. Disponível 

em: < http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-

populacao.html >. Acesso em 16 out. 2016. 

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Portal Institucional. Apresenta pesquisas 

para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento 

brasileiros. Disponível em: < 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=12776&cati

d=159&Itemid=75 >. Acesso em 21 jul. 2014.  

IRVING, M. A. Sustentabilidade e o futuro que não queremos: polissemias, controvérsias e 

a construção de sociedades sustentáveis. Sinais Sociais, Rio de Janeiro, v. 9, n. 26, p. 11-36, 

2014. 

ISA, INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Apresenta textos sobre desenvolvimento 

sustentável. Disponível em: 22abr. 2016 < https://www.socioambiental.org/pt-br/cop-21 >. 

Acesso em 22ABR. 2016.  

JACOBI, P. Gestão Compartilhada dos resíduos sólidos no Brasil: inovação com inclusão 

social. 1ª ed. São Paulo: Annablume, 2006. 

JARDIM, N. S.; WELLS, C. Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento integrado. São 

Paulo: IPT: CEMPRE, 1995.  

KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro. 1808-1850. Rio de Janeiro: 

Companhia das Letras. 2000. 

KOTLER, Philip. Marketing 3.0:  as forças que estão definindo o novo marketing centrado no 

ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

______. Marketing de crescimento:  estratégias para conquistar mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013.  

KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. 5ª edição. São Paulo: Perspectiva, 

1970. 

LAYARGUES, P. O cinismo da reciclagem: o significado ideológico da reciclagem da lata 

de alumínio e suas implicações para a educação ambiental. In: LOUREIRO, F.; LAYARGUES, 

http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-populacao.html
http://7a12.ibge.gov.br/vamos-conhecer-o-brasil/nosso-povo/caracteristicas-da-populacao.html
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=12776&catid=159&Itemid=75
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=12776&catid=159&Itemid=75
https://www.socioambiental.org/pt-br/cop-21


 175 

P.; CASTRO, R. (Orgs.). Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. São Paulo: 

Cortez, 2002, p. 179-220.  

LIMA, J. Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil. João Pessoa: ABES. 2002. 

LUSTOSA, M C J. et al. Política Ambiental. In: MAY, P. (Org.). Economia do Meio Ambiente 

– Teoria e prática. Rio de Janeiro: Campus 2ª ed. 2010, p. 163-179. 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18. Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2016. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2007. 

MARIMON, F. et al. The worldwide diffusion of the global reporting initiative: what is the 

point? Journal of Cleaner Production, v. 33, p. 132-144, 2012. Disponível em: < 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.04.017 >.  Acesso em: 25 nov. 2016. 

MINTZBERG, Henry; QUINN, James Brian. O processo da estratégia. 3º ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 

______. Rebalancing Society radical renewal beyond left, right, and center. Copyright 2014 

by Henry Mintzberg. Pamphlet posted 28 February 2014 Revised as book 5 January 2015. 

MIZIARA, Rosana. Por uma História do Lixo. ©INTERFACEHS – Revista de Gestão 

Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente - v.3, n.1, Artigo 6, jan/abril. 2008. 

MUCELIN, C.; BELLINI, M. Bellini. Lixo e impactos ambientais perceptíveis no 

ecossistema urbano. Sociedade & Natureza, Uberlândia, 20 (1): 111-124, jun. 2008. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/sn/v20n1/a08v20n1 >. Acesso em: 31 out. 2016.  

MURTA, Aurélio Lamare Soares. Energia: O Vício da Civilização – Crise Energética e 

Alternativas Sustentáveis. Rio de Janeiro: Editora Garamond, 2011, p.93.   

NAIME, Roberto. Percepção ambiental e diretrizes para compreender a questão do meio 

ambiente. Novo Hamburgo: Feevale, 2004.  

NAKANE, Andréa Miranda. Hotelaria e eventos: a arte e a técnica do profissional do setor. 

Santa Cruz do Rio Pardo. São Paulo: Editora Viena, 2013. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.04.017
http://www.scielo.br/pdf/sn/v20n1/a08v20n1


 176 

ONUBR Nações Unidas no Brasil. Apresenta textos sobre desenvolvimento sustentável. 

