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RESUMO 

 

 

Esta tese visa compreender a dinâmica da implementação do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) no município de Natal/RN. O estudo parte da 

premissa de que a implementação do PMGIRS é constituída por uma multiplicidade de atores 

públicos e privados e, consequentemente, por representações, instituições, processos e 

resultados, estabelecendo um caráter de interdependência necessário à sua execução. Trata-se 

de uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso. O estudo adotou como 

ferramenta de análise o modelo do Pentágono das Políticas Públicas elaborado por 

Lascoumes; Le Galès (2012). Para a coleta de dados adotou a pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. O estudo realizou entrevistas semiestruturadas com funcionários dos 

órgãos públicos responsáveis pela implementação de ações do PMGIRS/Natal; pela 

implementação de políticas municipais de meio ambiente e educação ambiental; com 

representantes da Cooperativa de Catadores, de instituição de Ensino Superior, Supermercado 

Varejista e Shopping Center – estes últimos grandes geradores de resíduos sólidos. A pesquisa 

constatou que para a execução do PMGIRS/Natal houve necessidade de readaptação no 

arranjo institucional do órgão responsável pela implementação do plano, identificação de 

conflitos entre atores públicos e privados e pequenos avanços no que se refere aos resultados 

associados às ações de educação ambiental. Identificou, também, que parte dos grandes 

geradores entrevistados demonstrou desconhecimento da PNRS, bem como de outros 

dispositivos legais do município; que o princípio da responsabilidade compartilhada é um dos 

elementos impulsionadores do plano, no entanto, não foram efetivadas pelo setor privado, 

ações no âmbito da logística reversa; que as cooperativas de catadores apresentam uma 

estrutura operacional limitada, dificultando a ampliação da atuação do serviço de coleta 

seletiva; que um passo significativo foi dado em função da inclusão social dos catadores. 

Porém, a falha na mobilização entre o poder público e as cooperativas precariza o serviço 

oferecido. Esta tese concluiu que a multiplicidade de atores envolvidos na execução do 

PMGIRS/Natal levou a interações distintas e fragmentadas em torno de ideias, instituições, 

representações e processos, e resultou em uma dinâmica marcada pela inefetividade 

institucional-administrativa (falta de infraestrutura, não cumprimento de normas e regras, 

monitoramento deficiente) e por gargalos limitadores de esforços em torno das ações 

propostas, o que pode comprometer a sua implementação. 

 

Palavras-chave: Implementação. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Resíduos Sólidos. 



 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to understand the implementation dynamics of Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) in Natal/RN. This study considers PMGIRS 

implementation has various public and private actors and, consequently, representations, 

institutions, processes and results, with an interdependency in this process. It is a qualitative 

research based on a case of study. This study takes public policies pentagon created by 

Lascoumes e Le Galès (2012). To collect data, it adopts literature, documental and field 

research. This research uses semi-structured interview with workers of the public agencies 

responsible for implementing PMGIRS / Natal actions; by the implementation of municipal 

environmental policies and environmental education; with representatives garbage pickers’ 

cooperative, Institution of Higher Education, Retail Supermarket and Shopping Center 

representatives that are solid garbage producers. This research points that to PMGIRS/Natal 

execution it was necessary re-adaptation in the institutional process by the responsible body to 

the plan this implementation and in the conflicts identification between public and private 

actors, with little advances referring to the results linked to the environmental education. It 

has identified that a group of big producers interviewed knows nothing about PNRS, as well 

as about legal instruments in the city. Principle of responsibility shared is a great plan 

stimulation; however, it is not present in the private sector, reverse logistic actions. Garbage 

pickers cooperatives have a limited operational structure, this makes difficult enlargement of 

an action of selective collect service. To the social inclusion of garbage pickers, this is a 

significate step. However, a failed in the mobilization between public power and cooperatives 

makes service worse. This thesis points a diversity of involved actors in the PMGIRS/Natal 

execution that results in distinct and fragmented interactions about ideas, institutions, 

representations and processes, with a dynamic marked by institutional-administrative non-

effectiveness (lack of infrastructure, not obeying rules and norms, deficient monitoring) and 

limited bottlenecks in the effort to solve proposed actions, this can damage implementation. 

 

Keyword: Implementaton. Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Solid 

garbage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O impacto decorrente do modo de desenvolvimento econômico atual exerce influência 

sobre os recursos naturais acarretando problemas de efeitos distintos dependendo do espaço e da 

localização em que ocorrem (SEN, 1999; SIMÃO, 2008). Boa parte dos problemas ambientais 

– como poluição do ar, contaminação de água potável e do lençol freático – tende a atravessar 

fronteiras, em nível global ou local, e gera demandas econômicas, sociais e políticas em seu 

processo de solução. O crescimento das áreas urbanas tem exercido um forte impacto ambiental 

em decorrência dos problemas surgidos pelo descarte inadequado de resíduos sólidos, 

contribuindo significativamente para o crescimento dos problemas ambientais. 

Lidar com as questões referentes ao impacto decorrente do descarte desses resíduos 

requer uma utilização dos recursos produtivos de forma sustentável a partir de uma aplicação 

coerente dos sistemas políticos, sociais, econômicos e ambientais, haja vista que os impactos 

decorrentes dos danos causados ao meio ambiente atingem proporções coletivas 

(ALTVATER, 1992; BARBIERI, 1997). Os problemas relacionados ao meio ambiente 

levaram a uma reflexão em torno das políticas ambientais em termos globais. Nesse sentido, 

países economicamente desenvolvidos adotaram leis ambientais na tentativa de regulamentar 

o crescimento produtivo e ao mesmo tempo reduzir o impacto ao meio ambiente (SACHS, 

1993; ROMEIRO, 2012). 

Essas reflexões em torno dos problemas ambientais impulsionaram o surgimento do 

conceito de Desenvolvimento Sustentável (D.S.) como uma alternativa para a utilização dos 

recursos naturais de forma coerente. O D.S. é um conceito sistêmico fundamentado nas 

perspectivas da proteção ambiental, da equidade social e do crescimento econômico. O 

conceito de D.S. consta do relatório Nosso Futuro Comum (Our Commom Future), também 

conhecido como Relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) em 1987. De acordo com o CMMAD (1987), o 

Desenvolvimento Sustentável pode ser descrito como um processo em que a aplicação de 

recursos, tecnologias, investimentos e adaptações institucionais atuam em conjunto, em busca 

de um futuro capaz de atender as necessidades humanas. 

O D.S. fundamenta-se em três dimensões, a saber: a sustentabilidade ambiental (diz 

respeito à conservação da dinâmica do meio ambiente); a sustentabilidade sociopolítica (busca a 

equidade na distribuição de renda e acesso aos serviços sociais); e a sustentabilidade econômica 

(fundamenta-se na análise da produção, na distribuição e no consumo de bens e serviços). Foi 

na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), 
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realizada em junho de 1992, no Rio de Janeiro que ficou conhecida como Rio-92, que a 

expressão desenvolvimento sustentável tomou vulto. Como resultado da Rio-92, surgiu a 

Agenda 21, documento que estabeleceu o compromisso dos países participantes da conferência 

com a busca de solução para os problemas socioambientais e com o processo de transição do 

modelo econômico vigente na sociedade para o modelo fundamentado na sustentabilidade. 

Em função das propostas decorrentes da Rio-92 e da Agenda 21, um grande desafio 

para os países que se comprometeram em buscar a sustentabilidade se refere à gestão dos seus 

resíduos sólidos urbanos. O capítulo 21 da Agenda 21 (CNUMAD, 1992) enfatiza que o 

manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas com os esgotos 

devem ir além do aproveitamento dos resíduos por métodos adequados de disposição final, 

buscando trazer mudanças nos padrões de produção e de consumo atuais. 

No ano de 2015, “as Nações Unidas trabalharam junto aos governos, sociedade civil e 

outros parceiros para aproveitar o impulso gerado pelos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (ODM)1 e elaboraram uma agenda de desenvolvimento pós-2015” (ONU, 2015, s/d). 

Essa nova agenda foi lançada em setembro de 2015 e recebeu a denominação de Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), que tem como propósito finalizar os trabalhos dos ODM. 

A agenda de ODS tem por base a Rio+20, Conferência da ONU sobre 

Desenvolvimento Sustentável realizada no Rio de Janeiro, no ano de 2012. A conferência 

obteve essa denominação por realizar-se vinte anos após a Rio 92 – Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente. A Rio+20 teve como objetivo renovar e reafirmar a 

participação dos líderes dos países com relação ao desenvolvimento sustentável do planeta. 

Nessa perspectiva, a agenda dos ODS apresenta 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, 

quais sejam: 1- erradicação da pobreza; 2- fome zero e agricultura sustentável; 3- saúde e 

bem-estar; 4- educação de qualidade; 5- igualdade de gênero; 6- água potável e saneamento; 

7- energia limpa e acessível; 8- trabalho decente e crescimento econômico; 9- indústria, 

inovação e infraestrutura; 10- redução das desigualdades; 11- cidades e comunidades 

sustentáveis; 12- consumo e produção responsáveis; 13- ação contra a mudança global do 

clima; 14- vida na água; 15- vida terrestre; 16- paz, justiça e instituições eficazes; 17- 

parcerias e meios de implementação. Dentre esses, destaca-se o Objetivo 12 – assegurar 

padrões de produção de consumo sustentáveis, mais especificamente, a meta 12.5 que propõe 

                                                           
1 Os ODM foram estabelecidos no ano 2000 para serem alcançados até o final de 2015. São eles: 1- Acabar com a 

fome e a miséria; 2- Educação básica de qualidade para todos; 3- Igualdade entre os sexos e valorização da mulher; 

4- Reduzir a mortalidade infantil; 5- Melhorar a saúde das gestantes; 6 – Combater a AIDS, a malária e outras 

doenças; 7- Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 8- estabelecer parcerias para o desenvolvimento. 
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“até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, 

reciclagem e reuso” (ONU, 2015). 

A busca por alternativas de solução para a questão dos resíduos sólidos resultou no 

surgimento de legislação referente ao tema em diversos países (JURAS, 2005). No cenário 

internacional, a Alemanha, com base na Lei de Minimização e Eliminação de Resíduos (1986), 

surge como pioneira na adoção de medidas dirigidas à gestão de resíduos sólidos. 

No Brasil, as discussões em torno da Política Ambiental Brasileira envolveram os três 

entes federativos – União, estados e municípios – além do setor produtivo e da sociedade em 

geral. A esse respeito, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabeleceu o sistema 

federativo como cláusula pétrea e introduziu os municípios como entes autônomos, fato 

inédito nos sistemas federalistas do mundo (CAVALCANTE, 2011). Ademais, a 

descentralização da gestão das políticas públicas foi um processo de redesenho 

institucional constitucionalmente legitimado. Tal medida política trouxe para os municípios 

responsabilidades relacionadas às políticas públicas de diferentes áreas do governo, como: 

saúde, educação e meio ambiente.  

Nesse processo, o meio ambiente, como uma área do governo que requer ações ágeis, 

deve ser desenvolvido em todos os níveis de competência, mais especificamente em nível 

local, haja vista ser este o âmbito em que as ações ocorrem mais próximas da comunidade. 

Um aspecto ligado às ações em nível local refere-se à implementação de ações públicas que 

passam a exigir uma articulação entre atores locais e entidades de interesse público e privado 

gerando uma nova estrutura de fluxo de comunicação diferente da estrutura estato-cêntrica. 

Nesse sentido, do ponto de vista da perspectiva ambiental, a questão dos resíduos 

sólidos no Brasil é vista como um problema público de dimensões coletivas (CUNHA; 

CAIXETA FILHO, 2002). Ao  colocar o problema em números, constata-se que no ano de 

2016 foram geradas 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos -  uma queda de 

2,0 % no montante gerado em relação ao ano de  2015. No entanto, em 2016, apenas 58,4% 

(41,7 milhões de toneladas) dos resíduos sólidos urbanos coletados teve destinação final para 

aterros sanitários. A outra parcela, que corresponde a 41,6% do que é coletado e totaliza 29,7 

milhões de toneladas por ano, é depositada em lixões e aterros controlados, que pouco se 

diferenciam dos lixões, em termos de impacto ambiental (ABRELPE, 2016)2. 

                                                           
2 Edição mais recente do relatório Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil lançado pela ABRELPE – 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, conforme site: 

<http://www.abrelpe.org.br/panorama_apresentacao.cfm>. 

http://www.abrelpe.org.br/panorama_apresentacao.cfm
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Considerando as políticas públicas surgidas após o processo de descentralização 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988 (Anexo A), destaque pode ser dado a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que, após mais de dez anos de tramitação passando por 

ajustes e adequações, foi finalmente aprovada em 2 de agosto de 2010, como Lei Nº 

12.305/10 e regulamentada em 23 de dezembro de 2010 pelo Decreto Nº 7.404/10. De modo 

geral, a PNRS (2010) propõe: o tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição 

adequada dos rejeitos; o estabelecimento pelos estados e municípios de planos para a gestão 

de resíduos sólidos; a implantação da logística reversa e de estrutura que auxilie a inclusão 

social de catadores de materiais recicláveis. 

Em seu art.54, a PNRS (2010, p. 37), estabelece que “a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no §1º do art. 9º, deverá ser 

implantada em até quatro anos após a data de publicação desta lei”3. Além disso, no tocante à 

gestão dos resíduos sólidos, a PNRS incumbe aos estados e municípios a elaboração de planos 

estaduais de resíduos sólidos (art.16), e de planos municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos (art.18) respectivamente. 

No tocante aos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos, estes devem apresentar um 

conteúdo mínimo, conforme previsto no art. 17, incisos I a XII, da PNRS (2010). Em 

consonância com o art. 55 da PNRS (2010), este estabelece que os estados devem elaborar 

seus planos de gestão, até 02 de agosto de 2012, como condição para obter acesso a recursos 

da União. 

Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente (2017) divulgou a situação de 23 estados 

brasileiros em relação ao PEGIRS, a saber: 

 Estados com PEGIRS disponível para consulta: Acre, Maranhão, Pernambuco, Rio 

Grande do Sul, Sergipe, São Paulo; 

 Estados com PEGIRS em elaboração: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e Tocantins; Mato Grosso do Sul; 

 Estados com PEGIRS em revisão: Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina; 

 Estados com relatório síntese disponível para consulta: Pará, Rio de Janeiro. 

Em relação ao PEGIRS/RN (2012), o relatório síntese divulgado por meio da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH/RN apresenta 

                                                           
3 Art. 9º Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não 

geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos. § 1º Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos 

sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de 

programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. 
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como conteúdo: um breve histórico sobre a gestão de resíduos sólidos no Estado; ações 

estratégicas do plano; diagnóstico do manejo de resíduos sólidos no RN; viabilidade 

econômica, ambiental, social e jurídica-institucional das proposições das ações; implantação 

de consórcios públicos regionais para a gestão e o manejo de resíduos sólidos contendo 

proposta de consórcio público para o RN; e análise e consolidação do PEGIRS/RN. Vale 

destacar que, com a implementação do PEGIRS/RN (2012), faz-se necessário preparar os 

gestores municipais para atuar a partir da realidade dos consórcios municipais. No entanto, até 

o presente momento, poucas ações foram realizadas, e o governo federal, por sua vez, 

prorrogou o prazo para implementação dos planos estaduais até o ano de 2018. 

No tocante ao plano municipal, de acordo com o art. 18 da PNRS (2010), os 

municípios e o Distrito Federal deverão elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS), por ser este também um elemento condicionante para a 

obtenção de recursos da União destinados a serviços de limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos. Em relação ao manejo dos resíduos sólidos, o município de Natal praticava 

uma gestão de resíduos sólidos urbanos baseada no modelo tradicional de tratamento do lixo, 

que era caraterizado pelo ato de coletar e descartar os rejeitos a céu aberto. Em 1998, em 

decorrência de uma ação civil pública efetuada pelo Ministério Público, que solicitava a 

retirada do lixão da cidade das proximidades do Aeroporto Augusto Severo, a gestão local 

passou a buscar uma solução para o problema, implementando instrumentos contidos 

atualmente na PNRS (2010), antes mesmo que essa fosse sancionada. 

Assim, foram implementados, no ano de 2004, o aterro sanitário, juntamente com o 

fechamento do lixão do bairro de Cidade Nova e a reunião dos catadores em cooperativas. A 

execução desses instrumentos se deu como uma saída viável às demandas impostas pelo 

Ministério Público. Essa decisão induziu o município a reorientar-se em direção a novos 

objetivos no que se refere à gestão dos resíduos sólidos urbanos, transformando uma gestão 

de resíduos, antes baseada em um modelo tradicional de tratamento de lixo, em um 

gerenciamento de resíduos sólidos4 baseado em novas normas e regras e com um modelo de 

coleta, tratamento e descarte final no aterro sanitário, reduzindo o impacto ambiental gerado, 

bem como realizando a inclusão social dos catadores. 

Após o sancionamento, em 2010, da PNRS, o município do Natal, ao pôr em prática a 

execução do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), conforme 

                                                           
4 Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos, de acordo com o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, exigidos na forma da lei (PNRS, 2010, art. 3º, X). 
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exigido pela lei, trouxe novas responsabilidades aos gestores municipais como, por exemplo: 

a necessidade de realização de diagnóstico da situação dos resíduos sólidos; a identificação de 

áreas disponíveis para o estabelecimento de futuros aterros sanitários; a realização de 

programas e ações de capacitação técnica direcionados para a operacionalização do 

PMGIRS/Natal; a criação de programas e ações de educação ambiental relacionados ao 

descarte consciente dos resíduos; o estabelecimento de metas para a redução de rejeitos 

encaminhados para disposição final; bem como a necessidade de mudanças estruturais em 

relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do município de Natal. 

Atualmente, o município de Natal, responsável pela produção de 734 (t/dia) de resíduos 

sólidos urbanos (PMGIRS/Natal, 2015, p.40), e atendendo ao art. 18 da PNRS (2010) e, por 

meio do Decreto nº 9.721, de 11 de junho de 2012, aprovou o Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos do Município de Natal – PMGIRS/Natal que, em seu art. 2º, estabelece que a 

Companhia de Serviços Urbanos de Natal (URBANA) é responsável pelo cumprimento do 

Plano no exercício direto de suas funções e pela fiscalização de seu cumprimento pelas 

empresas que prestam serviços de limpeza e coleta no âmbito do município, nos termos da Lei 

4.748/965, bem como pelo cumprimento do plano, no que couber, segundo o art. 3º, à Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo (SEMURB). 

Observando o exposto na PNRS (2010) sobre a elaboração dos planos para gestão de 

resíduos sólidos, fica evidente que, sem a implementação desses instrumentos de ação 

pública, torna-se praticamente impossível, para os estados e municípios, a obtenção de 

recursos a fim de construir uma estrutura ambientalmente adequada para o descarte de 

rejeitos. Os instrumentos de ação pública influenciam a conduta dos atores por meio da 

criação de capacidades de ação coletivas (desenvolvimento de interesses, representações de 

problemas), influenciando a implementação das políticas e, consequentemente, o resultado da 

ação pública. 

Nesse sentido, as ações contidas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Município de Natal influenciam as interações políticas entre os múltiplos atores, 

do setor público e privado, em torno da tomada de decisão tornando dinâmica a execução de 

suas ações. Desse modo, os planos contidos numa política são instrumentos que incorporam 

valores e são capazes de organizar o comportamento coletivo para a execução da ação 

pública, em conformidade com o pensamento de Lascoumes e Le Galès (2012, p. 201) de que 

                                                           
5 A Lei nº 4.748, de 30 de abril de 1996, regulamenta a limpeza urbana do Município de Natal e dá outras 

providências. 
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“os instrumentos de ação pública são portadores de valores, alimentam-se de uma 

interpretação do social e de concepções precisas do modo de regulação esperado”. 

Dada a dinâmica que envolve a implementação da política pública, o foco da tese recai 

sobre a forma como se deu a apropriação de um instrumento de ação pública (PMGIRS) pelos 

diversos atores envolvidos com a sua implementação e as transformações ocorridas na gestão 

de resíduos sólidos como consequência das articulações processadas durante a implementação 

do PMGIRS em nível local. Dito de outro modo, ganha centralidade nesta tese as interações 

que se processam entre os atores para dar materialidade a um conjunto de objetivos e de ações 

propostas em uma ação do Estado, bem como as instituições, os processos e as representações 

sobre o PMGIRS que podem, de forma articulada, explicar a dinâmica da implementação e os 

resultados alcançados. 

Para tanto, torna-se fundamental compreender a implementação do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) do município do Natal.  Dessa 

preocupação, emerge o seguinte problema de pesquisa: a forma pela qual os atores 

interagem e se apropriam de representações, instituições e processos desencadeados a 

partir da construção do PMGIRS explicam os resultados alcançados na gestão dos 

resíduos sólidos? 

Para dar conta desse problema, foram formuladas as seguintes perguntas: 

 Como os atores envolvidos com a gestão dos resíduos sólidos influenciam a 

dinâmica de implementação do PMGIRS? 

 De que modo as instituições influenciam os resultados da implementação do 

PMGIRS/Natal? 

 Como os processos influenciam os resultados da implementação do 

PMGIRS/Natal? 

 Quais imagens e representações construídas pelos atores influenciam as interações 

necessárias à implementação do PMGIRS/Natal? 

 De que forma a implementação do PMGIRS trouxe avanços à gestão dos resíduos 

sólidos do município de Natal? 

Definidos o problema e as questões de pesquisa, o objetivo geral da tese é 

compreender a dinâmica de implementação do PMGIRS no município de Natal, resultante de 

interações entre uma pluralidade de atores, público e privados, e de representações, instituições 

e processos existentes na ação pública voltados à gestão de resíduos sólidos. Já como objetivos 

específicos: 
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 Identificar o papel dos atores envolvidos na dinâmica das ações de implementação 

do PMGIRS/Natal; 

 Identificar a influência de normas, decretos e regulamentos na implementação do 

PMGIRS/Natal; 

 Examinar as imagens e representações que os atores responsáveis pela 

implementação do PMGIRS fazem em relação à gestão dos resíduos sólidos no município de 

Natal; 

–Analisar quais os processos que influenciam os resultados da implementação do 

PMGIRS/Natal; 

 Verificar os avanços na gestão de resíduos sólidos do município de Natal obtidos 

com a implementação do PMGIRS. 

A análise de políticas públicas, do ponto de vista da implementação da ação do Estado, 

pode ser feita associada tanto aos conceitos de política pública como de ação pública, estando 

respectivamente relacionada a abordagens da Ciência Política e à abordagem sociológica. 

Em relação à análise do tipo Top Down (de cima para baixo), esta é configurada pela 

perspectiva de abordagem da Ciência Política com o Estado exercendo um papel central na 

implementação de suas ações sobre a sociedade (VAN METER; VAN HORN, 1975; 

SABATIER; MAZMANIAM, 1983). De acordo com a definição de Pressman e Wildavsky 

(1973), a implementação “é um processo de interação entre a definição de objetivos e as ações 

geradas para alcança-los”. Nota-se que essa forma de definição de implementação destaca o tipo 

de fluxo seguido pelo processo de tomada de decisão. 

Já na perspectiva da abordagem sociológica, o destaque é dado às relações entre os 

múltiplos atores individuais e coletivos; às normas, aos conflitos e à coordenação de 

resultados decorrentes das ações coletivas abordando um aspecto distinto na análise da 

implementação das ações do Estado (LIPSKY, 1978; ELMORE, 1979). A abordagem 

sociológica traz uma perspectiva distinta sobre a implementação da ação pública, mas mantém 

uma linha de visão horizontal das políticas públicas caracterizando esse tipo de análise como 

Bottom up (de baixo para cima). 

Ao propor uma abordagem contemporânea sem fugir do aspecto da perspectiva 

horizontal (Bottom-up) de análise das políticas públicas e, evitando abordar o tema sobre 

implementação a partir da perspectiva de sucesso ou fracasso, Lascoumes e Le Gàles (2012) 

lançam um novo olhar sobre a execução da ação pública a partir da lógica de apropriação de 

instrumentos de ação pública por parte dos atores e das múltiplas interações entre estes e as 
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instituições estabelecidas, das representações, dos processos e dos resultados inerentes à 

estrutura de uma política pública. 

Para esse fim, Lascoumes e Le Galès (2012) elaboraram um modelo de análise para o 

estudo da ação pública denominado de Pentágono das Políticas Públicas6 (PPP). O modelo 

apresentado pelos autores, sob a forma de análise da execução da ação pública, reforça o fato 

de que a questão não está em analisar o sucesso ou o fracasso sobre os processos de ação 

pública, mas em conhecer a apropriação pelos atores das atividades envolvidas na execução 

da ação pública. Para os autores, “analisar a execução é, finalmente, procurar explicitar de 

forma compreensiva as lógicas de uma dinâmica quase sempre imprevisível em suas formas, 

seus participantes e seus efeitos” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012, p. 91). 

Os elementos que compõem o modelo do Pentágono das Políticas Públicas (PPP) 

elaborado por Lascoumes e Le Galès (2012, p. 45-46) apresentam a seguinte descrição: 

 

Os atores podem ser individuais ou coletivos; são dotados de recursos, possuem 

certa autonomia, estratégias e capacidade de fazer escolhas. São mais ou menos 

guiados por interesses materiais/ou simbólicos. As representações são espaços 

cognitivos e normativos que dão sentido às suas ações, as condicionam e as 

refletem. As instituições são normas, regras, rotinas, procedimentos que governam 

as interações. Os processos São as formas de interação e sua recomposição no 

tempo. Justificam as múltiplas atividades e mobilização dos atores individuais e 

coletivos. E os resultados são as consequências, os efeitos da ação pública. 

 

O modelo do PPP, conforme mostrado na Figura 1, apresenta uma abordagem que 

proporciona o estudo da interação entre o elemento político e o elemento social a ser 

observado na implementação de uma política. A articulação dos cinco elementos 

especificados (atores, representações, instituições, processos e resultados) entre si 

possibilitam uma análise da execução da ação pública, tornando necessária a análise de cada 

um dos elementos separadamente. 

 

                                                           
6 O modelo do Pentágono das Políticas Públicas será apresentado de forma detalhada em capítulo específico. 
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Figura 1 – Proposta de modelo analítico com base no modelo do Pentágono das Políticas Públicas 

desenvolvido por Lascoumes e Le Galès (2012). 

Fonte: Adaptado de Lascoumes; Le Galès (2012, p. 45). 

 

A Figura mostra que “as políticas públicas são quebra-cabeças a serem montados 

levando em consideração tanto a incerteza dos fins quanto a incerteza dos desafios dos atores 

durante a execução das tarefas” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012, p. 44). Há, portanto, 

enormes dificuldades em executar uma política pública constituída por diversos atores 

individuais e coletivos, e por competências distintas, uma vez que, a política não se realiza 

por meio de ações estritamente racionais. 

Essa forma de perceber a política e a implementação como resultado da interação entre 

múltiplos atores é adequada para ajudar a compreender a forma como ocorreu a implementação 

do PMGIRS. Assim, esta tese assume o modelo do Pentágono das Políticas Públicas (PPP) 

proposto por Lascoumes e Le Galès (2012) como um modelo capaz de desvendar as dinâmicas 

envolvidas na implementação do PMGIRS e defende que a multiplicidade de atores envolvidos 

na execução do PMGIRS pode gerar um conjunto de interações distintas e fragmentadas em 

torno de ideias, instituições, representações e processos e resultar em dinâmica marcada pela 

inefetividade institucional-administrativa (falta de infraestrutura, não cumprimento de normas e 
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regras, monitoramento deficiente) e por gargalos limitadores de esforços em torno das ações 

propostas, o que pode comprometer a sua implementação. 

Do ponto de vista teórico, ao realizar os estudos sobre a compreensão da forma de 

apropriação pelos atores de um instrumento de ação pública e as transformações ocorridas 

como consequência de sua implementação em nível local, a presente pesquisa busca suprir a 

lacuna de estudos na área de administração com ênfase na implementação de políticas 

públicas com base na perspectiva dos atores. Constata-se, assim,  a relevância do estudo 

sobre a implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS), no município de Natal, com base no modelo de análise do PPP até o momento 

pouco estudado no cenário acadêmico. 

