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RESUMO 

O desenvolvimento sustentável compreende uma série de mudanças no mundo hoje 

que dependem das decisões e iniciativas governamentais, das empresas e dos 

indivíduos. Nas ultimas décadas, um conjunto de novas percepções surgiu guiando 

decisões políticas em vários países, dentre eles o Brasil. Neste sentido, a criação de 

políticas públicas se tornam ferramentas com grande poder de transformação que 

estimularam e aceleraram o processo de transformação e conscientização da 

sociedade brasileira. Quanto à gestão ambiental, muitas iniciativas ainda têm caráter 

informal. E é neste cenário é que se insere a empresa RB Ambiental. Ela atua junto 

a condomínios residenciais estruturando programas de coleta seletiva e oferecendo 

às pessoas uma maneira alternativa em contribuir com o desenvolvimento 

sustentável. O estudo buscou compreender, segundo algumas considerações, os 

fatores que impactavam na coleta seletiva em condomínios onde houve a 

implantação do programa pela empresa. Por meio de entrevistas e análises 

posteriores concluiu-se que o programa de coleta seletiva é mais eficaz onde se 

segue uma metodologia, quando há capacitação técnica e gerencial do responsável 

pela coleta seletiva, quando há envolvimento dos funcionários do residencial e, por 

fim, quando estes recebem recompensa atrelada ao trabalho desenvolvido de 

separação dos resíduos. 

 

Palavras-chave: 1. Desenvolvimento Sustentável 2. Políticas públicas

 3. Coleta Seletiva em condomínios 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento vivido pelas organizações no século XX  trouxe benefícios 

econômicos visíveis, atrelados a um desenvolvimento tecnológico de sucesso. No 

entanto, houve prejuízos de dimensões devastadoras se analisarmos a condição 

social de grande parte das pessoas e, principalmente, o desgaste ambiental 

evidenciado nessa época. 

A partir da década de 70, buscando minimizar os impactos negativos, grandes 

encontros mundiais começaram a ocorrer, como é o caso do Clube de Roma, da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Direitos Humanos e da Rio 

92. Neste período surgiram novos conceitos e estudos que tratam de 

desenvolvimento sustentável, sendo este diferenciado do crescimento econômico 

vivido pelo mundo até o momento. O desenvolvimento sustentável acrescenta ao 

crescimento econômico, além da vertente econômica, os pilares ambientais e 

sociais.  

Paralelamente aos novos conceitos, durante as conferências, alguns relatórios 

relevantes foram elaborados e mostraram que os efeitos do crescimento seriam 

catastróficos caso a utilização e provável destinação dos recursos continuasse como 

em meados do século XX.  

Como consequência destas novas informações e da mudança de comportamento da 

sociedade, que passou a valorizar um meio ambiente mais limpo, a cada dia vem 

aumentando a pressão social em torno da responsabilidade sócio-ambiental, tanto 

para as empresas, como para os governantes (PELIANO, 2001)  

Assim, um grande desafio ambiental enfrentado hoje pelos governantes, empresas e 

sociedade é a gestão de resíduos sólidos. Sua produção aumenta em grande 

escala, acarretando sérios problemas ao meio ambiente. Para tratar do problema 

exposto, é necessário que se utilizem estratégias de redução, reutilização e 

reciclagem que minimizem o passivo ambiental gerado.  

Para Campos (2002), a gestão ambiental consiste na administração do uso dos 

recursos ambientais, por meio de ações ou medidas econômicas, investimentos e 
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potenciais institucionais e jurídicos, com a finalidade de manter ou recuperar a 

qualidade de recursos e desenvolvimento social. 

Para que a gestão ambiental seja efetiva, a coleta seletiva é um dos instrumentos de 

gestão ambiental que objetiva a recuperação de material reciclável para fins de 

reciclagem. Por meio destes programas de coleta seletiva, é possível apresentar à 

sociedade uma alternativa de poder contribuir, no seu dia-a-dia, com a preservação 

do meio ambiente e redução dos impactos ambientais (BRINGHENTI, 2004). Os 

sistemas de gestão ambiental podem ser aplicados em qualquer atividade 

econômica, seja ela uma organização pública ou privada. (SEBRAE, 2004) A 

empresa RB Ambiental, prestadora de serviço de implantação da coleta seletiva, 

escolheu como público condomínios residenciais, objeto deste estudo. 
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1.1 Contextualização e formulação do problema  

A RB Ambiental é uma empresa prestadora de serviços de coleta seletiva 

condominial no Distrito Federal. Desenvolve hoje a implantação deste serviço em 

condomínios verticais e horizontais e empresas, assim como a separação dos 

resíduos sólidos e encaminhamento para a indústria de reciclagem. 

Para garantir que o processo de coleta seletiva seja efetivo, a RB monitora, por meio 

de um software de gestão, a quantidade e a qualidade dos produtos coletados em 

cada condomínio e emite para estes um relatório periódico contendo informações 

acerca dos materiais coletados. Através deste procedimento, foi possível perceber 

que alguns condomínios obtêm mais êxito na coleta dos resíduos sólidos do que 

outros no que tange à qualidade dos materiais e seu volume. Isto porque existem 

fatores diferentes que compõem o sistema de coleta seletiva em cada condomínio. 

Neste trabalho, três considerações principais foram levantadas: Inicialmente, pode-

se pensar no sistema de coleta seletiva que é implantado em cada condomínio. 

Mesmo que haja um procedimento de coleta de resíduos sólidos, a empresa 

prestadora de serviço eventualmente pode acrescentar, alterar ou retirar partes do 

procedimento de forma que este seja mais adequado às necessidades do 

condomínio cliente. A segunda consideração trata da maneira como o síndico 

gerencia o condomínio e que ferramentas utiliza para conscientizar os moradores e 

funcionários do condomínio. Por serem atores-chave neste processo de coleta 

seletiva, é necessário que sejam envolvidos e efetivamente façam parte da atividade 

coletiva que passou a ser desenvolvida no condomínio.  

Por fim, a terceira consideração é a conscientização ambiental dos condôminos. O 

material reciclável coletado é advindo da iniciativa do condômino em separar, no 

apartamento, os resíduos. O trabalho parte do princípio que a consciência ambiental 

é um dos gatilhos que impulsiona a esforço de separação do material. 

De acordo com as considerações acima , busca-se compreender melhor os fatores 

que levam ao sucesso de implantações de coleta seletiva condominial de forma a 

atingir maior efetividade do serviço prestado. Assim, pergunta-se: que fatores 

impactam no volume da coleta de resíduos sólidos condominiais em Águas Claras? 
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1.2 Objetivo Geral 

A partir da pergunta de pesquisa estabelecida, tem-se como objetivo geral deste 

estudo: identificar os principais fatores que contribuem para a efetividade da coleta 

seletiva em condomínios residenciais de Águas Claras. 

1.3 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral da pesquisa, definiram-se como os objetivos 

específicos:  

a) Descrever do Sistema de Coleta Seletiva aplicado nos condomínios 

estudados; 

b) Analisar as variáveis que impactam no volume de material coletado em 

condomínios de Águas Claras.  
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1.4 Justificativa 

Para que a sustentabilidade ambiental seja atingida com maior efetividade, esta 

depende de decisões e ações que compreendem desde as questões decididas nas 

esferas mais altas da sociedade e governo, como acordos multinacionais que 

envolvam o compromisso de países e mudanças de comportamento de grandes 

organizações, até decisões de menor escala, que incluem atitudes individuais que 

compartilhem valores como o respeito ao meio ambiente. 

Hoje é sabido que o volume de resíduos gerados pela sociedade não é sustentável. 

E mesmo que se queira, individualmente ou mesmo coletivamente, em condomínios, 

atuar com um programa de coleta seletiva para minimizar o impacto negativo 

gerado, percebe-se que pouco foi estudado até o momento sobre o assunto. Assim, 

o intuito desse artigo é estudar as variáveis que impactam a coleta seletiva em nível 

coletivo de decisões em condomínios residenciais, buscando contribuir para a 

construção de um modelo de coleta seletiva efetivo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Desenvolvimento sustentável 

O modelo econômico estabelecido na Era Industrial causou diversos desequilíbrios 

no mundo. Tais desequilíbrios tiveram impacto direto na sociedade. Como reação, 

houve um aumento visível da conscientização sobre os problemas ambientais e a 

atuação de Organizações Não-Governamentais ambientalistas. Segundo a apostila 

FGV – Indicadores de Responsabilidade Social Ambiental, esses fatores 

contribuíram para a convocação, em 1972 pela ONU, da Conferência de Estocolmo, 

na Suécia. Neste congresso, que sofreu grande influência do relatório Limites do 

Crescimento, surgiu um importante conceito: Ecodesenvolvimento, que mais tarde 

transformou-se em Desenvolvimento Sustentável. 

O Relatório Limites do Crescimento, desenvolvido no Clube de Roma, objetivava 

evitar o aumento da pegada ecológica - Ecological footprint - a qual mede o impacto 

sobre o meio ambiente das pessoas que vivem em uma determinada área, 

considerando o que consomem em termos de terra produtiva, água para produzir os 

recursos que consomem e absorver os resíduos que produzem. O meio para atingir 

este objetivo seria através de uma mudança profunda em termos tecnológicos, 

culturais e institucionais. 

Além do relatório Limites do Crescimento, mais dois relatórios foram publicados 

posteriormente. O relatório Além dos Limites, em 1992, e Limites do Crescimento: a 

atualização dos 30 anos, em 2004. Foi constatado, segundo o relatório Limites do 

Crescimento, que caso o crescimento demográfico, de industrialização e de 

utilização de recursos naturais se mantivessem constantes, em meados do século 

XXI os efeitos como a fome, escassez de recursos naturais, altos níveis de poluição 

seriam inevitáveis, culminando numa incontrolável mortandade da população.  

Desde as primeiras constatações de danos ambientais ocorridas e expostas pelos 

relatórios resultantes de conferências mundiais, como também é descrito no livro 
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Silent Spring, percebe-se o surgimento de um novo paradigma. Este paradigma é 

definido como Desenvolvimento Sustentável. Segundo a Conferência da ONU sobre 

o Meio Ambiente e desenvolvimento do Rio de Janeiro, em 1992, entende-se por 

desenvolvimento sustentável o desenvolvimento exercido de tal forma que responda 

equitativamente às necessidades de desenvolvimento e ambientais das gerações 

presentes e futuras.  

Paralelo ao desenvolvimento sustentável convive-se com o Sistema Econômico que 

foi convencionado capitalismo. A diferença consiste nos modos de produção e 

utilização de recursos de cada um. Enquanto o capitalismo busca apenas o lucro, o 

paradigma da Sustentabilidade procura alinhar os interesses econômicos aos 

interesses ambientais e da sociedade Para Jacobi (1999), seria uma resposta à 

necessidade de harmonizar os processos ambientais com os sócio-econômicos, 

maximizando a produção dos ecossistemas para favorecer as necessidades 

humanas presentes e futuras. 

Um modelo foi proposto no relatório Limites do Crescimento: a atualização dos 30 

anos. Tal modelo contemplava a adoção da reciclagem dos recursos naturais, de um 

método de recuperação dos solos destruídos pela erosão, da ênfase na alimentação 

e nos serviços, ao invés do foco na produção de bens e utilização de dispositivos de 

controle da poluição e do crescimento populacional. Tecnologias limpas, fontes 

renováveis de energia, controle do desperdício, erradicação do trabalho escravo e 

infantil e educação ambiental são soluções dadas também para atuar neste cenário. 

Segundo o relatório, uma política denominada Crescimento Zero deveria ser 

adotada mundialmente a fim de que o equilíbrio fosse atingido (LEMOS, H. M; 

ABREU, C. S., 2003).  Sabe-se hoje que as recomendações formuladas pelo 

relatório não são completamente válidas. 

Buarque (1999) acredita que a mudança de paradigma que o mundo passou durante 

essas duas últimas décadas demanda novas concepções e percepções, como 

também torna viáveis as propostas de mudança da organização econômica e social 

vigente. Para ele, o desenvolvimento sustentável surge e difunde-se como uma 

proposta de desenvolvimento diferenciada. Alinhadas às idéias trazidas nos 

relatórios e também colocadas por Buarque (1999), as novas gerações passaram a 

visualizar o mundo de forma distinta das gerações anteriores. Esta mudança de 

pensamentos entre as gerações deu início a alguns conflitos. Para Theodoro et al 
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(2004), os conflitos são formas que se impõem para romper as amarras impostas 

pelo cientificismo. E o entendimento desses embates implica uma visão diferenciada 

de mundo. 