Disponível em: 2 dez. 2015 < https://nacoesunidas.org/cop21/ >. Acesso em 22 abr. 2016.  

OLIVEIRA, SL. Resíduos sólidos na região metropolitana de São Paulo: uma visão 

contemporânea. In: SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Coordenadoria de 

Educação Ambiental. Consumo, Lixo e Meio ambiente. Ed. Especial. São Paulo. 1997. P. 8-9.  

OTTMAN, Jacquelyn A. Marketing Verde. Desafios e Oportunidades para a Nova Era do 

Marketing. São Paulo: Makron Books, 1994.   

PASISHNYK, Natalia. Dow Jones Sustainability Index. Inclui materialidade financeira. 

Meio ambiente industrial & sustentabilidade, São Paulo, ed. 117, n. 3, 

p. 1819, maio/jun. 2014. 

PORTAL BRASIL. Desenvolvido pelo portal acesso à informação, 2011-2014. Apresenta 

textos sobre desenvolvimento sustentável. Disponível em: 13 abr. 2012 < 

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/reciclagem-atinge-apenas-8-porcento-dos-

municipios-brasileiros >. Acesso em 21 jul. 2014.  

PORTER, Michael E. Competição = On Competition: Estratégias Competitivas Essenciais. 

Rio de Janeiro. Ed. 13º, Elsevier, 1999, p. 372. 

PORTILHO, Fátima. Consumo sustentável: limites e possibilidades de ambientalização e 

politização das práticas de consumo. In: Cadernos EBAPE.BR – Edição Temática 2005. 

Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/cebape/v3n3/v3n3a05 > Acesso em: 25set. 2016. 

PRS Portal Resíduos Sólidos.  Políticas de Resíduos Sólidos. Belém Pará  – PA, BRASIL. 

Disponível em: 10 set. 2013 < http://www.portalresiduossolidos.com/?s=deputado+jardim  > 

Acesso em: 21 jul. 2015. 

RECESA, Rede de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental. Cartilha 

de Resíduos Sólidos. Belo Horizonte, Minas Gerais, NUCASE Publicações, 2008. 

RIBEIRO, W. Dossiê Teorias Socioambientais. Geografia política e gestão internacional dos 

recursos naturais. São Paulo, v. 24, n. 68, 2010. Disponível em:< 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142010000100008 >. 

Acesso em: 07 out. 2016. 

https://nacoesunidas.org/cop21/
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/reciclagem-atinge-apenas-8-porcento-dos-municipios-brasileiros
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/reciclagem-atinge-apenas-8-porcento-dos-municipios-brasileiros
http://www.scielo.br/pdf/cebape/v3n3/v3n3a05
http://www.portalresiduossolidos.com/?s=deputado+jardim
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142010000100008


 177 

RIBEIRO, A.; RODRIGUES, L.; SILVA, A. Sistemas de Informação na Administração 

Pública. Rio de Janeiro: Revan, 2004. 

RIBEIRO, J.; TAVARES, J. e HOFFMAN, S. Sistemas de gestão integrados: qualidade, meio 

ambiente, responsabilidade social, segurança e saúde no trabalho. 4º ed. São Paulo: Editora 

Senac, 2013.  

RICCI, Renato. Gestão Competitiva no séc. XXI: ferramentas práticas de gerenciamento 

aplicadas à hotelaria. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.  

RIO DE JANEIRO (Estado). Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Resíduo sólido: 

manual de boas práticas no planejamento. Rio de Janeiro, 2013. 107 p.  

______. Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro, Relatório Síntese, 2013.  

RIO NEGÓCIOS. Apresenta textos sobre a dimensão da hotelaria no Rio de Janeiro. 

Disponível em: < http://rio-negocios.com/rio-de-janeiro-atingira-meta-de-quartos-de-hoteis-

para-a-olimpiada/ > Acesso em: 11 mar. 2015.  

______. Apresenta textos sobre a dimensão da hotelaria no Rio de Janeiro. Disponível em: 

< http://rio-negocios.com/invista-no-rio/oportunidades/ > Acesso em: 17 out. 2016.  

