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Resumo:
Atualmente, a população mundial vem gerando uma quantidade e variedade muito grande de
resíduos sólidos, provenientes de diversas atividades. Os restaurantes de fast-food, ou seja,
comida rápida, são um dos grandes geradores de resíduos sólidos descartáveis, dentre estes, o
papel e o plástico, gerados em grandes proporções. Nos últimos anos, o município de
Dourados/MS, vem se tornando a aposta de muitas redes de fast-food, sendo considerada uma das
cidades que mais se desenvolve no estado do Mato Grosso do Sul. Assim sendo, o objeto deste
estudo foi a franquia The Burgers, especializada em Burger & Grill, inaugurada em
Dourados/MS, no ano de 2015. Para propor o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS), foi realizado um diagnóstico de como se dá, atualmente, o manejo dos resíduos no The
Burgers. Os dados foram tratados de forma quali-quantitativa. A partir dos resultados adquiridos
com o levantamento de dados, foi elaborada uma proposta de PGRS, tendo como justificativa um
caminho adequado para o gerenciamento de seus resíduos, proporcionando à empresa atender à
legislação vigente, além de garantir vários benefícios particulares, contemplando também a
sociedade e o meio ambiente.
Palavras chave: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), Resíduos Sólidos,
Coleta Seletiva, Educação Ambiental.

Proposal for implementing a plan of a solid waste management at
The Burgers restaurant- Dourados unit – MS
Abstract
Currently, the world population has been generating a very large amount and variety of solid
waste from various activities. Fast-food restaurants are one of the great generators of disposable
solid waste in large porportions, among them we mention paper and plastic. In recent years, the
municipality of Dourados/MS, has become the bet of many fast food chains, for being considered
one of the developing cities in the state of Mato Grosso do Sul. For this reason, the object of this
study was the ‘The Burgers’ franchise, specialized in burger & grill, opened in Dourados/MS, in
2015. In order to propose the Solid Waste Management Plan (PGRS), a diagnosis was made on
how the waste management is currently handled at The Burgers. The data were treated
qualitatively and quantitatively. From the results of the data collection, a proposal of PGRS was
elaborated, aiming the adequate way for the residues management , guiding the company for the
current legislation, besides guaranteeing several particular benefits, including society and the
environment.
Key-words: Solid Waste Management Plan (PGRS), Solid Waste, Selective Collection,
Environmental Education.

1 Introdução
Conforme Mano et al. (2010), para garantir as condições de existência das futuras
gerações, sem deixar de atender às necessidades das atuais, deve haver um compromisso
entre os setores industriais e a sociedade em relação às práticas de produção e de
consumo. Antes do descarte dos resíduos sólidos, deve-se fazer o seu gerenciamento de
modo a avaliar o seu potencial de redução, reutilização e reciclagem.
Para tanto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305 de 02
de agosto de 2010, estabelece a classificação dos resíduos sólidos, considerando dois
aspectos: a origem e a periculosidade.
Pelo fato dos resíduos terem origens e características diferentes, há a necessidade de
tratamento e destino de maneira específica para cada tipo. Surge então, o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), instrumento destinado a auxiliar os gestores
no gerenciamento destes resíduos, desde a sua geração até a destinação final segura,
visando preservar a saúde pública e o meio ambiente. O Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS) é um documento integrante do processo de licenciamento
ambiental, por meio do princípio da minimização (BRASIL, 2011
Para auxílio na instituição de um PGRS, se faz necessário o uso da educação ambiental,
como uma importante ferramenta para se reverter a problemática apresentada. Diante da
presente abordagem neste trabalho, apresenta-se a realização de uma Proposta de um
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PPGRS), para o restaurante fast-food The
Burgers – Unidade Dourados/MS.
Neste sentido, a realização deste trabalho propõe ao The Burgers, um meio de se tornar
referência na cidade de Dourados/MS no gerenciamento de resíduos e preservação
ambiental. Além de beneficiar a empresa com uma proposta de um PGRS, este trabalho
busca evitar que resíduos recicláveis gerados pela a empresa, sejam destinados ao aterro
sanitário, ocasionando a perda da matéria-prima e exercendo pressão sobre os recursos
naturais virgens, que se encontram cada vez mais escassos diante da intensa
industrialização.
2 Resíduos sólidos
Lixo é todo material inútil, posto em lugares públicos. Resíduo, é palavra adotada muitas
vezes para significar o que ‘sobra’ no processo produtivo, geralmente na indústria. É
nesse sentido, que a definição dada ao termo resíduo pela Associação Brasileira de
Normas e Técnica – ABNT (1993, p.5) é: “material desprovido de utilidade pelo seu
possuidor”.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) estabeleceu que a gestão e o
gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil deverá ser realizada pela seguinte ordem de
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada. Isso significa que somente
poderão ser enviados aos aterros sanitários os rejeitos, ou seja, resíduos que, depois de
esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a
disposição final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).
2.1 A problemática dos resíduos sólidos
Conforme Mano, Pacheco e Bonelli (2005), o problema do acúmulo do lixo surgiu quando
o ser humano trocou o nomadismo pelo modo de vida sedentário, o que gerou a
necessidade de destinar o lixo em lugares afastados de seu ambiente aglomerado. Neste
sentido, o desenvolvimento econômico traz um preço embutido nos hábitos e costumes
sociais, na qualidade de vida, no crescimento e ampliação do nível de renda e consumo.