Em relação à utilização do Pentágono de Políticas Públicas (PPP) como referência de 

modelo para análise de políticas públicas, foram identificadas 05 teses. A primeira realizada 

em Quebec, por St-Amour (2010), na área de Serviço Social, analisa o papel dos atores que 

participaram no processo de desenvolvimento de medidas de conciliação trabalho-família e do 

contexto institucional que envolve as interações com formuladores de políticas. A segunda, 

desenvolvida em Lisboa, por Cruz (2012), na área de educação, analisa a criação de 

Conselhos Municipais de Educação como resultado de uma política que envolve múltiplos 

atores que transformaram e adaptaram a política aos seus contextos locais. A terceira, 

realizada em Minas Gerais/Brasil, por Pinto (2014), também na área de educação, analisa a 

política de educação infantil, no âmbito da descentralização, como uma ação pública 

multirregulada, que envolve múltiplos atores em diferentes níveis. A quarta, realizada por 

Nonato (2015), analisa a produção e a circulação de ideias sobre Compras Públicas 

Sustentáveis a partir da perspectiva da ressignificação dos atores. Por fim, Oliveira (2017) 

busca compreender as dinâmicas da relação entre ideias, organizações, redes de ação e 

resultados no campo da Agricultura Urbana. Desse modo, nota-se que há pouca aplicação do 

modelo do PPP no contexto acadêmico brasileiro, o que vem ressaltar a contribuição desta 

tese ao agregar resultados a novas aplicações do modelo. 

A contribuição desta pesquisa também pode ser percebida tomando por base o periódico 

da Associação de Engenharia Sanitária e Ambiental que apresenta publicações sobre resíduos 

sólidos desde 1962. O levantamento realizado por Silva (2015, p. 695), na base SCOPUS (a 

partir de 2006) que inclui o período de 1993 a 2013, verificou que, nesses 20 anos, “(43,9%) 

dos artigos pesquisados envolviam o tema resíduos sólidos urbanos, mas somente (1,3%) com 

referência  à legislação”. O levantamento confirma uma frequência considerável de estudos 

sobre resíduos sólidos. Porém, aponta a presença de poucas pesquisas sobre os aspectos legais 
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que envolvem os estudos sobre resíduos, o que vem demonstrar que, após a implementação da 

PNRS (2010), a legislação relativa aos resíduos sólidos ainda é um tema pouco explorado no 

Brasil e, consequentemente, ainda há lacunas referentes à PNRS a ser preenchidas. 

Ainda sobre a PNRS (2010), Barbosa (2015), ao pesquisar o tema de resíduos sólidos 

na área de administração, economia, ciências contábeis e turismo, no portal eletrônico SPELL 

(Scientific Periodicals Eletronic Library), no período compreendido entre 2010 e 2013, 

identificou 16 artigos que abordam a gestão dos resíduos. Corroborando o estudo de Silva 

(2015), Barbosa (2015, p. 14) afirma que “a baixa produção de artigos mostra que novos 

debates científicos poderão ganhar maior solidez ao passo que a PNRS (2010) for 

implementada com eficiência ao longo do tempo”. 

Consultando também os Anais de eventos como ENANPAD, ENGEMA, SEMEAD e 

SIMPOI7, publicados na área de administração, no período entre 2011 e 2015, identificou-se 

que “(73,3%) dos artigos referentes à área de gestão ambiental são relacionados à resíduos 

sólidos urbanos” (BONJARDIM et al., 2016, p. 1). No entanto, observando a PNRS como tema, 

obteve-se a seguinte distribuição de artigos para o mesmo período: ENANPAD (2), ENGEMA 

(13), SEMEAD (4), SIMPOI (1). Em relação ao tema da PNRS, nota-se a baixa frequência no 

ENANPAD demonstrando o quanto o tema ainda é pouco explorado na área de administração. 

Levantamento realizado na BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações), compreendendo o período entre 2010 e 2016, identificou 21 pesquisas (19 

dissertações e 2 teses) que abordam temas referentes à gestão integrada de resíduos na 

construção civil, à gestão de resíduos madeireiros, à produção de energia limpa, à coleta 

seletiva, à logística reversa, à gestão de resíduos industriais e à responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto, contidos na PNRS (2010). Ao tangenciar o tema 

da PNRS com a área de políticas públicas, foram identificadas apenas 2 dissertações – na 

UFRJ, realizada por Baptista (2013) que  analisa as limitações dos municípios em pôr em 

prática a inclusão social dos catadores e na UFES, por Santolin (2014), que propõe a criação 

de uma ferramenta financeira para o gerenciamento de resíduos. Apesar do número de 

pesquisas identificadas, nota-se que a abordagem da PNRS, na área de administração, em 

políticas públicas, também é pouco pesquisada, o que demonstra a oportunidade de novos 

temas a ser explorados. 

                                                           
7 ENANPAD – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração; 

 ENGEMA – Encontro Internacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente (FEA/USP); 

 SEMEAD – Seminários em Administração da faculdade de Economia e Administração da USP; 

 SIMPOI – Simpósio de Administração da Produção, Logística, e Operações Internacionais (FGV/EASP). 
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Por sua vez, ao tangenciar o tema da PNRS com o tema referente à implementação 

foram identificadas 4 dissertações. Silva (2014), pela UFPB, ao realizar análise comparativa 

entre a gestão de resíduos sólidos realizada em Aracaju/SE e João Pessoa/PB, identificou 

limitações referentes à capacitação técnica, financeira, bem como falta de sensibilidade 

ambiental dos gestores para a implementação de metas da PNRS (2010); Soler (2014), na 

PUC-SP, avaliou a implementação de acordos setoriais para a realização de logística reversa 

mostrando as dificuldades de se implementar a PNRS (2010); Mendes (2015), da FDUSP, 

identificou as limitações jurídicas na implementação da logística reversa no setor de 

eletroeletrônicos, e Pereira (2016), da UNESP, avaliou os limitados avanços da 

implementação da gestão de resíduos sólidos no município de Franca/SP. 

Vale ressaltar que, por mais que sejam relevantes, esta tese não irá abordar as etapas 

referentes à agenda, à formulação de alternativas, à tomada de decisão e à avaliação, que 

envolvem o desenvolvimento de uma política. A opção por analisar uma política pública pela 

sua execução está no fato de a implementação, conforme Lascoumes e Le Galès, (2012, p. 

91), “ser um período de transformações”, permitindo a obtenção de conhecimento sobre o 

problema enfrentado, seus participantes e seus efeitos. 

Esta tese está estruturada em 8 capítulos. Além desta Introdução, que contém a 

contextualização e apresentação do problema juntamente com a definição dos objetivos e 

justificativa, o capítulo 2 trata do referencial teórico discutindo aspectos gerais das políticas 

públicas, da ação pública e da implementação de políticas públicas. O capítulo 3 apresenta o 

modelo do PPP trazendo de forma detalhada seus elementos, dispondo sobre sua dinâmica 

para a análise de implementação da ação pública. Já o capítulo 4 apresenta a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS). O capítulo 5 apresenta a trajetória da disposição dos resíduos 

sólidos no município do Natal. O capítulo 6 discute os procedimentos metodológicos 

definindo o tipo de estudo, o campo da pesquisa, os sujeitos da pesquisa, a coleta de dados, o 

tratamento e a análise e interpretação dos dados. O capítulo 7 discute a forma como os atores 

interagiram para implementação do PMGIRS, bem como suas representações, instituições, 

processos e resultados. O último capítulo tece considerações sobre a implementação do 

PMGIRS e a validade do modelo do PPP para explicar a sua dinâmica. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS: A POLÍTICA COMO AÇÃO PÚBLICA E 

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Esta seção aborda as políticas públicas dando ênfase à política como ação pública, 

conceitos de políticas públicas e aspectos referentes à implementação de políticas públicas. 

 

2.1 A POLÍTICA PÚBLICA COMO AÇÃO PÚBLICA 

 

Antes de abordar o que são políticas públicas, faz-se necessário apresentar o conceito 

de política de modo a facilitar uma melhor compreensão deste trabalho. A palavra política ou 

“Politikós” tem sua origem na palavra grega pólis trazendo como significado “tudo o que diz 

respeito às coisas da cidade, ou seja, ao que é urbano, público, civil e social” (RODRIGUES, 

2010, p. 13). Com o passar dos anos, o termo política foi ganhando novas conceituações. De 

acordo com Easton (1953, p. 130), uma política “é uma teia de decisões que alocam valor”. Já 

para Wildavsky (1979, p. 387), o termo pode ser interpretado como “um processo de tomada 

de decisões”. 

Numa concepção contemporânea, o termo política, que antes se referia à pólis 

(público, civil, social), passa a fazer referência ao Estado, tornando-se vinculado ao conceito 

de poder. Segundo Dahl (1957, p. 201), poder “é a capacidade de influenciar alguém a fazer 

algo que, de outra forma, ele/ela não faria”. Ou seja, o poder constitui-se na capacidade de 

influenciar o comportamento humano. Seguindo essa linha de pensamento, Rodrigues (2010, 

p. 13) afirma que a política é entendida como “um conjunto de procedimentos que expressa 

relações de poder e que se orienta à resolução de conflitos no que se refere aos bens 

públicos”. Ou seja, uma política busca a resolução de conflitos coletivos de forma ordenada. 

Desse modo, as políticas públicas são introduzidas pelos governos como uma ferramenta para 

auxiliar na organização da ordem social. 

Na visão de Rodrigues (2010, p. 13) uma política pública consiste “no processo pelo 

qual os diversos grupos que compõem a sociedade – cujos interesses, valores e objetivos são 

divergentes – tomam decisões coletivas, que condicionam o conjunto dessa sociedade”. A 

tomada de decisão coletiva transforma-se em algo a ser compartilhado ao se tornar uma 

política comum. Seguindo a perspectiva de ordenamento social, Lascoumes e Le Galès (2012, 

p. 31), ao definir Políticas Públicas, afirmam que: “são ações coletivas que participam da 

criação de determinada ordem social e política, da direção da sociedade, da regulação de suas 
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tensões, da integração dos grupos e da resolução de conflitos”. Nesse sentido, as políticas 

públicas são consequência de políticas que exigem ações que resultem na sua implementação. 

As políticas públicas, como área de conhecimento, só obtiveram destaque a partir de 

meados do século XX na Europa e nos Estados Unidos, através de quatro autores, tidos 

como “fundadores”, que elaboraram conceitos pertinentes à área. Nos anos 1930, Laswell 

(1936) publica o livro Política: quem ganha o quê, quando e como. Em sua obra, procura 

uma forma de conciliar o conhecimento empírico e o acadêmico ao lançar a expressão 

“policy analysis” (análise de políticas pública). Por sua vez, os trabalhos de Simon (1957) 

trouxeram o foco para o conceito de racionalidade limitada dos “policy makers” (decisores 

políticos), os quais seriam, segundo o autor, limitados por informações incompletas e 

imperfeitas. A tomada de decisão envolve riscos e incertezas e, nesse processo, “o decisor 

político encontra-se diante de um problema, que dada a impossibilidade de otimizar 

soluções, procura resolver por meio de soluções satisfatórias” (SIMON, 2009, p. 155). 

Nesse sentido, a alternativa de solução escolhida não será baseada na possibilidade da opção 

por uma resposta ótima por parte do tomador de decisão, mas será baseada na alternativa 

satisfatória para aquele momento. 

Já Lindblom (2009, p. 165) propõe “o método das comparações sucessivas limitadas 

que envolve a busca por soluções de maneira gradual e sucessivas considerando as relações de 

poder e os recursos disponíveis alocados em períodos anteriores e sua influência no momento 

presente”. Tido como base do modelo incremental, o método das comparações sucessivas 

limitadas simplifica o processo de escolha entre as alternativas e valoriza a experiência 

acumulada em períodos anteriores, gerando uma margem de alternativas pouco abrangente. 

Por fim, na concepção de Heidemann (2009, p. 29), “a política pública significa a alocação 

oficial de valores para toda a sociedade”. Ou seja, a política é aplicada como um ordenamento 

para a administração da vida em sociedade. 

Nota-se, assim, que o foco no papel do tomador de decisão destaca o processo de 

tomada de decisão na política pública considerando: relações de poder, valores, objetivos e 

conflitos que permeiam tal processo. Essas perspectivas de análise da política pública 

colocam o Estado como foco central de suas abordagens de acordo com as particularidades 

políticas em que estão inseridas. Para Weber (1991, p. 34), “o Estado pode ser definido como 

uma associação política que apresenta um aparato administrativo com a função de prover a 

prestação de serviços públicos e reivindicar com êxito o monopólio legítimo da coação física 

para realizar as ordens vigentes”. No entanto, a concepção de Estado evoluiu ao longo do 

tempo, segundo Dias e Matos (2012, p. 27): “no início do século XX, a ação do governo era 
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bem menos complexa e se baseava numa política intervencionista do Estado em áreas que 

necessitavam de sua forte presença para preservação da ordem pública [...]”. Com isso, a ação 

do governo era realizada sem a presença da participação da coletividade. 

No decorrer do século XX, o Estado assume uma postura de prestação de serviços, em 

função de mudanças sociais e políticas em áreas como saúde, educação, meio ambiente, entre 

outras, caracterizando a fase do Estado de Bem-Estar Social. No entanto, ao final do século 

XX, o Estado passa a redimensionar suas funções, em relação à fase do Estado de Bem-Estar 

Social, por não conseguir atender as demandas sociais. Isso o leva a se articular com 

organizações não governamentais compartilhando responsabilidades. 

No Brasil, a Constituição de 1988, em seu aspecto descentralizador, permite a 

participação de outros atores junto ao Estado no que se refere ao compartilhamento de ações 

de políticas públicas. Com isso, no que diz respeito aos entes federados, os municípios 

tiveram uma ampliação em nível de competências passando a ser responsáveis pelo 

desenvolvimento local. Para Dias e Matos (2012, p. 33): 

 

Uma das consequências da maior relevância dos municípios em termos político-

administrativos é a perspectiva de se pensar o desenvolvimento sob novo enfoque, 

onde o local assume o papel de ator de peso na consolidação de uma perspectiva de 

desenvolvimento nacional. 
 

Nesse sentido, na implementação de políticas nacionais, os municípios exercem um 

papel essencial como articuladores dos interesses coletivos ao pôr em prática a execução de 

planos municipais. Como exemplo, podem-se citar as ações referentes às políticas públicas 

ambientais, que apresentam competências para todos os entes federados. Entretanto, é no 

âmbito local, por estar mais próximo da sociedade, que ocorrem as transformações 

necessárias à realização dos objetivos previstos pela política. 

Em torno dos anos 1960, as atividades que envolviam as políticas públicas geram a 

necessidade de conhecimento em torno da ação governamental. A esse respeito, Ham e Hill 

(1993) destacam que a preocupação com as políticas públicas, em decorrência dos problemas 

enfrentados pelos formuladores, dá origem ao surgimento da análise de política. 

Segundo Dye (2011, p. 1), “Análise de Política é a descrição e explicação das causas e 

consequências da ação do governo”. A necessidade de explicação das causas e consequências 

das ações governamentais atraiu a atenção dos pesquisadores da área de ciências sociais em 

relação às políticas públicas. De acordo com Muller e Surell (2002, p. 31) “a análise das 

políticas públicas é, talvez, um dos domínios da ciência política que mais tem contribuído, ao 
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longo dos últimos anos, para introduzir novas questões”. No decorrer dos anos 1970, as 

perspectivas teóricas da abordagem estatal e da abordagem pluralista produziram novos 

olhares sobre o campo da análise das ações do Estado. 

A abordagem estatal analisa o Estado como um elemento autônomo que atua na 

realização das necessidades da sociedade. Para Muller e Surell (2002, p. 33) “A sociedade 

moderna não existe sem estado. Esta perspectiva acha o essencial de sua fonte no pensamento 

hegeliano que vê o Estado como a realização da sociedade civil na sua unidade tornando-se o 

Estado o lugar da ‘previdência universal’ sem o qual a sociedade não existe”. 

Na perspectiva da abordagem estatal, o Estado contribui de forma centralizada para 

o estabelecimento de um interesse comum. 

Atribui-se a Dahl (1961), por meio da obra Who Governs?, a origem da abordagem 

pluralista. Em sua obra, Dahl (1961 apud SECCHI, 2010, p. 99), afirma que: “No processo 

político ocorre uma convergência de vários vetores de interesses de grupos e indivíduos. Cada 

um, com seus recursos e suas capacidades organizativas, tem a possibilidade de influenciar o 

processo decisório e os resultados das políticas públicas”. 

Numa perspectiva similar às ideias de Dahl sobre a abordagem pluralista, Muller e 

Surell (2002, p. 36) destacam que: “o Estado é, pois, o produto da interação entre os grupos 

livremente formados, e constitui uma forma de ‘véu’ totalmente permeável aos interesses e à 

competição dos grupos que caracterizam as lógicas sociais”. Portanto, numa perspectiva 

pluralista, uma política resulta da influência de diferentes grupos sociais na busca por 

transformar seus interesses em decisões políticas. Porém, a abordagem pluralista sofreu 

críticas por parte de Lindblom (1959), no prefácio de obra Politics, economics and welfare, 

em que este coloca dúvidas sobre a capacidade da abordagem pluralista em mobilizar 

interesses políticos considerando as desigualdades econômicas e sociais. 

Tanto a dimensão estatal quanto a pluralista abordam pontos extremos da ação do 

Estado. No entanto, no decorrer dos anos 1980, surge a abordagem do neoinstitucionalismo, 

que busca compreender a ação pública sob a perspectiva das instituições e a abordagem 

cognitiva que parte da ideia de que “uma política pública opera como um vasto processo de 

interpretação do mundo” (MULLER; SUREL, 2002, p. 51). Essas abordagens permitem, cada 

uma a sua maneira, a compreensão das relações a que os atores são submetidos e das 

transformações no contexto em que estão inseridos. 

Na tentativa de compreender o processo político, juntamente os estudos de análise de 

políticas públicas, desenvolveu-se uma proposta de análise das políticas a partir do 

entendimento das fases sequenciais que compõem o processo vindo a ser denominado de ciclo 
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de políticas públicas. Quanto ao processo de elaboração de uma política pública, este pode ser 

apresentado por meio de um ciclo composto por diversas fases que variam de acordo com o 

nível de detalhamento escolhido. Mesmo com a evolução dos estudos sobre políticas públicas, 

as fases que constituem o seu ciclo de estruturação ainda fornecem elementos de análise para 

estudos contemporâneos. 

Na literatura, são apresentadas diversas propostas de fases de elaboração de ciclo de 

políticas públicas, demonstrando que não há um consenso entre os autores sobre o número de 

fases numa proposta de ciclo como pode ser visto no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Propostas de fases do ciclo de políticas públicas 

AUTOR 
Nº DE 

FASES 
FASES DO CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Frey (2000) 05 

Percepção e definição de problema; agenda; elaboração de programas e 

de decisão; implementação de políticas; avaliação de políticas e correção 

de ação. 

Anderson (2003) 05 
Agenda política, formulação, adoção de proposta, implementação e 

avaliação. 

Kingdom (2003, apud 

CAPELLA, 2007, 

p.88) 

04 

Estabelecimento da agenda; consideração de alternativas para a 

formulação de políticas públicas; a escolha dominante entre o conjunto 

de alternativas disponíveis; implementação da decisão. 

Saraiva (2006) 07 

Agenda, elaboração (delimitação de um problema); formulação (seleção 

e identificação da alternativa); implementação (planejamento e 

organização necessários para executar a política); execução (pôr em 

prática a política); acompanhamento; avaliação. 

Souza (2006)  06 
Definição da agenda; identificação de alternativas; avaliação das opções; 

seleção das opções; implementação; avaliação. 

Fernández (2008) 05 
Identificação do problema; formulação de solução; tomada de decisão; 

aplicação da ação; avaliação dos resultados. 

Sebrae MG (2008) 05 
Formação da agenda; formulação de políticas; processo de tomada de 

decisões; implementação; avaliação 

Subirats et al. (2008) 05 
Surgimento e percepção dos problemas; incorporação à agenda; 

formulação da política; implementação; avaliação. 

Vallès (2008) 04 

Iniciação (construção do problema e incorporação à agenda); elaboração 

(formulação de alternativas e seleção de respostas); implementação; 

avaliação e sucessão da política. 

Heidemann (2010) 04 

Decisões políticas tomadas para resolver problemas previamente 

estudados; depois de formuladas, as políticas implementadas; verificar se 

as partes interessadas numa política foram satisfeitas; as políticas devem 

ser avaliadas com vistas a sua continuidade. Aperfeiçoamento, 

reformulação ou descontinuidade. 

Pasquino (2010) 06 
Identificação do problema; agenda; alternativas; decisão; execução; 

avaliação. 

Rodrigues (2010) 06 
Preparação da decisão política; agenda; formulação; implementação; 

monitoramento; avaliação. 

Secci (2010) 07 
Identificação dos problemas; formação da agenda; formulação de 

alternativas; tomada de decisões; implementação; avaliação; extinção. 

Fonte: Adaptado de Dias e Matos (2012, p. 65) 

Considerando os diversos modelos de ciclo apresentados, vale ressaltar que o resultado 

de cada etapa influencia diretamente o conteúdo da etapa seguinte. Demonstrar as fases de 
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estruturação de uma política em ciclo permite a visualização e o entendimento da interligação 

de suas etapas.  

De modo geral, os modelos de ciclo são formados por: identificação do problema, 

inserção na agenda, formulação da política, tomada de decisão, implementação e avaliação. 

Cada fase contém um sistema de ação, atores e relações específicas que se retroalimenta. Ou 

seja, o processo de avaliação pode interferir na identificação do problema e redefini-lo. A 

disposição do processo de estruturação de uma política em fases de ciclo transmite uma ideia de 

caráter racional, funcional ao processo de análise de uma política. 

A fase de formulação, para Souza (2006, p. 26), “constitui-se no estágio em que os 

governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e 

ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real”. Em relação à fase de 

implementação, Silva (2009, p. 26) considera-a como “um processo de interação entre a 

determinação de objetivos e as ações empreendidas para atingi-los”. “É uma fase que sucede a 

tomada de decisão e antecede os primeiros esforços avaliativos” (SECCHI, 2010, p. 44). 

Já a fase de avaliação, de acordo com Dias e Matos (2012, p. 84): 

 

É um processo transversal a toda a política, implica a definição da finalidade, 

metodologia e como o processo de análise pode produzir informações válidas sobre 

o desempenho da política e consequente tomada de decisão com relação a possíveis 

modificações, continuidade ou exclusão de uma política ou programa político. 

 

Todas as fases do ciclo de políticas públicas fornecem importantes elementos de 

análise. Entre elas, a análise da implementação de uma política tem sido uma das fases mais 

estudadas. De acordo com Van Meter e Van Horn (1975, p. 447), “a implementação de 

políticas públicas abrange as ações realizadas por indivíduos públicos ou privados ou grupos 

que são direcionados para o alcance de objetivos estabelecidos numa decisão política”. Para 

os autores, essas ações incluem o esforço para operacionalizar as decisões e dar continuidade 

ao alcance de mudanças provenientes das decisões políticas. 

Em uma perspectiva próxima a Van meter e Van Horn (1975), Sabatier e Mazmanian 

(1983, p. 20-21) afirmam que, “a implementação de políticas é a realização de uma decisão 

política, geralmente incorporada em uma lei, mas que, também pode ter a forma de importantes 

decisões administrativas ou decisão judicial”. Segundo os autores, o ponto principal está na 

decisão que envolve os atores centrais, tais como, políticos, burocratas de alto nível, entre outras 

figuras relevantes na produção dos efeitos desejados. 

De um ponto de vista mais contemporâneo, Oliveira (2006, p. 277-278) destaca que “o 

estudo de implementação requer um entendimento de sua complexidade e de sua interação 
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com o processo de planejamento”. Para o autor, o resultado de um processo de planejamento, 

incluindo sua implementação, tem de ser visto como uma série de eventos aparentemente 

simples, mas que depende de uma cadeia complexa de interações recíprocas para que obtenha 

o resultado esperado, e muitas vezes esta cadeia não pode ser prevista ou controlada 

(OLIVEIRA, 2006). 

Por sua vez, para Carvalho, Barbosa e Soares (2010, p. 5), “a implementação é uma 

etapa dinâmica. É em si um processo de significado próprio, que não está restrito apenas à 

tradução de uma dada política em ação, mas que pode transformar a política e si”. No decorrer 

do processo compreendido entre a determinação dos objetivos e a realização das ações para 

alcançá-los, nota-se que: “as políticas públicas sofrem influências das circunstâncias externas 

aos agentes planejadores e implementador, as quais tornarão possíveis ou não a 

implementação (CARVALHO; BARBOSA; SOARES, 2010, p. 5). Essas circunstâncias 

externas envolvem o processo de comunicação, os recursos, a especificação dos objetivos e as 

características da política em si. 

De modo geral, encontramos tanto autores que analisam a política pública de modo 

estato-centrada como autores que passam a analisar a implementação considerando a 

pluralidade de atores que permeiam o ambiente político a partir da complexidade de suas 

relações. Nesse sentido, analisar uma política a partir da fase de implementação, segundo 

Lascoumes e Le Galès (2012, p. 66), “[...] significa interessar-se pela forma com que um 

programa público é apropriado e não apenas pela forma como ele foi concebido e 

estruturado”.  Ou seja, consiste em olhar para uma política pública sob a perspectiva real de 

como se deu a ação pública e suas consequências. 

Assim, dada a importância da implementação para esta pesquisa, o tema será melhor 

abordado no próximo tópico desta tese. 

 

2.2 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A literatura sobre análise de políticas públicas, ao abordar as fases do ciclo da política 

pública, destaca que os primeiros trabalhos sobre a fase de implementação tiveram início 

pelos estudiosos Pressman e Wildavsky. De acordo com Lamb (2005, p. 2), “para Pressman e 

Wildavsky (1984), a implementação de políticas pode ser vista como um processo de 

interação entre a definição de objetivos e as ações geradas para alcança-los”. Em seus estudos, 

os autores alertavam para a necessidade de se abordar o tema da implementação de forma 

mais aprofundada, dada a importância dessa etapa para o ciclo das políticas públicas. 
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Ademais, a fase de implementação apresenta diferentes definições demonstrando o 

quanto o tema é debatido. A implementação compreende diversos estágios de tomada de 

decisão, previamente definidos, para a execução de diretrizes de uma política (RUA, 1997). 

Em outras palavras, consiste no processo efetivo de execução de uma política. 

Na visão de Silva e Melo (2000, p. 4), a implementação “corresponde à execução de 

atividades que permitem que ações sejam implementadas com vistas à obtenção de metas 

definidas no processo de formulação das políticas”. É na fase de formulação que são definidas 

as metas, os recursos e o horizonte temporal da ação planejada. 

Na concepção de Subirats (2008, p. 179), implementação “é o conjunto de processos 

que tende à realização concreta dos objetivos de uma política pública”. Para o autor essa fase 

é composta por ações executadas por múltiplos atores, públicos e privados, que concebem 

estratégias na forma de planos de ação. 

Nesse processo, a implementação é a etapa fundamental para uma política, pois é 

nessa fase que ela sai do papel e se transforma em fatos concretos. De acordo com Dias e 

Matos (2012, p. 82), a fase de implementação apresenta alguns aspectos críticos que podem 

ser agrupados conforme as dimensões a seguir: 

 

 Dimensão Institucional 

− Falta de clareza na definição dos objetivos, metas e estratégias; 

− Diversidade de atores envolvidos na execução da política; 

− Inexperiência dos atores com as estratégias de implementação; 

 Dimensão Organizacional 

− Excesso de burocracia (resistência à mudança ou à inovação); 

− Tarefas fragmentadas e vários níveis hierárquicos; 

− Departamentos isolados/desarticulados; 

− Baixo grau de comunicação entre decisores e executores; 

− Ausência de profissionais especializados; 

− Inexistência ou baixo índice de incentivos para melhorar a gestão; 

− Rotatividade dos atores políticos. 

 Dimensão Ambiental 

− Dificuldade de participação dos beneficiários da política (baixo nível de 

informação, de influência e de organização); 

− Distância entre os órgãos centrais de tomada de decisão e os executores da política. 