RIO + 20. Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvido 

pela Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 2011-2012. 

Apresenta textos sobre desenvolvimento sustentável. Disponível em: 

<http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html  >. Acesso em 21 jul. 2015.  

RODRIGUES, William. Cases em Hotelaria: Como superar os obstáculos no dia a dia de um 

hotel. Rio de Janeiro: Editora Senac, 2016. 

RODRIGUEZ, M. Gestão empresarial em organizações aprendizes: a arte de gerir 

mudanças. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007, p. 194. 

RUSCHMANN, Doris; SOHLA, Karina Toledo. Turismo: uma visão empresarial. São 

Paulo: Manole, 2004.  

SANTOS, Javier. Otimizando a produção com a metodologia LEAN. São Paulo: Leopardo, 

2009. 

http://rio-negocios.com/rio-de-janeiro-atingira-meta-de-quartos-de-hoteis-para-a-olimpiada/
http://rio-negocios.com/rio-de-janeiro-atingira-meta-de-quartos-de-hoteis-para-a-olimpiada/
http://rio-negocios.com/invista-no-rio/oportunidades/
http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html


 178 

SANCHES, Vania. Lixo, um problema antigo; resíduo, um assunto novo. Revista Sesc 

Brasil. Dez-Jan. 2013/2014, p. 3. 

SÃO PAULO (Estado). Departamento de Meio Ambiente - DMA. Perguntas frequentes sobre 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). São Paulo: FIESP, 2012. 

______. Departamento de Meio Ambiente - DMA. Guia de Produção e Consumo 

Sustentáveis – tendências e oportunidades para o setor de negócios. São Paulo: FIESP, 

2016. 

SILVA, C. Gestão de resíduos sólidos: o que diz a lei. São Paulo: Trevisan Editora 

Universitária, 2012. 

SUGAI, M. MCINTOSH, R. I. Metodologia de Shigeo Shingo (SMED): análise crítica e 

estudo de caso. Gestão & produção, v.14, n.2, p. 323-335-18, São Carlos, maio a agosto de 

2007. 

TALDEN, Farias. Licenciamento ambiental: aspectos teóricos e práticos. Talden Editora 

Fórum, 4º ed., 2013. 

TAVARES, Frederico. Natureza S/A? O consumo verde na lógica do ecopoder. Rio de 

Janeiro: UFRJ, 2007. 398 p. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-graduação em 

Psicossociologia de Comunidades de Ecologia Social (EICOS), Instituto de Psicologia, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 

TAVARES, Fred. “Sustentabilidade líquida:  o consumo da natureza e a dimensão do 

capitalismo rizomático nos platôs da sociedade de controle. Rio de Janeiro: Sinais Sociais, ed. 

Sesc, vol. 9, nº 26, 2014, p. 80. 

TAVARES, Fred; IRVING, Marta. Natureza S/A: o consume verde na lógica do ecopoder. 

São Paulo: Rima, 2009. 

TENÓRIO, Fernando. Responsabilidade social da empresa: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2006. 

TRAVELLIFE SUSTAINABILITY SYSTEM HOTELS & ACCOMODATIONS. Suplier 

Sustainability Handbook 2007. Disponível em: < 

http://www.travelife.org/Hotels/landing_page.asp >. Acesso em:  15 nov. 2016. 

http://www.travelife.org/Hotels/landing_page.asp


 179 

TRIGUEIRO, André. Volume de lixo cresce em proporção maior que a população 

brasileira. O Globo, Rio de Janeiro, 28 mai. 2013. Disponível em: < 

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/05/volume-de-lixo-cresce-em-proporcao-

maior-que-populacao-brasileira.html >. Acesso em: 21 jul. 2015.  

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a Pesquisa Qualitativa em 

Educação. São Paulo: Ed. Atlas, 2011. 

WERKEMA, M. C. C. Ferramentas estatísticas básicas para o gerenciamento de processos. 

Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 1995, p.24. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São 

Paulo: Atlas, 1998, p. 45. 