Tal fator, associado ao crescimento desordenado das cidades devido o êxodo rural, agrava
os problemas urbanos (SALGADO; CANTARINO, 2006).
O agravante é que grande parte desses resíduos é constituído por matéria-prima que
poderia estar sendo reinserida no processo produtivo, como é o caso dos materiais
recicláveis, e também por matéria orgânica, basicamente alimentos que, devido às más
condições de armazenamento e ao desperdício, tanto no preparo quanto no consumo,
acabam por virar lixo ao invés de transformar-se em compostos orgânicos (ABES, 2000,
p. 6).
2.2 Gerenciamento de resíduos sólidos comerciais
Conforme Oliveira et al. (2007), o adequado é gerenciar o resíduo sólido na sua origem,
favorecendo a promoção de um resíduo de qualidade, quase pronto para o destino final.
Isto dá evidência do compromisso que o gerador tem em relação ao meio ambiente. Para
o sucesso de um PGRS, é de extrema importância o cuidado com a fonte geradora. Ela
deve possuir noções de educação ambiental que sejam amplamente fornecidas a todos os
geradores envolvidos, ou seja, é necessário que o gerador saiba qual a ação que estará
provocando se descartar de forma incorreta o resíduo gerado. A redução na fonte é uma
eficiente forma de melhorar o gerenciamento de resíduos.
Os resíduos sólidos gerados em restaurantes, enquadrados como resíduos de serviços
urbanos (RSU), em grande parte, são resíduos orgânicos. Porém, não se descarta a geração
de papel, plástico e metal em grande quantidade. No gerenciamento integrado dos RSU,
é fundamental considerar os seguintes fatores: número de habitantes no município; poder
aquisitivo da população; condições climáticas; hábitos e costumes da população; nível
educacional (GIPPI, 2001).
2.3 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
Conforme Brito (2012), o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos aponta e descreve
as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observando suas características e riscos
nos estabelecimentos, considerando aspectos como geração, segregação,
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final,
assim como ações de proteção à saúde e ao meio ambiente. O plano ainda dá condições
de implantação e acompanhamento das ações.
O PGRS visa melhorar a relação dos indivíduos com o meio ambiente no qual a empresa
está inserida. Alguns benefícios podem ser financeiros ou pessoais, ambos os ganhos são
positivos para a implantação do plano. Ressalta-se que para um PGRS ter sucesso em sua
aplicação, é expressamente necessária a manutenção constante do plano, por meio da
melhoria contínua. É necessário, também, implementar alguns programas que visam
contribuir para a consolidação do PGRS e garantir seu correto funcionamento.
2.4 Gerenciamento de resíduos sólidos em restaurante de fast-food
As projeções indicam que, em 2075, a população mundial pode chegar a 9,5 bilhões de
pessoas, o que significa um aumento de aproximadamente três bilhões de pessoas em
relação à população mundial atual. Atualmente, são produzidos em torno de 4 bilhões de
toneladas de alimentos por ano. Porém, estima-se que entre 30–50% de toda a comida
produzida no mundo (1,2–2 bilhões de toneladas) seja transformada em resíduos sólidos.
Portanto, políticas sociais, econômicas e ambientais precisam ser construídas hoje para
garantir a sustentabilidade no futuro (IMECHE, 2013). Os resíduos sólidos gerados em
restaurantes de fast-food são divididos em duas categorias: orgânicos e inorgânicos.
Neste sentido, o gerenciamento adequado de resíduos em restaurantes de fast-food
garantem diversos benefícios, tanto para a empresa, como para seus colaboradores e para
o meio ambiente.