Passou-se a perceber que o crescimento econômico por si só causa impactos cada 

vez mais complexos, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos (Jacobi, 

1999). Aspectos relacionados à qualidade de vida, à natureza e aos modelos de 

desenvolvimento começaram a sofrer críticas. Os conceitos aceitos passaram a ser 

questionados, mesmo porque, segundo Kuhn (1990), em momentos de mudança 

paradigmática a ciência “normal” não é mais capaz de gerar respostas satisfatórias 

para o que se presencia na realidade. 

Assim, os paradigmas do capitalismo e do desenvolvimento sustentável coexistirão 

por um período transicional, enquanto são complementares, mas, ao longo do 

tempo, um dos modelos prevalecerá. Quanto à coexistência destes paradigmas, 

diferente de outros autores, Sachs (2002) afirma que é possível e desejável 

trabalhar com ambos. Para ele, não é necessário que se altere radicalmente o 

paradigma vigente do capitalismo, basta que este passe a considerar as questões 

socioambientais na tomada e decisões individuais, organizacionais e sociais.  

Ainda sob a perspectiva de Sachs (2002), para que o desenvolvimento ocorra, taxas 

significativas de crescimento econômico são necessárias. O crescimento econômico 

por sua vez deve ser colocado a serviço dos desejos da sociedade e produzido de 

forma que os impactos ambientais sejam minimizados. Alterar os modelos de 

negócio como atuais, além de todo o processo de mudança ao qual as organizações 

e pessoas estão inseridas, requer tomar atitudes distintas cujo foco é a visão de 

longo prazo. Para ele os mercados tendem a ter visão de curto prazo e por isso 

o foco passa a ser apenas eficiência e lucros.  

Mas o mesmo autor ressalta que a chave do desenvolvimento sustentável está em 

escolher uma forma de desenvolvimento sensível ao meio ambiente. E, que para 

alcançá-lo, existem pontos consensuais, quais sejam:  

•  “Deter o consumo excessivo; 

•  Acurar a percepção coletiva de que o sistema econômico depende do 

sistema ecológico; 
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•  Discutir melhor o mito de que a tecnologia seja suficiente para resolver 

todos os problemas criados pelo homem.” (SACHS, 2000)  

Romeiro (2004) considera que capital e recursos naturais são essencialmente 

complementares. No longo prazo não é possível obter a sustentabilidade econômica 

sem estabilizar os níveis de consumo per capta de acordo com a capacidade de 

carga do planeta.  

Ainda para Sachs (2000), é necessário que o desenvolvimento seja sustentado pela 

criatividade ecológica. Contribuindo com a percepção de Sachs quanto ao 

desenvolvimento sustentável, Theodoro et al (2004) afirmam que o aparato legal é 

uma poderosa ferramenta de transformação da sociedade. Isso porque mudanças 

nas limitações, deveres e direitos dos cidadãos em relação ao meio ambiente e 

entre povos contribuem para o estabelecimento de um novo paradigma de 

desenvolvimento, construídos sob uma perspectiva mais ética e solidária, 

fortalecendo uma forma diferenciada de administrar os recursos naturais. 
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2.2 Crescimento e desenvolvimento 

O conceito de progresso esteve a muito associado ao conceito de desenvolvimento. 

O progresso trata da crença na razão e no conhecimento técnico-científico para 

utilizar a natureza a serviço da sociedade, tornando a natureza submissa às 

vontades humanas. O controle sobre a natureza, o crescimento econômico 

vivenciado por essas nações e seu desenvolvimento tecnológico são razões para 

aceitar a sociedade ocidental como em um patamar superior. A industrialização 

crescente, predominante nos países mais desenvolvidos, tem como resultados o 

aquecimento global, o efeito estufa, a extinção de espécies, poluição de solos, 

águas e ar, e outros. Ainda assim, por esta conceituação, tem-se que os países 

industrializados são desenvolvidos, gerando um modelo padronizado de sociedade 

industrializada de consumo onde as diferenças culturais das nações são vistas como 

conseqüência do atraso em relação à modernização, ao progresso.  Para que os 

demais países sejam desenvolvidos também, é necessário que se tornem mais 

industrializados e desta maneira, atinjam níveis mais altos de bem-estar. (LEMOS, 

H. M; ABREU, C. S., 2003) 

Como é sabido, a industrialização tem como aspecto negativo o impacto no meio 

ambiente. Por isso, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente em Estocolmo, os países desenvolvidos buscavam controlar o impacto 

ocasionado por suas atividades produtivas no meio ambiente. Este fato causava 

reações adversas nos países subdesenvolvidos dentre eles o Brasil (DIEGUES, 

1992). Isto se deve ao fato de que a industrialização e os aspectos ambientais 

envolvidos estão diretamente relacionados, hoje, ao crescimento. Minimizar a 

produção ou fazê-la de forma sustentável poderia causar um impacto financeiro nas 

contas dos países.   

Além disso, estabelecer uma forma única para resolução dos problemas ambientais 

não era a melhor maneira. Percebeu-se na Conferência de Founex, em 1971, que os 

problemas ambientais pelos quais os países ricos e pobres conviviam eram 

diferentes e assim deveriam ser tratados de forma distinta.  
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Passam então a existir modelos alternativos para o desenvolvimento. Neste sentido, 

houve consenso quanto a este estilo alternativo de desenvolvimento. Os pontos para 

o modelo alternativo englobam: 

• À renúncia a um modelo de crescimento econômico sem limites;  

• Redução da exportação maciça dos recursos naturais locais e do ritmo da 

degradação ambiental; 

• O objetivo de qualquer modelo de desenvolvimento deve ser a qualidade de 

vida; 

• A ciência e tecnologia não podem ser a única base para o progresso;  

•  É necessário que alto nível de consumo seja repensado. (DIEGUES, 1992)  

 

Para Sachs (1993), todo planejamento de desenvolvimento sustentável precisa levar 

em consideração cinco pilares principais: 1) a sustentabilidade social, que se 

entende como criação de um processo de desenvolvimento que cresça e subsidie 

uma boa sociedade. O objetivo é a construção de uma sociedade de distribuição de 

renda e bens mais equitativa de modo a reduzir o abismo entre ricos e pobres; 2) a 

sustentabilidade econômica, que trata da alocação e gerenciamento mais eficiente 

dos recursos e investimentos constantes públicos e privados; 3) a sustentabilidade 

ecológica, podendo ser melhorada ao aumentar a capacidade de renovação dos 

ciclos ecológicos da Terra, ao intensificar o uso do potencial de recursos dos 

diversos ecossistemas, ao limitar o consumo excessivo dos recursos naturais e 

respeito à biodiversidade ecológica; intensificar a pesquisa para a obtenção de 

tecnologias mais limpas; definir formas de uma adequada proteção ambiental; 4) a 

sustentabilidade espacial, que deve ser configurada para distribuição mais 

equilibrada nas cidades e meio rural, além de melhor distribuição territorial dos 

assentamentos humanos e das atividades econômicas; e, por fim, 5) 

sustentabilidade cultural, incluindo a procura de raízes endógenas de processos de 

modernização e de sistemas agrícolas integrados, processos que busquem 

mudanças dentro da continuidade cultural e que, traduzam o conceito normativo de 

ecodesenvolvimento como conjunto de soluções específicas para o ecossistema, a 

cultura e o espaço de vida local, respeitando a diversidade biológica e cultural. 
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Resumindo, o conceito de progresso foi, por um longo período, tratado de forma 

similar ao de desenvolvimento. Porém, como se pode perceber o desenvolvimento 

passou a abordar diversos temas que não apenas o crescimento econômico, como 

visto na ótica do progresso. Questões ambientais e sociais passaram a fazer parte 

do novo paradigma de crescimento. As políticas públicas vieram de encontro à 

necessidade de atender esta nova ótica social. 
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2.3 Políticas Públicas 

Durante toda a sua existência, a democracia sofreu inúmeras mudanças quanto a 

sua função social. Sua expansão trouxe novas responsabilidades para o Estado. 

Atualmente é comum se afirmar que a função do Estado é promover o bem-estar da 

sociedade.  

Para atingir o objetivo proposto de maneira eficaz, atuando para o bem comum da 

sociedade, o Estado se utiliza de Políticas Públicas que podem ser definidas da 

seguinte forma: para Rua (1998, p 731) as políticas públicas são o “conjunto de 

decisões e ações destinadas à resolução de problemas políticos” É consenso hoje 

que as mudanças, para que sejam efetivas, precisam ocorrer mais 

sistematicamente. Isso implica dizer que é importante que as diretrizes quanto ao 

desenvolvimento sustentável devam ser definidas em nível governamental. 

(TAVARES, 2005) 

2.3.1 Participação popular para efetividade das políticas públicas 

 Outro fator que causa impacto significativo é o envolvimento participativo dos 

diversos atores sociais e políticos que englobam a comunidade ou a sociedade civil 

local, os quais são de fundamental importância para a sustentabilidade democrática 

na gestão de políticas públicas. Desta forma, a capacidade da população de advogar 

por seus interesses é ingrediente chave ao processo de efetividade de políticas 

públicas para o desenvolvimento (ARRETCHE, 1999). Além da população, deve 

haver um compromisso de outros atores como os beneficiados, os diferentes grupos 

de interesse, terceiro setor, autoridades legislativas e executivas para que as ações 

sejam implementadas e se tenha sustentabilidade nas mesmas. 

(ACSELRAD;LEROY, 1999).  
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2.3.2 Educação ambiental 

Faz parte deste processo também o papel do poder público em promover o 

crescimento da consciência ambiental. Assim é possível ter uma sociedade mais 

participativa em processos de decisão, na responsabilização e controle da 

degradação ambiental. (JACOBI, 2003) 

Ainda para Jacobi (2003), a crescente degradação ambiental presenciada pela maior 

parte da população brasileira que vive em cidades ressalta a importância de refletir 

sobre maneiras que mudem a forma de pensar e agir das pessoas em torno da 

questão ambiental. Existindo, portanto, a necessidade de informar melhor a 

sociedade acerca do tema. A postura passiva da população é consequência da falta 

de informação, consciência ambiental e hábitos arraigados da não participação e 

envolvimento em práticas comunitárias. A educação assume função transformadora, 

onde a corresponsabilização das pessoas torna-se um objetivo essencial para o 

desenvolvimento sustentável.  

Percebe-se que a participação da sociedade civil na gestão de políticas públicas é 

um elemento para a efetividade e, sobretudo, de democratização do poder local. Ou 

seja, quanto mais capacitados os indivíduos estiverem, melhores serão os 

resultados dessa transformação. Desse modo, “[A democracia] deve pressupor que 

os cidadãos não sejam apenas aqueles de quem se fala, [o caráter normativo das 

políticas], mas também aqueles a quem se fala e, se possível, embora isso se 

mostre muito difícil, aqueles que falam” Ribeiro (2000, p. 15). 

A ideia de sustentabilidade tem como premissa a necessidade de definir limites às 

possibilidades de crescimento e determinar um conjunto de iniciativas que 

considerem a existência dos diversos atores sociais relevantes e ativos que, por 

meio do conhecimento e de um processo de diálogo atuem em conjunto com as 

instituições governamentais (JACOBI, 2003). Ao Governo cabe estabelecer regras 

que conduzam a população ao bem-estar desejável.  

Já que o Estado se utiliza das políticas públicas para atingir determinados objetivos 

do desenvolvimento sustentável, para garantir seus benefícios faz-se necessário 

medir a eficácia das ferramentas usadas no processo. Nesse sentido, a avaliação de 
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políticas públicas é um instrumento de extrema relevância para avaliar os resultados 

e possíveis benefícios atingidos pelos programas e políticas de desenvolvimento 

local. O material elaborado de avaliação tem grande valor agregado para ajustes a 

serem realizados nos demais programas de desenvolvimento que serão implantados 

(TAVARES, 2005). 

2.3.3 Políticas públicas no Brasil 

No Brasil, as preocupações ambientais já existiam há algum tempo. A frase a seguir 

relata a visão do Patriarca José Bonifácio quanto à exploração dos recursos:  

“Nossas terras estão ermas, e as poucas que temos roteado são mal cultivadas, 

porque o são por braços indolentes e forçados [...]. Que defesa produziremos no 

tribunal da razão, quando os nossos netos nos acusarem de fatos tão culposos?” 