 

Considerando as dimensões apresentadas, é importante ressaltar que a implementação, 

com frequência, está sob a coordenação de mais de um ator e ocorre a partir da interação de 

uma variedade de campos organizacionais. Segundo Rua (2013) uma política ao ser 

implementada necessita ser acompanhada, de modo, a facilitar a identificação de problemas 

durante a sua execução, o que permite verificar porque em alguns casos se obtém sucesso e 

em outros se obtém fracasso. 
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Observando-se a literatura, nota-se que existem diversos estudos sobre o tema da 

implementação. Nesse sentido, os estudos sobre implementação podem ser classificados por 

gerações. Segundo Winter (2006), a primeira geração teve seu início demarcado com o 

trabalho de Pressman e Wildavsky (1973) intitulado Implementation: how great expectations 

in Washington are Dashed in Oakland, no qual os autores analisam o impacto de um 

programa federal de desenvolvimento local como meio de obter informações sobre o processo 

de implementação. Os estudiosos da primeira geração (PRESSMAN; WILDAVSKY, 1973; 

HARGROVE, 1975; WILLIAMS; ELMORE, 1976; BARDACH, 1977; BRIAN 

HOGWOOD E LEWIS GUNN,1984) destacavam, de modo geral, em seus trabalhos, a 

ausência de debates sobre implementação. Como consequência, “criou-se uma agenda de 

pesquisa, para seu melhor entendimento, de maneira a direcionar o campo das políticas 

públicas na teoria e na prática” (OLIVEIRA, 2006, p. 278). Apesar do esforço inicial em se 

criar uma agenda de pesquisa, Goggin (1990 apud LAMB, 1991) destaca que os estudos eram 

muito específicos, apresentavam uma visão pessimista e não se preocupavam com a 

construção de conhecimento na área. 

A segunda geração constituída por Sabatier e Mazmanian (1983); Michel Kirst e 

Richard Jung (1980); Terry Moe (1989); Michel Lipsky (1980); Sabatier (1986); Hull e 

Hjern’s (1987), iniciou os estudos sobre implementação no começo dos anos 1980. Buscou 

desenvolver teorias, construir modelos teóricos e estruturas de análise, que poderiam servir 

de guia empírico de análise (WINTER, 2006; SABATIER; MAZNANIAM, 1983; VAN 

METER; VAN HORN, 1975), bem como determinar variáveis relevantes. Porém, houve 

uma proliferação de modelos que não eram compatíveis entre si ou generalizáveis e que não 

podiam ser replicados. Essa limitação gerou, posteriormente, uma maior confrontação entre 

as perspectivas de implementação de políticas denominada Top-down e Bottom-up 

(WINTER, 2003, p. 213). 

O modelo Top-down, segundo Rua e Romanini (2013, p. 67): 

 

É, também, conhecido como ‘Implementação Programada’, e tem como ponto de 

partida a asserção de que a implementação se inicia com uma decisão do governo 

central, a qual define a relação entre os objetivos da política pública – determinado 

pelas lideranças políticas – e os meios a serem mobilizados pelos diferentes níveis 

da burocracia a fim de produzir os resultados pretendidos. 

 

Na perspectiva do modelo Top-down a implementação é atribuída aos burocratas que 

se limitam à aspectos operacionais e se mantém, firmemente, direcionados à realização dos 

objetivos da política.  
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Simpatizante da perspectiva do modelo Top-down, Van Meter e Van Horn (1975) 

desenvolveram seus estudos em torno das causas da dificuldade de implementação de 

diferentes políticas públicas. E, para tanto, Van Meter e Van Horn (1975) inseriram em seus 

estudos duas variáveis: a extensão da mudança pretendida com uma política pública; e o grau 

de consenso em torno dos seus objetivos. Ambas capazes de afetar o processo de 

implementação em relação ao sucesso ou fracasso da política. 

Na perspectiva de uma implementação bem-sucedida Brian Hogwood e Lewis Gunn 

(1984) identificaram condições ideais para que a implementação de uma política leve a uma 

situação de sucesso, como podem ser vistas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Condições ideais para a implementação efetiva de uma política pública 

CONDIÇÃO CONTEÚDO 

I 
As circunstâncias externas à agência implementadora de uma política pública específica não 

devem impor restrições que a desvirtuem; 

II 
A implementação deve dispor de tempo e de recursos suficientes (recursos humanos, 

materiais, financeiros, tecnológicos etc.); 

III 
Não deve haver restrições em termos de recursos globais, mas também, em cada estágio da 

implementação, a combinação necessária de recursos deve estar efetivamente disponível; 

IV 
A política a ser implementada deve ser baseada numa teoria adequada sobre a relação entre a 

causa (de um problema) e o efeito (de uma solução que está sendo proposta); 

V 
A relação entre causa e efeito deve ser direta e, se houver fatores intervenientes, esses 

devem ser mínimos. 

VI 

Deve haver uma só agência implementadora, que não depende de outras agências para 

alcançar seus objetivos; se outras agências estiverem envolvidas, a relação entre elas deverá 

ser mínima em número e importância; 

VII 

Deve haver completa compreensão e consenso quanto aos objetivos a serem atingidos pela 

política pública e essa condição deve permanecer durante todo o processo de 

implementação; 

VIII 
Ao avançar em direção aos objetivos acordados, deve ser possível especificar, com detalhes 

completos e em sequência perfeita, as tarefas a serem realizadas por cada participante; 

IX 
É necessário que haja perfeita comunicação de comando e coordenação entre os vários 

elementos envolvidos no programa; 

X 
Os atores que exercem posições de comando devem ser capazes de obter efetiva obediência 

dos seus subordinados. 

Fonte: Adaptado de Hogwood e Gunn (1984) 

 

De acordo com Rua e Romanini (2013, p.09), as dez condições propostas por 

Hogwood e Gunn (1984), podem ser agrupadas em quatro variáveis correlatas e relevantes 

para o sucesso da implementação, são elas:  

 

1- A natureza da política pública não deve admitir ambiguidades; 2- na estrutura de 

implementação da política, os elos da cadeia devem ser mínimos; 3- deve-se 

prevenir (evitar ou impedir) interferências externas na execução da política; e 4- 

deve haver controle administrativo sobre os atores abrangidos na implementação. 
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No que se refere as variáveis 3 e 4, os diferentes tipos de política pública e de arena 

política devem ser levados em consideração por envolverem atores diversos e poderem afetar 

o sucesso da implementação. 

Partidário da perspectiva de modelo Top-down Sabatier e Mazmanian (1980) destacam 

que deve se verificar as variáveis que afetam a consecução dos objetivos da política no curso 

de sua implementação. 

De acordo com Rua (2013, p.10-11). As variáveis a serem verificadas são: 

 

1-A tratabilidade do problema a ser solucionado, que diz respeito ao grau de 

facilidade ou dificuldade, para se lidar com um problema em função de questões 

como: a diversidade do serviço a ser prestado, quanto mais complexo mais difícil a 

implementação; o tamanho do público-alvo; e a extensão da mudança necessária, 

pois quanto maior a mudança maiores serão os obstáculos. 2- A capacidade dos 

dispositivos legais de estruturar favoravelmente o processo da implementação, em 

função: da definição dos objetivos da política pública; da seleção dos órgãos 

implementadores; da previsão de recursos financeiros; do direcionamento das 

orientações políticas dos agentes públicos; e da regulação dos critérios, 

oportunidades, mecanismos e canais de participação da sociedade. 3- Os efeitos do 

contexto sobre o apoio aos objetivos da política pública, que se refere a necessidade 

de apoio político e de legitimação da política para superar obstáculos na busca pela 

cooperação entre os diversos atores. 

 

A estrutura analítica desenvolvida pelos pesquisadores da segunda geração levou à 

construção de modelos e pesquisas estratégicas numa tentativa de destacar a dinâmica 

presente no processo de implementação. No entanto, as pesquisas realizadas pelos estudiosos 

da segunda geração, em sua maioria, apresentavam como foco a análise dos fracassos 

referentes à implementação, bem como demonstravam um processo de implementação 

controlado de cima para baixo, ou seja, de forma Top-down.  

Na concepção de Lascoumes e Le Galès (2012, p.69), os fracassos podem ser 

interpretados sob três perspectivas: 

 

Da Inefetividade – as decisões políticas foram tomadas, medidas foram adotadas, 

mas as ações não são realizadas adequadamente; Da Ineficácia - toma por base os 

resultados obtidos considerando que as medidas previstas foram executadas; Da 

Ineficiência - dá ênfase ao custo desmedido dos resultados obtidos. 

 

A esse respeito, Lascoumes e Le Galès (2012, p. 68) afirmam que: “a análise dos 

fracassos ou limites dos programas públicos vai, progressivamente, evidenciar as fragilidades 

do modelo top down e das abordagens estato-centradas”. Tanto as perspectivas de análise 

Top-down quanto a Bottom-up chamam a atenção para o processo de implementação. 

Segundo Praudel (2009, p. 43), “existe um conflito entre as duas, haja vista que, uma tende a 
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ignorar a parte de realidade sobre implementação explicada pela outra”. Isto é, não reconhece 

que determinados temas de políticas públicas pedem decisões tomadas no topo, antes que os 

demais níveis hierárquicos se manifestem sobre elas. Nota-se que essas abordagens dão 

perspectivas distintas ao papel do Estado. Nessa direção, umas se configuram estato-centrista, 

com análises do fluxo do processo de decisão de cima para baixo (Top-down) enquanto outras 

consideram a diversidade de atores e sua interação na solução de problemas enfatizando as 

análises do fluxo do processo de decisão de baixo para cima (Bottom-up). 

A perspectiva de análise Top-down presume que “as metas políticas podem ser 

especificadas pelos formuladores e que a implementação pode ser realizada com sucesso pela 

criação de certos mecanismos” (PRAUDEL, 2009, p. 40). A direção do fluxo das decisões 

referentes à implementação continua sendo foco de estudos e discussões até hoje. 

Nas abordagens do modelo Bottom-up, os autores não pretendem verificar os sucessos 

ou fracassos, mas analisar as dinâmicas ocorridas no processo de apropriação no momento da 

implementação da ação pública. De acordo com Lascoumes e Le Galès (2012, p. 82), “o que a 

análise da implementação mostra são as formas e os impactos nas ordens locais. Assim, ela 

descreve as transformações que a ação pública se propõe a introduzir”. A apropriação 

decorrente de um modelo Bottom-up proporciona uma margem para jogos de poder entre os 

atores envolvidos no processo, elaborando um cenário em que os objetivos e as prioridades 

estabelecidas pelos atores se acumulam agregando-se a outras previamente estabelecidas. Ao 

contrário do senso comum, “não existe subversão da ordem jurídica, mas um espaço de 

atuação relativamente livre deixado pela lei à disposição dos atores” (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012, p. 83). 

Na perspectiva do modelo Bottom-up, Lipsky (1978) em seus estudos afirma que os 

burocratas locais estão muito mais próximos dos problemas reais da sociedade do que os 

tomadores de decisão. Como decorrência de seus estudos estabeleceu o conceito de street 

level bureaucracy (burocracia de nível de rua), que para Lipsky (1978, p.24) “seria composta 

por agentes implementadores próximo ao cidadão, como por exemplo: a polícia, os assistentes 

sociais, os bombeiros, os professores, médicos entre outros”. Ou seja, os burocratas de nível 

de rua detêm poder para tomar pequenas decisões na implementação de uma política pública 

em nível local. Na execução da implementação de uma política os burocratas de nível de rua 

têm que lidar com problemas associados à falta de recursos públicos, e a necessidade de 

negociação com outros atores. 

Na mesma linha de Lipsky (1978), Mackey (2008 apud RUA, 2013, p.16), destaca que: 
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Os burocratas de nível de rua exercem seu poder de maneira a modificar a política 

pública na esfera da execução e que essas alterações refletem os valores individuais 

de cada funcionário ou de suas coalizões, mais do que a vontade dos responsáveis 

políticos, situados no topo da cadeia decisória. 

 

Na implementação de uma política pública os atores envolvidos fazem uso de suas 

escolhas políticas, em lugar de, acatar simplesmente, às decisões estabelecidas pelo topo da 

hierarquia política. Como essas escolhas se dão em função de variáveis distintas, não se pode 

precisar se os resultados pretendidos serão alcançados conforme foram inicialmente formulados. 

Considerando ambas as perspectivas de abordagens da implementação das políticas 

públicas, destaque pode ser dado ao trabalho efetuado por Najam (1995), que elaborou um 

levantamento analítico com base nos modelos ou nas perspectivas de implementação 

envolvendo as abordagens top-down e bottom-up, como pode ser visto no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Principais modelos de implementação de políticas públicas 

ABORDAGEM MODELO CARACTERÍSTICAS 

Top-down 

Van Meter e 

Van Horn 

(1975) 

Abrange as causas da não implementação; 

Variáveis centrais: relevância das normas e objetivos políticos, recursos da 

política; comunicação interorganizacional e aplicação das atividades; 

características da instituição implementadora, disposição dos executores. 

Top-down 
George Edwards 

(1980) 

Procura respostas para as pré-condições de uma implementação bem-

sucedida; 

Variáveis centrais: comunicação, recursos, disposição e estrutura. 

Top-down 

Sabatier e 

Mazmanian  

(1983) 

Aponta três observações críticas: a) a formulação de políticas é um 

processo interativo de formulação, implementação e reformulação, b) o 

foco deveria ser mantido no alcance das metas políticas, c) a 

implementação pode ser vista por três diferentes perspectivas: o 

formulador, o executor e o público-alvo; 

Variáveis centrais: rastreabilidade dos problemas; capacidade de 

decisão política, a implementação é afetada por um dinamismo próprio.  

Bottom-up 
Thomas Smith 

(1973) 

Mostra a implementação como um processo de tensão entre planejadores e 

implementadores; 

Variáveis: o grupo-alvo; a estrutura da organização implementadora; a 

liderança e os fatores ambientais. 

Bottom-up 

Rein e 

Rabinovitz 

(1978) 

Propõe o princípio da circularidade; 

Variáveis: a racionalidade jurídica, racionalidade instrumental, a 

necessidade de consenso interno e externo. 

Bottom-up 
Michael Lipsky 

(1978) 

Questiona o princípio da hierarquia. Para o autor, a influência sobre a 

política é exercida por aqueles que a executam e não por aqueles que a 

formulam;  

O comportamento, a competência e a eficácia dos street-level-bureaucrats. 

Bottom-up 
Berman 

(1978) 

Faz uso da abordagem da macroimplementação (o governo executa política 

para influenciar governos locais) e da abordagem da microimplementação (o 

governo local elabora sua política interna); 

Continuação do Quadro 3... 
ABORDAGEM MODELO CARACTERÍSTICAS 

Bottom-up 
Berman 

(1978) 

Variáveis: não adaptação da política ao comportamento planejado; 

cooptação (acomodar a política a rotinas existentes); aprendizagem 

tecnológica; adaptação tanto do comportamento quanto da política. 

Bottom-up 
Elmore 

(1979) 

Considera a compreensão das organizações como essencial para análise da 

implementação. Para isso, o autor desenvolveu quatro modelos; 
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Modelos e suas variáveis: modelo da gestão de sistemas (as atividades 

organizadas e objetivos específicos); modelo do processo burocrático 

(regras, rotinas do comportamento organizado); modelo de 

desenvolvimento organizacional (participação e comprometimento 

individual); modelo de conflito e negociação (as organizações como arenas 

de conflito). 

Bottom-up 

Nakamura e 

Smallwood 

(1980) 

Tem por base o princípio de circularidade; 

Variáveis: atores, arenas e suas interligações (ambiente político). 

Bottom-up 
Barret e Fudge 

(1981) 

Visão da implementação como um processo político de negociação e 

interação entre o sistema socioeconômico, político e organizacional; 

Variáveis: multiplicidade e complexidade das ligações, controle e 

coordenação e questões de conflito e consenso. 

Fonte: Adaptado de Najam (1995, p. 13). 

 

Najam (1995), ao apresentar esses diferentes tipos de modelos de implementação com 

suas respectivas direções de fluxo burocrático (Top down/Bottom-up), procura mostrar que a 

implementação se caracteriza por ser um processo de transição, e que adaptações, correções de 

erro e mudanças de direção são etapas passíveis de acontecer durante a realização do processo. 

Nesse processo, a primeira e a segunda geração de estudos da implementação têm sido 

úteis em dirigir a atenção para os problemas e a identificação de barreiras, bem como para a 

identificação de fatores que podem facilitar a implementação. Já a terceira geração, por meio 

dos estudos (GOGGIN, 1990; BOWMAN, 1996; LESTER, 1987; O’TOOLE, 1990), 

caracterizou-se pela realização de trabalhos conceituais e empíricos, na tentativa de explicar 

os sucessos e fracassos da implementação. No entanto, uma parte substancial dos estudos tem 

sido criticada, ao ser vista como um mero check-list de variáveis que pode afetar o processo 

de implementação. Essa forma de abordagem tem prejudicado o desenvolvimento de uma 

teoria de implementação. Para Goggin (1991apud LAMB, 1990), a terceira geração de 

estudos sobre a implementação deveria testar teorias baseada mais em estudos de caso 

comparativos e pesquisas estatísticas as quais poderiam aumentar o número de observações. 

Na terceira geração de pesquisa sobre implementação, o mundo macro dos 

formuladores está integrado com o mundo micro dos implementadores individuais. A 

pesquisa de nível macro atua em um nível sistêmico. “A tensão das regularidades do processo 

e a estrutura organizacional são o contorno estável do processo político e as ações individuais 

moldam em termos de posição na rede de relações” (PRAUDEL, 2009, p. 45). Já as análises 

de nível micro interpretam as ações organizacionais como problemáticas e com frequentes 

resultados imprevisíveis dos atores autônomos motivados por interesses próprios. 
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Problemas não previstos que surgem durante a execução de políticas públicas podem 

tornar-se grandes obstáculos ao sucesso na implementação. Para Silva e Melo (2000, p.03) outros 

fatores podem contribuir para o insucesso da implementação de políticas públicas, são eles: 

 

1-Conflitos de coordenação e cooperação intergovernamentais; 2- Ambiguidade dos 

objetivos da política; 3- Ambiguidades, brechas e omissões legais; 4- Conflitos 

interjurisdicionais entre órgãos e entidades ou conflitos interorganizacionais; 5-

Limitação de recursos; 6- Escassez de informações sobre a política; e 7- Viabilidade 

política, pois a opinião pública ou grupos dominantes da sociedade podem oferecer 

obstáculos à execução de uma ação. 

 

Para que a implementação obtenha sucesso é necessário que se realize o 

acompanhamento, o monitoramento e o controle de todo o processo e se deve levar em conta 

variáveis como: “o tipo de política pública e a arena política, pois o contexto dos 

implementadores é constituído por diversos atores que estão distantes do topo da política; o 

contexto inter e intra-organizacional no qual ocorre a implementação, já que a comunicação 

adequada pode fazer a diferença para o alcance dos objetivos da política; e o mundo externo 

sobre o qual a política deverá exercer o seu impacto, pois a solução de problemas, na maioria 

das vezes, exige negociação e compromisso” (RUA, 2013, p.22). O maior desafio da 

implementação de uma política está na governança. De acordo com Di Giovanni (2005, apud 

RUA 2013, p.26), existem dimensões da governança que devem ser consideradas, tais como:  

 

1-A qualidade da implementação (se possui público-alvo e metas bem definidas); 2- 

a participação social na ação governamental e a responsabilização dos gestores; 3- a 

qualidade da regulação sobre o monitoramento e a avaliação da ação, as informações 

públicas referentes à ação, e os custos e as despesas da ação; 4- as regras legais 

sobre a ação governamental, seu funcionamento pelo orçamento público; e 5- a 

sustentabilidade da intervenção estatal. 

 

É um desafio fundamental para os gestores responsáveis pela implementação manter 

uma coordenação efetiva de modo a obter correções no rumo da execução da política pública 

quando necessário. 

Pensando os modelos de implementação para além das perspectivas Top-down e 

Bottom-up, “nem sempre a implementação se distingue do próprio modelo de formulação, e 

em muitos casos, a implementação acaba sendo algo como a formulação em processo” (RUA, 

2014, p. 14). Às vezes, os objetivos da política e os problemas envolvidos surgem à medida 

que o processo de implementação avança. Como exemplo, existem conflitos que surgem 

quando alguns programas estão sendo implementados e interagem com outros já existentes 

levando à reformulação de alternativas de solução. Outras vezes, segundo Rua (2014, p. 15), 
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“nem sempre todas as decisões relevantes são tomadas durante a fase de formulação. [...] pois, 

há a crença de que os implementadores estão melhor preparados para decidir”. 

Na busca de uma melhor compreensão sobre a fase de implementação, Lascoumes e Le 

Galès (2012) dão ênfase em seus estudos às interações entre os atores que compõem o processo 

de implementação de políticas, ou o que se convencionou chamar de ação pública. Essa nova 

abordagem sobre a execução da implementação, sob o prisma da perspectiva bottom-up, 

envolve a articulação existente entre a multiplicidade de atores, instituições, representações, 

processos e resultados na construção de políticas públicas, o que vem gradativamente 

superando, em termos de análise, a implementação baseada numa estrutura clássica, sequencial 

das políticas públicas conduzida pelo Estado. 

Os governos utilizam de ações para regular e organizar a sociedade estabelecendo 

formas de ação pública. Compreende-se como ação pública “o espaço sociopolítico 

construído tanto por técnicas e instrumentos quanto por finalidades, conteúdos e projetos de 

atores” (LASCOUMES; LE GALÉS, 2012, p. 21). Essa perspectiva está em conformidade 

com a perspectiva da abordagem sociológica “dada a ênfase aos atores públicos e privados, às 

representações, às instituições, processos e resultados, as relações de poder, bem como, ao 

papel do Estado, uma vez que a política pública não se resume somente à ação deste” 

(PINTO, 2014, p. 27), e com as análises de modelo de implementação bottom-up, cuja 

regulação se dá por meio da interação entre os múltiplos atores evidenciando uma atuação não 

linear do Estado. 

Em relação à atuação entre múltiplos atores, o estudo de Oliveira (2012) destaca que 

conhecer a relação entre implementação de políticas, organização e burocracia é relevante, pois 

a análise dessa relação indica o alcance do poder discricionário dos atores, elemento 

fundamental para a obtenção do sucesso na implementação de políticas. 

A distância de foco de atuação entre a perspectiva da ciência política que enfatiza o 

Estado atuando como condutor das ações entre os grupos de interesse na realização das 

ações governamentais dando destaque as análises do tipo Top-down (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012) e a perspectiva da sociologia influencia as escolhas analíticas a ser 

aplicadas na análise de uma política. Podemos dizer que entre uma perspectiva e outra há 

uma reconfiguração do Estado. 

Na visão de Lascoumes e Le Galès (2012, p. 50), essa reconfiguração do Estado faz 

com que ocorram três rupturas decisivas na análise das políticas públicas, que se 

caracterizam: 
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a) pela ruptura com o voluntarismo político, dado que não é porque as leis se 

sucedem que uma política pública se transforma, ou seja, nem sempre as decisões 

sucessivas de uma lei produzem efeitos; b) pela ruptura com a unicidade do Estado, 

ou seja, se refere à diversidade dos grupos e das estratégias no seio do Estado; e c) 

pela ruptura com o fetichismo da decisão, quando a mudança no processo de tomada 

de decisão que era antes visto como escolha passa a se dissolver na ação política. 

 

Essas rupturas na análise das políticas públicas reforçam a perspectiva de análise da 

sociologia política da ação pública, demonstrando uma ampla capacidade de abordagem da 

política ao envolver atores, instituições, representações, processos e resultados. Assim, da 

mesma forma que se reconhece a atuação dos atores localizados em nível inferior na 

hierarquia política, responsáveis pela execução da ação pública, não se deve excluir os 

tomadores de decisão localizados na ponta mais alta da hierarquia. 

Um aspecto relevante ao se estudar uma política pública está em compreender a ação 

pública como formada por instrumentos, que são utilizados como estruturas organizadoras e 

portadores de valor, sendo capazes de produzir representações sobre o público a que se 

direciona. Sobre instrumentos de ação pública, Lascoumes e Le Galès (2012, p. 21) afirmam 

que esses constituem “um dispositivo ao mesmo tempo técnico e social que organiza relações 

sociais específicas entre o poder público e seus destinatários em função das representações e 

das significações das quais é portador”. A abordagem da ação pública por meio de seus 

instrumentos permite visualizar os efeitos sociais gerados. 

Na execução da implementação, a instrumentação é vista como “uma questão política 

porque a escolha da via de ação, que pode também ser objeto de conflitos políticos, vai 

estruturar em parte o processo e seus resultados” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012, p. 32). 

O processo de instrumentação realça a atuação dos atores em relação aos conflitos, interesses 

e, se for o caso, coalizões. É nessa etapa do processo que os atores mais atuantes conseguem a 

aprovação de determinados instrumentos em detrimento de outros que, à medida que são 

postos em prática, geram determinados efeitos, conforme descrito no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Efeitos dos instrumentos a partir de uma política 

EFEITO DESCRIÇÃO 

De Inércia 
Os conflitos de interesse entre atores-utilizadores, ou as mudanças globais 

tornam possível uma resistência a pressões exteriores gerando inércia.  

Produz representação específica 

da questão que ele trata 

Produz uma descrição social através de: 1) uma classificação da situação 

abordada, e 2) na elaboração de opções para a implementação de uma política. 

Induz uma problematização 

particular da questão 

O instrumento permite organizar o encadeamento entre um problema e 

uma solução que irá beneficiar. 

Fonte: Elaboração própria com base em Lascoumes e Le Galès (2012). 

 

Os instrumentos produzem efeitos mostrando sua força de ação. Analisar um 

instrumento permite verificar os problemas que levaram a sua escolha, compreender as razões 

da escolha e, consequentemente, os efeitos decorrentes desta. Em relação à execução de 

instrumentos de ação pública referentes à gestão ambiental, o estudo de Carvalho (2015) 

aborda a implementação de consórcios intermunicipais enfatizando a cooperação entre 

municípios pequenos e com poucos recursos como um elemento fundamental para a 

sustentação de projetos e arranjos institucionais. Nesse caso, o autor ressalta a 

descontinuidade em função da renovação política (eleições) como um fator de insucesso, o 

que vem caracterizar a inércia que pode surgir devido a conflito de interesses. Porém, destaca 

as parcerias entre o setor público e entidades privadas como elemento positivo para a 

implementação desse tipo de atividade. 

Ainda sobre a execução de instrumentos de ação pública, Barroso (2013), ao realizar 

pesquisa documental sobre instrumentos de planejamento, de modo a contribuir para a 

elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, verifica que o 

plano estadual de resíduos sólidos é um instrumento que agrega valor administrativo aos 

estados possibilitando a obtenção de recursos. Algumas vezes, no entanto, a execução dessa 

ação pública esbarra em atores públicos pouco comprometidos com a sua realização. Esse tipo 

de resultado vem confirmar a força do poder discricionário dos atores públicos. 

Nesse sentido, o processo de instrumentação figura como “um elemento que 

proporciona equilíbrio na relação entre a política e a sociedade gerando como resultado 

transformações nas políticas públicas” (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012, p. 201). Portanto, 

analisar uma política a partir de seus instrumentos é uma forma de complementação as demais 

ferramentas de análise, ou seja, é uma forma de estabelecer um novo olhar sobre a análise de 

uma política pública e ao que esse ângulo de abordagem pode trazer de novo. 

Como ferramenta de análise da ação pública, os autores Lascoumes e Le Galès (2012) 

propõem um modelo chamado de Pentágono das Políticas Públicas (PPP), formado por cinco 

elementos, a saber: atores, instituições, processos, representações e resultados que, dado o seu 

poder explicativo para evidenciar as interações entre os atores envolvidos em uma dinâmica 

de implementação, será assumido como o modelo analítico desta tese. O modelo será objeto 

de discussão no capítulo seguinte. 
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3 O MODELO DO PENTÁGONO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS (PPP) 

 

Este capítulo aborda a concepção de políticas públicas desenvolvida por Lascoumes e 

Le Galès (2012), que considera a política como um processo que envolve múltiplos atores e 

aspectos referentes a complexidades das políticas. Será abordado de forma detalhada o 

modelo do Pentágono das Políticas Públicas (PPP) e seus elementos, e a implementação de 

políticas públicas sobre a perspectiva do PPP. 