3 Proposta de elaboração e implementação do plano de gerenciamento de resíduos
sólidos no The Burgers
3.1 Diagnóstico preliminar
A elaboração do diagnóstico preliminar do gerenciamento dos resíduos sólidos no The
Burgers (TB), objetiva realizar um levantamento quali-quantitativo dos resíduos sólidos
gerados pelos colaboradores e clientes, a fim de determinar o destino final a ser dado aos
mesmos, embasando a implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para
a empresa. Os dados coletados devem ser analisados, gerando documentos à empresa
acerca de suas características, através de gráficos, tabelas e descrição propriamente dita.
Também é importante na determinação do destino de seus resíduos sólidos.
3.1.1 Análise dos dados
O The Burgers (TB) é uma franquia especializada em Burger & Grill que ainda não possui
uma estrutura que possibilite o atendimento à legislação ambiental vigente. O diagnóstico
inicial se deu inicialmente através de visita in loco, onde se identificou a ausência da
coleta seletiva, assim como a ausência da estrutura necessária para a realização correta a
mesma. Ressalta-se que na região onde a empresa está localizada, também não há um
serviço de coleta seletiva realizado pela prefeitura, ocasionando, assim, em um desleixo
por parte dos cidadãos e das empresas localizadas na região.
De modo a visualizar a atual situação da produção e manejo destes resíduos, desde o
momento do descarte interno até a destinação final, foi realizado um levantamento da
estrutura física dos coletores de resíduos, assim como as práticas internas utilizadas pelos
colaboradores da empresa, em relação ao seu descarte. Para o diagnóstico inicial, foram
definidos seis setores da empresa aonde se encontravam os coletores de resíduos, sendo
estes definidos da seguinte forma: I setor – cozinha; II setor - salão 1º piso; III setor –
salão 2º piso; IV setor – área restrita; V setor – toaletes e VI setor – área externa.
Setor
Cozinha

Salão 1º Piso

Salão 2º Piso

Área Restrita

Descrição
A cozinha do TB é equipada com vários aparelhos necessários para o
preparo de alimentos característicos de fast-food. No interior da cozinha,
se encontram disponíveis cinco coletores de resíduos, destinados para
todos os tipos de resíduo (exceto óleo). O óleo resultante da fritadeira do
TB é recolhido por uma empresa que faz o uso ambientalmente correto
deste resíduo. Observa-se, no entanto, que não há uma separação de
material reciclável do material não reciclável e, consequentemente, notase a ausência de coletores específicos para estes resíduos.
O salão do 1º piso do TB, corresponde à um espaço onde se concentram
18 mesas com capacidade para atender aproximadamente 74 pessoas.
Além do atendimento aos clientes, ainda no 1º Piso, há o espaço kids para
as crianças. Neste setor, são destinados apenas dois recipientes para a
coleta de resíduos gerado no local, sendo um localizado ao lado da porta
de entrada principal e outro localizado no interior do caixa do TB.
O salão do 2º piso do TB concentra 20 mesas com capacidade para atender
aproximadamente 94 pessoas, sendo divido em área interna e área externa.
Neste setor, são destinados dois coletores de resíduos, sendo um
localizado abaixo da pia de higiene das mãos e o outro localizado no
interior da choperia.
A área restrita do TB corresponde ao local onde se faz a destinação das
bandejas com todos os resíduos gerados pelos clientes, ou seja, grande
parte dos resíduos são destinados para a área restrita, onde vêm a serem
separados em orgânicos e secos. Também pela a área restrita se dá ao
acesso à dispensa e cozinha do TB. Neste setor, se disponibilizam três
coletores de resíduos, sendo um destinado para coletar lenços de papel da
pia de higiene das mãos, um destinado ao resíduo seco e o outro destinado
para os resíduos orgânicos. O TB disponibiliza para seus clientes dois

Toaletes

toaletes para higiene, sendo estes, masculino e feminino. Também
disponibiliza para seus colaboradores dois toaletes, masculino e feminino.
Assim, em ambos, estão dispostos oito coletores de resíduos. De maneira
geral, o principal resíduo gerado nestes é o papel.
A área externa do TB é onde está localizado o estacionamento privativo.
Na área externa também se encontra o coletor geral de resíduos,
especificamente um contêiner, onde é destinado todos os resíduos
acondicionados, afim de armazenar por um curto período de tempo até a
sua coleta pelos agentes de limpeza pública. Além do contêiner, há um
contentor para a coleta de resíduos.