THEODORO (p. 2004). 

Mesmo que houvesse a preocupação há muitos anos atrás, somente a partir de 

1970 as políticas públicas no Brasil passaram a surgir com maior força. O 

surgimento de novos conceitos, modelos de desenvolvimento e mudança de postura 

da sociedade tiveram impacto significativo do desenvolvimento de diretrizes mais 

contundentes e sistemáticas. 

A partir desse período, elaborou-se o Decreto-Lei nº 1.413/75, que correspondeu a 

uma base legal específica para o meio ambiente. Este Decreto impõe às 

organizações que promovam métodos para prevenir ou corrigir os inconvenientes e 

prejuízos da poluição e da contaminação do meio ambiente.  

Por poluição industrial, conforme o Decreto nº 76.389/75 entende-se:  

como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas 

ou biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer 

forma de energia ou de substâncias sólidas, líquidas ou 

gasosas, ou a combinação de elementos despejados pelas 

indústrias, em níveis capazes, direta ou indiretamente, de 

prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da 



28 

 

 

população; de criar condições adversas ás atividades sociais 

e econômicas e de ocasionar danos relevantes à flora, à 

fauna e a outros recursos naturais.  

Entretanto a legislação existente até aquele momento estava imbuída do 

antropocentrismo, onde as demais espécies do planeta são desvalorizadas e a 

natureza deveria estar subordinada à espécie humana. Isto aliado a não-existência 

de instrumentos de controle fez com que o decreto não avançasse significativamente 

na prevenção e controle da poluição ambiental. 

Além da legislação, em 1977, no Rio de Janeiro, passou-se a exigir Licenciamento 

Ambiental para atividades poluidoras. Para Cordeiro (2003) Os estudos de impacto 

ambiental passaram a atuar como um instrumento de aplicação de uma política 

preventiva. Ainda para o autor, este estudo é considerado como sendo uma das 

ferramentas jurídicas mundiais necessárias à proteção do ambiente.  

De acordo com Theodoro (2004) foi também na década de 1970 que diversas leis 

surgiram. Porém, somente com o estabelecimento da Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA) é que a aplicação mais eficaz e adoção de providências técnicas 

mais concretas começaram a ser implementadas. Esta tem como objetivo preservar, 

melhorar e recuperar a qualidade ambiental ao mesmo tempo em que visa 

assegurar as condições ao desenvolvimento sócio-ambiental, à segurança nacional 

e à proteção da dignidade da vida humana. Segundo a Política Nacional do Meio 

Ambiente os objetivos serão atendidos através de ações governamentais, o 

planejamento, controle e recuperação do uso de recursos, fiscalização de atividades 

poluidoras, além de educação ambiental a todos os níveis de ensino. 

Quanto aos princípios acima estabelecidos pelo Programa Nacional de Meio 

Ambiente, percebe-se aqui que se trata de ações preventivas e corretivas quanto ao 

uso dos recursos naturais. Além disso, dá relevância à educação ambiental, 

munindo a população da ferramenta do conhecimento para que esta seja 

corresponsável e parte ativa nesse processo de transformação quanto à interação 

com o meio ambiente.  

Quanto aos instrumentos, cabe destacar a avaliação de impacto ambiental e o  

licenciamento ambiental. A avaliação de impacto ambiental constitui um mecanismo 

relevante de planejamento quando é possível associar preventivamente as 
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preocupações ambientais às estratégias de desenvolvimento social e econômico. Os 

projetos deixam de ser avaliados somente em pontos técnicos e financeiros e 

passam a incorporar valores socioculturais e biofísicos. 

O segundo instrumento, o licenciamento ambiental, assim como a avaliação de 

impacto, é uma ferramenta preventiva que auxilia significativamente na tomada de 

decisões públicas e condiciona as decisões privadas aos desígnios das 

regulamentações ambientais Theodoro (2004). 

A Constituição Federal de 1988 também foi um grande marco em termos de políticas 

públicas para o meio ambiente. A Carta Magna conceituou o “meio ambiente como 

bem de uso comum do povo”.(BRASIL, Constituição, 1988) 

Cabe ainda ressaltar a Lei de Crimes ambientais, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e a Lei nº 9.985/00 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza. Nota-se que o Brasil teve um grande avanço na 

implementação de leis, decretos e normas. Segundo Theodoro (2004), isso se deve 

à influência sofrida pelas conquistas obtidas nos países mais desenvolvidos e à 

pressão popular ao cobrar dos governantes medidas que impedissem ou 

minimizassem danos ao meio ambiente ou reflexos negativos à saúde humana.  

De grande importância para este estudo tem-se a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Nela estão contidos os princípios, objetivos, diretrizes, metas e ações 

adotadas pela Federação quanto à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente correto dos resíduos sólidos. (BRASIL. PNRS ,2010) 

Quanto aos princípios que a regem, em relação ao primeiro princípio da Política – 

prevenção e precaução - muito já se foi discutido acima.  

Neste caso, vale ressaltar o segundo princípio: o poluidor-pagador e o protetor-

recebedor.  Costumeiramente, as regras ambientais têm caráter punitivo. Isto se 

aplica a regra do poluidor-pagador que penaliza os indivíduos que se utilizam dos 

recursos naturais de forma errônea e ilegal. Porém, é necessário que as atitudes 

positivas sejam compensadas. Assim, o objetivo do princípio do protetor-recebedor é 

compensar os indivíduos pelos serviços ambientais prestados. 

Os objetivos da Política Nacional de Resíduos abordam diretrizes às empresas 

quanto à adoção de uma forma de gestão orientada para processos de produção 

mais limpos, reaproveitamento dos resíduos e energia e produtos que estejam de 
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acordo com os critérios sociais e ambientais aceitos. Incentiva a indústria de 

reciclagem por meio das normas como o direcionamento ao governo, às empresas e 

pessoas físicas para que iniciem processos que incluem desde a não geração, à 

redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos. Além de 

estruturar a inclusão dos catadores na responsabilidade compartilhada dos ciclos de 

vida dos produtos.   

É possível perceber que vários objetivos tratam da gestão dos resíduos sólidos. 

Assim, para operacionalizar os objetivos expressos acima, a lei estabeleceu 

instrumentos. Dentre eles a coleta seletiva, uma das ferramentas de gestão 

ambiental. 
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2.4 Gestão Ambiental 

A utilização inadequada dos recursos naturais, aliada aos rejeitos dos processos 

produtivos lançados no meio ambiente gerou uma quantidade de poluentes maior do 

que a capacidade de absorção da Terra, o que ocasionou a poluição. (LUSTOSA, 

2003)  

Segundo Viterbo (1998) gradativamente percebe-se o surgimento de algumas 

mudanças. A promoção da quantidade e da qualidade da informação sobre o 

desenvolvimento sustentável e, mais especificamente, sobre o meio ambiente 

aumentou. Políticas públicas passaram a existir no Brasil para assegurar a gestão 

ambiental mais efetiva. Inclua-se nesse processo o surgimento de uma geração 

mais consciente. Todos estes acontecimentos impactaram e deram início à fase de 

planejamento ambiental, em 1980. Neste conceito de planejamento, somente o 

controle da poluição não era mais aceito como alternativa viável. Um planejamento 

adequado seria usado para minimizar os impactos, passando a abordar uma 

vertente mais proativa e preventiva quanto às ações de responsabilidade 

socioambientais.  

Segundo a abordagem dada por Pol (2003), a gestão ambiental centra-se 

primordialmente nos recursos e pressupõe escolher entre alternativas, que não 

somente tecnológicas, e criar as condições para promover a sustentabilidade 

ambiental. Além disso, deve controlar e assegurar o cumprimento da lei ou normas 

que estão estabelecidas. 

Para Santos (1998), o diagnóstico, planejamento e gerenciamento são etapas da 

gestão ambiental. No diagnóstico devem ser identificadas as potencialidades e 

problemas que ocorrem em determinado sistema. Durante o processo de 

planejamento ambiental buscar-se-á identificar e hierarquizar alternativas de uso dos 

recursos naturais, privilegiando o potencial em detrimento da demanda, a qualidade 

de vida do ser humano, sob o enfoque da felicidade, a participação da comunidade e 

a premissa de desenvolvimento sustentável. 

Donaire (1994) aborda que, diante do novo desafio de sustentabilidade ao qual as 

empresas estão inseridas, três fases ocorrem dentro das organizações: inicialmente 
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houve o controle nas saídas dos potenciais emissores. No segundo momento 

aconteceu a integração do controle ambiental nas práticas e processos industriais. 

Por fim, ocorreu a integração do controle ambiental na gestão administrativa das 

companhias. Nehme (2009) sugere que a cadeia de valor da empresa seja 

estruturada a fim de trazer ganhos econômicos ao acionista e ao mesmo tempo 

propiciar ações socioambientais.  

A globalização impulsionou o comprometimento das empresas com a questão 

ambiental. Assim, para melhorar seus processos de gestão e atingirem suas metas 

de preservação ambiental elas passaram a adotar sistemas de gestão ambiental de 

forma a eliminar ou minimizar o impacto das suas atividades. A implementação deste 

sistema é uma ferramenta importante para que o empresário diagnostique 

oportunidades de melhorias ambientais a serem realizadas em sua empresa. 

Andreoli ( 2002) 

O Sistema de Gestão Ambiental é o conjunto de procedimentos estabelecidos pela 

empresa que gerencia sua relação com o meio ambiente. A Associação Brasileira de 

Normas Técnicas define o SGA como “... a parte do sistema de gestão global que 

inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, 

práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, 

atingir, analisar criticamente e manter a política ambiental” .(ABNT, 1996) 

Com o objetivo de definir critérios e exigências semelhantes, os procedimentos de 

gestão ambiental foram padronizados pela International Organization for 

Standardization (ISO), desenvolvendo a série ISO 14000. A ISO é uma organização 

não governamental, com sede na Suíça, que congrega os órgãos de normalização 

dos países. 

Além da padronização dada pela ISO, alguns autores classificaram as empresas 

quanto aos níveis de preocupação com os aspectos ambientais. Nesta primeira 

abordagem, o primeiro nível aborda o controle da poluição, onde as empresas se 

adaptam à legislação e exigências do mercado. O segundo nível está mais 

associado às modificações nos processos e produtos prevenindo a poluição. Por fim, 

no terceiro nível, as organizações são mais proativas e agem de forma mais 

integrada quanto ao Controle Ambiental na Gestão Administrativa. (Donaire, 1994) 
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Sob a perspectiva de Hunt e Auster (1990) as empresas passam por cinco etapas no 

desenvolvimento de programas de gestão ambiental. Na primeira etapa estão as 

organizações que não possuem ou possuem de forma incipiente programas 

ambientais. No segundo estágio, em crises ambientais um pequeno grupo atua na 

resolução dos problemas. Já no terceiro estágio elas atuam na prevenção de 

acidentes e, mesmo havendo uma área ambiental, não há autonomia e influência 

para gerenciar os problemas ambientais. No quarto estágio, tem-se o departamento 

ambiental estruturado com o desenvolvimento de atividades pontuais. Enfim, no 

último estágio, as empresas agem proativamente e possuem programas 

estruturados que permeiam a organização para capacitar os funcionários quanto ao 

tema. Aqui as operações são monitoradas e rapidamente os problemas são 

resolvidos.  

Ou seja, segundo as teorias expostas, as organizações iniciam sua atuação de 

gestão ambiental de forma reativa, atendendo às necessidades do mercado. Com o 

passar do tempo, dão início a estruturação de departamentos e formas de gestão 

que passam a agir com maior comprometimento em relação às questões ambientais. 

A preocupação social e ambiental passa a ser algo padronizado e institucionalizado. 