As políticas públicas em função de sua complexidade podem ser visualizadas, 

conforme estabelecido por Lascoumes e Le Galès (2012, p.45), como “um quebra-cabeça 

cujos elementos devem ser levados em consideração quando em um processo de análise de 

uma política”. A sociologia política da ação pública ao buscar compreender a ação pública 

realiza sua análise a partir da interação de múltiplos elementos. Muller e Surel (2002), 

seguindo a perspectiva da sociologia da ação pública, a partir das representações entre atores, 

ideias e instituições, propõem uma análise cognitiva da ação pública. Na descrição de 

Lascoumes; Le Galès (2012), teóricos da sociologia, o processo de análise de uma política 

pode ser efetuado a partir do papel dos atores, das instituições, dos processos, das 

representações e resultados. Tais elementos encontram-se descritos no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Descrição dos elementos que compõem o Pentágono das Políticas Públicas 

ELEMENTOS DESCRIÇÃO 

ATORES 

Os atores podem ser individuais ou coletivos; são dotados de recursos, possuem certa 

autonomia, estratégias e capacidade de fazer escolhas. São mais ou menos guiados 

por interesses materiais/ou simbólicos. 

REPRESENTAÇÕES 
São espaços cognitivos e normativos que dão sentido às ações, as condicionam e as 

refletem. 

INSTITUIÇÕES São normas, regras, rotinas, procedimentos que governam as interações. 

PROCESSOS 
São as formas de interação e sua recomposição no tempo. Justificam as múltiplas 

atividades e mobilização dos atores individuais e coletivos. 

RESULTADOS São as consequências, os efeitos da ação pública. 

Fonte: Adaptado de Lascoumes e Le Galés (2012, p. 46). 

 

Ao aplicar o modelo do Pentágono das Políticas Públicas para o estudo da ação 

pública, a análise de cada um de seus elementos torna-se fundamental para um completo 

entendimento da aplicação do modelo. 

Os atores são indivíduos envolvidos no contexto político que desenvolvem ações 

passíveis de influenciar a implementação de uma política. Eles possuem um papel dinâmico no 

cenário político, visto que são responsáveis por alocação de recursos, resolução de conflitos e 

construção de coalizões.  
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 Para Subirats ( 2009.p. 57), uma política pública “é concebida e gerida por atores 

públicos e privados, que em conjunto, constituem uma rede complexa de interações, que 

apresentam tanto problemas de interações horizontais (relações entre atores de um mesmo nível 

governamental) como verticais (relação entre atores de diferentes níveis organizacionais)”. Essa 

multiplicidade de atores envolvidos numa política pública que compartilham as mesmas ações em 

relação aos problemas destacados formam o chamado espaço de interação. 

O papel dos atores no cenário político é um tema consideravelmente abordado. Na 

concepção de Niederle e Grisa (2013, p.99), analisar o papel dos atores consiste em: “identificar 

as lógicas da ação coletiva, e as estratégias desenvolvidas em função de custos e benefícios 

esperados da ação, assim como as consequências das antecipações feitas pelos indivíduos ou pelas 

organizações envolvidas na ação pública”. Considerar essa perspectiva de ação por parte dos 

atores é reconhecer a influência dos mesmos na ação pública. 

Acompanhando a lógica da ação coletiva dos atores públicos e privados, Goldsmith; 

Eggers (2006, p.79), afirmam que: “uma rede que presta serviços públicos efetivos não acontece 

por acaso. Alguém precisa descobrir primeiro como reunir toda uma miríade de organizações 

privadas e públicas de modo a gerar um sistema contínuo de prestação de serviço”. O ator 

responsável pela gestão da rede tem o desafio de criar uma estrutura de governança maleável e 

dinâmica que possibilite o alcance dos objetivos traçados. 

Seguindo essa linha de pensamento, Lascoumes; Le Galès (2012, p.18), afirmam que: 

 

O ator público e o ator privado devem ser capazes de desenvolver estratégias de ação 

que, efetivamente, tenham repercussões palpáveis sobre o desenrolar de determinada 

ação pública a ponto de modifica-la, aprimorá-la, ampliar o seu espectro de ação ou, até 

mesmo, abortá-la. 

 

Isso mostra a capacidade dos atores em influenciarem  a concepção e a implementação de 

políticas públicas através de distintos processos de interação.  

Na mesma perspectiva, Muller e Surel (2002, p. 77) apontam que uma política pública é 

“indissociável da ação dos indivíduos ou dos grupos envolvidos, de sua capacidade de produzir 

discursos concorrentes, de seus modos de mobilização”. Nesse sentido, considerando a 

implementação de uma política, nota-se que esta está associada à ação dos atores, sejam 

individuais, sejam coletivos, de âmbito público ou privado. Segundo Majone; Wildavsky (1978, 

apud SARAVIA; FERRAREZI, 2006, p. 120), tem sido exaustivamente mencionado em 

numerosos estudos, “a tendência por parte dos decisores   estabelecer um conjunto de objetivos 

excessivamente genéricos, ambíguos, múltiplos e contraditórios, de modo a facilitar o processo de 
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acordos e consenso”. Esse conjunto de objetivos ambíguos e contraditórios favorece a tendência  

de  converter o processo de implementação de decisões em uma casuística que aponta na direção 

dos órgãos implementadores (SARAVIA; FERRAREZI, 2006). 

Como consequência, esse contexto de objetivos genéricos e contraditórios, segundo 

Mayntz (1985, apud SARAVIA; FERRAREZI, 2006, p.120) pode “provocar déficit de execução 

(quando não se aplicam as normas ou não se alcançam os objetivos), o deslocamento de objetivos 

(quando no decorrer da implementação se muda o objetivo a alcançar); ou seletividades 

involuntárias (quando se discrimina a aplicação de programas a certos indivíduos ou 

coletividades) ”. Vale destacar que essa indefinição de objetivos pode ser interpretada de forma 

positiva ou negativa. Tudo vai depender do ponto de vista da análise a ser realizada sobre os 

resultados. Estudar o papel dos atores e a interação entre grupos de interesse é um meio de 

aprofundar conhecimentos sobre a política pública e seus efeitos sobre determinada comunidade 

local. 

As imagens criadas pelos atores são compreendidas como normas que orientam e dão 

sentido às suas ações. De modo geral, as representações, referem-se às crenças, aos valores e 

às ideias compartilhadas que constituem a base das práticas sociais, em que os elementos 

simbólicos e argumentativos exercem influência importante na determinação das políticas. De 

acordo com Muller (2001, p. 195), as políticas públicas são constituídas de espaços, “onde 

diferentes atores interessados vão construir e expressar uma ‘relação com o mundo’ que 

remete à maneira pela qual eles percebem o real, seus lugares no mundo e o que o mundo 

deveria ser”. Nesse sentido, as políticas são construções do mundo real a partir de 

interpretações elaboradas pelos atores que constroem imagens sobre determinado tema. 

Na concepção de Lascoumes e Le Galès (2012, p. 115), as representações “tomam como 

ponto de partida a generalização de certas formas de discursos argumentativos que orientam e 

legitimam o posicionamento dos principais atores e das arbitragens públicas”. São os elementos 

cognitivos (crenças, valores e ideias) que determinam as práticas mais apropriadas para a 

execução dos objetivos de uma política. 

Analisar as políticas públicas pela perspectiva da abordagem cognitiva implica a ênfase 

das ideias compartilhadas pelos atores ao identificar sua compreensão de mundo (MULLER; 

SUREL, 2002). Nessa direção, encontram-se as representações e interpretações elaboradas pelo 

indivíduo. Na perspectiva elaborada por Jobert e Muller (1987), a abordagem cognitiva envolve 

“a produção de ‘referenciais de políticas públicas’ representando os espaços (fóruns e arenas) 

em que estas acontecem” (GRISA, 2013, p. 100), bem como as representações, as crenças que 

os atores elaboram. Para Hall (1993), os valores surgem como campos normativos que definem 
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as diferenças entre indivíduos e sociedade. De modo geral, a relação entre valores, ideias e 

representações fazem parte da elaboração da ação pública. 

Por sua vez, as instituições podem ser descritas como normas, instrumentos e 

procedimentos que regulam o comportamento dos atores, sendo vistas como estruturas não 

portadoras de neutralidade, podendo favorecer atores e interesses coletivos.  

Três paradigmas institucionais dominaram a Ciência Política para a compreensão da 

influência das regras institucionais na conduta dos atores, e como consequência, nas políticas 

públicas (SUBIRATS, et al; 2009, p.95).  

Os paradigmas, de acordo com Subirats (2009, p.95-6) são definidos como:  

O paradigma institucionalista tradicional (defende que as regras institucionais 

democráticas determinam as decisões individuais e coletivas); o paradigma 

behaviorista (implica em uma modificação fundamental em relação ao que será sua 

unidade de análise – afirma que os papeis sociais, as normas informais e os valores 

pessoais dos indivíduos determinam seu comportamento político); e o paradigma da 

decisão racional (interpreta as ações políticas com base nos métodos da economia 

neoclássica). 

 

Com base nos paradigmas anteriormente destacados, nota-se, que as estruturas 

institucionais são fundamentais para a resolução de problemas coletivos. No entanto, os anos 

80 deram origem ao surgimento de uma nova corrente de investigação que integrava as ideias 

de escolha pública e as análises de instituições políticas. Nesse sentido, se dá destaque à 

perspectiva teórica do neo-institucionalismo, termo surgido na década de 80 e utilizado na 

Ciência Política, que tenta explicar a dinâmica que constitui as normas e instituições 

envolvidas na política pública.  

Para Subirats (2009, p.96), “o neo-institucionalismo postula que os atores e as 

instituições se influenciam reciprocamente. ” O  neo-institucionalismo traz como questões 

centrais a tentativa de construir a relação entre as instituições e o comportamento de seus 

atores e procura compreender como as instituições surgem ou se modificam. 

Segundo Hall; Taylor (2003, p.193-4), “esses diferentes métodos desenvolveram-se 

como reação contra as perspectivas behavioristas, que foram influentes nos anos 60 e 70. 

Todas eles buscam elucidar o papel desempenhado pelas instituições na determinação de 

resultados sociais e políticos”. 

Para os teóricos do Neo-institucionalismo a análise política é melhor realizada quando 

põe como foco nas instituições. No entanto, as instituições nem sempre foram destacadas 

como objeto de análise pelos velhos institucionalistas. De acordo com Nascimento (2009, 

p.100): 
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 “Isso nunca foi um problema para o velho institucionalismo, até mesmo porque a 

ideia de instituição nunca foi problematizada por esta tradição. Para o velho 

institucionalismo, instituições representam apenas estruturas materiais. Estas 

poderiam ser constituições, gabinetes ministeriais ou presidenciais, parlamentos, 

burocracias, organizações militares e, em algumas instâncias, sistemas partidários”. 

 

 

Na perspectiva do Institucionalismo da Escolha Racional este aponta duas maneiras de 

abordar as instituições: na primeira, estas são entendidas como estruturas de um jogo 

(definem os atores que participam do jogo e as informações a que estes terão acesso para a 

tomada de decisão); na segunda, a abordagem de instituições “refere-se a compreender as 

estruturas que dão os parâmetros da interação entre os agentes como elementos passíveis de 

modificação” (RIBEIRO, 2012, p. 96). As instituições são vistas como elementos reguladores 

das ações dos atores políticos. 

Por sua vez, para os Institucionalistas Sociológicos, as instituições afetam não 

somente as estratégias e os interesses, mas também os modelos de relação entre atores, 

preferências, objetivos e identidades (NASCIMENTO, 2009, p.107). 

Na perspectiva de Hall; Taylor (2003, p.210), os institucionalistas sociológicos 

“enfatizam a maneira pela qual as instituições influenciam o comportamento fornecendo 

scripts cognitivos, categorias e modelos que são indispensáveis para a ação, principalmente 

porque sem eles o mundo e o comportamento dos outros não poderiam ser interpretados”. 

Isto é, envolve regras e os procedimentos padrões ligados ao funcionamento de uma 

organização. Nesse sentido, as instituições fazem parte de diferentes etapas do universo 

político e, consequentemente, influenciam o processo político. 

Aplicando uma perspectiva temporal à abordagem das instituições esta remete à 

perspectiva do neoinstitucionalismo histórico, que conforme Hall e Taylor (2003, p.196): 

 

São procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais emitidos por 

organizações formais e estendem-se desde regras de uma ordem constitucional ou 

procedimentos habituais de funcionamento de uma organização até convenções que 

governam o comportamento dos sindicatos ou relações entre bancos e empresas. 

 

A abordagem do institucionalismo histórico contrasta com a postura sobre instituições 

abordada pelo institucionalismo da escolha racional e pelo institucionalismo sociológico, que 

a vêem como uma forma de solução para problemas de coordenação. 

Sobre o aspecto da trajetória temporal, Hall; Taylor (2003, p. 200): 

“Tornaram-se defensores de uma causalidade social dependente da trajetória 

percorrida, path dependence, ao rejeitarem o postulado tradicional de que as mesmas 

forças ativas produzem em todo lugar os mesmos resultados em favor de uma 
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concepção segundo a qual essas forças são modificadas pelas propriedades de cada 

contexto local, propriedades essas herdadas do passado”. 

 

Na perspectiva do path dependence, segundo Nascimento (2009, p.104), esta 

abordagem se refere “à relevância causal de estágios precedentes a partir de uma sequência 

temporal, ou seja, a ideia de que as instituições são formadas, tomam vida própria e conduzem 

o processo político”. Ou seja, as políticas produzidas sofrem a influência do contexto local 

cujas características foram herdadas a partir de uma trajetória temporal.   

Ao aplicar o termo path dependence (dependência da trajetória), Pierson (2000) fez 

uso da análise da dimensão temporal como um elemento que influencia a ação pública. O path 

dependence toma por base a noção econômica dos retornos crescentes (increasing returns). 

De acordo com Pierson (2000, p.253), “os retornos crescentes são um conjunto de 

mecanismos que alimentam uma dinâmica cumulativa”. 

Considerando o neo-institucionalismo e os três modelos de análise apresentado por 

Subirats (2009) nota-se que as instituições surgem como o elemento em comum entre os três. 

O institucionalismo da Escolha Racional trata as instituições como estratégias de um jogo e 

como elemento regulador das ações dos atores políticos. Por sua vez, o Institucionalismo 

Sociológico enfatiza o modo como as instituições afetam a relação entre os atores, e por fim, 

o Institucionalismo Histórico aborda as instituições sob o aspecto das regras e procedimentos 

relacionados à determinada estrutura política e faz uso do path dependence como ferramenta 

para análise da influência temporal na ação pública.  

Na visão de March e Olsen (1984, p. 166), “as normas fornecem importantes 

elementos de ordem na mudança de cenário político”. Isto é, fornecem estabilidade ao 

organizar as relações coletivas. Na perspectiva de um contexto de relações coletivas, as 

normas podem ser apreendidas em função de seus efeitos diversos de poder, principalmente 

como um elemento redutor de conflitos (POWEL; DI MAGGIO, 1991).  

Na perspectiva de Lascoumes e Le Galès (2012, p. 27), o termo instituição é aplicado 

como “o conjunto de normas, procedimentos, sequência de ações padronizadas, coordenadas 

entre si, para viabilizar a ação coletiva”. Nesse sentido, considerar os instrumentos de ação 

pública como um tipo particular de instituição que pode ser elaborado de acordo com a 

necessidade política é uma forma particular de abordagem da análise da política como um 

meio de viabilizar a estabilidade coletiva a partir de uma perspectiva local. 

A etapa referente aos processos está associada à tomada de decisão que pode ser 

abordada a partir da fase de formulação e da fase de legitimação. A formulação “designa, 

inicialmente, a atividade de escolha das respostas dada a uma questão política. Por sua vez, a 
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legitimação se refere aos mecanismos de escolha que vão tornar aceitáveis as escolhas 

realizadas pelos governos” (MULLER; SUREL, 2002, p. 102). De modo geral, a etapa de 

processos constitui um fluxo contínuo de decisões decorrentes do arranjo da mobilização de 

atores individuais e coletivos que devem levar em consideração elementos como as regras de 

organização, as estratégias de poder e as rotinas burocráticas que envolvem o contexto político. 

As ações empreendidas pelo Estado não se implementam automaticamente, “têm 

movimento, têm contradições e podem gerar resultados diferentes dos esperados. [...], a 

política vista como um processo conjuga um conjunto de momentos, ou movimentos, não 

lineares, articulados e dependentes” (ALENCAR, 2013, p.83). Apesar de toda a 

movimentação que caracteriza o processo de uma política, o seu sucesso ou fracasso, se dá em 

função da estrutura de governança estabelecida de modo a garantir a sua implementação. 

A governança de uma estrutura em rede, de acordo com Goldsmith; Eggars (2006, p.79), 

“estrutura o fluxo de informações e recursos dentro da rede. [...], um bom projeto ajuda o 

governo a alcançar seu destino final em termos operacionais e de políticas públicas”. Reunir 

diferentes estruturas organizacionais gera dificuldades comuns a uma junção de grupos tão 

diferenciados. Entretanto, para que haja uma parceria de sucesso se faz necessário que se 

construa uma governança efetiva e que todos os atores envolvidos acreditem no resultado 

positivo da parceria. 

Na implementação de uma política, “pode ser dado destaque às interações que ocorrem 

entre os atores envolvidos, dando foco às interdependências e potenciais coalizões que ocorrem 

entre eles” (SUBIRATS, 2009, p.205). A análise de uma política pública deve atentar para a 

interação dos atores, de modo a garantir o sucesso ou evitar o fracasso das ações em relação ao 

problema tratado. 

Por sua vez, os resultados podem ser descritos como os avanços ou inércias 

alcançadas no decorrer da implementação de uma política. Eles “consistem em construir a 

lógica da mudança relacionada às características da própria decisão numa sequência que pode 

sintetizar o conteúdo e as evoluções da ação pública” (MULLER; SUREL, 2002, p.122).  

E por outro lado, de acordo com Lascoumes e Le Galès (2012), a implementação de 

instrumentos de uma política pode resultar em efeitos de inércia. Isto é, ao oferecer resistência 

às mudanças exteriores, os atores criam conflitos de interesses às mudanças políticas 

resultando em efeitos de inércia à implementação da ação pública.  

Após implementada uma política deve ser avaliada. De acordo com Subirats (2009, 

p.211), “a avaliação de uma política pública pretende examinar empiricamente a validade do 
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modelo no qual se fundamenta seu processo de elaboração. Como consequência, se busca 

saber se a teoria da ação que a embasa tem fundamento e o grau real de aplicação alcançado”.  

A avaliação de uma política, segundo Alencar (2013, p.85) pode ser classificada: “em 

função do seu timing (ex- antes, ex-post da implementação da política ou programa); da 

posição do avaliador em relação ao objeto avaliado (interna, externa ou semi-independente) e 

da natureza do objeto avaliado (contexto, insumos, processos e resultados) ”. 

Destacando a avaliação em função do timing, uma avaliação ex-antes tem como 

elemento central, o diagnóstico, que auxilia na alocação dos recursos disponíveis de acordo 

com os objetivos propostos; já a avaliação ex-post, tem maior aplicação. Se realizada quando 

o programa está em execução, avalia se o mesmo deve continuar ou não. Se for aplicada após 

o programa ou política já implementada, julga a aplicação da experiência em um momento 

futuro (ALENCAR, 2013). 

 Considerando as diferentes classificações atribuídas às avaliações, podemos citar 

também, a avaliação de processo, que segundo Lima (2009, apud ALENCAR, 2013, p.86): 

 

Consiste em avaliar em que medida o programa está sendo implementado conforme 

as diretrizes preestabelecidas; qual a relação entre o produto gerado e as metas 

previstas ou desejadas; se os meios utilizados estão adequados aos objetivos; e qual 

a relação custo-benefício. 

 

A avaliação de processo busca identificar os determinantes institucionais do sucesso 

ou fracasso da implementação de uma política. 

Os resultados envolvem as consequências, as limitações legais, adaptações estruturais, 

as transformações políticas, em função das relações entre os atores e as políticas envolvidas, 

de modo que, as escolhas realizadas pelos atores vão estruturar os resultados obtidos. 

A seguir, considerando a importância do tema para esta tese, será abordado os principais 

aspectos de trabalhos acadêmicos sobre a implementação de políticas públicas a partir da 

perspectiva do PPP. 

 

 

 

3.1 A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOB A PERSPECTIVA DO PENTÁGONO 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
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Ao buscar apoio em estudos que envolvessem o PPP, foram encontradas pesquisas 

sobre a análise da implementação de políticas públicas, as quais são apresentadas, de forma 

resumida, no Quadro 6. 

Quadro 6 – Estudos sobre implementação de políticas sob a perspectiva do PPP 

AUTOR ÁREA OBJETIVO GERAL CONCLUSÃO 

St-Amour 

(2010) 

Quebec (CAN) 

Tese 

Serviço Social 

Compreender a dinâmica em 

torno do desenvolvimento das 

ações do Estado de Quebec 

sobre o tema da conciliação 

trabalho-família 

Mostra que existe correspondência e 

continuidade no tempo entre os pedidos de 

intervenção dos atores interessados pela 

conciliação trabalho-família e os 

instrumentos postos em prática pelo 

governo de Quebec. 

Cruz (2012) 

Lisboa (Pt)  

Tese 

Educação 

Estudar os Conselhos 

Municipais de Educação 

(CME) como uma ação 

pública multirregulada, com 

uma forte articulação entre 

conhecimento e política 

Confirma que a criação de CME é 

resultante de uma política pública posta 

em prática com o envolvimento de uma 

multiplicidade de atores que 

transformaram e adaptaram essa política 

aos seus contextos locais. 

Pinto (2014) 

Belo 

Horizonte/MG 

Tese 

Educação 

Apreender como a Política de 

Educação Infantil é 

apropriada pelos docentes no 

contexto das escolas do 

município de Belo Horizonte 

Os resultados evidenciam a intercessão 

entre o controle e a autonomia, no que 

concerne à regulação institucional 

exercida pelo Estado e à regulação 

situacional definida pela ação concreta das 

docentes nas escolas. 

Nonato (2015)  

São Paulo/SP  

Dissertação 

Administração 

Analisar a produção e a 

circulação das ideias de 

compras públicas sustentáveis 

a partir da ressignificação dos 

atores 

A pesquisa amplia o leque de análise das 

compras públicas sustentáveis em 

contextos específicos permitindo a 

identificação e a compreensão das 

controvérsias que envolve a ação dos 

atores. 

Oliveira (2017) 

São Paulo/SP 

Tese 

Administração 

Compreender as dinâmicas da 

relação entre ideias, 

organizações, redes de ação e 

resultados no campo da 

agricultura urbana. 

A pesquisa demonstra que a agricultura 

urbana, apesar de partir de ideias e ações 

distintas para cada município envolvido 

no estudo, tem mobilizado rede de atores 

em setores como: comunitário, social, 

econômico e estatal. 

Fonte: Elaboração própria com base nos estudos encontrados sob a perspectiva do PPP (2017). 

 

Ao analisar os estudos sobre a implementação de políticas públicas, verificou-se que 

os pesquisadores guiaram suas análises com base nos elementos da estrutura do modelo do 

PPP, dando destaque ao papel dos atores e à estrutura de representações, bem como ao 

modo como esses elementos interagiam com os instrumentos da política estudada para 

influenciar os resultados decorrentes da execução da política. Outro elemento estudado 

envolveu o modo como as ideias e os interesses dos atores influenciavam na dinâmica da 

implementação de políticas. 

Em seu trabalho, St-Amour (2010) analisou o desenvolvimento da política de 

conciliação trabalho-família em Quebec, a partir da abordagem das variáveis ideias, 

interesses e instituições. A pesquisadora fez uso de uma abordagem qualitativa, 

apresentando um estudo de caso. Em função da abordagem das variáveis, St-Amour (2010) 
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traçou uma linha de tempo sobre a evolução da Política de Família, em Quebec, entre os 

anos 1960 e 1997, demonstrando, nesse período, um aspecto paternalista da política de 

família desenvolvida pelo Estado. 

Em um segundo momento, a autora aborda o tema da conciliação trabalho-família no 

período entre 1997-2003. Nesse período, o foco da lei estava direcionado para questões 

demográficas e de natalidade. Desse modo, St-Amour (2010) procurou mostrar, a partir dessa 

linha temporal, um quadro evolutivo do discurso político desenvolvido sobre o tema da 

conciliação trabalho-família em Quebec. 

Em relação ao papel dos atores e à estrutura de representações, destacou uma 

consistência de instrumentos de política utilizados pelos atores interessados na relação 

trabalho-família e nas intervenções desenvolvidas pelo Estado nessa área. Na perspectiva da 

variável ideias, St-Amour (2010) identificou a representação dos atores políticos e 

governamentais, ou sua lógica de ação, com o intuito de situar a intervenção do Estado, 

observando que uma forma dinâmica de verificar a variável ideias seria estudar como elas 

circulam dentro do sistema político. 

Já Cruz (2012) analisou os Conselhos Municipais de Educação (CME) como uma ação 

pública multirregulada e com articulação entre o conhecimento e a política. A pesquisa 

mostrou que a implementação dos CME é resultante de uma política executada por uma 

multiplicidade de atores decorrente da interação entre a regulamentação nacional e a 

regulação local. Do mesmo modo que a tese de St-amour (2010), o estudo de Cruz (2012) 

também se caracterizou por apresentar uma abordagem qualitativa, na forma de estudo de 

caso, destacando o papel dos atores, das ideias e das representações. 

A análise do papel dos atores enfatizou como estes se apropriavam dos CME locais, 

como assumiam a sua representatividade, estabeleciam relações entre os demais atores e como 

os CME administravam os problemas e conflitos entre os atores. Para Cruz (2012), o CME foi 

concebido como um instrumento de regulação da administração central sobre a administração 

local. O estudo, no entanto, mostrou que sempre existiu um espaço para a atuação a partir das 

estratégias dos atores em seu espaço local. Outro aspecto observado refere-se à multiplicidade 

de atores envolvidos no processo de implementação dos CME, demonstrando haver uma 

defasagem entre a execução das normas e regras e a prática decorrente das diversas formas de 

interpretação dada pelos atores. 

Já em relação à apropriação dos CME pelos atores locais, Cruz (2012) identificou 

jogos de interesses, alianças e protagonismo de alguns atores locais. Com isso, demonstra que 
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tanto a produção do conhecimento quanto a política são elementos que constituem um 

processo em construção constante. 

Por sua vez, a pesquisa de Pinto (2014) apresentou como foco a política de Educação 

Infantil e sua apreensão pelos professores do município de Belo Horizonte. A análise foi realizada 

com base na Lei nº 8.679/2003 (cria as unidades municipais de educação infantil) e no programa 

BH Metas e Resultados. O autor deu destaque à política de Educação Infantil como uma ação 

pública regulada por múltiplos atores, em diferentes níveis da estrutura governamental. 

Pinto (2014) mostrou em seu trabalho como normas e regras referentes à política de 

educação, estabelecidas pela administração municipal, são apropriadas pelos docentes no 

contexto escolar no município de Belo Horizonte. Para estudar a política de educação do 

município, Pinto (2014) fez uso de metodologia qualitativa, ao estudar duas escolas, 

constituindo consequentemente, dois estudos de caso. 

Os dados levantados foram analisados a partir da perspectiva de diferentes atores 

envolvidos na intercessão de ações entre a regulação de controle (regulação externa) e a 

regulação autônoma (regulação interna) que envolve a política de educação. Essa intercessão 

de ações em torno da regulação gera conflitos entre os atores, tensões e negociações formando 

um processo dinâmico de ações. 

Assim, ao analisar a dinâmica sobre como os atores envolvidos no contexto escolar se 

apropriam das normas e regras constantes da política de educação infantil e do programa BH 

Metas e Resultados, Pinto (2014) verificou que o Estado atua como regulador ao exercer seu 

papel por meio de dispositivos de controle. Apesar disso, os docentes exercem sua autonomia 

ao fazer escolhas sobre a realização de seu trabalho. Essa intercessão entre controle e autonomia 

evidencia a multirregulação da política de Educação Infantil do município de Belo Horizonte. 