A área externa do TB é onde está localizado o estacionamento privativo.
Na área externa também se encontra o coletor geral de resíduos,
especificamente um contêiner, onde é destinado todos os resíduos
acondicionados, afim de armazenar por um curto período de tempo até a
sua coleta pelos agentes de limpeza pública. Além do contêiner, há um
contentor para a coleta de resíduos.
Fonte: Dados da pesquisa (2016)
Quadro 1 – Diagnóstico Inicial
Área Externa

3.1.1.7 Separação e pesagem dos resíduos gerados
A separação e pesagem dos resíduos gerados no TB ocorreu durante os dias 16/11/2015
até o dia 22/11/2015, (exceto o dia 17/11/2015, devido não ocorrer funcionamento),
assim, concluiu-se uma semana de pesagem dos resíduos.
O período em que ocorreu a separação dos resíduos corresponde ao horário de
funcionamento da empresa, ou seja, das 18:00 às 23:30 (segunda à quinta) e das 18:00 às
00:00 (sexta à domingo). Ressalta-se que não foram pesados os resíduos gerados no
período matutino e vespertino, sendo este período destinado para o preparo dos alimentos
disponíveis no cardápio do TB. A não pesagem destes resíduos, se deve ao fato da geração
destes, não serem de grande proporção e, por fim, não interferirem significativamente nos
dados da pesagem geral.
No primeiro dia de separação e pesagem dos resíduos, foram selecionados os coletores a
ser identificados por tipo de resíduo que seria descartado. Assim, ficou compreensível à
todos os envolvidos como seria o descarte dos determinados resíduos em cada coletor.
No final de cada dia de separação foram coletados todos os resíduos acondicionados e
destinados para uma avaliação e separação daqueles que estivessem fora do seu
acondicionamento apropriado. Assim, após avaliação completa, os resíduos foram
pesados e os registros anotados.
Os resíduos orgânicos foram pesados e em seguida foram armazenados para serem
destinados à alimentação de animais. Aos demais resíduos, após a sua pesagem, foram
destinados ao contêiner apropriado para acondicionar todos os resíduos do TB.
3.1.1.8 Dados relativos à pesagem dos resíduos
Após o período de pesagem dos resíduos gerados pelo TB, elaborou-se tabelas com a
respectivas pesagens dos resíduos em dia, semana, mês e ano. Assim, a Tabela 1
representa a quantidade gerada de resíduos pelo TB diariamente, correspondente ao
período no qual foram aplicadas a separação e pesagem dos mesmos.
Pode-se afirmar que a geração diária de resíduos no TB apresenta uma oscilação entre os
dias de semana e aos dias de final de semana, sendo este último, o período de maior
geração de resíduos, devido a uma maior quantidade de clientes. Observa-se, ainda, entre
os resíduos recicláveis, a geração de plástico e papel em maiores proporções. A geração
do papel é proveniente, principalmente, pelos dispostos sobre as bandejas, utilizadas para
o fornecimento dos pratos e lanches aos clientes, além do seu uso para a higiene.

A composição do plástico está ligada em maior aspecto aos copos de refrigerante
utilizados pelo TB. Estes copos estão diferenciados pela sua quantidade em ml, podendo
ser de 300ml, 500ml ou 700ml. Gera-se também, plástico designado de embalagens de
produtos que são utilizados no preparo de alimentos.
Tabela 1. Quantidade de resíduos gerados no The Burgers (período de uma semana)
Resíduos
Segunda
3,5kg
Papel
0,4kg
Papelão
6,2kg
Plástico
0,2kg
Metal
0,5kg
Vidro
Total
20,3kg
Recicláveis
9kg
Orgânico
0,5kg
Rejeito
Total
10,8kg
Rejeitos

Terça
-

Quarta
4kg
1kg
8kg
100g
250g
25,4kg

Quinta
5kg
500g
4kg
350g
594g
21,6kg

-

12kg
100g
13,3kg

11kg
200g
10,4kg

Sexta
6kg
3kg
17kg
500g
800g
46,3kg

Sábado
6kg
3kg
14kg
600g
350g
44,7kg

Domingo
5kg
2kg
12kg
400g
200g
35,2kg

Total
29,5kg
9,9kg
61,2kg
2,1kg
2,6kg
105,3kg

18kg
1kg
27,3kg

20kg
800g
23,9kg

15kg
600g
19,6kg

85kg
3,2kg
88,2kg

*TRGS: 193,5kg
Fonte: Dados da Pesquisa (2016)
*TRGS – Total de resíduos gerados em uma semana.