VIERA, Elenara. Desperdício na Hotelaria: soluções para evitar. Caxias do Sul: EDUCS, 

2005. 

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/05/volume-de-lixo-cresce-em-proporcao-maior-que-populacao-brasileira.html
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2013/05/volume-de-lixo-cresce-em-proporcao-maior-que-populacao-brasileira.html


 180 

APÊNDICE A – ROTEIRO-GUIA PARA ENTREVISTA SEMISTRUTURADA AO 

GRUPO DE GESTORES DOS HOTÉIS 

 Esta Pesquisa tem o objetivo de verificar quais são os impactos da padronização da 

gestão de resíduos sólidos, numa análise comparativa entre dois hotéis na RMRJ: Hilton Barra 

e Windsor Atlântica.  

Passo 1 – Primeiro Contato 

 Mensagens enviadas por e-mail, aos administradores dos hotéis, para agendamento das 

entrevistas, ao grupo de atores, que estão envolvidos na gestão de resíduos sólidos:   

 Grupo 1 – gestores dos hotéis que estão envolvidos na gestão de resíduos sólidos e no 

plano estratégico de comunicação e marketing. 

Passo 2 – Conciliação para a escolha da melhor data das entrevistas 

 Entendimento com os administradores dos hotéis e com os devidos atores da gestão de 

resíduos, determinando a melhor forma, data e horário para fazer as entrevistas. 

Quadro 17 : Mapeamento dos grupos de atores do nível de gestão a serem entrevistados 

GRUPO DE GESTÃO ENTREVISTAS 

ATORES QUANTIDADES DATAS 

Gerência de Recursos 

Humanos  

  

Gerente de Comunicação e 

Marketing 

  

Gerente Geral   

Gerência de Hospedagem   

Gerência de Governança   

Supervisão de Governança   

Gerência de Alimentos e 

Bebidas 

  

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

  

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 
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Passo 3 – Entrevista (presencial ou online – Skype, ligação com vídeo) 

 Após agradecimento e uma breve introdução sobre o teor da pesquisa, se dará início a 

entrevista, seguindo os devidos roteiros abaixo. Esclarecer aos participantes das entrevistas, que 

o roteiro-guia poderá sofrer adaptações, durante as entrevistas, conforme as respostas obtidas 

pelos entrevistados.  

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS – GESTORES DOS HOTÉIS: 

1) Porque a gestão de resíduos sólidos deve ser implantada na hotelaria da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ? Comente sobre sua visão e sua experiência na 

atuação da gestão de resíduos sólidos na rede hoteleira. 

 

2) Como deve ser praticada a gestão de resíduos sólidos na rede hoteleira de grande porte na 

RMRJ. O Hotel Possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS? Utiliza 

normas? Comente a respeito. 

 

3) Quais são as boas práticas hoteleiras praticadas no seu hotel? 

 

4) Comente sobre os incentivos que são praticados na sua organização e quais as principais 

diretrizes de gestão ambiental empresarial adotas na sua organização? 

 

5) As leis vigentes de gestão de resíduos sólidos são cumpridas atualmente na rede hoteleira?  

 

6) Há fiscalização do INEA no seu Hotel? O manifesto de Resíduos Sólidos é emitido 

regularmente? Comente sobre as dificuldades encontradas na aplicação e na fiscalização da 

lei e as suas implicações no dia a dia do gestor hoteleiro. 

 

7) Qual o benefício à população do Rio de Janeiro o senhor (a) acha que haverá com a 

implantação da gestão de resíduos sólidos na hotelaria da RMRJ? 

 

8) Quais são os indicadores ambientais elaborados com a gestão de resíduos sólidos praticados 

na sua organização? Comente sobre os relatórios de sustentabilidades que são utilizados na 

sua gestão.  

 

9) O senhor (a) tem conhecimento do GRI – Global Reporting Initiative? Utiliza? Comente a 

respeito.  

 

10) Qual a sua visão sobre o papel da administração pública na gestão de resíduos sólidos? 