Ainda seguindo a linha de estudos sobre a atuação de múltiplos atores em contextos do 

setor público, a pesquisa de Nonato (2015) teve como foco o papel dos atores na incorporação 

da estratégia de Compras Públicas Sustentáveis no setor público. A autora analisou a 

dinâmica das ideias de compras públicas sustentáveis com base na perspectiva dos atores e 

suas representações. Para tanto, fez uso da abordagem qualitativa a partir da observação das 

experiências dos estados do Acre e São Paulo. 

A pesquisa de Nonato (2015) fornece como contribuição teórica a construção de um 

modelo, baseado no modelo de análise do Pentágono das Políticas Públicas, desenvolvido por 

Lascoumes e Le Galès (2012), que agrupa de forma dinâmica a abordagem cognitiva e as 

dimensões discursivas de uma política pública que permite a análise da produção e da 

circulação das ideias em um ambiente complexo composto por atores e organizações. Como 
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resultados da aplicação do modelo, Nonato (2015) verificou que uma ação pública não é, 

especificamente, conduzida por atores estatais, mas por uma multiplicidade de atores que 

influencia a construção de representações a partir dessa dinâmica. Como contribuição prática, 

o estudo elaborou discussões sobre o desenvolvimento sustentável e as compras públicas, 

evidenciando a dinâmica dos atores e a produção de suas representações fornecendo 

referenciais sobre o tema. 

Em seu trabalho, Oliveira (2017) analisou diferentes modelos de ação pública na 

agricultura urbana desenvolvidos em contextos distintos como: São Paulo, Toronto e Montreal. 

Fez uso da análise Cognitiva, de Pierre Muller e Yves Surel e da teoria do ator-rede de Bruno 

Latour, com o intuito de compreender as dinâmicas da relação entre ideias, organizações, redes de 

ação e resultados no campo da ação pública (OLIVEIRA, 2017). A metodologia do estudo 

caracterizou-se por sua abordagem qualitativa, com uma apresentação de estudo de casos 

múltiplos, ao envolver três unidades de análise em torno do fenômeno da agricultura urbana. 

Em seu estudo, Oliveira (2017) concluiu que, nas três localidades estudadas, as ideias 

sobre agricultura urbana eram capazes de mobilizar ações no âmbito social, comunitário, 

político e econômico. No entanto, destacou que a multiplicidade de ideias em torno da 

agricultura urbana gera vazios institucionais no âmbito governamental.  

Dada a importância do papel estatal, esta procura oferecer uma estrutura eficiente, de 

modo a mobilizar diferentes atores em torno de ações e serviços da agricultura urbana. 

Embora, essas ações aconteçam em ambientes distintos, as ideias sobre agricultura urbana 

apresentam semelhanças nas três localidades estudadas. 

Os estudos demonstraram que a análise da dinâmica constante entre os elementos do 

modelo do PPP, como base para a análise de implementação de políticas públicas, é capaz de 

fornecer resultados significativos sobre as dinâmicas que ocorrem em um processo de 

execução de uma política, enfatizando as transformações ou as adaptações ocorridas durante a 

execução, diferentemente das análises de implementação efetuadas em função do sucesso ou 

do fracasso de uma política. 

Com essa compreensão, entendemos que a implementação do PMGIRS/Natal é um 

processo que envolve múltiplos atores e que a interação dos atores com as instituições, as 

representações, os processos e os resultados decorrentes da execução da política pode 

evidenciar problemas, limites e desafios para a implementação do PMGIRS/Natal. 

Na próxima seção, será abordada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

destacando-se os aspectos gerais da lei, seus objetivos, princípios e instrumentos. 
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4 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS): ASPECTOS GERAIS, 

PLANOS E INSTRUMENTOS 

 

A destinação adequada dos resíduos sólidos é um dos problemas ambientais atuais 

com os quais a sociedade tem que lidar. Neste capítulo será abordada a PNRS (2010), seus 

aspectos gerais, princípios e instrumentos e planos para auxiliar a gestão dos resíduos sólidos. 

 

4.1 ASPECTOS GERAIS 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi formulada como Projeto de Lei nº 

203/91 proposto pelo Senado Federal, abordando, inicialmente, resíduos de saúde. Durante a 

tramitação necessária para aprovação de um projeto, “foram incorporados outros projetos de 

lei sobre resíduos, com as mais variadas abordagens, criando diversas comissões especiais de 

estudo e realizadas inúmeras audiências e reuniões” (INSTITUTO ETHOS, 2012, p. 18). 

Conforme descrito no Quadro 7, é possível ter uma noção da trajetória percorrida pelo Projeto 

de Lei 203/91 e seus apensos até a aprovação definitiva da Lei 12.305/10. 

 

Quadro 7 – Trajetória da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 1991 até a sua aprovação em 2010 

ANO REALIZAÇÕES 

1991 

Foi proposto pelo Senado Federal o Projeto de Lei Nº 203/91, tratando inicialmente de resíduos de 

saúde; depois foram incorporados outros projetos de lei sobre resíduos, com variadas abordagens; e 

foram criadas diversas comissões especiais de estudo e realizadas inúmeras audiências e reuniões. 

2001 

A Câmara dos Deputados cria e implementa Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos 

com o objetivo de apreciar as matérias contempladas nos projetos de lei apensados ao Projeto de Lei 

Nº 203/91 e formular uma proposta substitutiva global. Com o encerramento da legislatura, a 

Comissão foi extinta. 

Foi realizado em Brasília o 1º Congresso Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, com 

1.600 congressistas, entre catadores, técnicos e agentes sociais de 17 estados. Eles promoveram a 1ª 

Marcha Nacional da População de Rua, com 3.000 participantes. 

2002 

Após analisar a adequação orçamentária e a constitucionalidade dos projetos apresentados, foi 

elaborado relatório em que foram sugeridos elementos substitutivos a todos os projetos e a inclusão 

da participação da sociedade. 

Ao chegar ao fim de sua legislatura, a Comissão Especial da Política Nacional de Resíduos é 

extinta. 

2003 

O Presidente Lula institui Grupo de Trabalho Interministerial de Saneamento Ambiental a fim de 

promover a integração das ações de saneamento ambiental, no âmbito do governo federal. O GT 

reestrutura o setor de saneamento e resulta na criação do Programa de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Aconteceu a I Conferência Nacional de Meio Ambiente onde houve vários debates e seminários 

sobre resíduos. 

2004 
MMA promove grupos de discussões interministeriais e de secretarias do ministério para elaboração 

de proposta para a regulamentação dos resíduos sólidos. 
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Continuação do Quadro 7... 

ANO REALIZAÇÕES 

2005 

O Conama consolidou e sistematizou o Projeto de Lei 203 e seus apensos; 

Aconteceu a II Conferência de Meio Ambiente com o objetivo de reunir contribuições para a 

política nacional que vinha sendo desenhada. 

Foi criado grupo interno na Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos do 

MMA para consolidar contribuições do Seminário Conama, os anteprojetos de lei existentes no 

Congresso Nacional e as contribuições dos diversos atores envolvidos na gestão de resíduos sólidos. 

2006 
Foi apresentado um substitutivo para a Política de Resíduos por parte do grupo criado no ano 

anterior. 

2007 

A Presidência da República, o MMA e outros ministérios enviaram para apreciação do Congresso o 

PL 1991/2007, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, compatível com a Política 

Nacional de Saneamento Básico (Lei Nº 11.445/07) e com a Lei dos Consórcios (Lei Nº 11.795/08). 

2009 

Foi constituído um novo Grupo de Trabalho sobre Resíduos Sólidos, composto por 13 

parlamentares, com a missão de examinar a matéria enviada pela Presidência da República ao 

Congresso em 2007. 

Foram realizadas audiências públicas, com representação de setores interessados, do Movimento 

Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis e dos demais membros do Grupo de Trabalho de 

Resíduos (GTRESID). 

2010 

Em 10 de Março de 2010, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica e 

unânime, o Projeto de Lei Nº 203/91, do Senado. 

Solicitando urgência na aprovação pelo Senado, o projeto instituía a PNRS. Após tramitar como (PL 

354/89) em sessão conjunta de várias comissões, a lei foi aprovada pelo Senado em julho de 2010. 

Em 02 de Agosto de 2010, o texto aprovado pelo Congresso Nacional foi sancionado pela 

Presidência da república como Lei Nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, regulamentada em dezembro do mesmo ano por meio do Decreto Nº 7.404/10. 

Fonte: Adaptado do Instituo Ethos (2012). 

 

Vale ressaltar que, nas fontes consultadas (Instituto Ethos e Ministério do Meio 

Ambiente), a exposição referente à linha de tempo apresenta um intervalo de dez anos, 

entre 1991 e 2001, sem informações em relação à tramitação das ações que culminaram na 

PNRS. Mesmo assim, é possível observar a forma como as questões ambientais entravam 

na agenda governamental e entender por que a Lei nº 12.305/10 levou tanto tempo em 

tramitação até ser sancionada. 

Apesar da demora nos trâmites legais, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

pode ser vista como um avanço considerável no que se refere à gestão de resíduos, apresentando 

um campo normativo de ampla abrangência, que além de envolver o poder público, incide 

também sobre os atores da cadeia produtiva, em um contexto de responsabilidade compartilhada. 

Entre seus objetivos, a PNRS, prevê em seu art. 7º, no inciso II: 

 

A prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de 

hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o 

aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor 

econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente 

adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado) (BRASIL, 

2010). 
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A exemplo de outros países: 

 

A Lei 12.305/2010 não se aplica aos resíduos radioativos, mas se aplica aos resíduos 

de mineração e outros resíduos, diferentemente da União Europeia, Alemanha e 

Espanha, pois estes possuem leis específicas para esses resíduos, o que não é o caso 

do Brasil (JURAS, 2005, p. 33). 

 

Um ponto importante a ser destacado em relação à Lei Nº 12.305/10 refere-se à 

realização de planos relativos à questão dos resíduos sólidos. De modo geral, estes devem 

apresentar objetivos, diretrizes e metas referentes à gestão dos resíduos. 

 

4.2 PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A elaboração de planos de resíduos sólidos, nos termos da Lei Nº 12.305/2010, é 

elemento condicionante para estados e municípios terem acesso aos recursos da União. 

Conforme art. 14 da PNRS, os planos de resíduos sólidos contemplam diversas instâncias, 

como pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2 – Planos de resíduos sólidos determinados pela PNRS 

 
Fonte: Brasil (2010). 

 

Em função de sua dimensão, os planos referentes aos resíduos sólidos envolvem diversos 

atores sociais e esferas de poder cujo desafio está em manter uma adequada articulação entre os 

governos federal, estaduais, municipais e a sociedade, a fim de se obter ações públicas integradas 

em relação à gestão dos resíduos. Os planos trazem ganhos nas três esferas de poder, mas 
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principalmente na instância municipal, por meio de uma proposta de melhor gestão dos resíduos, 

ampliando a reciclagem e eliminando os lixões. 

Conforme art. 15 da PNRS, parágrafo único: “O Plano Nacional de Resíduos sólidos será 

elaborado mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de 

audiências e consultas públicas”. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos deve ser elaborado pela 

União sob a coordenação do Ministério de Meio Ambiente, com horizonte de 20 anos e ser 

atualizado a cada 4 anos. 

Por sua vez, os estados apresentam uma situação mais complexa, pois além de elaborar 

seus respectivos planos de resíduos sólidos podem elaborar planos para as microrregiões, as 

regiões metropolitanas ou as aglomerações urbanas e devem contar com a participação dos 

municípios. Tal fato, entretanto, não exime os municípios da elaboração de seus respectivos 

planos de resíduos. Segundo Saleme e Graziera (2013, p. 264): “os planos estaduais e municipais 

não têm caráter obrigatório, mas sua existência é condição para o acesso aos recursos da União 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 

sólidos”. Dessa forma, a União estabelece um instrumento econômico indutor como um meio 

para estimular os entes federados a seguir as normas especificadas na Lei. 

Os municípios e o Distrito federal devem elaborar o plano de gestão integrada de resíduos 

sólidos como condição para o acesso a recursos da União. Estes “devem ser destinados a 

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

para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou 

fomento para tal finalidade” (PNRS, 2010). Por sua vez, os planos municipais devem conter as 

áreas favoráveis para a destinação final dos resíduos desde que leve em consideração, caso 

existam, o plano diretor e o zoneamento ambiental. 

Deve ser observado também que o município que optar por “soluções consorciadas 

intermunicipais” deve assegurar que o plano atenda as exigências dos incisos I ao XIX do art.19 

da PNRS. De acordo com Saleme e Graziere (2013, p. 264): 

 

A elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos é atribuição de 

pessoas, públicas ou privadas, que gerem resíduos sólidos em suas atividades 

produtivas, constituindo parte integrante do processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento ou atividade pelo órgão componente do SISNAMA. 

 

Nesse caso, o plano de gerenciamento de resíduos deve ser apresentado na etapa inicial do 

processo de licenciamento a fim de que se efetue a licença prévia. Ressalta-se que os planos de 

resíduos sólidos são ferramentas que facilitam a atuação dos gestores públicos no que se refere a 
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problemas ambientais decorrente do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Cada ente federado 

deve realizar a sua versão de plano. No caso dos municípios, estes devem elaborar o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 

 

4.3 PRINCÍPIOS E INSTRUMENTOS 

 

A PNRS trouxe princípios e instrumentos que viabilizam a gestão integrada dos resíduos 

sólidos. Na concepção de Saleme e Graziera (2013, p. 266), a gestão integrada dos resíduos 

sólidos se refere “ao conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, 

de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 

social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável”. Por essa razão, a existência de uma 

política pública que regulamente o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos deve 

ser realizada com base na visão sistêmica considerando o amplo leque de variáveis existentes 

relacionado ao tema, de modo a permitir o alcance da sustentabilidade. 

Em sua estrutura A PNRS estabelece princípios que norteiam o processo de gestão dos 

resíduos, conforme estão listados no Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Princípios da política nacional de resíduos sólidos 

PRINCÍPIOS DA PNRS 

Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I. A prevenção e a precaução; 

II. O poluidor-pagador e o protetor-recebedor; 

III. A visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural, 

econômica, tecnologia e de saúde pública; 

IV. O desenvolvimento sustentável; 

V. A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e 

serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do 

impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 

sustentação estimada do planeta; 

VI. A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos da 

sociedade; 

VII. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

VIII. O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, 

gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; 

IX. O respeito às diversidades locais e regionais; 

X. O direito da sociedade à informação e ao controle social; 

XI. A razoabilidade e a proporcionalidade. 

Fonte: Brasil (2012). 

 

Dentre os princípios contidos no art. 6º da PNRS, merecem destaque aqueles tidos 

como inovadores, quais sejam: o princípio do poluidor-pagador, também conhecido como 

“princípio da responsabilidade”, cujo poluidor deve suportar os custos pelos danos causados 

ao meio ambiente; o princípio do protetor-recebedor, que se refere a compensações 
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financeiras por práticas relacionadas à proteção ambiental; a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos, que responsabiliza todos os envolvidos nas etapas do ciclo de 

vida de um produto desde o seu processo até a sua deposição final; o desenvolvimento 

sustentável, cujo princípio fundamenta-se na busca por um desenvolvimento que atenda as 

necessidades presentes sem afetar as gerações posteriores; e o princípio do direito da 

sociedade à informação e ao controle social, que, segundo Martins e Murari (2013, p. 21), 

está voltado diretamente para a cidadania e ainda se trata de um dos mais importantes agentes 

políticos transformadores das normas de gestão ambiental. 

A PNRS é considerada uma lei moderna, especialmente por vir acompanhada de 

“instrumentos inovadores, como a responsabilidade compartilhada e a determinação de 

contemplar a inclusão social dos catadores” (INSTITUTO ETHOS, 2012, p. 19). Os 

instrumentos dispostos na PNRS, de acordo com Pitombeira (2013, p. 34) são mecanismos 

legais e institucionais postos à disposição da administração pública para a implementação dos 

objetivos propostos na lei. Nessa perspectiva, tanto o instrumento da coleta seletiva quanto o da 

logística reversa estão relacionados à implementação da responsabilidade compartilhada dos 

resíduos a ser aplicada pelos responsáveis pelo serviço de limpeza urbana. A esse respeito, de 

acordo com Bessa (2012, p. 751), “alguns aspectos da PNRS referentes a seus instrumentos 

devem ser considerados, pois em nossa legislação ambiental, os instrumentos tendem a ser 

vagos, pouco claros, capazes de gerar conflitos interpretativos e de atribuições complexas”. 

Os instrumentos da PNRS encontram-se dispostos no art. 8º da Lei nº 12.305/10 

conforme o Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Instrumentos da política nacional de resíduos sólidos. 

INSTRUMENTOS DA PNRS 

Art. 8º São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I. Os planos de resíduos sólidos; 

II. Os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

III. A coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

IV. O incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

V. O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

VI. A cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de 

pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de 

resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos; 

VII. A pesquisa científica e tecnológica; 

VIII. A educação ambiental; 

IX. Os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

X. O Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico; 

XI. O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR); 

XII. O sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA); 
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Continuação do Quadro 9... 

INSTRUMENTOS DA PNRS 

XIII. Os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde; 

XIV. Os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos; 

XV. O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; 

XVI. Os acordos setoriais; 

XVII. No que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: 

a) Os padrões de qualidade ambiental; 

b) O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais; 

c) O Cadastro Técnico Federal de Atividade e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

d) A avaliação de impactos ambientais; 

e) O Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA); 

f) O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

XVIII. Os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; 

XIX. O incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com 

vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos envolvidos. 

Fonte: BRASIL (2012) 

 

A logística reversa, como instrumento da PNRS, não é novidade no que se refere à 

questão ambiental, pois, “a Resolução do Conama Nº 362/05 já dispunha sobre o recolhimento, 

coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado, e impõe ao produtor, ao 

importador e ao revendedor a responsabilidade pelo recolhimento e destinação final” 

(SIQUEIRA, 2012, p. 11). No que se refere às embalagens vazias de agrotóxicos, a questão de 

produção, comercialização, utilização, transporte e destinação final já era regulada pela Lei Nº 

7.802/89, conforme seu art. 14. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao fato de a PNRS fazer menção a 

instrumentos disponíveis na Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), o que é 

desnecessário, haja vista a PNRS ser uma política subordinada à PNMA, o que pode vir a 

causar conflitos interpretativos. A educação ambiental, por sua vez, também é um aspecto a 

ser observado, considerando o seu peso como instrumento da PNRS, principalmente no que se 

refere à consolidação das dimensões do desenvolvimento sustentável. No entanto, a educação 

ambiental já se encontra disposta como princípio na Lei Nº 6.938/81, art. 2º da Política 

Nacional de Meio Ambiente, podendo tornar conflitante a aplicação dos mesmos. 

Vale ressaltar também que a PNRS, em seu art. 51, faz menção à Lei Nº 9.605/98 que 

dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio 

ambiente. Assim, ao trazer em seu corpo instrumentos contidos na PNMA, pode gerar 

conflitos interpretativos, tendo em vista conter em seu texto artigos de caráter punitivo com 

penalidades pecuniárias. 

Existem outros aspectos pelos quais se pode observar a PNRS. Segundo Pitombeira 

(2013, p. 36), os instrumentos de uma política podem ser agrupados em categorias como: 
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planejamento, controle e econômicos. Aplicando essa classificação à PNRS, obtém-se a 

seguinte organização, disposta no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Classificação dos instrumentos da PNRS 

CATEGORIA INSTRUMENTOS 

Planejamento – 

estão voltados à 

preparação, 

organização das 

medidas a serem 

adotadas no trato 

dos resíduos 

sólidos. 

II - Os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

XI - O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR); 

XII - O Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA); 

XV - O Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; 

XVII - No que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: 

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 

de Recursos Ambientais; c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 

Defesa Ambiental; e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente 

(SINIMA). 

Controle – estão 

relacionados ao 

acompanhament

o da 

implementação 

da política, da 

perenidade e 

continuidade de 

suas ações.  

I - Os planos de resíduos sólidos; 

III - A coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

V - O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

VII - A pesquisa científica e tecnológica; 

VIII - A educação ambiental; 

XIII - Os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde; 

XIV - Os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de 

resíduos sólidos urbanos; 

XVI - Os acordos setoriais; 

XVII - No que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: a) 

os padrões de qualidade ambiental; d) a avaliação de impactos ambientais; f) o licenciamento e 

a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Econômicos – 

estão voltados a 

induzir os 

agentes através 

de incentivos e 

redução de 

custos. 

IV - O incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

VI - A cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 

desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de 

gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos; 

IX - Os incentivos fiscais, financeiros e creditícios; 

X - O Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico; 

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta;  

XIX - o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os 

entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos 

custos envolvidos. 

Fonte: Adaptado de Pitombeira (2013). 

 

Os instrumentos de planejamento são elaborados com o intuito de fornecer subsídios 

para o aprimoramento da gestão de resíduos. Por sua vez, os instrumentos de controle 

estabelecem através de decretos, leis, regulamentações e fiscalizações, o que os agentes 

econômicos podem ou não fazer. Segundo Varela (2008, p. 255), “os instrumentos econômicos 

têm a finalidade de reduzir a regulamentação, dar maior flexibilidade aos agentes envolvidos 

perante alternativas, reduzir os custos de controle dos problemas ambientais e estimular o 

desenvolvimento de tecnologias limpas”. 
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Como os instrumentos de controle, por si só, às vezes, não são suficientes para efetuar a 

proteção do meio ambiente, os instrumentos econômicos são aplicados como forma de dar mais 

efetividade às normas para proteção ambiental. Tais instrumentos podem ser aplicados por meio 

de incentivos fiscais, estímulo à conduta não poluidora, incentivos creditícios, entre outros. 

Os instrumentos da PNRS também se encontram alinhados com as dimensões do 

desenvolvimento sustentável a fim de que sejam evitadas ações que não condizem com os 

princípios da sustentabilidade e, por sua vez, não favoreçam a gestão compartilhada como pode 

ser visto no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – As dimensões da sustentabilidade e os instrumentos da PNRS 

DIMENSÕES DA 

SUSTENTABILIDADE 
INSTRUMENTOS DA PNRS 

AMBIENTAL 
Coleta seletiva, disposição ambientalmente adequada dos resíduos, 

desenvolvimento de novos produtos, métodos e processos. 

ECONÔMICA 
Logística reversa, responsabilidade compartilhada, consórcios para ganhos de 

escala e redução de custos. 

SOCIAL Apoio a cooperativas e associações de catadores. 

POLÍTICA Cooperação entre setores, órgãos gestores colegiados, planos participativos. 

CULTURAL 
Educação ambiental, estímulo ao consumo sustentável, redução da geração de 

resíduos.  

Fonte: Teixeira e Camargo (2012). 

 

A complexidade que envolve o tema dos resíduos sólidos pode ser vista nos elementos 

que compõem as dimensões do desenvolvimento sustentável conforme disposto na própria lei. 

A dimensão política pode ser vista no art. 14 da PNRS, considerando que a Lei impõe a 

necessidade de elaboração de planos às esferas federal, estadual, municipal, intermunicipal, bem 

como a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  

De acordo com o Art. 20 da PNRS, “o plano de gerenciamento de resíduos sólidos deve 

ser exigido de estabelecimentos comerciais, empresas de construção civil e atividades 

agrossilvopastoris e deve conter procedimentos que garantam a correta coleta, manuseio, 

armazenagem, transporte e a disposição final dos resíduos” (BRASIL, 2010). Nesse sentido, 

para pôr em prática a dimensão política, faz-se necessária a realização de acordos e a superação 

de possíveis conflitos de interesses entre os setores responsáveis pela implementação dos planos 

contidos na PNRS. 

De acordo com o art. 42 da PNRS referente à dimensão econômica, existe a necessidade 

de viabilizar soluções para o tratamento dos resíduos. Nessa perspectiva, o referido documento 

dispõe sobre medidas que podem ser instituídas pelo poder público. De acordo com Cerqueira-

Streit e Sola (2014, p. 4): 
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Os instrumentos econômicos podem instituir medidas indutoras e linhas de 

financiamento para priorizar o atendimento às iniciativas que previnam e reduzam os 

resíduos dos processos produtivos atuais, desenvolvam produtos de menor impacto 

ambiental auxiliem cooperativas de materiais recicláveis na implementação de 

infraestrutura ou compra de equipamentos, entre outras ações. 

 

Quanto à dimensão ambiental, esta é evidente, pois o propósito da Lei nº 12.305/2010 

consiste exatamente na minimização dos impactos ambientais decorrentes da produção de 

resíduos por meio da gestão compartilhada. 

A PNRS deve considerar também a dimensão cultural, haja vista os diferentes hábitos e 

valores das populações que serão contempladas pelos planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos. A maneira ideal para se trabalhar a dimensão cultural, segundo Martins e Murari (2013, 

p. 28) é “através de uma visão sistêmica, que vise à cooperação entre os diversos ramos da 

sociedade e sua participação para uma gestão integrada dos resíduos respeitando as diversidades 

locais e regionais”. 

A PNRS também se refere à dimensão social a partir do controle social, segundo 

definido no art. 3º, inciso VI da lei, sendo visto como “o conjunto de mecanismos e 

procedimentos que garantam à sociedade informações e participação nos processos de 

formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos 

sólidos” (BRASIL, 2010). 

As dimensões da sustentabilidade (ambiental, econômica, social, política e cultural) 

relacionadas à PNRS devem ser estruturadas de forma a possibilitar a elaboração de um sistema 

integrado aplicado à gestão dos resíduos sólidos e que permita, consequentemente, um arranjo 

produtivo entre as diferentes esferas administrativas do poder público. 

Em relação aos resíduos sólidos, a PNRS (2010), em seu art. 13, atribuiu a seguinte 

classificação: 

 

I – Quanto à origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas; 

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas a e b; 

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas b, e, g, h e j; 

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alínea c; 

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; 

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 

SNVS; 
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h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis; 

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; 

II – Quanto à periculosidade: 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 

risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 

norma técnica; 

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea a. 

Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea d 

do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua 

natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo 

poder público municipal. 

 

A seção a seguir apresenta a trajetória dos meios de disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos do município do Natal permitindo a elaboração de uma breve perspectiva histórica 

sobre as diversas situações que envolveram a disposição dos resíduos no município. Traz ainda 

uma apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado para 

o município do Natal. 
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5 BREVE TRAJETÓRIA DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO 

MUNICÍPIO DE NATAL/RN 

 

A gestão dos resíduos sólidos no município de Natal encontra-se numa condição 

avançada, se comparada, aos demais municípios no estado do RN. Para uma melhor 

compreensão do contexto, neste capítulo, será abordado uma trajetória histórica da disposição 

final dos resíduos sólidos do município, bem como, será apresentado o diagnóstico da 

situação atual dos resíduos sólidos gerados no município de Natal. 

Os primeiros relatos em relação aos serviços de coleta e tratamento final do lixo, 

segundo a URBANA, datam de 1920. Trata-se de um estudo realizado por Januário Cicco que 

efetuou um levantamento sobre a topografia de Natal e sobre sua geografia médica, em que 

aborda os caminhos da urbanização e da história da saúde em Natal. Na época, o lixo 

proveniente da coleta era encaminhado às proximidades do matadouro público, situado “na 

área atualmente conhecida como bairro do Salgado, zona oeste da cidade, em área próxima ao 

mangue do rio Potengi” (CICCO, 1920 apud FIGUEIREDO, 2004, p. 42). Em função do fato 

de haver moradias próximas ao local, propõe-se a construção de um incinerador. “Construído 

pela Prefeitura nas proximidades do que se conhece como Horto Municipal, no bairro do 

Passo da Pátria, zona leste da cidade” (FIGUEIREDO, 2006, p. 4), o incinerador, também 

conhecido como forno do lixo, entrou em funcionamento no ano de 1935. 

A coleta era efetuada por meio de caminhões e carroças. Segundo Figueiredo (2006, p. 