Infere-se que quanto maior a organização, maiores são as exigências para se 

adequação nos diversos países da sua atuação e assim é possível imaginar que 

estão mais avançadas nos critérios estabelecidos pela ISO. Suas ações 

socioambientais, aparentemente, deixam de ter caráter pontual e tornam-se 

contínuas. Espera-se que os resultados sejam mais coerentes com as metas 

propostas das ações a serem realizadas. O sucesso da implantação de um sistema 

de gestão de resíduos sólidos, ou da coleta seletiva será mais provável nestas 

organizações maduras. 
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2.5 Gestão de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva 

Atualmente a produção de resíduos sólidos pela sociedade aumenta em escala 

considerável. Isso se deve, segundo Besen (2011) ao aumento da população, ao 

rápido processo de urbanização, às mudanças tecnológicas e à melhoria das 

condições socioeconômicas dos países e cidades. Estes resíduos precisam ser 

gerenciados e, caso feito de forma inadequada, segundo Anjos e Ferreira (2001), 

ocasiona problemas ambientais, sociais e de risco à saúde pública.  

Para minimizar os impactos negativos acarretados do consumo excessivo e 

destinação inadequada dos resíduos, uma das ferramentas utilizadas na gestão 

ambiental é a reciclagem. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

entende-se por reciclagem: 

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, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do 

Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; (Lei 12.305/10, 

p.3).  

A fim de recuperar o material reciclável visando a reciclagem, utiliza-se a coleta 

seletiva como instrumento. (BRINGHENTI, 2004).  

O resíduo sólido é qualquer   

Material, substância, objeto ou em descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final 

se procede,se propõe  proceder ou se está obrigado a 

proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como 

gases contidos em recipientes líquidos cujas particularidades 

tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções 

técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 

tecnologia disponível”(Lei 12.305, p.3)  
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Ainda a Política de Resíduos sólidos define também coleta seletiva como: “coleta de 

resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 

composição.”  

Assim, pode-se dizer que a coleta seletiva é uma das formas de viabilizar a redução 

do lixo, coletando, por meio de catadores, em postos de coleta voluntários, por 

sucateiros, empresas privadas ou entidades não governamentais, nos resíduos 

sólidos gerados, materiais recicláveis a serem encaminhados à indústria para 

transformação.  Os resultados da coleta trazem impactos positivos no tempo de vida 

de aterros, preservação do meio ambiente, qualidade de vida do ser humano, entre 

outros (BRINGHENTI, 2004). Ainda segundo ela (2004), ela pode ser implantada em 

escolas, empresas, hospitais, residências, condomínios, entre outros. Para o estudo 

aqui proposto, o foco será dado em condomínios residenciais verticais pelo impacto 

ambiental que gera e a possibilidade coletiva de contribuir para a minimização dos 

danos que causa.  

Conforme a Lei do Condomínio (no. 4.591, de 16 de Dezembro de 1964) 

condomínios são:  

as edificações ou conjunto de edificações, de um ou mais 

pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas 

entre si, destinadas a fins residenciais ou não residenciais, 

poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente 

considerados, e constituirá cada unidade, propriedade 

autônoma, sujeita às limitações desta lei. 

Rolim (2005) analisa e entende então que condomínios residenciais verticais seriam 

condomínios com desenvolvimento predominantemente vertical, com diversos 

andares e destinado à função de habitação.  

Por se tratar de uma associação de proprietários que mantém um bem comum ( o 

condomínio) são regidos por leis, sendo que as principais decisões são tomadas em 

Assembleias condominiais e conta com um corpo diretivo a ser definido e  composto 

de síndico, conselho fiscal e assembleia geral dos moradores deve ser definido para 

gerir o condomínio, suas atividades e projetos internos e representar legalmente. 



36 

 

 

Fica sob a responsabilidade do síndico esta representação legal, econômica e 

tributária, entre outras. 

Além da gestão de funcionários do condomínio, fornecedores e cuidados com o bem 

estar dos condôminos, é função do síndico propor projetos que visem melhorias aos 

moradores. Neste estudo o enfoque aborda a preocupação com os programas de 

coleta seletiva conduzidas em condomínios. 

Segundo Donaire (1994) desde a metade do século XX aos dias atuais, vem 

ocorrendo uma transição do pensamento econômico para o social. Esta 

conscientização das pessoas e setores econômicos da economia passa a se 

preocupar com a questão ambiental. 

Para as pessoas, no seu dia-a-dia, a coleta seletiva tem sido uma oportunidade de 

mudar seus hábitos de forma a contribuir com a preservação do meio ambiente e 

reduzir os impactos sanitários e ambientais. (BRINGHENTI, 2004) 

Conforme o relatório “América Latina e Caribe: Perspectivas para o Meio Ambiente” 

divulgado em 2010 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - 

PNUMA, o Brasil hoje é classificado como líder mundial em reciclagem. Isto se deve 

a uma característica peculiar: o país, por possuir uma presença de uma classe de 

trabalhadores de baixa renda que usufruem da atividade de coleta de resíduos 

recicláveis, tem como consequência positiva disso sua boa colocação no ranking 

mundial. Na figura abaixo pode ser vista a distribuição da coleta seletiva no país:  
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Figura 1 - Distribuição da coleta seletiva no Brasil 

Fonte: CEMPRE (2010) 

Mas, atualmente essa parcela da população, de acordo com levantamento do 

Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE), representa cerca de 

200 mil trabalhadores clandestinos. Outro ponto negativo a ser ressaltado no 

processo é que a maior parte do suprimento de resíduos do setor produtivo é 

proveniente da atividade de catadores. Por serem em grande parte clandestinos, 

trabalham muitas vezes em condições precárias, não atendendo suas 

necessidades nem os objetivos propostos de inclusão social visto nos programas 

governamentais.  

No país, segundo pesquisa feita pela CEMPRE, tem-se que 12% da população 

brasileira é atendida por algum sistema de coleta seletiva. 
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Figura 2 - População Brasileira atendida pela Coleta Seletiva em 2010 

Fonte: Pesquisa CICLOSOFT - CEMPRE (2010) 

Como o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é de 

responsabilidade Municipal, torna-se importante que o poder 

público local desenvolva ações que orientem os cidadãos a 

tomarem medidas que levem à minimização de geração de 

resíduos, bom como participem de programas de coleta 

seletiva, visando buscar cooperação da população para 

equacionar a questão (BRINGHENTI p. 4, 2004) 

Além da ação governamental de implantação de sistemas de coleta seletiva, que já 

implantou o sistema em cerca de 8% dos municípios brasileiros, de acordo com os 

dados levantados pelo CEMPRE, faz-se necessário e é de extrema importância a 

participação popular no processo de coleta seletiva.  

A vida nas grandes cidades não propicia a interatividade entre os indivíduos o que 

desvincula os mesmos do seu entorno e acarreta na falta de compromisso com a 

preservação e a qualidade do ambiente (SILVA E LEITE, 2001). Assim, para trazer 

consciência ambiental à população, é necessário, como já abordado por muitos 

autores, que se trate a educação ambiental dos indivíduos, que os envolva. Porém, 

não basta apenas isto. Segundo Nunesmaia (1995, apud, BRINGHENTI, 2004), 

acertar na metodologia a ser utilizada não tem sido uma tarefa fácil. As 

peculiaridades de cada região devem ser consideradas. Para Villela (2001) a tarefa 

de convencer as pessoas sobre a importância de sua contribuição individual para 

solucionar problemas que vão além do seu cotidiano para garantir um futuro 

sustentável é algo a ser desenvolvido no longo prazo. 
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Desta forma, percebe-se que para os conceitos sejam internalizados e provoquem 

mudança no comportamento dos indivíduos e, conseqüentemente, atitudes 

diferenciadas quanto ao meio ambiente levará tempo e exige que o responsável 

invista em capacitação e ferramentas que envolvam a população a agir de forma que 

beneficiem a implantação do sistema de coleta.  

Para garantir a efetividade da coleta seletiva, Campos (1994) propõe que técnicas 

de gestão e de planejamento sejam aplicadas nos programas de coleta seletiva para 

seu melhor desenvolvimento. O mesmo autor formulou matrizes que representam 

diversos aspectos gerenciais da coleta seletiva podendo estas ser aplicadas para a 

avaliação de programas de coleta seletiva. Uma das matrizes relaciona os fatores 

críticos de sucesso da coleta seletiva com os problemas da coleta seletiva, como 

pode ser visto na figura a seguir. 

 

 
Figura 3 - Fatores críticos da coleta seletiva / Problemas enfrentados 

Fonte: modificado de Campos (1994, apud BRINGHENTI, 2004)  
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Figura 4 - Relação entre os fatores críticos da coleta seletiva e da necessidade de informação 

Fonte: modificado de Campos (1994, apud BRINGHENTI, 2004) 

 

Para Bringhenti (2004), os pontos críticos levantados por Campos (1994) ainda 

estão presentes na maioria dos programas de coleta seletiva implantados no país. 

Ela constata que houve pouca evolução de 1994 a 2004. 

Além dos fatores críticos de sucesso abordados por Campos (1994), Bringhenti 

(2004) acredita que as iniciativas de coleta seletiva no Brasil ainda têm caráter 

informal e apresentam problemas graves:  

Descontinuidade política e administrativa, limitações 

financeiras e orçamentos inadequados, tarifas/taxas 

desatualizadas, arrecadações insuficientes e recursos 

humanos com baixa capacitação técnica são fatores que 

contribuem para esta gravidade (BRINGHENTI, p. 25, 2004) 
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Analisando a pesquisa CICLOSOFT de 2010, percebe-se que houve aumento do 

período de 2002 a 2008  do custo da coleta seletiva no país, como mostra o: 

 
Figura 5 - Evolução dos custos de coleta seletiva 

Figura x – Evolução dos custos de coleta seletiva 

 

Este aumento do custo pode ser uma das causas que hoje impacta na estagnação 

do setor de reciclagem no Brasil (Pesquisa “América Latina e Caribe: Perspectivas 

para o Meio Ambiente, 2010”). 

Por fim, um estudo feito pela PUC-PR/ISAM atribui à coleta informal, realizada por 

catadores, carrinheiros e carroceiros, o sucesso ou força motriz da coleta seletiva 

(Bringuenti, 2004). 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

O tema principal deste estudo é o levantamento das variáveis que impactam a 

qualidade e a quantidade de resíduos sólidos recicláveis coletados pela empresa RB 

Ambiental. Para tanto, levantamentos informais foram feitos e as prováveis causas 

para o problema foram traçadas.  

Esta pesquisa pode ser classificada como descritiva e qualitativa. A pesquisa 

descritiva objetiva descrever uma situação, podendo ser conduzida pelo método de 

estudo de caso ou o método de levantamento. (LAS CASAS, 2010)  

A natureza das variáveis estudadas é qualitativa, concebendo análises mais 

profundas e se mostrando como forma mais adequada para conhecer a natureza de 

um fenômeno social (RICHARDSON, 1999). Segundo Tanaka e Melo (2001), os 

estudos que utilizam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade 

do problema, analisar como interagem determinadas variáveis, compreender e 

classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais ou contribuir no processo 

de mudança de determinado grupo. 

Ainda para Tanaka e Melo (2001), este tipo de pesquisa deve ser utilizado quando 

se pretende avaliar a dinâmica interna de processos e atividades, para responder 

questões sobre como, por quê e o quê, bem como para obter uma descrição global e 

destacar as nuances de um programa ou serviço (TANAKA; MELO, 2001). Os 

estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais 

(RICHARDSON, 1999). 

Além disso, o estudo também contou com a análise documental de dados 

pertencentes à Empresa RB Ambiental. 

A estratégia de pesquisa escolhida será o estudo de caso de três condomínios. 

Foram analisados dois condomínios, um bem sucedido quanto à coleta, um segundo 



43 
 

 

com menor desempenho quanto à quantidade coletada e, por fim, um modelo 

alternativo sugerido pela empresa de coleta seletiva gerenciado por um funcionário 

do condomínio, distinguindo-se dos outros dois por aqueles terem o projeto de coleta 

seletiva administrado pelos síndicos. O intuito é entender as diferenças aplicadas a 

cada contexto e, por fim  avaliar iniciativas que possam impactar positivamente no 

condomínio de menor desempenho. Segundo Yin (2010), um estudo de caso é “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto 

na vida real, especialmente quando os limites entre o contexto e o fenômeno não 

são evidentes”.  

Os três condomínios estão situados na cidade de Águas Claras – Distrito Federal. 

Os mesmos possuem uma estrutura formal formada de síndico, conselho fiscal e 

reuniões em Assembleia. O programa de coleta seletiva foi implantado pela empresa 

RB Ambiental nos três condomínios, assim como todo o material reciclável é 

coletado pela empresa. Estes resíduos são pesados e, de acordo com o peso, a 

empresa realiza o pagamento pelos resíduos coletados, descartando os resíduos 

não recicláveis que são recolhidos e armazenados com o material separado para 

reciclagem por erro de separação dentro dos prédios.   

