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RESUMO
A gestão de resíduos sólidos é algo essencial para a manutenção da qualidade de
vida das populações que vivem na zona rural e também urbana. Esses materiais
estão presentes em diferentes estabelecimentos, entre alguns desses estão os
condomínios horizontais. O presente trabalho foi desenvolvido em Goiânia, Goiás.
Foi auditado o gerenciamento de resíduos sólidos, sendo que a auditoria ambiental,
não se aplicou em conjunto com as auditorias de saúde, segurança do trabalhador e
de análise de risco. As informações e as evidências de conformidade e nãoconformidade foram levantadas nos dias 15 e 21 de junho de 2012. O critério de
auditoria foi o adequado gerenciamento de resíduos sólidos nas instalações
anteriormente citadas.
PALAVRAS-CHAVE: Controle ambiental; Políticas internas de meio ambiente.
Saneamento
MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL ASPECTS IN HORIZONTAL
CONDOMINIUN
ABSTRACT
The solid waste management is something essential to maintaining the quality of life
of people living in rural and urban areas also. These materials are present in different
establishments, some of these are among the condominiums. This study was
conducted in Goiânia, Goiás. Managing solid waste has been assessed, and the
environmental audit, did not apply in conjunction with audits of health, worker safety
and risk analysis. The information and evidence of compliance and non-compliance
were raised in 15th and 21st of June of 2012. The audit criteria was proper
management of solid waste on the premises mentioned above.
KEYWORDS: Environmental control; sanitation; Internal environmental policies.
INTRODUÇÃO
É crescente a preocupação manifestada no sentido ambiental. As questões
que surgem incluem, por exemplo, governos que impõem normas ambientais, os
consumidores que exigem produtos ecologicamente corretos e os investidores e
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acionistas que têm expectativas mais elevadas em relação ao desempenho
ambiental das organizações (TUNG et al., 2014).
Os sistemas de gestão ambiental (SGAs) podem ser definidos como a parte
de um sistema da gestão de uma organização utilizada para desenvolver e
implementar sua política ambiental e para gerenciar seus aspectos ambientais
(ABNT, 2004). As auditorias são os principais instrumentos utilizados para avaliar os
sistemas de gestão ambiental. As funções de determinada auditoria são diretamente
relacionadas com o descrito pelos princípios da gestão da qualidade (MIRONEASA
& CODINA, 2013). As auditorias são realizadas, basicamente, por meio da
verificação da conformidade ou não conformidade de determinado empreendimento
com relação aos seus aspectos ambientais.
Segundo HERAS-SAIZARBITORIA (et al., 2013) a auditoria centra-se em
questões ambientais específicas de importância global, como o desmatamento e o
aquecimento global. As auditorias de conformidade possuem foco na identificação
do todo, porém relevante para a legislação e para os códigos de conduta aplicáveis
a uma organização. Os ativos e passivos ambientais de determinada empresa
também podem ser avaliados, sendo essencial conhecer o negócio do cliente. O
auditor avalia o risco potencial de uma distorção relevante nas demonstrações
contábeis, incluindo as leis ambientais e regulamentos que dizem respeito à
entidade (CHIANG & NORTHCOTT, 2012).
Como parâmetros para avaliação segue-se leis e normas. Por exemplo, os
efluentes gerados em um empreendimento têm as amostras examinadas com base
no inventário de emissões tóxicas que verificam os limites estabelecidos nas
políticas nacionais (EARNHART & LEONARD, 2013). De acordo com YUSOFF
(2013) as auditorias ambientais proporcionam o desafio de estabelecer uma única
interpretação sobre a situação do empreendimento. Essa necessidade surge devido
a esse tipo de auditoria possuir maior influência do entendimento individual.
Em 2001 a International Organization of Supreme Audit Institutions propôs em
seu guia direcionado a realização de auditorias ambientais, que essas devem ter
como objetivo principal o uso dos recursos naturais para o desenvolvimento
sustentável (HUANG & LI, 2013). Em condomínios que buscam a certificação
ambiental e também em qualquer outro empreendimento, após a realização da
auditoria, uma das etapas posteriores é a proposição de medidas para adequação.
Essas são mais eficazes quando adaptadas às características da população e
também dos aspectos geográficos que é a vizinhança, por exemplo (LEE et al.,
2013).
Tendo em vista a importância da avaliação dos SGAs, o presente trabalho
teve como objetivo principal, avaliar a gestão dos resíduos sólidos em um
condomínio horizontal de alto padrão localizado em Goiânia, GO, Brasil.
MATERIAL E MÉTODOS
A auditoria de desempenho ambiental foi realizada em um condomínio de alto
padrão, localizado em Goiânia, GO, Brasil. Esse está localizado na Avenida
Domiciano Peixoto, sem número, área um, Setor Novo Horizonte, Goiânia, Goiás,
Brasil. A área total construída em 2012 era de 513.892 m2 . São quatrocentos e oito
lotes em um número de 23 quadras.
Os limites organizacionais são: administração, portaria e refeitório. Foi
auditado o gerenciamento de resíduos sólidos, sendo que a auditoria ambiental, não
se aplicou em conjunto com as auditorias de saúde, segurança do trabalhador e de
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análise de risco. As informações e as evidências de conformidade e nãoconformidades foram levantadas nos dias 15 e 21 de junho de 2012. Os tipos de
atividade nas unidades auditadas foram: administração condominial e suas rotinas,
controle de entradas e saídas no condomínio, além da alimentação e reunião de
funcionários. A administração está localizada na entrada do residencial, próximo à
portaria com o refeitório anexo à sala de ginástica (Figura 1). Foi aplicado um
questionário para melhor conhecimento das informações.