O resíduo reciclável gerado em maior quantidade pelo TB é o plástico, correspondendo a
61,2kg gerados em uma semana. Em seguida, o resíduo orgânico, corresponde a 85kg
gerados por semana e, o papel, com a geração de 29,5kg.
4.1.2 Problemática do gerenciamento dos resíduos no The Burgers
Diante do diagnóstico inicial realizado no TB, verificam-se algumas irregularidades na
disposição final de alguns resíduos. A disposição de resíduos secos e orgânicos no mesmo
coletor é um exemplo, porém, embora haja uma separação considerável entre eles. A falta
de coleta seletiva no interior e exterior da empresa, ocasiona a perda de interesse dos
colaboradores em fazer a separação correta dos resíduos gerados.
O TB gera uma quantidade expressiva de resíduos recicláveis como papel e plástico, pois,
devido ser uma franquia de fast-food utiliza-se em grandes proporções estes materiais
para atender seus clientes. A falta de coleta seletiva dos resíduos gerados no TB ocasiona
a perda de valor dos resíduos recicláveis em seu reaproveitamento, sendo um fator
agravante, devido à pressão relacionada ao uso dos recursos naturais na cadeia de
produção atual.
4.2 Planejamento
A fase de planejamento é crucial para assegurar um PGRS eficaz que atue na correção de
situações prejudiciais ao meio ambiente e à saúde das pessoas e do meio ambiente.
Contudo, o planejamento visa minimizar os impactos negativos e aumentar os pontos
positivos em relação ao meio ambiente. O planejamento para o PGRS do TB deve seguir
as seguintes etapas: (1) definir seus objetivos; (2) determinar os procedimentos de manejo
de seus resíduos; (3) definir indicadores de desempenho; (4) desenvolver métodos de
capacitação para os envolvidos; (5) definir planos de ação, visando à melhoria contínua.
4.2.1 Objetivos do PGRS para o The Burgers
O objetivo geral do PGRS é gerenciar adequadamente os resíduos sólidos gerados pelo
The Burgers – Unidade Dourados/MS, visando proteger a saúde e o meio ambiente. Os
objetivos específicos são: adequação do The Burgers às normas e legislações vigentes;
desenvolver boas práticas relacionadas aos resíduos evitando riscos ambientais e
direcionar esforços para resolver problemas vinculados aos resíduos sólidos.

A seguir, será abordada cada etapa do Plano sugerido, como: os procedimentos de manejo
dos resíduos sólidos do The Burgers, os indicadores de desempenho para o
monitoramento do Plano e os programas que contribuem para a sensibilização e
capacitação dos envolvidos, como a coleta seletiva, por exemplo.
4.2.2 Manejo dos resíduos sólidos
É fundamental que todas as atividades realizadas no TB que estejam voltadas ao manejo
dos resíduos sólidos, estejam em conformidade com o que a legislação determina. Todas
as etapas do manejo precisam ser realizadas corretamente, pois, no final de todo o
processo, é possível saber se houve êxito no desempenho de todos os envolvidos.
4.2.2.1 Segregação
No estudo em questão sugere-se que a segregação dos resíduos sólidos seja dividida em
três grupos:
- Resíduos recicláveis: compostos por papel, papelão, vidro, metal e plástico.
- Resíduos comuns (rejeitos): compostos pelos materiais que não apresentam condições
boas à reciclagem.
- Resíduos orgânicos: compostos por matéria orgânica.
Recomenda-se que os colaboradores façam a segregação dos resíduos nos devidos
coletores designados para cada tipo de resíduo. Esta etapa é fundamental para um manejo
adequado, pois se ela não for realizada adequadamente, inviabiliza as etapas posteriores
do manejo dos resíduos sólidos. Assim, após os resíduos serem segregados corretamente
pelos colaboradores, conforme seu tipo, dar-se-á prosseguimento à etapa de
acondicionamento.
4.2.2.2 Identificação e acondicionamento dos resíduos
Este procedimento se trata de identificar os sacos plásticos dos diversos tipos de resíduos,
através de adesivos com símbolos dos grupos de resíduos, favorecendo o correto
manuseio.
No TB, sugere-se que haja coletores de resíduos em pontos estratégicos, facilitando o
acesso à todos da empresa, com identificação para “resíduos comuns”, para os “resíduos
recicláveis” e para os “resíduos orgânicos”.
O acondicionamento dos resíduos sólidos é uma etapa de manejo fundamental, pois
contribui à preservação dos recipientes dos resíduos sólidos, protegendo, por
consequência, os colaboradores que realizam o manuseio e, também, facilita as etapas
posteriores.
Além da identificação gráfica com símbolos indicando os tipos de material, recomendase, ainda, o uso de sacos plásticos de cores diferentes para os diferentes resíduos. No caso
do resíduo comum, sugere-se que os sacos plásticos sejam da cor preta e que o coletor
tenha tampa, e, se possível, acionada com o pé. Para os resíduos recicláveis, sugere-se a
utilização do saco plástico na cor azul e que o coletor possua tampa, também com
acionamento com o pé. Para os sacos plásticos, recomenda-se que eles estejam
preenchidos no máximo com até 2/3 da sua capacidade total para facilitar o seu
fechamento. O recipiente do acondicionamento dos resíduos orgânicos deve ser de cor
marrom, com saco plástico de cor preta e com símbolo, identificando de maneira clara o
tipo de resíduo.