O primeiro condomínio é constituído por 180 apartamentos, com uma média de 

540moradores, distribuídos entre donos e inquilinos. O corpo funcional é composto 

por funcionários do Condomínio e funcionários terceirizados. Estes são gerenciados 

pela subsíndica que tem atuação ativa junto a eles. A subsíndica também é a 

responsável pela implantação e manutenção do programa de coleta seletiva. 

Iniciaram a coleta seletiva em 2009 e até hoje mantém o sistema instalado.  

O segundo condomínio é constituído por 96 apartamentos, com uma média de 288 

moradores, também distribuídos entre proprietários e inquilinos. O síndico gerencia o 

projeto de coleta seletiva, assim como os funcionários envolvidos e a infra estrutura 

para dar suporte à coleta.  

Diferentemente dos dois primeiros residenciais, o último projeto de coleta seletiva é 

gerenciado e executado por um funcionário do condomínio. É composto por 324 

apartamentos e em média estima-se que tenha 972 condôminos. É, hoje, de acordo 

com o sistema de controle da RB Ambiental, o condomínio no qual a coleta seletiva 

foi implementada mais recentemente. 
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3.2 Caracterização da organização 

A empresa que parte deste estudo, RB Ambiental. teve suas atividades iniciadas em 

2005 e está voltada para os problemas ambientais urbanos, mais especificamente, 

para a coleta de resíduos sólidos, separação deste material e a destinação 

adequada para a indústria de reciclagem. Tem como público-alvo os condomínios 

verticais residenciais. Desta forma, para a implantação do serviço de coleta seletiva 

nos condomínios residenciais realiza um diagnóstico, juntamente com o síndico, 

levanta os fatores necessários para a implantação do sistema de coleta seletiva e 

gerencia o início do projeto em conjunto com o responsável. A partir da finalização 

desta etapa, cabe à organização monitorar a quantidade de material que está sendo 

recolhido assim como a qualidade destes resíduos.  

Quanto à estrutura organizacional, a RB Ambiental conta hoje com o proprietário e 

mais oito funcionários, sendo uma engenheira ambiental, um motorista e cinco 

separadores para trabalhar com o material coletado.  

Desde sua criação até hoje, a empresa já encaminhou mais de quinhentas toneladas 

para a indústria de reciclagem, contribuindo para a movimentação do setor e 

oportunizando aos condomínios clientes poder contribuir com a preservação do meio 

ambiente.  

3.3 Participantes do estudo 

Fizeram parte do estudo, o proprietário da empresa e a engenheira ambiental a fim 

de captar a visão organizacional do negócio. Como responsáveis pelo programa de 

coleta seletiva, tem-se dois síndicos e um funcionário da limpeza, com quem, em 

entrevistas, foram abordadas as ferramentas que utilizaram para otimizar a 

qualidade e quantidade do material coletado três condôminos de cada um dos 

condomínios em questão para validar as informações fornecidas pelos síndicos. Por 

fim, o proprietário da empresa e uma funcionária também foram entrevistados. 
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3.4 Instrumento(s) de pesquisa 

 

O estudo realizado utilizou a entrevista semi-estruturada com os participantes. Os 

roteiros buscaram coletar, junto à empresa (Apêndice A), aos síndicos (Apêndice B), 

funcionários (Apêndice C) e condôminos (Apêndice D) informações quanto à 

metodologia aplicada em cada condomínio, quanto à forma de gestão do 

responsável pelo programa de coleta seletiva e em relação ao compromisso dos 

condôminos com o projeto implantado. 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

A coleta de dados foi dividida em duas etapas: 

1ª etapa: Pesquisa com a organização sobre a metodologia aplicada de coleta 

seletiva – Nesta etapa pretendeu-se entender a metodologia de coleta seletiva da 

organização e as nuances da metodologia aplicadas dos três condomínios a serem 

analisados. Um dos objetivos foi compreender se houve diferenças significativas 

relacionadas à forma como a empresa gere o sistema de coleta seletiva nos 

condomínios residenciais. Também foi verificada a infra-estrutura existente em cada 

condomínio. Por infra-estrutura entendem-se os locais de armazenagem interna, a 

utilização de containers e lixeiras. Para isto, foram feitas entrevistas individuais semi-

estruturadas com e observação não participante. As entrevistas foram realizadas 

presencialmente com a síndica do condomínio A, o síndico do condomínio B e o 

responsável pelo projeto do condomínio  C. No Condomínio A e no  C ainda foi 

possível entrevistar um funcionário da limpeza, em conjunto com o síndico. 

2ª etapa: Pesquisa com os síndicos e condôminos – Têm-se como considerações 

que a liderança do síndico e a comunicação interna no condomínio são fatores que 

impactam no sucesso do sistema de coleta seletiva. Assim, buscou-se entender 

como se deu a gestão em cada um dos condomínios analisados. Entrevistas semi-

estruturadas foram feitas com o síndico para compreender de que forma 

gerenciavam o programa de coleta seletiva e os demais aspectos relacionados a 
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isto. Seria realizada uma 3º etapa com os condôminos, assim a triangulação ficaria 

mais completa. No entanto não foi dado acesso para realizar a entrevista com os 

moradores apenas para analisar tanto a forma como estes vêem a gestão do síndico 

e também como percebem a questão ambiental, mais especificamente, em se 

tratando da coleta seletiva já aplicada no condomínio. 

Quanto à análise dos dados da pesquisa seria utilizado o método da análise de 

conteúdo. Esta sendo definida por BARDIN (1977) como  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 

visando obter, por procedimentos objetivos e sistemáticos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

destas mensagens (BARDIN, 1977 apud OLIVEIRA, 2008). 

As análises foram feitas à luz da teoria, de documentos da empresa, das entrevistas 

individuais e em seguida, buscou-se confrontar as informações de cada condomínio 

a fim de fornecer visão sistêmica das informações coletadas. 
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4 Resultados e Discussão 

A fim de discutir as considerações feitas no início deste estudo: 1) procedimentos 

aplicados para implantação da coleta seletiva; 2) gestão do programa de coleta 

seletiva; 3) conscientização ambiental dos condôminos; e responder aos objetivos 

da pesquisa, descreve-se a seguir os resultados obtidos a partir da coleta de dados 

nos condomínios residenciais selecionados na cidade de Águas Claras – DF. 

Os conceitos, que vão desde o desenvolvimento sustentável pensado globalmente 

até a contribuição em estruturas menores que são os condomínios residenciais, 

foram adquiridos durante a elaboração do referencial teórico. Depois de elaborada a 

base teórica, houve a aplicação de entrevistas semi-estruturadas a fim de levantar 

informações de como ocorre, na prática, a implantação de programas de coleta 

seletiva por uma organização privada, seu gerenciamento pelos responsáveis e o 

envolvimento dos condôminos com o programa. Além disso, houve a análise 

documental das informações de coleta seletiva por cada um dos condomínios. 

As entrevistas foram analisadas à luz do referencial teórico visando entender a 

metodologia de implantação do sistema de coleta seletiva, como foi gerenciado pelo 

responsável e o envolvimento dos condôminos.  
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4.1 Processo de implantação da coleta seletiva nos condomínios  

Como primeiro passo do estudo foi necessário entender como se dá a implantação 

do sistema de coleta seletiva elaborada e utilizada pela RB Ambiental. Após 

entrevistar o proprietário da organização e a engenheira ambiental identificou-se que 

os programas implantados pela empresa são padronizados. Porém, quando 

questionados sobre a formalização da metodologia seguida, identificou-se que não 

há documentos que formalizem o conhecimento tácito quanto à operação da 

organização. Mesmo assim, com as informações das entrevistas foi possível 

elaborar a Cadeia de Valor da operação da organização ou, os macro processos que 

orientam a atuação da empresa. 

Assim, segue o fluxo do macro processo seguido pela organização: 

Prospectar condomínios Implantar sistema de coleta
seletiva

Monitorar resíduos sólidos
coletados

Orientar fornecedores quanto à qualidade e quantidade do material recebido

Implantar coleta de
resíduos sólidos recicláveis

 
Figura 6 - Cadeia de Valor agregada da operação – RB Ambiental 

 

A figura acima representa o macro fluxo das atividades operacionais desenvolvidas 

pela RB Ambiental. A primeira seta, da esquerda para direita, representa o processo 

orientado superior, ou seja, os demais passos acontecem para que “implantar a 

coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis” seja realizado. Quanto aos demais 

passos, segue o detalhamento: 

1. Prospectar condomínios: a empresa prospecta potenciais condomínios segundo 

critérios internos estabelecidos. O condomínio, ao apresentar interesse na proposta, 

comunica a empresa que por sua vez realiza um diagnóstico. Neste momento 

busca-se entender se há alguma iniciativa já em andamento, levanta-se a 

infraestrutura existente para sugerir posteriormente, na fase de implementação, 
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necessidades ou não de ajustes para dar início ao projeto de coleta seletiva. O 

contrato é fechado entre as partes e passa-se à fase de implantação.  

2. Implantar sistema de coleta seletiva: geralmente os condomínios não têm 

estruturados os recursos necessários para começar a coleta seletiva nos 

apartamentos. É necessário que os condôminos passem a ter informações sobre o 

programa. Assim, é nesta fase que os condôminos são instruídos dos resíduos a 

serem destinados para a reciclagem. Isto é feito de forma prática: materiais de 

divulgação são entregues aos síndicos para que sejam repassados aos moradores. 

Além disso, cabe ao coordenador do programa de coleta seletiva que providencie a 

estrutura física para o armazenamento do material coletado e designe um espaço 

para que o material seja armazenado até que a empresa venha recolher. O material 

reciclável será separado em cada apartamento destinado a esta estrutura física 

disponibilizada pela empresa. Por fim, de acordo com a periodicidade necessária 

estabelecida pelas partes, este material é coletado e encaminhado para o galpão da 

RB Ambiental.  

3. Monitorar resíduos sólidos coletados: No galpão o material é separado e pesado. 

As informações quanto à pesagem e valores a serem pagos ao condomínio são 

enviados aos responsáveis. Mensalmente os clientes recebem acompanhamento 

através de um relatório mensal de insumos coletados. Cabe ressaltar que o relatório 

controla a quantidade dos materiais coletados. Durante o projeto, a qualidade 

desses materiais tem impacto significativo para os funcionários da empresa. 

Entende-se por resíduo de qualidade o resíduo que se encontra limpo e separado de 

resíduos não recicláveis. Assim, o gerente da RB Ambiental, ao perceber que a 

qualidade está inadequada para o manuseio e armazenamento no galpão pelos 

funcionários que separam os resíduos, entra em contato com o responsável pelo 

programa de coleta seletiva para que este gerencie os resíduos que estão sendo 

enviados à empresa.  

4. Orientar fornecedores quanto à qualidade e quantidade do material coletado: cabe 

citar neste estudo, que, ao mesmo tempo em que o condomínio é um cliente, por 

receber a implantação do sistema de coleta seletiva e ter seu material coletado, 

também é o fornecedor da matéria-prima por ser pago pelos resíduos. Como 

fornecedor, é importante que os insumos que encaminha à RB Ambiental sejam de 

qualidade e que a quantidade esteja próxima à estimativa estabelecida pela 

empresa. Existem dois momentos em que a orientação se faz presente: durante a 
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fase inicial do projeto, o relacionamento entre a empresa e os responsáveis pela 

coleta seletiva se dá de forma bastante intensa, pois é neste momento que os 

síndicos são instruídos e a infraestrutura é implantada. O segundo momento 

acontece quando a gerente ambiental analisa os relatórios e percebe queda na 

quantidade dos resíduos comparada ao histórico, e ou quando os funcionários da 

separação indicam que a qualidade do material está fora dos padrões acordados. 

Por se tratar de uma metodologia simples, a empresa entende que o 

acompanhamento durante a realização do projeto, da forma como descrito acima, é 

suficiente para regular os resíduos coletados junto aos clientes. 