FIGURA 1. Divisão setorial interna do condomínio em estudo.
FONTE: Adaptado de Google Earth, 2012.
A unidade foi instalada em 12 de dezembro de 1998 com 14 anos de
funcionamento. O tema da auditoria foi a gestão de resíduos sólidos, sendo os
critérios utilizados relativos aos procedimentos adotados pelo condomínio no
gerenciamento dos resíduos sólidos.
A auditoria ambiental feita foi a externa. Os recursos humanos necessários
para a realização desta foram: coordenador com experiência na área de
gerenciamento de resíduos sólidos; relator com experiência na área de
gerenciamento de resíduos sólidos e especialista para acompanhamento.
As etapas da atividade se resumiram na visita prévia ao local no dia 15 de
junho, com a escolha dos principais lugares e processos, e também em outra no dia
21 do mesmo mês. Todo o processo foi acompanhado pelo gestor ambiental do
condomínio.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na gestão dos resíduos sólidos a logística para a disposição final é um dos
aspectos essenciais, existindo várias correntes de pesquisa onde as questões
ambientais são combinadas com o planejamento das operações logísticas (MEISEL
& THIELE, 2014). São várias as etapas para avaliação de um sistema de gestão
ambiental. De acordo com a ABNT NBR ISO 14.001 essas são:
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FIGURA 2. Etapas de um processo de auditoria ambiental.
FONTE: Adaptado de ABNT NBR ISO 14.001 (2004).
No condomínio avaliado os materiais consumidos nos três principais
departamentos no mês de junho de 2012 foram:
• 06 unidades de refrigerante “X” – 2L;
• 12 unidades de refrigerante “X” – 1,5L;
• 12 unidades de refrigerante “X” – 600mL;
• 12 unidades de refrigerante “Y” – 2L;
• 12 unidades de Açúcar 5Kg;
• 40 unidades de café 500g;
• 64 pacotes de papel higiênico;
• 36 potes de margarina 500g;
• 12 potes de achocolatado;
• 50 pacotes de papel toalha creme;
• 312 unidades de leite longa vida – 1L;
• 06 caixas de suco pêssego – 1L;
• 16 rolos de papel higiênico.
•
Em relação a administração, o condomínio possui como processos principais
as atividades relacionadas ao controle contábil, de segurança e também de estoque.
Entre outros, os materiais utilizados são:
• Papel para impressão;
• Papel higiênico;
• Copo descartável;
• Água;
• Energia e;
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• Cartucho de tinta.
O resíduo sólido gerado nas cidades brasileiras é em grande parte orgânico,
sendo também composto por papéis, plásticos, madeiras, metais, vidros, entulhos,
couro, tecidos e borrachas (SILVA et al., 2013). Entre as opções de destinação final
ambientalmente adequada estão: reutilização, reciclagem, compostagem,
recuperação e o reaproveitamento energético (BRASIL, 2010). Os resíduos que
possuem potencial para reciclagem são coletados e destinados à coleta seletiva.
O lixo orgânico (lixo de banheiro) possui sistema de recolhimento e
destinação comum. Na administração existem seis funcionários. Dentro da divisão
tem quatro banheiros e no total cinco lixeiras. As conformidades do condomínio são:
• O papel utilizado é do tipo reciclado;
• O material reciclável é destinado à coleta seletiva;
• Existem práticas relacionadas à redução no consumo de copos descartáveis;
• Adesivos são colocados próximos às torneiras para orientar a diminuição do
uso de água (Figura 2).

FIGURA 2. Adesivo para sensibilização dos funcionários com
relação ao desperdício de água.
FONTE: Autores (2012).
Em relação às não conformidades, o treinamento dos funcionários
administrativos com relação à redução no consumo não ocorre de forma periódica.
As portarias (Figuras 3 e 4) possuem como principais atividades, o controle da
entrada e saída de moradores, de funcionários e visitantes. Os materiais utilizados
são: água, papel e energia. O lixo reciclável é coletado e destinado à coleta seletiva
(Figuras 5).
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FIGURA 3. Portaria de serviço utilizada para entrada e
saída de materiais, equipamentos e carros responsáveis por
reformas e segurança, por exemplo.
FONTE: Autores (2012).