4.2.2.3 Transporte interno
Para o procedimento de transporte dos resíduos, sugere-se que hajacolaboradores
treinados para levar os resíduos sólidos da empresa até o local de armazenamento. A
regularidade da coleta externa e o conhecimento dos dias e horários da mesma são
fundamentais para que os colaboradores possam executar a tarefa eficientemente. A
administração da empresa deve providenciar as informações referentes aos dias de coleta
dos resíduos recicláveis e resíduos comuns e informar a todos os colaboradores. Para
facilitar o entendimento, sugere-se que este informativo seja construído em forma de
quadro, acessível aos interessados.
4.2.2.4 Armazenamento
Após a coleta interna dos resíduos gerados na empresa, há o armazenamento dos mesmos
em local próprio, enquanto se providencia a sua destinação final, podendo ser a
reciclagem, o reaproveitamento e/ou o envio ao aterro sanitário. A guarda dos resíduos
sólidos é temporária e estes devem ser separados conforme o seu tipo (comum, recicláveis
e/ou orgânico). Este local deve ser de fácil acesso aos colaboradores e aos caminhões do
transporte externo. Sugere-se que os locais de armazenamento dos resíduos sejam
azulejados, com ralo sifonados, passível de higienização, e possua identificação do tipo
de resíduo disposto.
4.2.2.5 Coleta e transporte externo
A coleta externa no TB deverá ser realizada conforme o grupo de resíduos armazenados.
Quanto ao tipo do veículo, para os resíduos comuns e orgânicos, poderá ser do tipo
compactador e para os resíduos recicláveis, poderá ser caminhões baú ou outro modelo
adaptado. Os resíduos recicláveis gerados no TB podem ter dois destinos: a venda ou a
doação.
4.2.2.6 Disposição final
A disposição final é o procedimento no qual o resíduo coletado pelo transporte externo
terá seu devido destino. Na grande maioria dos casos, os resíduos aos quais não couberem
tratamentos são destinados ao aterro sanitário. A reciclagem é uma das opções de
destinação final para os resíduos recicláveis, podendo a empresa realizar a doação dos
resíduos para as cooperativas de reciclagem do município.
4.2.3 Definição de indicadores de desempenho
Esta etapa visa facilitar o monitoramento do Plano de Gerenciamento dos Resíduos
Sólidos do The Burgers e também possibilitar a identificação de oportunidades de
melhoria, ou seja, o uso de indicadores permite acompanhar o gerenciamento dos resíduos
sólidos de forma a identificar pontos a serem melhorados.
Os indicadores fornecem informações que dão suporte aos seus gestores na definição das
ações de gerenciamento. Há ações específicas para cada situação encontrada em seu
monitoramento. Assim, são exemplos as ações preventivas, as corretivas e as evolutivas.
Contudo, são sugeridos os seguintes indicadores para o PGRS do The Burgers:
Quantidade total de resíduos gerados pela empresa – QTRGE; Porcentagem de resíduos
recicláveis na empresa – PRRE; Porcentagem de resíduos recicláveis da empresa
destinados à AGECOLD – PRRAGECOLD; Porcentagem de colaboradores participantes
das palestras ambientais – PCPPA; Número total de material informativo distribuído na
empresa – NTMIDE; Taxa de capacitação dos colaboradores da empresa- TCCE.