Levantada a metodologia praticada pela RB Ambiental através das entrevistas com o 

empresário e a engenheira ambiental, foi possível confrontar o passo a passo 

expresso pela companhia e visualizado pelos síndicos ou responsáveis pelo 

programa de coleta. Nos condomínios A e Condomínio B os síndicos relataram a 

aplicação da metodologia conforme descrita pela empresa prestadora do serviço, 

desta forma percebeu-se alta similaridade entre o discurso da empresa e o discurso 

dos síndicos. Já no condomínio C, a aplicação da metodologia não se deu como 

explicitado acima. Como o projeto foi implantado por um funcionário do condomínio, 

não houve prospecção, nem tampouco parte da fase de implantação. Da segunda 

etapa, apenas a estrutura física foi instalada. O diagnóstico e divulgação do projeto 

não aconteceram. Isto porque o projeto ocorre, única e exclusivamente devido à 

participação dos funcionários do condomínio. Nenhum trabalho de conscientização 

ou mesmo informação foi feito com os moradores. Quanto ao síndico deste 

condomínio, percebe-se que o apoio é parcial, por não interferir no trabalho 

realizado pelos funcionários e por destinar espaço para armazenamento do material. 

Porém, não há esforço da parte deste para que haja envolvimento dos condôminos 

nesta atividade.  

Quando questionados acerca do impacto da metodologia padronizada para o 

sucesso dos projetos, os representantes da RB Ambiental acreditam que é 

extremamente relevante para a execução do projeto. Para os entrevistados, possui 

peso similar à gestão dos síndicos e ao envolvimento dos funcionários na coleta.  

Ao cruzar informações dadas pela empresa com informações dadas pelos 

responsáveis do projeto, no condomínio A a síndica abordou da seguinte forma:  

“[...]a metodologia usada pela RB é muito simples. 

Inicialmente, quando pensávamos em iniciar a coleta 
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seletiva, tínhamos uma moradora que objetivava implantar a 

coleta seletiva no residencial. Para isso, elaborou um 

relatório enorme, contendo um diagnóstico e várias 

instruções. Nunca chegamos a ler, era complexo. A 

praticidade trazida pela empresa facilita o desenvolvimento 

desta nova cultura aqui [...] (SÍNDICA DO CONDOMÍNIO A) 

Já no residencial B, em entrevista com o síndico, foi relatado que a empresa RB 

Ambiental colabora bastante, durante a fase inicial do projeto foi de grande 

importância para eles.   

Por fim, no condomínio  C, a empresa disponibilizou basicamente a infraestrutura e o 

recolhimento dos resíduos para o funcionário do condomínio. Para ele, foi o 

suficiente para aplicar o sistema de coleta no prédio.  
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4.2 Gestão do programa de coleta seletiva 

A gestão do programa de coleta seletiva tem dos atores principais. Internamente é 

necessário que um responsável seja designado para manter o sistema em 

funcionamento no condomínio. Externamente, a empresa possui a função de 

monitorar e orientar o responsável interno, passando-lhes feedbacks quanto à 

qualidade e quantidade do material coletado. 

Para implantar o sistema dentro de qualquer ambiente, existem fatores que motivam 

ou instigam o desenvolvimento de iniciativas ambientais, como é o caso do produto 

oferecido pela RB Ambiental.  

4.2.1 Implantação do programa 

Como estabelecido pela empresa, a prospecção de condomínios é, geralmente, o 

processo que promove o conhecimento da existência do produto pelos síndicos. Nos 

dois condomínios onde o síndico é responsável pelo programa, eles conheceram a 

organização através de uma apresentação institucional aos mesmos. Porém, antes 

de fecharem contrato com a empresa, o condomínio A já tinha elaborado um manual 

para direcionar a implantação do sistema de coleta seletiva. Devido às dificuldades 

encontradas em utilizar o manual, esse foi recusado. No Condomínio B as caixas de 

papelão já eram separadas e vendidas. Enquanto que no residencial  C, não havia 

nenhuma ação de responsabilidade ambiental implantada até o momento. 

4.2.2 Gestão do programa – principal foco dado pelos coordenadores  

Segundo a RB Ambiental, para que o programa obtenha êxito é função do 

responsável interno gerenciar esta coleta. Durante as entrevistas, foi possível 

perceber os diferentes focos dados por os responsáveis do programa.  
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Para a síndica do Condomínio A, durante toda entrevista foi possível perceber que , 

o foco estava nos funcionários do condomínio. Desde a implantação esta mudança 

de hábitos foi fortemente trabalhada com eles. Por possuírem parte dos funcionários 

da limpeza contratados via terceirização, o condomínio sofreu alguns entraves da 

empresa fornecedora da mão de obra. Isto porque a coleta, segundo esta 

terceirizada, aumenta a insalubridade e, consequentemente, o risco e o salário dos 

funcionários. Além disso, a troca constante da mão de obra pela terceirizada 

impactava a coleta, já que os funcionários tinham que ser instruídos novamente. No 

caso do condomínio A todo o material é separado pelos condôminos e, diariamente, 

os funcionários da limpeza depositam estes nos bags que serão encaminhados à RB 

Ambiental. De acordo com os relatórios recebidos pela síndica, os funcionários são 

orientados a realizar o serviço de forma diferente. Desde agosto deste ano todo o 

material é fiscalizado e separado, caso necessário, pelo zelador do condomínio. O 

zelador passou a atuar nesse programa em conjunto com a síndica a partir desse 

período.  

Para o síndico do Condomínio B, o foco está na infraestrutura. Ele acredita que, ao 

manter a infraestrutura adequada, os moradores passam a se acostumar e criar a 

cultura de separar os resíduos. Seu trabalho com os funcionários se dá neste 

sentido. Ele gerencia se as lixeiras estão corretamente identificadas, limpas e no 

local designado. O material é separado dentro dos apartamentos pelos condôminos 

e apenas depositado, duas vezes por dia, pelos funcionários da limpeza.   

No Condomínio C, Sérgio, o responsável pelo programa, foca exclusivamente na 

separação do material. Como a maioria dos condôminos não separa os resíduos em 

seus apartamentos ele coleta este material e, antes de encaminhar para a lixeira 

comum, separa os resíduos conforme foi orientado pela RB Ambiental. Para isso 

desenvolveu um sistema colaborativo com os demais funcionários onde solicitou que 

voluntariamente os demais funcionários o ajudassem com a separação. 
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4.2.3 Gestão do programa – destinação dos recursos recebidos com a 

coleta seletiva 

Todos os condomínios são hoje reembolsados pelo material fornecido pela RB 

Ambiental. O valor costuma ser tabelado , podendo variar conforme acordo entre as 

partes. 

Ao serem pagos, fica a critério do responsável do programa a destinação destes 

recursos: 

• Condomínio A – os recursos até o meio deste ano eram destinados, em 

proporção igual, a todos os funcionários da limpeza. A partir de julho foi 

decidido que uma parte maior da renda com a venda dos recicláveis seria 

destinado ao zelador, que passou a ser mais atuante neste programa e uma 

parcela menor seria repassada aos outros funcionários do condomínio. 

• Condomínio B – o valor arrecadado com a coleta seletiva é destinado ao 

condomínio. Este ano, parte da festa de fim de ano dos funcionários e 

moradores será custeada pelo recurso advindo da coleta seletiva. 

•  Condomínio C – o responsável pelo projeto utiliza o recurso como 

complementação da sua renda. Assim, parte do aluguel ou outras despesas 

pessoais são custodiadas com o valor financeiro da coleta seletiva que 

implantou. Quando questionado se o valor era dividido com os demais 

funcionários, Sérgio afirmou que não, mas caso eles necessitassem, não via 

problema em fazê-lo.  

4.2.4 Sistemas de monitoramento implantados pela RB Ambiental e 

responsáveis internos pelo programa  

Para que a coleta seletiva seja efetiva, como já citado acima, a empresa monitora 

seus clientes quanto à qualidade e quantidade desse material. Por sua vez, fica a 

critério do condomínio a maneira como cada coordenador lidará para melhorar os 
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feedbacks recebidos. As ações realizadas pela RB Ambiental podem ser vistas no 

quadro a seguir. 

  

CONDOMÍNIO AÇÕES DE MONITORAMENTO 

Condomínio A • Síndica designou o zelador como 

responsável pela qualidade do 

programa; 

• Síndica acompanha os relatórios 

enviados pela empresa e repassa isto 

aos funcionários; 

• Síndica procura criar uma relação justa 

em relação ao desempenho dos 

funcionários; 

• Atrelou a atribuição extra do zelador a 

um sistema financeiro de recompensa; 

• Há pouco tempo o zelador monitora e 

orienta alguns poucos moradores e 

orienta caso a destinação dos resíduos 

esteja sendo feita de forma inadequada 

Condomínio B • O síndico busca motivar os funcionários 

através do discurso da responsabilidade 

ambiental; 

• Fiscaliza se a infraestrutura da coleta 

seletiva está de acordo com as 

orientações dadas aos funcionários; 

• Acredita que é função dos moradores 

separar, em seus apartamentos, os 

resíduos recicláveis; 

 Condomínio C • Não realiza ações de monitoramento, 

pois o responsável é também, ao mesmo 
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tempo, executante do programa. Assim, 

busca seguir as orientações recebidas da 

empresa. 

Figura 7 - Ações de monitoramento dos condomínios 

O Quadro acima explicita as ações que cada condomínio possui para monitorar e 

melhorar o sistema de coleta seletiva. Como responsável pelo programa, a síndica 

do condomínio A utiliza-se do relatório de monitoramento recebido da RB Ambiental 

para embasar a orientação dos funcionários. Assim, procura entregar o produto, 

resíduo sólido reciclável, de forma que atenda à empresa. Já o síndico do 

Condomínio B não fiscaliza os resíduos. Ele busca criar uma cultura de coleta 

seletiva através de uma infraestrutura padronizada. Por isso suas ações de 

monitoramento estão mais voltadas à parte física do que nos resíduos. Para ele, a 

atividade de separação deve ocorrer apenas nos apartamentos, sendo de 

responsabilidade dos moradores. No último caso, o responsável pelo  condomínio C 

também é o executante da coleta. Assim, como responsável ele deve receber os 

relatórios da empresa, analisar pontos de melhoria e traçar ações. Como 

executante, ele coloca as ações em prática. O projeto de coleta seletiva onde um 

funcionário da limpeza é ao mesmo tempo o responsável e executante é único para 

a empresa. Não conta com a participação dos condôminos e ainda assim a empresa 

considera um projeto de sucesso pela qualidade dos resíduos que recebe.  

4.2.5 Fatores de sucesso do programa de coleta seletiva nos 

condomínios estudados 

Perguntados que fatores impactavam no sucesso e continuidade do programa da 

coleta seletiva, os coordenadores do programa de coleta seletiva abordaram três 

aspectos. A síndica do condomínio A respondeu da seguinte maneira: 

“[...] você gostaria de saber a verdade ou prefere que a resposta seja politicamente 

correta? O fator que motiva meus funcionários a continuarem trabalhando com a 

coleta seletiva é a renda extra que a coleta seletiva gera [...]”.  
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A percepção foi bastante parecida quando se compara a resposta do responsável do  

condomínio C. “[...] é importante contribuir para o meio ambiente e sabemos que 

trabalhando com a coleta seletiva isso se torna possível. Porém, a complementação 

da renda é fator decisivo para continuarmos com este projeto[...]”. 

Já para o síndico do Condomínio B o que impulsiona o programa é a consciência da 

importância dessas ações para a colaboração de um desenvolvimento sustentável. 

Ele acredita que podem contribuir de algumas maneiras para minimizar os impactos 

negativos gerados. E a coleta seletiva é uma dessas formas. Durante toda a 

entrevista ele deixou claro que desde a implantação da coleta, à forma de motivar os 

funcionários o discurso utilizado era este citado acima. 

Porém, fator destacado por todos os responsáveis é que a gestão poderia ocorrer de 

forma mais integrada com os moradores. Para isso foi consenso entre eles que o 

contato individualizado, porta a porta com cada morador poderia trazer ganhos para 

e envolvê-los de forma mais efetiva na colaboração com o programa de coleta 

seletiva. 

Percebem-se aqui basicamente dois fatores motivacionais: o fator financeiro e a 

consciência ambiental existente nos coordenadores. O segundo fator parece afetar 

mais os coordenadores do programa, já o fator financeiro está altamente relacionado 

aos funcionários que realizam a separação, independente se há ou não separação 

prévia nos apartamentos.  
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4.3 Análise dos relatórios de acompanhamento 

Os dados abaixo fazem parte dos relatórios emitidos pela empresa e por 

informações coletadas junto aos coordenadores internos do programa de coleta 

seletiva. 