FIGURA 4. Portaria para entrada dos moradores do
condomínio.
FONTE: Autores (2012).
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FIGURA 5. Lixeiras para segregação do material gerado.
FONTE: Autores (2012).
O banheiro possui sistema de recolhimento e destinação comum, de seus
resíduos. São dois funcionários internos na portaria e dois seguranças. Existe um
banheiro, e no total duas lixeiras. Na portaria o papel utilizado é do tipo reciclado, o
material reciclável é destinado à coleta seletiva, existem práticas relacionadas à
redução no consumo de copos descartáveis e a torneira é sinalizada para diminuir o
uso de água. Essas são as conformidades.
As atividades do refeitório (Figura 6) são o café-da-manhã, almoço e jantar
dos funcionários. A geração de material orgânico é baixa, sendo que a comida
consumida não é feita no local. Em média 50 funcionários frequentam o local.
Também em relação aos materiais orgânicos, quando não bem dispostos,
diversos problemas são causados. Em países subdesenvolvidos a situação da
gestão do lixo nos últimos anos levou a uma alta incidência de doenças relacionadas
ao saneamento, como cólera, parasitas intestinais e febre tifoide (YOADA et al.,
2014). Algo observado que não é feito no condomínio, é a compostagem do material
orgânico, sendo essa uma boa alternativa e de baixo custo.
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FIGURA 6. Refeitório destinado aos colaboradores do
condomínio, onde grande parte do que é consumido, os
próprios funcionários trazem das suas casas. Em
destaque vermelho, a lixeira destinada ao descarte do
lixo gerado nessa instalação.
FONTE: Autores (2012).
Os materiais utilizados são água e energia. Cada integrante da equipe de
limpeza, segurança e jardinagem possui caneca para que o consumo de copos
descartáveis não ocorra. Como conformidade tem-se:
• Não existe o uso de copos descartáveis;
• A torneira é sinalizada para a redução no consumo de água;
• Durante o dia, devido à quantidade de janelas as luzes permanecem
apagadas.
Não existe a separação do lixo neste local, onde é relevante a produção de
resíduos orgânicos. Todos os resíduos recicláveis, os não recicláveis, com pouca
geração e orgânicos, são descartados em uma única lixeira. Para a destinação do
lixo reciclável, o condomínio passou a adotar desde 2009 o sistema de coleta
seletiva (Figura 7). Em 2012 os funcionários passaram a receber canecas, para que
o uso de copos descartáveis fosse abolido.
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FIGURA 7. Recipientes com modelo
existente em várias partes do condomínio.
FONTE: Autores (2012).

padronizado,

Mensalmente 340 kits para a coleta seletiva, que inclui sacos e outros são
disponibilizados para as casas para que a separação do lixo possa ser feita. Ao lado
do condomínio existe uma área, que foi cedida pela prefeitura com cerca de 5.000
m2 , para o transbordo do lixo doméstico (Figura 8).

FIGURA 8. Área de transbordo destinada ao descarte do lixo
gerado no condomínio, sendo alta a presença de resíduos
recicláveis.
FONTE: Autores (2012).
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O cliente se mostrou acessível à realização das atividades, fornecendo
funcionário para acompanhar a equipe durante o processo. Para a realização do
estudo alguns questionamentos foram feitos:
1. Existe acompanhamento dos resíduos sólidos?
ATIVIDADES
Gerenciamento de Resíduos

S
X

N

NA

2. Existe no condomínio política específica, procedimento, métodos ou padrões
para as seguintes atividades?
ATIVIDADES
Atualização
dos
manuais
que
estabelecem as rotinas internas?
Manuseio ou disposição de materiais?
Minimização de resíduos?
Revisão das Licenças Ambientais (prazo,
ampliação, modificações)?

S

N
X

NA

X
X
X

3. O condomínio realiza monitoramento ambiental periódico?
MONITORAMENTO
Resíduos sólidos?

S

N

NA

X

4. São mantidos documentos relativos aos resíduos sólidos?
DOCUMENTAÇÃO
Licenciamento?

S

N

NA
X

Correspondências
ambientais?

para

os

órgãos
X

Inventário de resíduos?
X
Manifesto de resíduos?
X
Bolsa de resíduos?
X
Documentos relativos à conformidade e
não conformidade?
Legislação,
aplicáveis?

normas

e

X

regulamentos
X

CONCLUSÃO
As atividades avaliadas possuíram como abrangência a administração,
portaria e refeitório. O critério de auditoria foi o adequado gerenciamento de
resíduos sólidos nas instalações anteriormente citadas. Para a implantação do SGA
no condomínio, é importante que certas adequações sejam feitas, estando estas,
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porém, fora do objetivo do trabalho realizado. Por exemplo, a caracterização de
efluentes líquidos, de emissões e da manutenção de espécies vegetais nativas do
bioma cerrado.
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