4.2.4 Capacitação dos envolvidos e sensibilização
A capacitação e a participação em treinamentos, por parte dos envolvidos, é fundamental
para o sucesso no gerenciamento dos resíduos sólidos, pois, desta forma, pode estimular
os colaboradores num maior envolvimento, fazendo deles multiplicadores das
informações recebidas. Assim, é importante que todos participem deste processo.
Sugere-se que o The Burgers estabeleça um canal de informação com os seus
colaboradores e clientes, para passar as informações sobre o gerenciamento de resíduos,
assim como dar visibilidade às ações que estão planejando e/ou executando. Neste
momento, a confecção de materiais informativos, voltados ao gerenciamento dos resíduos
sólidos, é uma opção interessante, como folders, cartilhas e outros.
4.2.5 Plano de ação
O plano de ação corresponde a um plano de curto prazo, elaborado para especificar ações,
responsabilidades e prazos para o alcance de objetivos, composto por um conjunto de
medidas (SOUZA, 2010).
Para isso, utiliza-se o método 5W2H para a elaboração desse Plano de Ação. Esta
ferramenta analisa cada atividade do PGRS da empresa, identificando problemas e
apresentando soluções, excluindo qualquer margem de dúvidas, fundamental a qualquer
gestor. O Plano de Ação para o The Burgers, para que tenha um PGRS adequado, está
detalhado no Quadro 2.
Objetivos

O que?

Quem?

Onde?

Quando?

Por quê?

Como?

Implantação do
PGRS no The
Burgers

Implantar um
Plano de
Gerenciamento
de Resíduos no
The Burgers

Gestor
Ambie
ntal;
Direção

The
Burgers

Após a
definição
do PGRS.

Para garantir
reaproveitament
os dos resíduos
recicláveis

Por meio da
aquisição de
recurso
financeiro e
pessoal

Implantação da
segregação de
resíduos

Implementar a
segregação de
resíduos após
sua
identificação

Gestor
Ambie
ntal;
Direção

The
Burgers

Durante a
implantaçã
o do PGRS

Para possibilitar
que os resíduos
sejam separados
corretamente

Por meio da
aquisição de
recurso
financeiro e
pessoal

Dispor de
acondicionamento
para os resíduos

Aquisição de
materiais para
acondicionar os
resíduos
segregados

Gestor
Ambie
ntal;
Direção

The
Burgers

Durante a
implantaçã
o do PGRS

Para o
acondicionamen
to correto dos
materiais
segregados

Por meio da
aquisição de
recurso
financeiro

Implementação de
coletores para o
armazenamento
interno de
resíduos

Implementar
coletores de
resíduos
identificados no
interior da
empresa
Definir local
apropriado para
armazenamento
externo dos
resíduos

Gestor
Ambie
ntal;
Direção

The
Burgers

Durante a
implantaçã
o do PGRS

Para armazenar
temporariament
e os resíduos no
interior da
empresa

Por meio da
aquisição de
recurso
financeiro

Gestor
Ambie
ntal;
Direção

The
Burgers

Durante a
implantaçã
o do PGRS

Para o
armazenamento
adequado dos
resíduos em
curto período de
tempo

Por meio da
aquisição de
recurso
financeiro

Definição de local
apropriado para o
armazenamento
externo dos
resíduos

Aquisição de
equipamentos
para transporte
interno de
resíduos

Adquirir
equipamentos
para transporte
dos resíduos no
interior do The
Burgers
Implantar um
programa de
coleta seletiva

Gestor
Ambie
ntal;
Direção

The
Burgers

Durante a
implantaçã
o do PGRS

Para auxiliar os
colaboradores
no transporte
interno dos
resíduos

Por meio da
aquisição do
recurso
financeiro e
pessoal

Gestor
ambien
tal;
Direção

The
Burgers

Após a
implantaçã
o do PGRS

Para uma
melhor
segregação e
destinação final
dos resíduos
gerados

Por meio da
aquisição do
recurso
financeiro e de
pessoal

Sensibilização
de todos os
envolvidos

Gestor
ambien
tal;
Direção

The
Burgers

Durante e
após a
implantaçã
o da coleta
seletiva

Para informar
ao público alvo
sobre a
importância da
coletiva seletiva

Implantar a
Gestor
política dos 3Rs ambien
no The Burgers
tal;
– Reduzir,
Direção
Reutilizar e
Reciclar
Fonte: Dados da Pesquisa (2016)
Quadro 3 – Plano de Ação para o The Burgers.