Existe algum incentivo por parte do governo aos hotéis como desconto no imposto de renda, 

IPTU ou algo similar? Comente a respeito. 
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11) As cooperativas de lixo são suficientes? Qual é a frequência e a logística de recolhimento 

dos resíduos? A coleta é paga? Comente a respeito.  

 

12) Quais as possíveis estratégias de marketing verde que são adotadas na sua organização? Há 

alguma avaliação realizada entre os clientes, eles percebem e avaliam? Comente a respeito. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO-GUIA PARA ENTREVISTA SEMISTRUTURADA AO 

GRUPO DE FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS DOS HOTÉIS. 

 Esta Pesquisa tem o objetivo de verificar quais são os impactos da padronização da 

gestão de resíduos sólidos, numa análise comparativa entre dois hotéis da RMRJ: Hilton Barra 

e Windsor Atlântica.  

Passo 1 – Primeiro Contato 

 Mensagens enviadas por e-mail, aos administradores dos hotéis, para agendamento das 

entrevistas, ao grupo de atores, que estão envolvidos no operacional da coleta seletiva de lixo:   

 Grupo 2 – funcionários dos hotéis que estão envolvidos diretamente na coleta seletiva 

do lixo. 

Quadro 18 - Mapeamento dos grupos de atores do nível operacional a serem entrevistados 

GRUPO OPERACIONAL ENTREVISTAS 

ATORES QUANTIDADES DATAS 

Arrumadores de andares   

Assistente de Serviços 

Gerais 

  

TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

  

Fonte: Elaborado pela autora, 2016. 

Passo 2 – Conciliação para a escolha da melhor data das entrevistas 

 Entendimento com os administradores dos hotéis e com os devidos atores envolvidos 

no operacional da coleta seletiva do lixo, determinando a melhor forma, data e horário para 

fazer as entrevistas. 

Passo 3 – Entrevista (presencial ou online – Skype, ligação com vídeo) 

 Após agradecimento e uma breve introdução sobre o teor da pesquisa, se dará início a 

entrevista, seguindo os devidos roteiros abaixo. Esclarecer aos participantes das entrevistas, que 

o roteiro-guia poderá sofrer adaptações, durante as entrevistas, conforme as respostas obtidas 

pelos entrevistados.  
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ROTEIRO DAS ENTREVISTAS – FUNCIONÁRIOS DA COLETA SELETIVA DOS 

HOTÉIS: 

1) Como é realizado o processo da coleta seletiva de lixo no seu hotel? Há uma padronização 

da gestão de resíduos sólidos atualmente adotada nos processos? Quem recolhe o lixo nos 

quartos dos hóspedes, nos andares, nas áreas de preparos dos alimentos, escritórios e áreas 

sociais. Há coletores específicos? Comente a respeito. 

 

2) A coleta de lixo é armazenada onde? Há cooperativas suficientes? Qual é a frequência e a 

logística de recolhimento dos resíduos? Comente a respeito. 

 

3) Quem é responsável pela emissão do manifesto de resíduos sólidos? Há controle desses 

documentos? Comente a respeito. 

 

4) Existe algum programa de premiação ou pontuação do hotel, para os funcionários que 

tiveram melhores desempenhos, pelas tarefas executadas na coleta de lixo? Comente a 

respeito. 

 

5) Qual é a sua contribuição para o processo da coleta seletiva? Tem alguma sugestão que 

possa melhorar o processo? Comente a respeito?  
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E 

DEPOIMENTOS 

Eu_________________________________,CPF____________, RG________________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios 

da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou 

depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE, 

AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores, Mestranda Eliane Monteiro de 

Almeida e Aurélio Lamare Murta, responsável orientador, do projeto de pesquisa intitulado 

“Padronização da Gestão de Resíduos Sólidos: Análise Comparativa entre dois hotéis na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ”, a realizar as fotos que se façam 

necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das 

partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos e/ou depoimentos para fins científicos e de 

estudos (livros, artigos, slides e apresentações), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima 

especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças 

e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos 

(Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

Rio de Janeiro, __ de ______ de 2016 

Eliane Monteiro de Almeida 

Pesquisador responsável pelo projeto  

_______________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Sujeito da Pesquisa 

_______________________________ 