Nele serão relacionados os seguintes fatores: 

• Quantidade de material coletado; 

• Preço médio pago ao condomínio; 

• Total (em reais) recebido no período em que os dados foram coletados; 

• Quantidade de apartamentos; e, 

• Quantidade estimada de habitantes do condomínio. 

Tabela 1 - Dados gerais da coleta seletiva por condomínio 

  

Quant. 
Coletada 
(KG) 

Média 
de preço 
do 
resíduo 
(R$/KG) 

Valor 
recebido 
(R$) 

Quant. 
de ap. 

Média 
estimada 
de 
pessoas 
por ap. 

Quant. 
estimada 
de 
moradores 

Quant. 
estimada de 
resíduos por 
morador 

Condomínio A 4728 0,041648 196,91 180 3 540 8,76 

Condomínio B 2071 0,02 41,42 96 3 288 7,19 

Condomínio C 2101,5 0,070802 148,79 324 3 972 2,16 

        Período de coleta de 
dados: Junho/2011 a Novembro/2011 

   

 

De acordo com os dados relacionados na tabela acima, foi possível elaborar alguns 

gráficos representativos para este estudo.  
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Figura 8 - Quantidade de resíduos sólidos coletados por condomínio 

 

O gráfico acima representa a quantidade, em quilogramas, coletada por cada 

condomínio pesquisado. É possível perceber que o condomínio A coletou cerca de 

50% a mais de resíduos sólidos recicláveis que os demais condomínios, mesmo 

possuindo menor número estimado de moradores. 

 

 
Figura 9 - Quantidade estimada de resíduos sólidos coletados por cada morador 
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Em conjunto com os coordenadores do programa de coleta seletiva, levantou-se a 

quantidade de apartamentos e a quantidade de moradores que habitava cada 

residencial. A primeira informação foi obtida sem algum entrave. Porém, quando 

perguntados a quantidade exata de condôminos nenhum dos entrevistados sabia 

responder. A empresa, os síndicos e os funcionários dos condomínios estimam que 

em média cada apartamento possui três moradores. Com essa média foi possível 

construir o gráfico acima.  

Inicialmente não era possível concluir que o condomínio A realiza a maior coleta em 

termos quantitativos olhando apenas a figura 6. Porém, quando comparado a figura 

7 percebe-se que a quantidade de resíduos gerados e coletados por morador é bem 

mais alta que nos demais condomínios. 

O gráfico a seguir relaciona cada condomínio com o valor, em reais, recebido: 

 
Figura 10 - Gráfico comparativo dos valores arrecadados por condomínio com a coleta seletiva 

 

Aqui é possível perceber que há uma ruptura no padrão que os dados vinham 

seguindo. A quantidade e média de resíduos sólidos coletados por morador são 

maiores no A que nos demais condomínios. Já o valor recebido é maior no  

condomínio C. A discrepância ocorre pois o valor médio pago ao  condomínio C é 

três vezes mais alto que o valor pago ao A. Ao ser questionada a empresa explicou 

que o valor se deve a forma de entrega dos resíduos. Quanto mais separados e de 

acordo com o tipo de material entregue, maior o valor recebido pelo condomínio.  

Assim a empresa disponibilizou a tabela de preços por tipo de produto paga aos 

condomínios: 
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Tabela 2 - Tabela de preços por produto 

Produto Valor 
atual

Ferro  R$ 0,02 
Garrafa  R$ 0,02 
Misto  R$ 0,02 
Papel 
Misto

 R$ 0,03 

Papel 
Branco

 R$ 0,04 

Papelão  R$ 0,04 

Tetra Park
 R$ 0,04 

Jornal  R$ 0,05 
Pet  R$ 0,10 
Seda  R$ 0,10 
Alumínio 
latinha

 R$ 1,00 

 

 

A tabela aponta os principais resíduos coletados e reembolsados pela empresa aos 

condomínios. Alumínio latinha são as latas de refrigerante, cerveja e sucos. Ferros 

normalmente são partes de ouros produtos e separados destes para serem 

reciclados. Garrafas abrangem os recipientes de vidro. Jornal, papel branco, papel 

misto, papelão pet e tetra pak, são termos comuns e facilmente entendidos. Já o 

misto, pode ser entendido por todos os materiais citados. É a forma como é coletado 

pela RB Ambiental. 

Cabe analisar então a porcentagem relativa a cada produto enviada à reciclagem 

por condomínio. Seguem os gráficos que abordam a proporção de cada material 

coletado por condomínio: 

No Condomínio B a coleta se dá basicamente por resíduos mistos. 
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Figura 11 - Distribuição de resíduos coletados – Condomínio A 

 

No Condomínio A, a presença de resíduos sólidos também representa grande parte 

do que é enviado à empresa, porém, percebe-se que há a separação do papelão. 

Afetando positivamente o valor recebido com a coleta ao final de um período. 

 
Figura 12 - Distribuição de resíduos coletados – Condomínio  C 

 

No condomínio C ocorre o contrário do que foi visto nos demais condomínios. 80% 

do resíduo entregue à RB Ambiental é formada de papelão, ficando com apenas 7% 

de resíduos sólidos recicláveis misto. Como responsável pelo programa é a mesma 

pessoa que executa a separação, o valor arrecadado é reembolsado pelo mesmo. 
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Sendo fácil entender porque neste condomínio o comportamento é diferenciado dos 

demais. 

O Condomínio B assim como o Condomínio A não focam na separação dos resíduos 

por tipo. Todos os materiais recicláveis são entregues no mesmo bag, sendo 

considerado “misto”. Isto impacta diretamente dos valores arrecadados por cada 

condomínio. 

 
Figura 13 - Proporção de cada produto por condomínio 

Ao separar os resíduos, o  condomínio C tem maior ganho financeiro que os demais 

condomínios que basicamente trabalham com materiais mistos. 
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Figura 14 - Gráfico comparativo entre os condomínios estudados 

 

Conclui-se destes relatórios que a quantidade de condôminos não foi relevante para 

aumentar, em termos quantitativos, os resíduos sólidos recicláveis gerados pelo 

condomínio. Os gráficos mostram que não é o condomínio que possui maior número 

de moradores que mais coleta, embora tenha o maior potencial. No caso, o 

condomínio C possui mais condôminos, mas quem produz mais resíduos sólidos é o 

condomínio A. Não foi possível analisar a renda familiar para discutir outros motivos 

encontrados na literatura. 

Com os dados também é percebido que o Condomínio A, mesmo que colete mais 

resíduos que os demais, não é o residencial que mais arrecada financeiramente com 

a coleta seletiva. Isso se deve á separação que ocorre, em grande parte, apenas 

pelos moradores. Quanto mais separados os resíduos são entregues à empresa, 

maior é o valor recebido pelo condomínio. É o caso do condomínio C.  
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral deste estudo foi analisar os fatores que impactavam na coleta 

seletiva em condomínios de Águas Claras. Para isso, foram estabelecidos dois 

objetivos específicos: Descrever a metodologia do programa de coleta seletiva 

aplicado e analisar as variáveis que impactam no volume do material coletado. 

Com a metodologia descrita, foi possível perceber que é relevante tanto para a 

empresa quanto para o condomínio a existência de um processo padronizado. Em 

dois dos três condomínios analisados, a metodologia foi aplicada de forma similar, 

diferindo apenas no Condomínio C. Para os dois condomínios onde o método foi 

aplicado completamente, percebeu-se que implementar novas rotinas exige um 

esforço, sendo que ao possuir um modelo, o entendimento é mais facilmente 

absorvido pelo coordenador do programa, que consegue repassar com mais 

facilidade aos funcionários que operacionalizam a coleta seletiva. O que contrapõe a 

colocação de Bringhenti (2004), dado que ela acredita que as iniciativas de coleta 

seletiva no Brasil ainda tem caráter informal. 

Com o entendimento da metodologia também foi visto que o monitoramento e 

controle dos resíduos gerados possuem alto valor agregado, já que é por meio deste 

processo que os coordenadores de projeto são conscientizados quanto à qualidade 

e quantidade do seu material e assim podem agir para otimizar o programa de coleta 

seletiva. Não se pode dizer o mesmo para os condôminos. Durante o projeto, 

percebeu-se que há baixa participação e envolvimento dos condôminos com o 

projeto.Para Silva e Leite (2001) isto pode ser explicado pelo fato de que a vida nas 

grandes cidades não propicia a interatividade entre os indivíduos o que desvincula 

os mesmos do seu entorno e acarreta na falta de compromisso com a preservação e 

a qualidade do ambiente. Agregando negativamente a essa colocação de Silva e 

Leite houve poucas ou incipientes ações dos responsáveis quanto ao envolvimento 

dos moradores. Conclui-se que isso ocorre porque o trabalho de conscientização 

exige maior esforço relativo à educação ambiental aos condôminos, monitorá-los 

traria maior desgaste ao responsável do programa, e , a mudança de hábitos é algo 

de longo prazo. Vilella (2001) aborda, como citado anteriormente que “Convencer as 

pessoas sobre a importância de sua contribuição individual na solução de problemas 

cuja escala extrapola o seu cotidiano para garantir um futuro sustentável é tarefa de 
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longo prazo”. Em suma, conscientizar apenas o corpo funcional é mais rápido e fácil 

que conscientizar um condomínio inteiro. Em conjunto à realização de atividades 

que gerem maior conscientização, segundo já abordados por Theodoro et al (2004) 

o aparato legal é uma poderosa ferramenta de transformação da sociedade. Ou 

seja, políticas públicas aliadas às iniciativas desenvolvidas pela empresa, dentre 

outras ações, seriam de fundamental importância para acelerar o processo de 

transformação social. Esta aceleração tem impacto direto no volume de material 

coletado pois é conseqüência de uma sociedade mais consciente. 

Como exemplo, no condomínio C, onde apenas os funcionários estão envolvidos 

com o programa, a qualidade do material é superior aos demais. Mas a quantidade 

não é explorada conforme a potencialidade que o condomínio apresenta, tendo em 

vista que é o condomínio mais populoso e nem por isso o que mais coleta. 

Antes da implantação do programa de coleta seletiva, ao questionar os síndicos 

acerca dos fatores que os levava a implantar este sistema, foi consenso a 

insatisfação com a presença de catadores e carroceiros nas proximidades do 

residencial. Isto é percebido no estudo de Campos (1994) quando cita que a força 

motriz de programas de coleta seletiva aplicados nos condomínios são os catadores 

e carroceiros. Isto porque nas entrevistas muito foi falado da inconveniência de tê-

los coletando os resíduos recicláveis e que a implantação do sistema de coleta por 

uma empresa privada aumentava a segurança e bem estar dos moradores ao 

afastá-los do condomínio.  

Com o projeto em andamento, buscou-se analisar como se dava a gestão em cada 

condomínio. Relacionando a gestão ao condomínio de maior êxito em quantidade, O 

condomínio A, percebe-se que as práticas de gestão como o foco dado nos 

funcionários como peças-chave do programa impactaram positivamente no resultado 

do condomínio. Para que isto ocorresse, fica clara a divisão de tarefas onde a 

síndica implanta o sistema, instrui os colaboradores, monitora a quantidade e 

qualidade através de informações recebidas da empresa, os orienta e os 

recompensa financeiramente pelo desempenho obtido. Não atrelar o valor financeiro 

ao esforço dos funcionários ocasiona menor envolvimento dos funcionários com o 

programa e, consequentemente, pior desempenho quantitativo e qualitativo dos 

materiais enviados à empresa como visto no condomínio B. Este é o ponto mais 

relevante abordado no estudo, a coleta seletiva, para trazer ganhos a curto prazo 
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pode ser estimulada por meio financeiro, como é possível perceber durante todo os 

estudo.  

Outra vez vale ressaltar a importância de atividades de monitoramento e controle. O 

valor agregado é positivo tanto para a empresa que recebe mais e melhores 

resíduos recicláveis como para o condomínio, que conta com funcionários mais 

motivados pela complementação da sua renda e interessados no sucesso do 

sistema de coleta, como é o caso do Condomínio A e do  C. 