The
Burgers

Após a
implantaçã
o do PGRS

Para o uso
racional dos
materiais, assim
como o descarte
correto dos
resíduos

Por meio de
palestras,
cursos,
treinamentos,
reuniões,
oficinas, etc.
Por meio de
palestras
educativas,
oficinas e
reuniões

Implantar a coleta
seletiva no The
Burgers

Sensibilizar os
colaboradores e
clientes sobre a
importância do
gerenciamento de
resíduos sólidos
Implantar a
política dos 3Rs
no The Burgers

4.2.6 Implantação
Esta etapa visa determinar quais as ações a serem executadas em um determinado
momento na empresa. São decididos quais os materiais devem ser adquiridos e as
adequações que devem ser feitas. A empresa deve estabelecer um escopo de projeto de
adequação do seu interior e exterior. Neste escopo, apresentam-se os locais nos quais
serão necessárias as adaptações. O responsável pelas ações voltadas ao gerenciamento de
resíduos sólidos na empresa é a equipe gestora do local (gestor ambiental e
administradores), que tomarão as iniciativas, estimulando os colaboradores, comunicando
a realização de tais atividades. A abordagem deve ser alegre e criativa, favorecendo a
capacitação de interessados.
Num primeiro momento, pode ser realizada a sensibilização ambiental na empresa,
juntamente com a distribuição do material informativo aos colaboradores. Destaca-se que
a realização de tais atividades deve seguir uma periodicidade acordada com a direção da
empresa, ou seja, deve ser contínua. Assim, pode-se utilizar oficinas, minicursos,
palestras, entre outras ferramentas educativas. A coleta seletiva é a etapa posterior, após
a obtenção de um ambiente capacitado e comunicado, de forma a obter a colaboração de
todos. Não se pode esquecer de divulgar os resultados obtidos, inclusive aos clientes, já
que uma empresa ambientalmente correta atrai mais clientes devido à preocupação
crescente por produtos e empresas que voltam suas ações à sustentabilidade, pois desta
forma, podem ser projetadas novas metas, buscando à melhoria contínua.
No entanto, para garantir que os objetivos do Plano sejam satisfatórios, se torna necessária
a verificação de cada etapa do processo, observando se está sendo executada
corretamente.
4.2.7 Monitoramento
O acompanhamento do PGRS deve ser feito através dos indicadores. A equipe gestora

será responsável por tal atividade, e deverá elaborar relatórios com informações a respeito
do andamento da coleta seletiva na empresa.
O ciclo PDCA é uma ferramenta importante de planejamento fundamental nesse período,
dado as funções de “Planejar, Implementar, Verificar e Agir” (do inglês, o acrônimo é
“Plan, Develop, Check and Act”). É um ciclo contínuo, que possibilita avaliar pontos
fortes e fracos visando à melhoria continua da gestão. Sugere-se um monitoramento
mensal por parte da empresa, utilizando os indicadores definidos anteriormente e sempre
que necessário.
5 Conclusão
Os restaurantes de fast-food são geradores de grandes quantidades de resíduos. Muitos
dos resíduos gerados nesses estabelecimentos são recicláveis, sendo compostos por
materiais como o papel, plástico, metal e vidro. Além destes materiais, gera-se em maior
proporção os resíduos orgânicos.
A elaboração, implantação e monitoramento de um plano de gerenciamento busca
propiciar uma consciência sustentável nas pessoas em relação aos resíduos sólidos, assim
como objetiva mostrar os caminhos a seguir para atingir metas previamente estabelecidas.
.
Desta forma, o trabalho atendeu a todos os seus objetivos, pois apresentou uma proposta
para a empresa estudada dentro da sua realidade, possibilitando à mesma o atendimento
às especificações ambientais. Além disso, a realização deste trabalho no The Burgers de
Dourados/MS, possibilitou compreender a necessidade de zelar pelos recursos naturais,
garantindo seu uso de forma sustentável e assegurando o seu uso pelas futuras gerações.
Por fim, o trabalho evidencia que hoje é necessário mudar os hábitos incorretos em
relação ao meio ambiente. Assim, as empresas que hoje adotarem boas práticas em
relação ao meio ambiente, se tornarão destaque no mercado, conquistando uma imagem
sólida, aliada à responsabilidade socioambiental, além de conquistar novos clientes,
colaboradores, expansão de mercado, entre outros.
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