4), “onde não havia coleta oficial do lixo, a população se encarregava de valas onde o lixo era 

depositado, queimado e posteriormente enterrado”. Com o aumento natural da população de 

Natal, o lixo volta a ser lançado a céu aberto, nas proximidades do incinerador, que em 1945 é 

desativado. Por sua vez, em 1955, a prefeitura também encerra as atividades do lixão existente 

no entorno do incinerador, sendo o lixo encaminhado para próximo da Ponte de Igapó, no 

bairro Nordeste, zona oeste da cidade. 

De acordo com Figueiredo (2006, p. 4), “no início dos anos setenta, o destino final 

do lixo voltou para as proximidades do antigo incinerador, desta vez, para servir de material 

para a cobertura de depressão do solo, no bairro do Baldo”, o que caracterizaria o 

surgimento de um aterro controlado. A existência de residências nas proximidades do centro 

da cidade fez com que, no ano de 1972, houvesse mais uma mudança da área de despejo. 

Desse modo, o lixo foi transportado para o bairro de Cidade Nova, sendo lançado a céu 

aberto (ROCHA, 2011). 
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A deposição dos resíduos era feita em “uma área limitada pelos quatro bairros mais 

pobres e violentos do município: Guarapes, Felipe Camarão, Planalto e Cidade Nova. No 

entanto, a rua de acesso ao lixão, Avenida Central, fica no bairro de Cidade Nova” 

(FERREIRA, 2007), por isso a denominação lixão de Cidade Nova (Figura 3). 

 

Figura 3 – Localização da área de destino final de Cidade Nova 

 
Fonte: Diagnóstico do Fluxo de Resíduos Sólidos (2011). 
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Em termos de volume coletado, era destinado, por dia, para o lixão de cidade nova, 

algo em torno de “1.600 toneladas diárias de resíduos, sendo 702 toneladas de resíduos 

domiciliares, 798 toneladas de resíduos de podas e entulhos e 116 toneladas de coleta de 

poliguindaste” (SILVA, 2009 p. 1). Até meados da década de 1990, a gestão de resíduos 

sólidos em Natal era caracterizada pela deficiência na execução dos seus serviços de limpeza. 

Por conseguinte, no ano de 1998, uma Ação Civil Pública contra o Município do Natal 

demanda a construção de um aterro sanitário e o fechamento do lixão do bairro de Cidade Nova, 

gerando um problema público a ser resolvido. A Ação Civil Pública se deu em razão do risco de 

contaminação do solo, o que infringia normas ambientais; e da segurança, pelo fato de o lixão 

de Cidade Nova localizar-se na intermediação de rotas de voos do aeroporto Internacional 

Augusto Severo, o que atraía muitas aves para o seu entorno, gerando o risco de acidentes. 

Como forma de solucionar o problema, surgiu a possibilidade de contar com 

financiamento do Governo Federal, por meio do “Projeto interministerial denominado 

Erradicação dos lixões e Inclusão Social dos Catadores, o que levou a administração local a 

pleitear, e posteriormente, ser uma das oito cidades brasileiras contempladas pelo projeto em 

2001” (FIGUEIREDO, 2012, p. 7). A obtenção do financiamento do Governo Federal 

proporcionou à Prefeitura Municipal de Natal pôr em prática, por meio do projeto proposto, 

alguns dos instrumentos dirigidos à sustentabilidade ambiental contidos na PNRS, que na 

época ainda não havia sido sancionada. Segundo Figueiredo (2012), a implementação do 

projeto com a ajuda de financiamento externo levou à realização de ações significativas por 

parte da Prefeitura, direcionadas à gestão de resíduos sólidos em Natal. 

Como ação significativa, entenda-se o fechamento do lixão de Cidade Nova em 2003 e a 

instalação do aterro sanitário da região metropolitana de Natal, na localidade de Massaranduba, 

no município de Ceará Mirim, em uma área de 90 hectares, que “sofreu atrasos em seu projeto 

em função de diversos entraves operacionais, burocráticos e políticos para finalmente ser 

inaugurado no ano de 2004, anos depois de vencer a licitação” (TRIBUNA DO NORTE, 2014). 

Ao extinguir o lixão localizado no bairro de Cidade Nova, a prefeitura municipal estabeleceu 

em seu lugar a estação de transbordo8, que acolhe os resíduos das zonas Sul e Oeste de Natal. 

Desse modo, após o processo de separação realizado pelos catadores, a parte impossibilitada de 

catação segue para o aterro sanitário. 

                                                           
8 Ponto de transferência intermediário de resíduos coletados na cidade, criados em função da distância entre a 

área de coleta e o aterro sanitário. Disponível em: <http://www.ecourbis.com.br/site/estacao-de-

transbordo.aspx? content=apresentacao>. Acesso em: 12 jun. 2016. 
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No aspecto social, a prefeitura municipal de Natal executou ações na estação de 

transbordo buscando promover a inclusão social dos catadores, conforme mostra o Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Ações promovidas pela Prefeitura de Natal no antigo lixão entre o ano de 2003 e 2010 

INICIATIVA CARÁTER REALIZADO EFICÁCIA DURAÇÃO 

Recuperação sanitária e 

ambiental da área de descarte de 

resíduos 

Estritamente 

técnico 
Sim 

Satisfatória – 25% 

recuperado 

2003 a 2004 

– 1 ano 

Compostagem Socioambiental 
Praticamente não 

existiu 
Nula 2005>1 ano 

Horta Comunitária (Projeto 

Esperança) 
Socioambiental 

Parcialmente – já 

extinto 
Baixa/nula 2006>1ano 

Produção de Carvão Natural 

(Projeto Rabo de Fogo) 
Socioambiental 

Parcialmente – já 

extinto 
Baixa/nula 2007>1ano 

Fonte: Figueiredo (2012, p. 8). 

 

Além dos programas citados no Quadro 11, foi criado também o Programa de Coleta 

Seletiva Porta a Porta, que foi lançado como parte do Programa de “Erradicação dos Lixões e 

Inserção Social dos Catadores”, no final do ano de 2003, após a qualificação profissional dos 

catadores e a mobilização junto à população colaboradora (PLANO..., 2015, p. 82). Ao 

estabelecer os programas de inclusão social, a administração municipal objetivava evitar o 

retorno da atuação do catador informal pelas ruas da cidade. Entre as ações desenvolvidas no 

local, de cunho socioambiental, os projetos envolviam os catadores juntamente com o 

Programa de Coleta Seletiva. 

Esse programa cadastrou inicialmente 465 catadores que atuavam no lixão. No entanto, 

“apesar das iniciativas oficiais de inclusão socioeconômica, houve a diminuição na quantidade 

de catadores participantes do programa, 267 no ano de 2007 e pouco mais de 150 em 2010” 

(FIGUEIREDO, 2012, p. 13). A movimentação em torno da organização social dos catadores 

teve início em 1999, com o surgimento da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis – 

ASCAMAR. Em 2003, surgiu a Associação de Agentes Trabalhadores em Reciclagem e 

Compostagem de Lixo – ASTRAS. Porém, no ano de 2003, houve o fechamento do lixão de 

Cidade Nova o que “levou ao surgimento de mais duas associações já no ano de 2004: a 

Associação de Coleta Seletiva Porta a Porta do RN – ACSRN e a Associação de 

Beneficiamento de Resíduos Sólidos – ABRESOL” (PLANO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, 2015). Essas associações foram 

inseridas no Programa de Coleta Seletiva Porta a Porta, que tinha por objetivo agregar os 

catadores do extinto lixão de Cidade Nova. 

No ano de 2007, a ASCAMAR transformou-se na Cooperativa de Catadores de 

Materiais Recicláveis e Desenvolvimento Sustentável do RN (COOCAMAR). Seguindo a 
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mesma proposta, no ano de 2009, as associações ASTRAS e a ACSRN formaram a 

Cooperativa de Materiais Recicláveis da Cidade de Natal (COOPCICLA). Segundo a Lei nº 

11.445/2007, lei de saneamento básico, em seu Art. 10º, inciso I, os titulares dos serviços 

públicos de saneamento básico podem delegar a prestação de serviços de saneamento a 

entidades que não integrem a administração do titular, desde que os prestadores estejam 

organizados em cooperativas ou associações. Tal medida permitiu a contratação das 

cooperativas COOCAMAR e COOPCICLA por meio da URBANA. 

O estímulo à formação de cooperativas também se encontra na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, de acordo com o Art. 7º, inciso XII, que trata dos Objetivos: “Integração dos 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” e no Art. 8º, inciso IV, que trata dos 

Instrumentos: “O incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas 

de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis” (PNRS, 2010). 

O desafio da gestão municipal consiste em inserir os catadores no processo da cadeia 

produtiva de materiais recicláveis, pois, boa parte prefere atuar na informalidade9 ao alegar 

que o retorno financeiro é maior que o retorno dos catadores cooperados. Apesar de parte das 

ações socioambientais estabelecidas pela Prefeitura já não se encontrar mais em atividade, “o 

programa de coleta seletiva está em atuação até o presente momento contando com um número 

em torno de 119 catadores, sendo 45 da COOPCICLA e 74 da COOCAMAR” (PLANO..., 

2015, p.86). Segundo Figueiredo (2012, p. 9), a baixa adesão a essas iniciativas, pode ser 

explicada a partir: “Da baixa remuneração econômica conseguida com as atividades; e a falta 

de apoio da Prefeitura para dar continuidade aos projetos após o fim do financiamento do 

Governo Federal destinado à gestão dos resíduos de Natal, em 2005”. Essa redução no número 

de catadores pode evidenciar, também, uma forma de resistência simbólica, por meio de 

atitudes passivas e de indiferença em função da implementação da ação pública pela Prefeitura. 

Por sua vez, a instalação do aterro sanitário, no que se refere ao aspecto econômico da 

dimensão da sustentabilidade, trouxe mais eficiência à gestão de resíduos sólidos do 

município. A esse respeito, segundo Figueiredo (2012, p. 10), existem alguns aspectos que 

devem ser considerados: “O aterro sanitário demanda elevados custos para sua 

operacionalização e, além destes custos, o fato de ter sido construído na cidade de Ceará 

Mirim, a 25 km de Natal (pela falta de espaço na capital)”, provoca o aumento dos gastos com 

o transporte dos resíduos para o aterro. Para tanto, o município de Natal aditivou, no ano de 

                                                           
9 A URBANA não possui nenhum tipo de registro sobre a quantidade de indivíduos que atuam na informalidade 

como catadores de materiais recicláveis (PLANO…, 2015, p. 85). 
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2014, um convênio com a BRASECO, empresa administradora do aterro sanitário, para os 

próximos 13 anos, garantindo para esse horizonte temporal a disposição adequada dos 

resíduos sólidos domiciliares até o ano de 2027 (PMGIRS/Natal, 2015, p. 52). 

Cabia aos municípios elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos, 

apresentando um conteúdo mínimo, conforme disposto no art. 19 da PNRS (2010). O inciso 

I10, do art. 19 da PNRS (2010), consiste na elaboração de diagnóstico de resíduos do 

município. Nessa perspectiva, o município de Natal, no ano de 2011, elaborou o diagnóstico 

da situação dos resíduos sólidos gerados, que contém informações que serviram de base para a 

elaboração do PMGIRS/Natal (2012), e que será analisado a seguir. 

 

5.1 ANÁLISE DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

GERADOS NO MUNICÍPIO DE NATAL 

 

O Diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos é elaborado de modo a descrever a 

gestão dos resíduos sólidos urbanos e prover subsídios para embasar a elaboração do PMGIRS 

do município. O município de Natal teve seu Diagnóstico elaborado no ano de 2011, pela 

empresa EcoSam – Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda., atendendo solicitação da 

Prefeitura de Natal, por meio da Companhia de Serviços Urbanos de Natal – URBANA. 

Esse documento contém informações sobre a situação do município em relação a: 

gestão e execução dos serviços de limpeza pública; indicadores orçamentários, financeiros e 

administrativos; análise da caracterização gravimétrica11; identificação dos pontos e das 

áreas críticas ao acúmulo de resíduos sólidos; produção, tratamento, destinação e disposição 

final dos resíduos. 

O diagnóstico identificou que o município de Natal possui uma abrangente legislação (25 

Leis Municipais e 04 Decretos) relativas à gestão dos resíduos sólidos urbanos, conforme pode ser 

visto no Quadro 13. 

                                                           
10 I – Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o volume, 

a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas (PNRS, 2010). 
11 Análise qualitativa e quantitativa (em quilogramas) da composição dos resíduos sólidos gerados. 

(DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS DO MUNICÍPIO DE 

NATAL, 2011). 
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Quadro 13 – Leis e Decretos municipais relativos à gestão de resíduos sólidos 

LEI CONTEÚDO 

Lei Municipal nº. 2.659/1979 Autoriza a constituição da URBANA 

Lei Municipal nº. 3.552/1987  Dispõe sobre os resíduos sólidos hospitalares 

Lei Municipal nº. 3.882/1989  Dispõe sobre o Código Tributário do Município 

Lei Orgânica do Município  Promulgada em 03 de abril de 1990 

Lei Municipal nº. 4.748/1996 Regulamenta a Limpeza Urbana no Município do Natal 

Lei Municipal nº. 183/2001 Cria o Conselho Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB 

Lei Municipal nº. 187/2002   Dispõe sobre os resíduos sólidos de serviços de saúde 

Lei Municipal nº.  5.371/2002  Dispõe sobre pilhas, baterias e lâmpadas. 

Lei Municipal nº 187, de 29 de 

janeiro de 2002 

Dispõe sobre o acondicionamento, o armazenamento, a coleta, o 

transporte, o tratamento e a disposição final de resíduos sólidos 

oriundos de serviços de saúde no âmbito do Município de Natal. 

Lei Complementar nº 055 de 27 de 

janeiro de 2004  

Institui o Código de Obras e Edificações do Município de Natal e dá 

outras providências. 

Lei Complementar nº 082, de 21 de 

junho de 2007 
Dispõe sobre o Plano Diretor de Natal e dá outras providências 

Lei Municipal nº 5.791, de 14 de 

junho de 2007 

Reconhece de Utilidade Pública a Rede Mandacaru RN – Sociedade 

Ambiental Cultural e Educacional – Lixo e Cidadania – RMRN – 

RECOSOL e dá outras providências 

Lei Municipal nº. 5.753, de 04 de 

Outubro de 2006 

Estabelece a obrigatoriedade de instalação de recipientes, para 

depósito de lixo, no interior de todos os veículos de transporte coletivo 

urbano que circulam no Município de Natal, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 5.840, de 08 de 

Janeiro de 2008 

Dispõe sobre coleta, destinação final e reutilização de embalagens e 

garrafas plásticas e pneumáticas, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº. 6.040 de 11 de 

janeiro de 2010 

Dispõe sobre o reaproveitamento do material orgânico proveniente da 

poda de árvores e da coleta do lixo de feiras-livres no âmbito do 

Município do Natal, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº. 6.046, de 12 de 

janeiro de 2010 

Dispõe sobre a Instalação de lixeiras para a coleta de materiais recicláveis 

nas escolas da rede municipal de ensino e nas repartições públicas em que 

haja grande concentração de pessoas e dá outras providências. 

Lei Municipal nº. 6.058, de 26 de 

janeiro de 2010 

Disciplina o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo existente no 

Município de Natal, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº. 6.069, de 23 de 

março de 2010 

Dispõe sobre a implantação de coleta seletiva de lixo em Shoppings 

Centers do Município de Natal. 

Lei Complementar nº. 116, de 19 de 

agosto de 2010 

Concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxa de 

Limpeza Pública – TLP, nos casos que especifica, e dá outras providências 

Lei nº. 6.188 de 20 de janeiro de 

2011 

Determina a substituição do uso de sacos plásticos, por sacos 

ecológicos para o lixo, pelos órgãos da Administração Pública 

Municipal, Direta e Indireta de Natal. 

Lei nº. 6.222, de 01 de fevereiro de 

2011 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas potencialmente 

poluidoras contratarem responsável técnico em meio ambiente, e dá 

outras providências. 

Lei nº. 6.267, de 20 de junho de 2011 
Dispõe sobre a instalação de Lixeiras Seletivas nas Escolas públicas 

Municipais, e dá outras providências. 

Lei nº. 6.269, de 22 de junho de 2011 

Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, a instalar lixeiras 

seletivas para coleta de lixo reciclável nas Ruas e Avenidas de maior 

fluxo da Cidade do Natal, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº. 6.294, de 26 de 

setembro de 2011 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da limpeza das ruas após realização de 

eventos por parte de seus organizadores no âmbito do Município de 

Natal, na forma que menciona, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº. 6.298, de 30 de 

setembro de 2011 

Dispõe sobre a Reciclagem de Resíduos Sólidos Provenientes da 

Construção Civil, e dá outras providências. 

Decreto Municipal nº 4.098/1990  Dispõe sobre resíduos de serviço de saúde 

Decreto Municipal nº 7.168/2003 Dispõe sobre os resíduos sólidos de serviços de saúde 

Decreto Municipal nº 7.395/2004 Aprova norma que regulamenta os condomínios 

Decreto nº. 9.426, de 24 de junho de 

2011 

Institui Comissão de Fiscalização do Sistema de Limpeza da Cidade 

do Natal e dá outras providências. 

Fonte: Diagnóstico da Situação Atual dos Resíduos Sólidos do Município de Natal (2011) 
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O conjunto de Leis e Decretos municipais relativos à gestão de resíduos sólidos vem 

demonstrar o aparato institucional à disposição do município que, se bem articulado com os 

princípios e as diretrizes da PNRS (2010), deveria gerar resultados mais significativos relativos à 

execução do PMGIRS/Natal (2012). 

O Diagnóstico apresentou, também, as ações de programas sociais realizados pela 

URBANA e as perspectivas de ações futuras em relação à limpeza urbana do município de Natal 

com o objetivo de melhorar os serviços oferecidos. Conforme o Diagnóstico da situação atual dos 

resíduos sólidos do município de Natal (2011) são apontadas como ações futuras em relação à 

limpeza urbana: 

 

1-Instalação de câmeras de vídeo em alguns pontos na Estação de Transferência de 

Resíduos em Cidade Nova;  

2- A ampliação e cobertura da atual Estação de Transferência de Resíduos em 

Cidade Nova;  

3- Projeto de construção de guarita e instalação novas balanças na Estação de 

Transferência de Resíduos em Cidade Nova;  

4-Sistema de drenagem das águas pluviais na área do antigo lixão em Cidade Nova, 

com a implantação da 2ª Lagoa de Acumulação e infiltração das águas de chuva, que 

se encontra no momento em fase de licenciamento no órgão ambiental estadual 

competente;  

5- Projeto piloto de coleta e transporte de resíduos inertes, podas e apoio a coleta 

seletiva do bairro Ponta Negra, que terá como base de apoio o Eco-Ponto Ponta 

Negra. (o projeto encontra-se em fase de conclusão);  

6- Implantação do Eco-Ponto Pitimbu, que no momento aguarda do órgão ambiental 

municipal, o parecer e a emissão da licença de implantação liberação do mesmo;  

7- Estudo de novas áreas para a implantação de Eco-Pontos na cidade, de acordo 

com a solicitação das associações de moradores;  

8-Aguardando a liberação da Caixa Econômica Federal, para a implantação do 

Projeto definitivo da Estação de Transferência de Resíduos;  

9- Preparação do projeto básico do edital de Licitação de Limpeza Urbana elaborado 

pela Comissão formada por técnicos da URBANA, onde informa os modelos de 

gestão mais apropriados para a realização de serviços de limpeza;  

10- Elaboração do Plano de Programa da Coleta Seletiva, que está sendo construído 

com a colaboração do Programa Água Brasil, do qual faz parte a Fundação Banco 

do Brasil, Agência Nacional de Água – ANA e a WWF-Brasil;  

11- Elaboração do Plano de Roterização para Coleta Domiciliar, que trata dos 

estudos referentes à readequação do sistema de limpeza urbana da cidade do Natal. 

(encontra-se em fase de conclusão e apresentação em audiência pública);  

12- Projeto de Resíduos da Construção Civil – RCC para dar suporte ao convênio 

celebrado entre o Conselho de Engenharia e Arquitetura do Rio Grande do Norte – 

CREA/RN a Prefeitura de Natal e a URBANA.  

13- Contratação da empresa EcoSam para elaboração da Proposta do Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos. 

 

Considerando as propostas de ações listadas acima, Eco-Pontos foi um dos projetos 

que teve um avanço tímido com a implementação do PMGIRS/Natal (2012) e continuou 

surgindo como ação a ser ampliada no PMGIRS. Apesar disso, boa parte das demais ações se 

concretizou, como, por exemplo: as melhorias na estação de transferência no bairro de Cidade 
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Nova; coleta e transporte de resíduos inertes e podas; e escolha da empresa EcoSam, que 

realizou a proposta do PMGIRS/Natal, aprovada em junho de 2012. A seguir, será 

apresentado com mais detalhes o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

do Município de Natal. 

 

5.2 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE NATAL/RN: ASPECTOS GERAIS E PROPOSTAS DE AÇÃO 

 

A gestão dos serviços de limpeza urbana da cidade do Natal é regulamentada pela Lei 

Nº 4.748/96 e executada pela Companhia de Serviços Urbanos de Natal – URBANA, criada 

pela Lei Municipal Nº 2.659/79. A URBANA tem como competência: planejar, desenvolver, 

regulamentar, fiscalizar, executar, manter e operar os serviços de limpeza pública no âmbito do 

Município de Natal (PMGIRS/Natal, 2012, p. 50). Para tanto, tem como atribuições a coleta, o 

transporte, o tratamento e a disposição dos resíduos sólidos urbanos. Atualmente, apresenta uma 

estrutura organizacional orientada à gestão dos resíduos sólidos, conforme disposta na Figura 4. 

 

Figura 4 – Organograma atual da URBANA 

 
Fonte: URBANA (2011). 
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Inicialmente, a URBANA apresentava em sua estrutura organizacional a Diretoria 

Administrativa e Financeira, a Diretoria de Operações e a Diretoria para Assuntos 

Comunitários, ficando esta última responsável pela Gerência Técnica de Meio Ambiente e pela 

Chefia de Educação Ambiental (ver organograma no Anexo B). Ao assumir a responsabilidade 

para executar o PMGIRS, a URBANA passou por uma reestruturação organizacional, com a 

criação da Diretoria de Planejamento e Gestão Ambiental, de modo a melhor adequar-se à 

gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

A execução dos serviços de coleta dos resíduos sólidos urbanos de Natal alcança as 

regiões Norte, Sul, Leste e Oeste do município, atendendo “97,61% dos domicílios e 

perfazendo uma média diária de coleta domiciliar em torno de 734 ton/dia e uma média diária 

de 8 ton/dia de coleta seletiva (PMGIRS/Natal, 2012, p. 61), conforme disposto no Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Produção de resíduos sólidos urbanos de Natal – 2016 

PERÍODO 
COLETA 

DOMICILIAR 

ENTULHO E RESÍDUO DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 
PODAÇÃO 

COLETA 

SELETIVA 

TOTAL 

(ton) 

MÉDIA 

DIÁRIA 
734 286 34 8 1.062 

MÉDIA 

MENSAL 
22.016 8.575 1.014 248 31.853 

TOTAL 

ANUAL 
264.193 102.898 12.166 2.980 382.237 

Fonte: URBANA (2017). 

 

O PMGIRS/Natal observa a Lei Municipal nº 4.748/96 que regulamenta a Limpeza 

Urbana do Município de Natal (Anexo C), como elemento norteador das atividades para o 

gerenciamento dos resíduos sólidos e limpeza pública do município (PMGIRS/NATAL, 2012). O 

Plano municipal de gestão integrada do município tem por objetivo nortear a execução de ações 

de gestão de resíduos sólidos de modo a estabelecer a redução dos resíduos gerados visando à 

reutilização e à reciclagem, ao tratamento e à disposição final e, se possível, com produção de 

energia, conforme estabelecido pela PNRS (2010). 

De modo a atender o objetivo geral do PMGIRS/Natal (2012, p. 28), foram estabelecidos 

os seguintes objetivos específicos: 

 

 Reduzir os impactos ambientais;  

 Apontar medidas de redução de resíduos, práticas e viáveis;  

 Listar medidas de reciclagem de resíduos, que sejam consonantes com as 

tecnologias disponíveis e mercados, observando a relação tecnologia, 

mercados e custo-eficácia, sob forma de regulamentação na busca da 

expansão reciclagem como novas oportunidades; 

 Propor alternativa de resgate de energia após a redução e reciclagem; 
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 Buscar formas de disposição adequadas dos rejeitos gerados, seja pelo 

método de aterro sanitário, comumente utilizado, ou pela prospecção de 

outras metodologias vislumbradas; 

 Potencializar a participação social nas tomadas de decisões relativas à gestão 

e implementação do PMGIRS/Natal.  

 

Para dar continuidade à gestão integrada de resíduos sólidos no Município de Natal, foram 

elaboradas propostas de ação para a gestão de resíduos sólidos do município, como estabelecido 

na PNRS (2010), conforme disposto no Quadro 15. 

 

Quadro 15 – Propostas de ação do plano de gestão integrada de resíduos sólidos do município de Natal conforme 

art. 19 da PNRS (2010). 

INCISOS CONTEÚDO 

II 

Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, 

observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento 

ambiental, se houver; 

IV 

Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com 

outros municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais 

estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais; 

V 

Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos 

termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta 

lei e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS; 

XIV 

Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

III 
Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos; 

VI 

Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 

20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS e demais 

disposições pertinentes da legislação federal e estadual; 

VII 
Definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as etapas 

do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público; 

VIII Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização; 

IX 
Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização 

e a reciclagem de resíduos sólidos; 

X 

Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 

pessoas físicas de baixa renda, se houver; 

XI 
Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos 

resíduos sólidos; 

XII 
Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007. 

XIII 
Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 

quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

XV 

Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na 

logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XVI 

Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e 

operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos 

sistemas de logística reversa previstos no art. 33; 

XVIII 
Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas 

contaminadas, e respectivas medidas saneadoras; 

XIX 
Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano 

plurianual municipal. 

Fonte: PMGIRS/Natal 2012. 
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Apesar das propostas de ação estabelecidas, o município do Natal, por possuir um aterro 

sanitário e ter extinto o seu lixão, já realiza a disposição de seus rejeitos de forma ambientalmente 

adequada. No entanto, as propostas apresentadas são necessárias para atender as demais 

necessidades do município em relação à gestão de resíduos sólidos urbanos. 

Na próxima seção, será apresentado o percurso metodológico que auxiliou na coleta, na 

análise e na interpretação dos dados para a compreensão da execução da implementação do 

PMGIRS. 
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6 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Esta tese tem como objetivo geral compreender a dinâmica de implementação do 

PMGIRS no município do Natal que envolve uma pluralidade de atores – público e privados e 

articula representações, instituições, processos e resultados que estabelecem um caráter de 

interdependência necessário à sua execução. Para o alcance desse objetivo, serão apresentadas 

as etapas que envolveram os procedimentos metodológicos: o tipo de estudo, o campo da 

pesquisa, os sujeitos da pesquisa, a coleta de dados e a análise e interpretação dos dados. 

 

6.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Esta pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva. Para Gil (1999, p. 43), uma 

pesquisa exploratória “[...] é realizada especialmente quando o tema escolhido é pouco 

explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis”. Já um 

estudo descritivo, “busca descrever processos, mecanismos e relacionamentos existentes na 

realidade do fenômeno estudado, utilizando-se, para tanto, um conjunto de categorias ou tipos 

variados de classificações” (NEUMAN, 1997, p. 32). 

O caráter exploratório configura-se nesta pesquisa, uma vez que procura estudar o 

PMGIRS (2012) sob a perspectiva da compreensão de sua dinâmica de implementação, tema 

pouco abordado na literatura nacional. Por sua vez, a perspectiva descritiva deste trabalho 

caracterizou-se por buscar detalhar as interações entre a pluralidade de atores, e, 

consequentemente, de representações, instituições, processos e resultados inerentes à 

execução do PMGIRS (2012). 

Como estratégia de investigação, esta pesquisa fez uso do método de estudo de caso. 

De acordo com Yin (2015, p.17), um estudo de caso: “É uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo (o ‘caso’) em profundidade e em seu contexto de 

mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto puderem não ser 

claramente evidentes”. 