Ao analisar as ações implantadas pelo condomínio, foi possível reunir um conjunto 

de boas práticas e explicitar no estudo, o que também era objetivo  

Em suma, os objetivos deste trabalho foram alcançados. Ocorreu um entrave 

associado ao último objetivo que visava analisar o impacto da consciência dos 

condôminos para a implantação do programa. As informações não puderam ser 

levantadas a pedido dos responsáveis pois acreditavam que a presença de um 

pesquisador seria fator de insatisfação para os condôminos ou, no caso do 

condomínio  C, os condôminos nem chegam a fazer parte do programa de coleta 

seletiva implantado. Porém, como concluído ao longo do projeto, a quantidade de 

moradores não resultou em maior quantidade de resíduos sólidos recicláveis 

coletados. Porém, é possível que ao adquirirem maior consciência ambiental 

impactos no volume da coleta seletiva sejam sentidos pela empresa, coordenadores 

e funcionários. A comparação entre os discursos do síndico e condôminos quanto ao 

envolvimento destes com o programa geraria ganhos ao promover o confronto e 

levantar mais ações que viabilizem e otimizem programas de coleta seletiva.  

Quanto às sugestões de melhoria que poderiam ser abordadas, elaborou-se um 

quadro-resumo com os principais pontos positivos e negativos vistos em cada 

condomínio. Segue abaixo:  
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Condomínio Positivos Negativos

A

* Utilização da metodologia da empresa;
* Controle de resíduos a partir dos 
relatórios recebidos pela empresa;
* Divisão das tarefas entre responsável e 
executantes do Programa de Coleta 
Seletiva;
* Proximidade entre síndica e 
funcionários;
* Orientação dos funcionários quanto aos 
resíduos utilizando-se do relatório da 
empresa;
* Destinação do recurso arrecadado com 
a coleta para os funcionários.
* Abertura para receber feedbacks quanto 
à gestão e possiveis melhorias.

* Informações contidas no relatório não 
disponibilizadas aos condôminos;
* Falta de iniciativas para envolver e 
conscientizar os condôminos;
* Baixa qualidade dos resíduos recicláveis.

B

* Adequada caracterização para 
armazenamento do resíduo reciclável;
* Desenvolvimento de outras iniciativas de 
responsabilidade ambiental(coleta de óleo 
de cozinha e redução do uso da água)

* Inutilização do relatório dispobilizado pela 
empresa;
* Informações contidas no relatório não 
disponibilizadas aos condôminos;
* Não há monitoramento tampouco 
orientação dos resíduos encaminhados à 
empresa;
* Orientação aos funcionários restrita à 
parte da infraestrutura;
* Falta de iniciativas para envolver e 
conscientizar os condôminos;
* Baixa qualidade dos resíduos recicláveis.
* Pouca abertura do síndico para falar em 
sua gestão e melhorias no programa;
* Destino do recurso arrecadado com a 
coleta seletiva não utilizada como 
benefício aos funcionários;

C

* Utilização do relatório da empresa para 
agregar financeiramente à coleta seletiva;
* Resíduos de qualidade encaminhados à 
empresa;
* Envolvimento de funcionários voluntários 
no programa de coleta seletiva.
* Destino do recurso arrecadado 
diretamente ligado à produtividade do 
funcionário.

* Baixa capacitação técnica do 
responsável pelo projeto;
* Falta de visão gerencial para aumentar o 
volume de resíduos coletados;
* Falta de iniciativas para envolver e 
conscientiar os condôminos;
* Não há o apoio institucional do 
condomínio.

Resumo dos principais pontos visualizados em cada condomínio

 
Figura 15 - Quadro resumo dos principais aspectos positivos e negativos da coleta seletiva em cada 

condomínio 

 

Quanto aos pontos positivos apresentados pelos condomínios, tem-se em comum 

entre eles basicamente a utilização do relatório recebido pelos condomínios A e  

condomínio C e a destinação do recurso arrecadado aos funcionários. Cabe 
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observar que no caso do condomínio  C este fator impacta diretamente no foco que 

dá ao trabalho, a separação dos resíduos, seu valor arrecadado e a motivação em 

continuar o programa de coleta seletiva. O complemento de renda também é fator 

motivador no condomínio A, mas, como o valor arrecadado é destinado a um grupo 

de funcionários que inicialmente dividiam por igual, o valor por funcionário é menor 

que o arrecadado pelo funcionário da limpeza do  condomínio C.  

Quanto ao condomínio B, este é um ponto negativo, já que o valor arrecadado é 

destinado a festa de final de ano do condomínio e não tem impacto motivacional nos 

funcionários da limpeza responsáveis pela execução do programa de coleta seletiva 

no condomínio. È possível concluir isto a partir do gráfico da quantidade coletada de 

resíduos por condomínio. O Condomínio B é o que trabalha com menor volume de 

resíduos.  

Percebe-se novamente que os Condomínios A e C obtiveram mais sucesso que B. 

O principal fator que os difere de C é a remuneração pelo programa de coleta 

seletiva. 

Os demais pontos positivos se complementam e poderiam gerar um Guia de 

melhores práticas, formulado pela empresa para atuar junto aos condomínios 

auxiliando a gestão do programa pelo responsável. 

A utilização da metodologia padronizada sugerida pela empresa é um ponto forte da 

organização. Primeiro por ser seguida por dois, dos três condomínios pesquisados e 

em segundo por já ter sido citada como facilitadora para implantação do programa. 

Isto se contrapõe à Campos (1994), quando ele aborda que é a má qualidade dos 

serviços de coleta seletiva é um dos problemas. 

Quanto aos pontos negativos, é comum a todos os condomínios a falta de 

envolvimento e conscientização dos condôminos no programa de coleta seletiva. A 

síndica do condomínio A e o síndico do condomínio B destacaram que este foi um 

dos pontos falhos da sua gestão, O resultado disso pode ser sentido mais 

fortemente no condômino B no volume dos seus resíduos. O síndico esperava que 

as atividades de separação dos resíduos fossem feitas apenas nos apartamentos. 

No Condomínio A, o que contornou a situação foi a atuação da síndica junto aos 

funcionários. Ao implementar um sistema de recompensa para os funcionários de 

acordo com o desempenho deles no programa, criou motivação aos mesmos para 

que dessem continuidade ao programa. Percebe-se que são necessárias ações, em 

todos os condomínios que eduquem e conscientizem seus moradores, como muito 
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discutido por Jacobi (2003), esta postura passiva se deve a falta de informação, 

consciência ambiental e hábitos arraigados da não participação e envolvimento em 

práticas comunitárias. É por meio da educação que as pessoas se transformam e 

passam a ser co-responsáveis para o desenvolvimento sustentável. 

Além das ações sugeridas de elaboração de manual de boas práticas e da educação 

dos condôminos para gerar conscientização e conseqüentemente, por meio dos 

pontos negativos é importante reiterar a relevância da metodologia padronizada para 

a simplificação e facilidade de aplicação do programa de coleta em condomínios. Em 

relação à responsabilização do síndico ou funcionário interno para gerenciar o 

programa de coleta seletiva dentro do condomínio, fazendo o papel de promover e 

monitorar o programa, é importante que este tenha mais visibilidade no condomínio, 

sendo o papel do síndico mais adequado que o do funcionário da limpeza como 

responsável. Isto porque a baixa capacitação técnica deste não permite visão 

gerencial do programa, como a necessidade de envolver atores importantes como 

os condôminos, por exemplo. Corroborando o que Bringhenti (2004) acredita ser um 

dos grandes problemas da coleta seletiva no Brasil hoje, a capacitação técnica. 

 

O trabalho buscou analisar variáveis que impactam no sucesso de programas de 

coleta seletiva em condomínios residenciais segundo as considerações de 

metodologia, gestão dos responsáveis pelo programa e da consciência dos 

condôminos. Devido às limitações citadas recomendam-se estudos que analisem 

mais afundo a existência da consciência ambiental em moradores, assim como os 

fatores renda, nível de escolaridade e formas alternativas de conscientizar a 

população de forma a garantir programas mais eficazes de coleta seletiva. Ou ainda 

pesquisas quantitativas que analisem mais afundo os fatores levantados no estudo. 
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6 APÊNDICES 

6.1 Apêndice A – Entrevista Semi-estruturada da Empresa 

Roteiro Empresa 

Perspectiva método de trabalho 

• Existe uma metodologia formalizada e padronizada? 

• Nos dois casos (condomínio bem sucedido, condomínio mal sucedido), o 

método de trabalho foi padronizado, igual? 

• Os dois condomínios permitiram a aplicação do método da maneira com a 

qual a metodologia prescreve? 

• Há quanto tempo o projeto está implementado em cada um dos condomínios? 

É possível dizer que o insucesso do condomínio A ou B se deve ao fator 

tempo aonde neste primeiro momento faz parte do processo de 

aprendizagem e maturidade da empresa quanto à criação de um hábito mais 

sustentável ou realmente o trabalho não foi bem sucedido? 

Perspectiva gestão/comunicação 

• Qual importância você vê no sindico para o sucesso deste trabalho? 

• Quais os fatores/ o que a gestão mais contribui para o sucesso ou fracasso 

da implantação do sistema de coleta seletiva? 

• Como que cada um desses fatores impactou em cada uma das empresas? 

(por ex: a ação x do síndico impactou de tal forma o sistema de coleta seletiva 

aplicado no condomínio) 
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• Qual a principal diferença na gestão do síndico A para o Sindico B em relação 

ao sistema de coleta seletiva aplicado aos condomínios?  

Perspectiva consciência ambiental condômino 

• Que motivação deu início a este trabalho? 

• Houve envolvimento/procura dos condôminos durante a execução do projeto? 

• Qual importância se vê nessa conscientização para os condôminos? 
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6.2 Apêndice B – Entrevista Semi-estruturada do Síndico 

Roteiro Síndico 

Perspectiva serviço 

• Como você avalia a qualidade do serviço prestado? 
• Você acredita que o projeto foi de sucesso ou insucesso? Que fatores você 

considera determinantes, em relação ao método de trabalho da empresa, 
para o sucesso ou insucesso do projeto? 

• Como isso foi aplicado ao longo do projeto?  

Perspectiva gestão/comunicação 

• Como você enxerga o seu papel na gestão desse projeto de implantação de 
coleta seletiva? E como isto aconteceu durante o projeto? 

• Como você avalia a efetividade do seu trabalho dentro deste projeto? 
• Como foi seu sistema de integração dos condôminos com o projeto? 

Perspectiva condôminos  

• Como você avalia a receptividade dos condôminos ao oferecer-lhes a 
implantação do sistema de coleta seletiva para o condomínio? 

• Você acredita que os condôminos estavam envolvidos com o projeto? Por 
quê?  
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6.3 Apêndice C – Entrevista Semi-estruturada com o Funcionário 

Roteiro Funcionário 

Perspectiva serviço 

• Como você avalia a qualidade do serviço prestado? A empresa dá o suporte 
necessário para que você execute sua função? 

• Algo, em relação a empresa, deveria ser alterado para atender às suas 
necessidades? 

Perspectiva gestão/comunicação 

• Como você enxerga o seu papel neste programa de coleta seletiva e o papel 
do síndico na gestão desse projeto de implantação de coleta seletiva? E 
como isto aconteceu durante o projeto? 

• Como você avalia a efetividade do seu trabalho dentro deste projeto? 
• O que te motiva a trabalhar com esse programa? 

Perspectiva condôminos  

• Como você avalia a receptividade dos condôminos para separar os resíduos 
no condomínio? 

• Você acredita que os condôminos estavam envolvidos com o projeto? Por 
quê?  

• Você teve alguma postura proativa para conscientizar os condôminos? 
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6.4 Apêndice D – Entrevista Semi-estruturada com os condôminos 

Roteiro Condômino 

Perspectiva serviço 

• Como você avalia a qualidade do serviço prestado? 
• Você acredita que o projeto foi de sucesso ou insucesso? Que fatores você 

considera determinantes, em relação ao método de trabalho da empresa, 
para o sucesso ou insucesso do projeto? 

• Como isso foi aplicado ao longo do projeto?  

Perspectiva Síndico 

• Como você enxerga e avalia a importância do síndico em relação a condução 
deste projeto?  

• Vocês estavam integrados com o projeto?  
• Houve alguma ação que proporcionasse este envolvimento? De que forma 

isso ocorreu? 

Perspectiva Consciência ambiental 

Qual é sua percepção quanto à implantação do sistema de coleta seletiva? 
De que forma você se envolveu com este projeto?  
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