Um estudo de caso se aplica quando se apresentam condições tipo: “[...] quando o 

pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real” (YIN, 2015, p. 9). 

Considerando o contexto em estudo, verifica-se que este está em concordância com as 

colocações feitas por Yin (2015), referente às ocasiões em que se deve utilizar uma 

abordagem de estudo de caso: a aprovação do PMGIRS, no ano de 2012, torna-o um 
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fenômeno contemporâneo executado no contexto do município de Natal, bem como o fato de 

as ações do PMGIRS ainda estarem em execução, o que configura a ausência de controle do 

pesquisador sobre os elementos a ser pesquisados. 

Esta pesquisa caracteriza-se por ser de natureza qualitativa. Numa abordagem 

qualitativa, segundo Terence e Escrivão Filho (2006, p 67), “o pesquisador procura 

aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda”. O pesquisador busca compreender 

as ações de indivíduos, grupos ou organizações em seu contexto social realizando 

interpretações segundo a perspectiva dos participantes da situação enfocada. 

 

6.2 CAMPO DA PESQUISA  

 

O campo de pesquisa abrange o órgão público municipal que tem como uma de suas 

atividades promover a implementação de políticas municipais de meio ambiente e educação 

ambiental; envolve também, o órgão público municipal que tem como   função principal  a  

coleta de resíduos sólidos domiciliares  e ações complementares de limpeza urbana,  sendo 

responsável pela execução de atividades relacionadas à gestão dos resíduos sólidos urbanos 

no município de Natal, bem como responsável pela execução do PMGIRS/Natal. Estão 

inseridos também no campo de pesquisa as Cooperativas de Catadores de Materiais 

Recicláveis da Cidade de Natal, que de acordo com o PMGIRS/Natal (2012, p. 124), “através 

da Lei nº 11.445/2007 – Política Nacional de Saneamento Básico, foram contratadas pela 

Prefeitura Municipal de Natal, por intermédio da URBANA; uma Instituição de Ensino 

Superior, cuja capacidade acadêmica é constituída por mais de 37.000 estudantes (graduação 

e pós-graduação) e cerca de 5.500 servidores técnicos-administrativos; um Supermercado 

Varejista, com lojas em 22 estados brasileiros e mais de 139.000 empregados, caracterizado 

por ser o maior empregador  no segmento varejista; e um  Shopping Center que atua em Natal 

desde 2005, com quase 300 lojas, sendo considerado o maior centro varejista da cidade de 

Natal. Os atores foram escolhidos por fazerem parte de um grupo de grandes geradores12 de 

resíduos, de modo que a pluralidade de atores pudesse evidenciar os embates e as disputas em 

torno da implementação do PMGIRS/Natal (2012). 

 

 

6.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

                                                           
12 São considerados grandes geradores aqueles que produzem acima de 200kg ou 500l diários de resíduos sólidos. 
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Este trabalho apresenta como sujeitos da pesquisa os seguintes atores: a Diretora de 

Planejamento e Gestão Ambiental do órgão público responsável pela execução do 

PMGIRS/Natal, pelo fato de antes de se tornar diretora exercer o cargo de gerente de 

planejamento e meio ambiente. Por sua vez, foram entrevistados também: a Secretária 

Adjunta de Informação, Planejamento Urbanístico e Ambiental, a Diretora do Departamento 

de Ação Socioambiental e o Chefe do setor de Educação Ambiental do órgão público 

responsável pela implementação de ações de educação ambiental do município de Natal. E 

para ampliar os dados coletados foram entrevistados: um representante da Cooperativa de 

Catadores, a Diretora da Divisão de Meio Ambiente de uma Instituição de Ensino Superior, a 

Supervisora Geral de um Supermercado Varejista e o gerente do setor de resíduos sólidos de 

um Shopping Center, conforme podem ser vistos no Quadro 16. 

 

Quadro 16 – Identificação dos sujeitos da pesquisa 

SUJEITOS DA 

PESQUISA 
IDENTIFICAÇÃO MOTIVO DA ESCOLHA 

EOPM1 
ÓRGÃO PÚBLICO 

MUNICIPAL 

Diretora do Dept. de Planejamento e Gestão Ambiental – 

responsável pela execução do PMGIRS. 

EOPM2 
ÓRGÃO PÚBLICO 

MUNICIPAL 
Responsável pelo Dept. de Educação Ambiental. 

EOPM3 
ÓRGÃO PÚBLICO 

MUNICIPAL 
Responsável pelo Dept. de Ações Socioambientais. 

EOPM4 
ÓRGÃO PÚBLICO 

MUNICIPAL 

Responsável pela Secretaria Adjunta de Informação, Planejamento 

Urbanístico e Ambiental. 

ECT 

COOPERATIVA 

DE 

CATADORES 

Cooperativa de catadores elemento importante na execução de 

ações do PMGIRS. 

EIES 

INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO 

SUPERIOR 

Grande gerador de resíduos sólidos – apresenta estrutura 

institucional adaptada às exigências legais em relação à gestão de 

resíduos sólidos. 

ESV 
SUPERMERCADO  

VAREJISTA 

Grande gerador de resíduos – atua em parceria com a cooperativa 

de catadores. 

ESC 
SHOPPING 

CENTER 
Grande gerador de resíduos – aplica várias ações socioambientais. 

Fonte: Elaboração Própria (2017) 

 

A escolha dos atores se deu por acessibilidade às informações e pelo envolvimento de 

cada um com a realização de ações ligadas à gestão de resíduos sólidos urbanos, conforme 

estabelecido no PMGIRS/Natal (2012). 
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6.4 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados utilizou-se de pesquisa bibliográfica, entrevista semiestruturada e 

pesquisa documental. Segundo Flick (2009, p. 361), a utilização de diferentes fontes e 

métodos na coleta de dados vem caracterizar o processo de triangulação. 

Uma pesquisa bibliográfica, segundo Lima e Mioto (2007, p. 38), “implica em um 

conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, 

por isso, não pode ser aleatório”. Além disso, foram consultadas outras fontes secundárias de 

dados, como bancos de teses e periódicos (CAPES, USP, BDTD, SPELL, SCOPUS)13 por 

meio de pesquisa on-line, a partir da utilização de palavras-chave (implementação, ação 

pública, resíduos sólidos urbanos, política pública) de modo a complementar informações 

sobre a aplicação do modelo do PPP. 

De modo geral, os trabalhos consultados constituem estudos de caso de cunho 

exploratório-descritivo, com aplicação tanto de métodos quantitativos quanto qualitativos. 

Porém, não foram encontrados trabalhos, até o presente momento, referentes à análise do 

processo de implementação do PMGIRS/Natal sob a perspectiva da ação pública no âmbito 

do município de Natal. Como um meio de facilitar a análise da bibliografia, efetuou-se um 

recorte temporal delimitando o período de buscas por referências entre 2004 – ano de entrada 

em funcionamento do aterro sanitário de Natal e 2016, período no qual, segundo a PNRS, os 

municípios já deviam estar com seus planos de gestão de resíduos elaborados e em execução. 

Foram elaborados, também, roteiros de entrevistas (Apêndice C) destinados à obtenção 

de dados primários acerca da implementação do PMGIRS no município de Natal/RN. Na 

concepção de Flick (2009, p. 149), as entrevistas caracterizadas como semiestruturadas são 

aquelas em que “são feitas perguntas apoiadas pela teoria e direcionadas para as hipóteses que 

se relacionam ao tema da pesquisa”. Os roteiros de entrevista foram elaborados para obtenção 

de dados face às ações em execução para a implementação do PMGIRS. 

Já a pesquisa documental, constituiu-se em uma técnica importante na pesquisa, seja 

complementando informações obtidas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema (LÜDKE; MENGA, 1986). Neste estudo, a seleção dos documentos se deu em 

função da sua relevância em relação ao tema. Para tanto, foram consultados documentos, tais 

como: leis, decretos, planos governamentais e portarias referentes à gestão dos resíduos 

                                                           
13 Bancos de teses internacionais consultados: Theses.fr <http://www.theses.fr/en/accueil.jsp>; RCAAP – 

Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal <http://www.rcaap.pt/>; DITED – Depósito de 

Dissertações e Teses Digitais – Portugal <http://dited.bn.pt/mitra.do>; Proquest <http://www.proquest.com/ 

products-services/pqdt_uk_ireland.html>. 

http://www.theses.fr/en/accueil.jsp
http://www.rcaap.pt/
http://dited.bn.pt/mitra.do
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sólidos. Após a seleção dos documentos, conforme Apêndice D, estabeleceu-se um código 

para cada um deles, de modo a facilitar sua identificação, relação entre eles e manuseio 

durante o processo de análise. Em seguida ao processo de organização do material, realizou-se 

uma leitura crítica nos documentos utilizando como critérios de análise: a natureza do texto e 

sua coerência com o objetivo da pesquisa. 

 

6.5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi feita a partir da técnica de análise de conteúdo baseada na 

proposta teórica de Bardin. Segundo Bardin (2011, p. 37), a análise de conteúdo consiste em 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. A proposta de análise de 

conteúdo elaborada por Bardin compõe-se de três polos cronológicos, quais sejam: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. 

A etapa de pré-análise consistiu na fase da análise de conteúdo em que se organiza o 

processo de operacionalização das ideias iniciais. Nessa fase, realizou-se uma leitura flutuante 

das entrevistas efetuadas de modo a estabelecer uma codificação relacionada às categorias 

analíticas estabelecidas. 

Na etapa de exploração do material, iniciou-se o processo de investigação e análise 

dos documentos primários a partir de uma leitura mais aprofundada dos dados, obtidos por 

meio das entrevistas, com base nas categorias analíticas que foram elaboradas tomando por 

base o modelo do Pentágono das Políticas públicas desenvolvido por Lascoumes e Le Galès 

(2012). Tais definições estão organizadas no Quadro 17. 

Quadro 17 – Definição das categorias de análise com base no Pentágono das Políticas Públicas 

MODELO 

TEÓRICO 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 
DEFINIÇÕES 

PENTÁGONO 

DAS 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

ATORES 

Indivíduos (políticos, burocratas, empresários) inerentes à arena 

política que são capazes de influenciar o conteúdo e os resultados 

de uma política (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012) 

REPRESENTAÇÕES 

Percepção dos atores sobre a atividade de implementação e como 

estes percebem o aspecto normativo que constituem o contexto 

político do PMGIRS (LASCOUMES; LE GALÈS, 2012)  

INSTITUIÇÕES 

Regras e procedimentos formais inerentes à arena política que 

condicionam o comportamento dos atores (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012) 

PROCESSOS 

Formas de interação, decorrente da mobilização dos atores, que 

influenciam os resultados de implementação da política 

(LASCOUMES; LE GALÈS, 2012) 

RESULTADOS 
São as consequências, os efeitos da política (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012) 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Lascoumes e Le Galés (2012, p. 46). 



83 

 

A definição de categorias de análise facilita a compreensão da questão principal que 

orienta o trabalho a ser realizado. Segundo Yin (2015, p. 47), “o uso da teoria e proposições 

teóricas na realização dos estudos de caso é um auxílio na definição do projeto de pesquisa 

apropriado e dos dados a ser coletados”. Na terceira etapa, foi dado continuidade ao processo 

de investigação e análise dos documentos, a fim de que fossem estabelecidas as unidades de 

sentido tendo por base as categorias analíticas e os dados levantados. 

Quanto à fase de interpretação de dados, segundo Gil (1999, p.32), “esta tem por 

objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante a ligação 

com outros conhecimentos já assimilados”. Na interpretação de dados, a relação entre os 

dados ocorreu à luz do referencial teórico considerando a coerência das fontes de coleta de 

dados buscando associações teóricas com o intuito de gerar convergências, divergências ou 

comparações entre os dados, de modo a permitir o alcance dos objetivos estabelecidos. No 

Quadro 18 apresenta-se a relação entre as categorias analíticas, os objetivos específicos, os 

procedimentos de coleta e as técnicas de análise que foram utilizadas. 

 

Quadro 18 – Relação entre categorias de análise, objetivos específicos, coleta de dados e técnica de análise de dados 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISE 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PROCEDIMENTO 

COLETA DE DADOS 

TÉCNICA DE 

ANÁLISE 

ATORES 

Identificar o papel dos atores envolvidos 

na dinâmica das ações de implementação 

do PMGIRS/Natal 

Entrevista 
Análise de 

Conteúdo 

REPRESENTAÇÕES 

Examinar as imagens e representações 

que os atores responsáveis pela 

implementação do PMGIRS fazem em 

relação à gestão dos resíduos sólidos no 

município de Natal 

Entrevista 
Análise de 

Conteúdo 

INSTITUIÇÕES 

Identificar a influência das normas, 

decretos e regulamentos na 

implementação do PMGIRS/Natal 

Entrevista 

Pesquisa documental 

Análise de 

conteúdo 

PROCESSOS 

Analisar quais os   processos que 

influenciam os resultados da 

implementação do PMGIRS/Natal  

Entrevista 

Pesquisa documental 

Análise de 

Conteúdo 

RESULTADOS 

Verificar os avanços na gestão de 

resíduos sólidos do município de Natal 

obtidos com a implementação do 

PMGIRS 

Entrevista 

Pesquisa documental 

Análise de 

Conteúdo 

Fonte: Elaboração própria (2017). 

 

A categoria de análise referente aos Atores está associada ao primeiro objetivo 

específico que analisou os atores e suas interações no que se refere à implementação do 

PMGIRS. Com base na aplicação de roteiro de entrevistas, buscou-se obter informações sobre 

as ações desenvolvidas na execução do PMGIRS.  
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Por sua vez, a categoria de análise referente às Representações está especificada no 

segundo objetivo específico. Ou seja, está relacionada à forma como os atores percebem as 

crenças, os valores sobre a gestão dos resíduos sólidos e dos símbolos. Por meio da aplicação 

de entrevistas, procurou-se perceber como estas influenciam a implementação do PMGIRS. 

Para a operacionalização da categoria de análise Instituições, foi estabelecido o terceiro 

objetivo específico que envolveu o plano municipal de resíduos sólidos, normas, regras, 

contratos de gestão, cuja análise se deu por meio da realização de entrevistas e pesquisa 

documental. A análise desses elementos facilitou a compreensão da aplicação das regras e os 

procedimentos relacionados à implementação do PMGIRS no município. 

Já a categoria de análise Processos foi operacionalizada por meio do quarto objetivo 

específico, que buscou identificar por meio de entrevista e pesquisa documental os processos 

que influenciam a interação das ações na implementação do PMGIRS. 

Por fim, a categoria de análise Resultados foi verificada por meio do quinto objetivo 

específico, que a partir dos dados obtidos com entrevistas e pesquisa documental, analisou os 

avanços na gestão de resíduos sólidos do município de Natal decorrentes da implementação 

do PMGIRS. 

A aplicação do modelo do Pentágono das Políticas Públicas permitiu compreender as 

dinâmicas de interação entre atores, instituições, representações, processos e resultados na 

análise da implementação de políticas públicas no âmbito municipal. 
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7 IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS/NATAL SOB A ÓTICA DO PPP 

 

Esta seção busca compreender a implementação do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Natal (PMGIRS/Natal) à luz do modelo do 

Pentágono das Políticas Públicas (PPP) elaborado por Lascoumes e Le Galès (2012). A 

análise por meio do PPP permitiu conhecer a dinâmica da interação entre atores, instituições, 

representações, processos e resultados envolvidos com o PMGIRS/Natal e explicitar os 

resultados obtidos com a implementação do PMGIRS até o atual momento. 

 

7.1 PAPEL DOS ATORES ENVOLVIDOS NA DINÂMICA DAS AÇÕES DE 

IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS/NATAL 

 

Os atores, tanto públicos quanto privados, assumem um papel significativo na 

implementação das políticas públicas, uma vez que são capazes de mobilizar recursos e 

estabelecer articulações entre outros atores, de modo a pôr em prática as metas, os programas 

e os planos estabelecidos. A esse respeito, Lascoumes e Le Galès (2012, p. 18) afirmam que 

“o ator público e o ator privado devem ser capazes de desenvolverem estratégias de ação que, 

efetivamente, tenham repercussões palpáveis sobre o desenrolar de determinada ação pública 

a ponto de modificá-la, aprimorar ou ampliar o seu espectro de ação [...]”. Considerando a 

dinâmica de execução da ação pública, cabe aos atores, ao agir com determinada autonomia, 

articularem-se de modo a alcançar resultados efetivos. 

Na implementação do PMGIRS/Natal estão envolvidos atores públicos municipais 

responsáveis pela operacionalização de ações do plano e pela implementação de ações de 

educação ambiental. Fazem parte também, as Cooperativas de Catadores do município de 

Natal responsáveis pela coleta e separação dos resíduos recicláveis e  atores privados 

classificados como grandes geradores de resíduos pertencentes à categoria de supermercados 

varejistas, shopping centers e Instituição de Ensino Superior. 

Este tópico evidencia aspectos referentes ao papel dos atores envolvidos na 

implementação do PMGIRS/Natal, no que se refere à posição dos atores em relação à PNRS 

(2010), às mudanças estruturais propostas aos órgãos municipais advindas com o novo 

modelo de gestão de resíduos, ao princípio da gestão compartilhada e ao PMGIRS/Natal. 

Para Martins e Murari (2013, p. 19), “a PNRS tem sua espinha dorsal na temática da 

sustentabilidade. Pressupõe a tomada de consciência sobre o papel ambiental, econômico, 
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social e político que cada cidadão desempenha em sua comunidade [...]”. Ao opinar a esse 

respeito, a Entrevistada OPM2 afirma: 

 

Eu acho que é uma lei importante, que de certa forma, obriga o município a olhar 

para a questão ambiental. Um aspecto positivo que eu vejo foi a adaptação da 

estrutura da secretaria para atender essa questão do plano municipal. Mas, já em 

relação ao plano municipal, eu também não tenho muito conhecimento não.  

 

Nota-se que a entrevistada, apesar de achar a lei importante, atuar no setor público e 

desenvolver atividades relacionadas à gestão dos resíduos sólidos, demonstra não ter 

conhecimento sobre a PNRS e de aspectos importantes como seus instrumentos, como é o 

caso do PMGIRS. O desconhecimento da Lei também se faz presente nas declarações de 

entrevistados do setor privado, como pode ser visto a seguir. 

A Entrevistada ESV diz conhecer a PNRS (2010), mas ao ser perguntada sobre os 

aspectos positivos e negativos fala apenas das iniciativas da empresa em relação aos resíduos. 

 

Sim, conheço a política. Aqui na empresa os clientes elogiam muito a iniciativa de 

ter essa estação de coleta seletiva. Inclusive nós somos arrodeados de condomínios, 

né? Então, os clientes fazem questão de separar o lixo reciclável e trazer pra colocar 

na estação. Esta estação é um projeto conjunto da Unilever com o grupo Extra, é ela 

quem paga esse serviço junto a Cooperativa Coopcicla. 

 

Na mesma linha, o Entrevistado ESC expôs sua opinião: “eu acho a PNRS muito vaga. 

E como o shopping tem uma política de adotar práticas que busquem a melhoria na questão 

ambiental, a gente tá sempre pesquisando sobre questões de reuso”. Já o Entrevistado ECT 

disse não conhecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos: “não, não conheço. Eu não tenho 

estudo pra saber dessas coisas”. 

Segundo Lima; D’ascenzi (2013, p.103), “o sucesso da implementação decorre da 

clareza dos objetivos, pois é imprescindível que os implementadores compreendam 

perfeitamente a política e saibam exatamente o que se espera deles”. Essa falta de 

conhecimento por parte de alguns atores em relação aos princípios, aos objetivos, aos conceitos e 

aos instrumentos contidos na PNRS (2010) pode conduzir ao fracasso na efetivação dos planos de 

gestão, entre outros instrumentos relacionados à Lei.  

Conforme pode ser visto na PNRS (2010), art. 18 e art. 20, respectivamente, que: “exige 

aos órgãos públicos a elaboração de planos de gestão integrada de resíduos sólidos e às empresas 

geradoras de resíduos a elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos”, o 

desconhecimento da Lei implicaria uma elaboração pouco efetiva no que se refere aos planos de 

gestão integrada de resíduos sólidos a ser elaborados pelos municípios e ao plano de 
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gerenciamento de resíduos sólidos destinado aos geradores de resíduos do serviço público de 

saneamento básico, resíduos industriais, resíduos de saúde, resíduos de mineração, para 

estabelecimentos comerciais que geram resíduos perigosos, grandes geradores e empresa de 

construção civil. 

Ao ser questionada em relação aos planos que direcionam o modelo de gestão dos 

resíduos sólidos, a Entrevistada OPM1 afirma que: 

 

A resistência que eu vejo é em relação a realizar as metas do plano… Questão de 

planejamento, sabe? O planejamento é uma coisa ainda deixada pra depois, para 

terceiro plano. É aquela coisa imediatista do tipo vamos fazendo, vamos fazendo..., 

conforme a demanda aparece [...] Eu vejo o plano como de extrema importância. 

 

De acordo com Toni (2003, p. 29): 

 

Um governo que não trabalha com planejamento, que não tem sistemas de petição 

de contas, que não tem sistemas de direção com capacidade efetiva de governo 

acaba sucumbindo ao imediatismo, à fricção burocrática da rotina diária, suas 

agendas derivam para rituais e problemas da superfície da vida social. 

 

Em relação às afirmações da Entrevistada OPM1, nota-se que seu posicionamento está 

em conformidade com o PMGIRS/Natal (2012, p. 143), 

 

A gestão estratégica, desde seu planejamento e, principalmente, sua implementação, 

é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento público ou privado. [...]. 

Por outro lado, é tradição dos órgãos governamentais não dar a devida importância 

ao instrumento de planejamento estratégico em face das frequentes mudanças nas 

políticas, programas e orientações estratégicas, refletindo negativamente na 

elaboração e implementação de suas estratégias corporativas. 

 

A Entrevistada OPM1, ao abordar a necessidade de mudança na gestão estratégica dos 

resíduos sólidos, destaca a importância do planejamento estratégico, mas também faz críticas 

quanto à postura dos órgãos governamentais, ao afirmar que: “com um planejamento você 

tem que fazer toda uma identificação de uma realidade com um diagnóstico e em cima dele 

você vai traçar o que você quer. Economiza recursos”. A Entrevistada reconhece que a 

política trouxe avanços em relação ao tratamento dos resíduos sólidos no município, “mas, 

avanços tímidos, muito tímidos em relação à postura da sociedade”. Seu ponto de vista remete 

a Théret (2003, p. 230) quando afirma que se, “as instituições determinam as condutas 

individuais, elas deveriam também se perguntar para onde conduz a orientação e quais são 

suas implicações”. As instituições funcionam como um meio de coordenar as ações do 

indivíduo regulando, por meio de normas e regras, o comportamento deste em relação a 
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questões sociais, econômicas e ambientais. Nesse processo, o objetivo de uma política pode 

levar tempo a ser alcançado, haja vista que uma mudança de comportamento satisfatória 

demora para se concretizar. 

Por desconhecerem o conteúdo da PNRS, os Entrevistados ECT, ESV, ESC, OPM2, 

OPM3 e OPM4 não opinaram. Vale ressaltar que os Entrevistados OPM2, OPM3 e OPM4, 

apesar de atuarem em ações relacionadas à execução do PMGIRS, demonstram não ter 

conhecimento do plano, o que leva a um descompromisso com a implementação de ações do 

plano. 

Além da obrigatoriedade do plano de gestão para os resíduos sólidos, a PNRS (2010) 

também define um conjunto de princípios para facilitar a sua efetivação. Um desses princípios 

consiste na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de produtos, conforme art.6º, 

inciso XVII. Nessa perspectiva, efetuar ações que promovam a destinação correta de resíduos 

exige a participação do poder público, da comunidade e dos fornecedores. 

Em relação ao princípio da responsabilidade compartilhada, Martins e Murari (2013, 

p. 12) afirmam que: “a responsabilidade compartilhada gera prioridades de ações a todos, 

pois, com a nova lei, toda a sociedade passa a ser poluidora-pagadora, responsável 

preventivamente pela geração e disposição de resíduos”. 

Sobre o aspecto da responsabilidade compartilhada, Martins e Murari (2013, p. 12) 

destacam: 

 

[...] a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos trazida pela 

Lei é um marco na história de responsabilidade ambiental no Brasil, pois abrange 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, além de consumidores e 

titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

O princípio da responsabilidade compartilhada exige dos elementos envolvidos 

articulação necessária para a execução da política, bem como ter por base o princípio da visão 

sistêmica. A responsabilidade compartilhada é vista como um aspecto positivo, 

principalmente em termos de conscientização do indivíduo, como é destacado pelo 

Entrevistado ESB1 que afirma: 

 

Eu acho que é uma política importante. Um aspecto positivo que eu vejo é a 

responsabilidade compartilhada, principalmente pra gente que trabalha com 

Educação Ambiental. Essa coisa de dividir a responsabilidade com todos pela gestão 

dos resíduos, por exemplo, é fundamental. Como aspecto negativo, acho que ela é 

muito vaga o que dá margem a diversas interpretações. 
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Apesar de a educação ambiental ser um fator importante na continuidade do processo 

da responsabilidade compartilhada, os demais entrevistados, ao serem abordados sobre 

responsabilidade compartilhada, direcionaram suas falas para a questão da coleta seletiva, 

que é também um elemento fundamental para a continuidade do processo do ciclo de vida 

de um produto. 

Como um dos elementos responsáveis pela realização do princípio da responsabilidade 

compartilhada, cabe ao poder público desenvolver a coleta seletiva. A PNRS (2010), conforme 

artigo 8º, inciso III, estabeleceu a coleta seletiva como um de seus instrumentos, o que reforça a 

necessidade de valorização e difusão da atividade (BECHARA, 2013). A coleta seletiva deve 

ser executada com base na ótica da responsabilidade compartilhada, isto é, deve acontecer a 

partir da atuação conjunta entre poder público, empresários e consumidores, pois a coleta é 

essencial para que se atinja o processo de disposição final ambientalmente adequado. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei Nº 12.305/2010, em seu artigo 36, 

estabelece que o poder público deve adotar medidas para o reaproveitamento de resíduos, e 

também estabelecer um sistema de coleta seletiva. No município de Natal, a atividade da coleta 

seletiva se dá por meio de contrato realizado entre a prefeitura e as cooperativas de catadores 

para a execução do serviço. Existem duas Cooperativas (COOCAMAR; COOPCICLA) que 

juntas somam em torno de 130 cooperados e atendem 15 dos 36 bairros que compõem o 

município. Esse baixo número de cooperados não atende a demanda do município, o que coloca 

em risco a realização das ações do plano. Isso se deve ao fato de que muitos dos ex-catadores do 

lixão optaram por viver na informalidade, exercer a atividade de carroceiros, alegando que 

conseguem uma renda melhor do que um associado de cooperativa. Apesar disso, existem 

associados da cooperativa que conseguiram melhorar a vida em alguns aspectos. 

Para um dos membros da cooperativa, a vantagem em ser catador associado está 

vinculada à alternativa de garantir uma renda mensal: “Antigamente era melhor porque eu 

ganhava mais dinheiro do que agora. Porque quando a gente tava no lixão, o que vendia era 

pra nóis. Mas, pior é tá parado, né? Hoje eu ganho R$ 200,00 por quinzena”. 

Para uma grande geradora de resíduos, em sua relação com as cooperativas de 

catadores, existem algumas dificuldades, tais como: 

 

Eu trabalhei muito perto das cooperativas na capacitação. Há uma ingerência muito 

grande de algumas instituições. Por exemplo, a universidade, a gente ofereceu 

capacitação de graça aos catadores na parte de gestão, de segurança do trabalho, 

gestão financeira, organização para que eles agilizassem a questão da documentação 

das pessoas, de tudo... Mas, por interferências outras, que não sei explicar quem 

acabou fazendo esse trabalho foi uma ONG, que recebeu por isso, e a gente viu que 
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os cursos não atendiam... assim a gente acaba não entendendo. Então, acaba tendo 

essa ingestão. Eles ficam muito dependentes da prefeitura também. Tem essa 

questão dos caminhões, das rotas e tudo mais. Então, eu acho que há uma 

interferência muito grande nisso (EIES). 

 

Os Entrevistados OPM4, ESV, e ESC não opinaram sobre os pontos positivos ou as 

dificuldades em relação às atividades das cooperativas afirmando não ter conhecimento 

suficiente para formular uma opinião a respeito. A ausência de posicionamento desses 

entrevistados por falta de conhecimento sobre a atuação das cooperativas se justifica tendo em 

vista que o Entrevistado OPM4 está há pouco tempo na função e não se envolveu ainda com 

atividades que exigissem, de modo direto, a participação das cooperativas. Quanto aos 

entrevistados ESV e ESC, estes, por serem grandes geradores de resíduos, atendem a 

legislação específica quanto ao destino de seu resíduo orgânico e dado o grande volume de 

material reciclável realizam a venda de seus resíduos recicláveis diretamente às empresas de 

reciclagem, conforme §3 da Lei nº 6.227/2011, não fazendo uso dos serviços de coleta 

seletiva oferecido pela prefeitura. 

O município do Natal possui legislação específica para os grandes geradores e 

apresenta como uma das ações do PMGIRS/Natal (2012) atuar junto aos condomínios 

verticais auxiliando sua adaptação à Lei municipal nº 6.227, de 25 de março de 2011, que 

estabelece que os condomínios, a partir de dez moradias, devem construir a casa do lixo e 

destinar seus resíduos recicláveis às cooperativas de catadores do município14. Apesar de ser 

uma exigência para o licenciamento de novos condomínios, a preocupação principal está em 

adequar os antigos condomínios às exigências da Lei. Sobre a atuação junto aos condomínios, 

a Entrevistada OPM2 afirma: “Existe uma defasagem na atividade da coleta seletiva e para o 

programa junto aos condomínios andar isso tem que ser resolvido, porque pela lei a gente tem 

que destinar o material pra eles”. 

Considerando a necessidade em relação à adequação dos condomínios à coleta 

seletiva, nota-se que o baixo número de catadores oferecidos pelas cooperativas é um 

obstáculo à oferta de serviço que atenda satisfatoriamente aos munícipes. No entanto, a 

prefeitura atendendo as especificações contidas no PMGIRS/Natal, tem contrato firmado com 

as duas cooperativas até o ano de 2021, o que vem gerando discussões em relação a uma 

solução mais imediata para a questão. 

                                                           
14 Parágrafo 3º da Lei Municipal Nº 6.227/2011. Essa Lei prevê a doação integral do material coletado para 

associações e cooperativas de catadores de lixo e, na falta destas, para instituições congêneres devidamente 

cadastradas nos órgãos municipais competentes. 
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Como órgão responsável pela fiscalização dos serviços de coleta seletiva oferecido 

pelas cooperativas de catadores, o OPM1 é responsável, também, pelo estabelecimento das 

rotas de coleta a ser realizadas nos bairros. O descumprimento das rotas estabelecidas por 

parte das cooperativas é uma das preocupações do OPM1, pois reflete diretamente na 

qualidade do serviço ofertado. 

A atuação do OPM1 em relação às atividades de fiscalização e estabelecimento das 

rotas de coleta é vista pelo Entrevistado ECT da seguinte forma: “Na cooperativa, ali tem 

muita briga. As coisas precisam melhorar. Quando mudar o presidente eu acredito que as 

coisas vão mudar. Na verdade, eu queria que a URBANA tomasse conta das cooperativas. Aí 

sim, as coisas iam melhorar”.   

O comentário feito pelo representante dos catadores demonstra a falta de entendimento 

existente entre as cooperativas, o que se reflete claramente no serviço ofertado pelos mesmos. 

Quanto a essa falta de unidade entre atores coletivos, Subirats (2009, p.51-2) afirma: “um 

conjunto de indivíduos só constituirá um ator unitário sempre e quando, no que concerne a 

política pública, se apresente e atue com homogeneidade interna em relação aos valores e 

interesses que defende e aos objetivos que persegue”. Nesse sentido, fica difícil considerar 

como ator um agrupamento com divisões internas sobre o problema e as soluções a adotar. 

Vale destacar que é notória a pouca habilidade dos catadores em relação à gestão das 

cooperativas, o que os torna muito dependentes de orientações do OPM1 na realização de suas 

atividades. A esse respeito, a Entrevistada EIES comenta que:  

Em relação à URBANA eu vejo alguns problemas. Por exemplo, uma falta de visão 

do futuro. Falta de planejamento. Eu já trabalhei com a URBANA e outras 

instituições com o programa “Água Brasil” aqui em Natal. E... a gente viu que em 

2014/2015 era pra ter 36 eco-pontos em Natal e até hoje só tem 3 eco-pontos 

funcionando direito. Então, que preocupação com investimento nessa área tem o 

órgão que deveria tá pensando nisso. Outra coisa, a questão da capacitação dos 

catadores, eu acho que falta um pouco de visão, acho que fica muito no operacional, 

não sei. 

 

Apresentando uma opinião bem similar, a Entrevistada EIES afirma: “na minha 

visão enquanto a prefeitura não planejar, não se vai ter um resultado a contento pra se 

pensar em coleta seletiva no município”. Para a Entrevistada ESV: “eu entendo que, em 

termos de coleta seletiva, a URBANA não deve estar atendendo o que é esperado. Porque 

tem muitos clientes que trazem de carro os materiais que separam para entregar na estação 

de coleta seletiva daqui”. 

Nesse processo, o OPM1 exerce parte de suas atividades em parceria com outros 

órgãos municipais, que apontaram não ter problema ao exercer atividades junto com o órgão. 
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Como afirma a Entrevistada OPM2, “a gente trabalha em parceria com a URBANA e a gente 

trabalha muito bem”, o Entrevistado OPM3 comenta: “eu noto o pessoal da URBANA bem 

engajado e sempre que a gente quer fazer algum trabalho junto a gente tem facilidade”. Por 

fim, a Entrevistada OPM4 diz: “não tenho problemas na parceria com a URBANA, 

principalmente em trabalhar com a Diretoria de Planejamento e Gestão Ambiental”. 

Vale ressaltar que se percebeu uma relação de amizade extrainstitucional entre alguns 

dos atores relacionados acima, o que, de certo modo, facilita as relações entre os órgãos 

municipais no desenrolar de suas atividades. Estes devem elaborar ações que motivem a 

participação dos indivíduos levando-os a reconhecer que manter um comportamento pró-

ambiental vale a pena. Ao questionar a Entrevistada OPM1 sobre a coleta seletiva realizada 

pela URBANA, ela afirma: 

 

Falta a sociedade fazer a sua parte. Não adianta só a prefeitura…eu tenho uma coleta 

100% regular. Tenho falhas? Tenho problemas? Tenho. Mas é quase 100% regular e 

eu tenho lixo domiciliar jogado quase em todo canto. A meta de redução da geração 

de resíduos teve um alcance pequeno. A conscientização foi um avanço tímido. 

 

As afirmações da Entrevistada OPM1 podem ser confirmadas por meio da Figura 5, 

que dispõe sobre os pontos irregulares de deposição de lixo encontrados no município de 

Natal, por meio de levantamento realizado pela URBANA, em bairros onde há a presença 

regular da coleta de resíduos sólidos domiciliar. 
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Figura 5 – Mapa dos pontos irregulares de deposição do lixo 

 
Fonte: URBANA (2011). 
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Os Entrevistados ESV e ESC, por utilizarem serviço específico de coleta de resíduos e 

não destinarem seus resíduos recicláveis às cooperativas, não emitiram opinião sobre o 

serviço de coleta seletiva. 

Essa preocupação com a consciência do cidadão pode ser vista, também, no art. 6º do 

Decreto Nº 7.404/2010 que regulamenta a PNRS (2010) que determina: 

 

Os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva 

pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) ou 

quando instituído sistemas de logística reversa na forma de Art. 15, a acondicionar 

adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e a 

disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para 

coleta ou devolução. 

 

Como uma alternativa para se trabalhar o comportamento dos munícipes surge a 

questão da utilização de programas de educação ambiental. Segundo a Entrevistada OPM1, a 

educação ambiental é fundamental: “A educação é um processo. Não é fazer uma palestra, 

uma campanha que eu estou fazendo educação ambiental. Eu acho que eu estou utilizando de 

ações dentro de um processo, que como tudo tem que ser integrado, contínuo”. A falta de 

conscientização ambiental por parte do cidadão mostra um aspecto controverso entre o 

conteúdo das normas e ações estabelecidas por meio de programas de educação ambiental 

pelo órgão municipal e a forma de apropriação desse conteúdo por parte da sociedade. No 

entanto, existem questões sociais e de segurança pública que impedem a realização de 

programas de educação ambiental. Ao comentar sobre a importância da educação ambiental 

para a conscientização da comunidade, o Entrevistado OPM3 comenta: 

 

A nossa demanda por cursos de educação ambiental vem de áreas com pessoas 

esclarecidas. Mas, a gente fez um projeto para trabalhar com pessoas carentes. 

Escolhemos como modelo piloto a comunidade no Parque São Jorge, que é o antigo 

Maruim. Além de informações sobre cuidados com o meio ambiente pretendíamos 

levar cabeleireiro, ponto móvel pra retirada de carteira de identidade e dentista. Mas, 

a pessoa responsável pelo centro comunitário disse que lá não poderia ser utilizado, 

no momento, pois era ponto de venda de drogas. Mas que ia tentar negociar, com a 

ajuda da igreja, para poder voltar a usar o salão. 

 

Para os Entrevistados ESV e ESC, a falta de educação ambiental está na ausência de 

compromisso por parte do cidadão que não procura realizar uma mudança de hábitos. A esse 

respeito, o Entrevistado ECT não opinou. 

A multiplicidade de atores envolvidos (supermercados, órgãos públicos municipais, 

shoppings, catadores, instituição de ensino superior), o modo como as ideias oriundas com a 

política caminha por meio da interação entre eles e a forma como a legislação relacionada à 
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atividade desenvolvida por eles é executada explica muito sobre a implementação do 

PMGIRS.  

Sobre a postura dos atores em relação a uma política pública, Subirats et al (2009, 

p.52) afirmam que:  

Todo indivíduo ou grupo social envolvido em um problema coletivo que origina a 

política pública se considera um ator potencial que poderia formar parte do ‘espaço’ 

da mencionada política. De fato, o comportamento mais ou menos ativo de um ator 

influenciará a maneira em que termina sendo concebida e posta em prática a 

intervenção pública em questão. 

 

O exame dessas interações e modus operandi dos atores permite compreender, por 

exemplo, o desconhecimento da PNRS (2010) por parte de grandes grupos empresariais, pois 

apesar de instituir o princípio da responsabilidade compartilhada, a PNRS (2010) determina 

para atores, como os grandes geradores de resíduos, legislação específica, o que os direciona 

para um determinado tipo de conduta em relação à gestão dos resíduos sólidos, distanciando-

os, de certa forma, da interação com as ações de outros atores envolvidos no processo de 

gestão compartilhada dos resíduos. 

Por sua vez, a prefeitura, ao tentar atender a legislação, no quesito inclusão social dos 

catadores, dá pouca atenção a uma questão básica de administração que é o planejamento de 

suas ações. Nessa direção, deve-se destacar, também, que o fato de ser executada por 

múltiplos atores o sucesso de sua implementação depende da cooperação entre o poder 

público e a sociedade. Porém, essa cooperação entre múltiplos atores, se não for bem 

coordenada, leva à inefetividade na implementação do plano. 

A seguir, figura 6 mostra a representação do modelo de análise demonstrando as 

interações entre a OPM1 e os demais elementos do PPP. 

 

Figura 6 – Pentágono das Políticas Públicas – OPM1. 

 
Fonte: Adaptado de Lascoumes e Le Galés (2012, p. 45). 
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Como órgão responsável pela implementação do PMGIRS/Natal (2012), o OPM1 

apresenta uma relação forte com o OPM2, órgão público municipal, responsável pelas ações 

de educação ambiental que devem auxiliar as atividades de implementação do plano. No 

entanto, nota-se que o OPM1 apresenta uma relação fraca com os demais elementos, grandes 

geradores de resíduos sólidos, envolvidos no processo de implementação do PMGIRS/Natal 

(2012). Por sua vez, por ser o órgão executor do plano, o OPM1 atende a todos os elementos 

que compõem o modelo de análise. Porém, considerando o fato de que dentre os atores 

envolvidos na pesquisa, muitos desconhecem o plano e a legislação pertinente, nota-se, 

portanto, que emergem problemas relacionados à estrutura de governança estabelecida pelo 

órgão em relação à implementação do plano. 

 

 

 

7.2 INFLUÊNCIA DAS NORMAS, DECRETOS E REGULAMENTOS NA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS/NATAL 

 

As políticas públicas podem ser estudadas sob a perspectiva das instituições, pois 

essas formam a sua estrutura. Para Lascoumes e Le Galès (2012, p. 27), “as instituições 

podem ser definidas como um conjunto de normas, procedimentos, sequências de ação 

padronizadas, coordenadas entre si, para viabilizar a ação coletiva”. Nesse sentido, a PNRS 

(2010) apresenta instrumentos apropriados para efetuar uma destinação adequada de resíduos 

sólidos, logística reversa, responsabilidade compartilhada produtor/consumidor, entre outros, 

tornando explícita a necessidade de conscientizar a sociedade do dano causado ao meio 

ambiente em função da destinação inadequada de resíduos sólidos. 

A PNRS (2010), em seu art. 14, define os tipos de planos de gestão de resíduos que 

podem ser implementados de modo a orientar a efetivação de ações referentes à gestão de 

resíduos sólidos no âmbito nacional, estadual, municipal, e planos de gerenciamento de 
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resíduos sólidos para os empreendimentos tidos como grandes geradores de resíduos. A esse 

respeito, buscou-se identificar a influência de normas, decretos e regulamentos na 

implementação do PMGIRS/Natal, nos serviços de coleta seletiva, limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos e nas regras para o transporte de resíduos para os geradores especiais. 

A PNRS se articula com a Lei Nº 11.445/2007, Lei Nacional para o Saneamento 

Básico, regulamentada pelo Decreto Nº 7.217/2010, que estabelece as diretrizes nacionais 

para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico. A interação entre 

essas duas políticas torna compatível o Plano Municipal de Saneamento Básico e o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no componente limpeza e manejo de 

resíduos sólidos, conforme Capítulo II, Seção IV do Decreto Nº 7.404/2010 Art.53 e Art.54 

que regulamenta a PNRS. 

Em função da interação entre a PNRS e a Política Nacional de Saneamento Básico, a 

publicação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de 

Natal – PMGIRS/NATAL, instrumento de planejamento para a limpeza urbana e o manejo de 

resíduos sólidos do município do Natal, ocorreu como elemento do Diagnóstico dos Serviços 

de Saneamento Básico, que corresponde ao produto 2 do Plano Municipal de Saneamento 

Básico do Município de Natal (PMSB/Natal). 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Natal – 

PMGIRS foi elaborado em 2012 apresentando estratégias de ação de curto (0 a 2 anos), médio (2 

a 5 anos) e longo prazo (mais de 5 anos), com vigência até 2027, com revisões previstas a cada 

quatro anos. O conteúdo do plano abrange dezessete (17) das dezenove (19) propostas previstas 

no Art.19º da Lei Nº 12.305/2010. Uma das propostas dizia respeito à elaboração do Diagnóstico 

do Fluxo de Resíduos Sólidos do Município de Natal que foi realizado, de forma isolada, como 

um meio de obter dados para fundamentar a elaboração do PMGIRS/Natal (2012). A outra 

consistia nas revisões a ser realizadas no PMGIRS, que deveriam ocorrer observando o período de 

vigência do Plano Plurianual do município, como um meio de fornecer um retorno em termos de 

desempenho a seus gestores e orientar a realização de medidas corretivas. No entanto, a primeira 

revisão prevista para o período entre 2013 e 2015 não se efetivou. 

Em relação às demais propostas, como a identificação de áreas favoráveis à disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos, está sujeita às discussões sobre o plano diretor do 

município. Além disso, a implantação de soluções consorciadas está diretamente relacionada às 

diretrizes do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PEGIRS), que se 

encontra em fase de revisão. Um ponto importante a ser revisto refere-se à forma de 

participação e aos limites do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa, de 
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modo a agilizar as ações tornando mais efetiva a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos. 

Em relação à coordenação das ações do PMGIRS, esta foi destinada ao OPM1, que 

conta com a colaboração do OPM2. No que diz respeito à infraestrutura física, a Prefeitura de 

Natal firmou um contrato com as cooperativas, para administrar, entre o ano de 2011 e 2021, 

o espaço ocupado pelas cooperativas no antigo lixão de Cidade Nova.  

Apesar de todas essas ações em torno das cooperativas, elas “atingem apenas 5% do 

material com potencial reciclável gerado pelo município” (DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE 

SANEAMENTO BÁSICO, 2015, p. 84). Esse baixo alcance da coleta seletiva ressalta a 

necessidade de um programa de educação ambiental mais efetivo direcionado à sociedade, haja 

vista a meta estipulada pelo PMGIRS/RN, em 2012, que prevê para até o ano de 2027 um alcance 

da coleta seletiva em torno de 70% de resíduos secos. Ressalta-se, também, a necessidade de um 

melhor aparato administrativo-operacional para as cooperativas de catadores de resíduos sólidos 

recicláveis, de modo a proporcionar melhorias aos associados, servindo, assim, como um atrativo 

para os ex-catadores que se encontram na informalidade, de modo a sanar o baixo número de 

associados às cooperativas. 

A coleta seletiva, como um instrumento da PNRS (2010), serviu de impulso para as 

atividades de reciclagem que, por sua vez, reforçaram a necessidade da realização de 

programas de educação ambiental, de modo a valorizar a atividade do reaproveitamento de 

materiais. Ao opinar sobre o serviço de coleta seletiva oferecido pela prefeitura, a 

Entrevistada OPM1 reconhece que o serviço não é perfeito e comenta: 

 

Existe a Lei que disciplina a coleta seletiva. O município tem que implementar a 

coleta seletiva para os munícipes, e onde esse serviço for oferecido o munícipe tem a 

obrigação de participar. Ou seja, entregar o material reciclável ao serviço que está 

sendo oferecido. O serviço é perfeito? Não. Mas, a Lei existe e tem que ser 

executada. Então, se o município vai oferecer este serviço com catador, com gari, 

com baixa renda, não importa. O que importa é que o serviço está sendo ofertado. 

A coleta seletiva em Natal só vai melhorar quando elaborar o plano municipal de 

coleta seletiva (proposta inclusa no Plano Plurianual de 2018), para que se possa 

fazer um diagnóstico da situação e se possa estudar alternativas, inclusive, com a 

possibilidade de mesclar a questão da coleta com empresa privada. 

 

Apresentando uma opinião similar, o Entrevistado OPM3 afirma: “o serviço de coleta 

é oferecido, mas há coisas que precisam ser melhoradas. E a gente vê que eles vão aonde têm 

interesse, por mais que a rota seja estabelecida”. Já a opinião da Entrevistada ESV foi bem 

favorável ao afirmar: “eles são bastante regulares. Como disse antes, aqui tem uma estação de 

coleta seletiva e a gente oferece um bom volume de material reciclável, então eles passam 
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toda semana”. Por fazer uso de coleta especial destinada aos grandes geradores, o 

Entrevistado ESC optou por não fazer comentário sobre o serviço de coleta seletiva oferecido 

pela prefeitura. 

A Entrevistada OPM1, sobre o PMGIRS/Natal e suas ações em relação à coleta 

seletiva realizada, destaca: 

 

Para a coleta avançar de verdade precisa de um plano setorial que faça todo um 

diagnóstico e que faça um prognóstico que a gente veja alternativas para o avanço da 

coleta. O PMGIRS é um plano de gestão, o plano de coleta é um plano setorial. O 

PMGIRS dá as diretrizes. Ele faz um diagnóstico, mas é um diagnóstico ao todo né? 

Eu acho que a partir do plano setorial a gente teria condições de avançar. Agora em 

termos de plano setorial já estão havendo reuniões para elaborar um termo de 

referência, a parte de licitação e tal... 

 

Em relação à execução do PMGIRS/Natal (2012), o surgimento das cooperativas de 

catadores, um dos atores fundamentais do processo de coleta de material reciclável, trouxe 

novas perspectivas à vida de seus cooperados, uma vez que estes atuavam de forma individual 

e passaram a trabalhar sob a estrutura de cooperativas, isto é, transformaram-se em coletivo, 

em cooperados, criaram uma identidade. A esse respeito, o Entrevistado ECT comenta: “O 

que mudou do lixão pra cá? Olhe, hoje eu posso pagar aluguel de um cantinho pra morar. 

Coisa que antes eu não tinha. Mas, eu creio que as coisas vão melhorar mais. Porque eu quero 

muito pagar um INSS, sabe?”. 

Quanto ao PMGIRS/Natal e suas ações em relação à coleta seletiva, os Entrevistados 

OPM2, OPM3, OPM4, EIES, ESV, ESC e ECT não emitiram opinião alegando desconhecer o 

conteúdo do plano. O desconhecimento das ações do PMGIRS em relação ao serviço de 

coleta seletiva demonstra a insuficiência da atuação do OPM1 em coordenar os atores em 

relação à execução das ações do plano. 

Em conformidade com o PMGIRS/Natal (2012), o OPM1, empresa responsável pela 

sua execução, firmou junto às cooperativas de catadores um contrato de fiscalização das 

atividades de coleta de materiais recicláveis. Além de ser responsável pela fiscalização da coleta 

seletiva, o OPM1 tem como principal atividade a oferta dos serviços de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos do município.  

A Lei Nº 11.445/2010 define como limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos “o  

conjunto de atividades, infraestrutura e instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas” (LEI NACIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO , 

2007). Essa lei fornece como diretrizes para a prestação dos serviços públicos de limpeza 
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urbana e manejo de resíduos sólidos: o planejamento, a regulação, a fiscalização e a 

prestação de serviços cujas atividades estão permeadas pelo controle social. Apresenta, 

ainda, as obrigações e responsabilidades cabíveis ao poder público, aos prestadores de 

serviços e à sociedade. 

Apesar de possuir todo um aparato legal para subsidiar suas atividades, o serviço de 

limpeza urbana realizado pela Prefeitura ainda deixa a desejar, como pode ser visto na declaração 

da Entrevistada EIES, que diz: 

 

Acho bastante deficiente. Primeiro porque não tem informação de educação 

ambiental. É praticamente nula. E outra coisa que eu vejo que falhou foi a questão 

dos eco-pontos que seriam importantíssimos. E a previsão agora não são mais 36, 

são 56. Aumentou a previsão, mas não tem construção. 

 

Corroborando essa opinião, a Entrevistada ESV diz: “acho que deixa a desejar. Apesar 

da empresa estar situada numa via de acesso a praias e a muitos bairros, eu vejo poucas 

lixeiras e as que existem, a maioria, está quebrada”. Já o Entrevistado OPM3, ao opinar sobre 

o serviço de limpeza urbana, afirma que: “a população tem que ter uma forma de se 

conscientizar que não é só o poder público que tem obrigação com as coisas. O poder público 

tem um limite. Mas, a população precisa se conscientizar... se ela não fizer a parte dela as 

coisas não andam, não andam”. 

Em relação ao serviço de limpeza urbana oferecido pela Prefeitura, os Entrevistados ESC 

e ECT não emitiram opinião. Tal ausência de posicionamento reflete o desconhecimento de leis 

pertinentes às ações relacionadas à gestão dos resíduos municipais, o que afeta o desenvolvimento 

das atividades, uma vez que são atores com papel significativo no município, especificamente 

empreendimentos responsáveis por um grande volume de resíduos e de catadores. 

Ao olhar a gestão dos resíduos a partir da perspectiva da gestão integrada destaca-se a 

atuação conjunta entre o OPM1 e as Cooperativas, parceria que afeta diretamente a gestão dos 

resíduos sólidos no município de Natal. Ao opinar sobre a estratégia de gestão dos resíduos 

sólidos, realizada de forma integrada, entre o OPM1 e as Cooperativas de catadores, o 

Entrevistado OPM1 afirma: 

 

Para a coleta avançar de verdade, precisa de um plano setorial, que faça todo um 

diagnóstico e que se tenha um prognóstico, de modo que a gente veja alternativas 

para o avanço da coleta. O PMGIRS é um plano de gestão, o plano de coleta é um 

plano setorial. Eu acho que a partir de um plano desse a gente teria condições de 

avançar. 
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Já a Entrevistada OPM4 reconhece que princípios propostos na PNRS (2010) geram 

conflitos entre a parceria OPM1/Cooperativas ao afirmar que: 

 

A capacidade deles (catadores) de gestão é muito limitada e a Lei, como uma 

superproteção, diz que todo o lixo tem que ser entregue a eles, as cooperativas. Eles 

não têm capacidade de gestão, isso é visível, porque eles não conseguem atender a 

demanda. Aí quando se pensa em colocar outra empresa pra fazer a coleta, não pode 

porque o lixo tem que ser entregue gratuitamente a eles (cooperativas), conforme a 

Lei. Então as limitações eles vão ter que melhorar. Ou então, vai ter que se permitir 

que outras, empresas ou cooperativas entrem pra atender a cidade. O que a gente não 

pode fazer, é não fazer coleta seletiva porque simplesmente tá travado nesse aspecto. 

 

Em relação a sua parceria com as cooperativas, o próprio OPM1 reconhece falhas na sua 

oferta de serviços, o que pode ser visto na declaração a seguir: 

 

A nossa proposta é expandir a coleta seletiva para os 36 bairros. Hoje a coleta, em 

escala, atinge 15 bairros, e não passa pelo bairro inteiro. A gente define a rota mas 

eles não cumprem, fazem do jeito que querem. O problema é que não temos uma 

pessoa capacitada, que entenda de geoprocessamento, para organizar melhor as rotas 

estabelecidas (Entrevistado OPM1). 

 

Os atores responsáveis pela execução do plano ao estabelecerem objetivos ambíguos, 

genéricos e até mesmo contraditórios podem levar a situações como a que foi  identificada 

pelo entrevistado acima, em que a falha das cooperativas ao não atender a rota estabelecida 

pelo OPM1, leva a um déficit de execução. Essa falha na execução gera: “ uma 

desconformidade que pode provocar fenômenos de boicote, aumento de absenteísmo, perdas 

de tempo, desperdício de recursos, e o fenômeno mais comum de alienação, a apatia”, Lipsky 

(1980, apud SERAVIA; FERRAREZI, 2006, p.121). 

Outro problema que envolve o OPM1 e as cooperativas de catadores diz respeito à 

exclusividade delas para o recebimento dos resíduos recicláveis, conforme §3 da Lei 

municipal nº 6.227/2011. De acordo com a Lei, os resíduos devem ser doados às cooperativas 

ou a instituições que exerçam atividade congêneres desde que estejam devidamente 

cadastradas na prefeitura. Outro fator a considerar se refere ao reduzido número de 

cooperativas que atendem ao município, cuja limitação à ampliação é atribuída à falta de 

espaço físico e de recursos municipais para a instalação de outras cooperativas. No entanto, a 

PNRS, art.18, §1º, inciso II, informa que são priorizados para obtenção de recursos da União 

os municípios em que a coleta seletiva dos resíduos recicláveis se efetive com a participação 

conjunta das cooperativas. 
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Sobre o número de cooperativas existentes para atender a cidade do Natal, o Entrevistado 

OPM1 reconhece que são poucas e quanto à possibilidade de solução para isso, ela declara: 

 

Quanto a abrir outra cooperativa, a gente pode? Pode. O Ministério Público já 

cogitou essa questão, porém, existem várias coisas a considerar: onde colocar, ou 

seja, tem que ter um lugar, um galpão, transporte e por aí vai. Porque se o município 

não ajudar, não sai. Uma nova cooperativa vai pra onde? O galpão vai ser construído 

com que recurso? Entende? Tem toda uma questão de estrutura. Uma outra 

alternativa seriam os carroceiros (catadores avulsos), mas eles não querem se unir 

em cooperativa. Eles querem continuar individualmente porque eles dizem que se 

for para ser uma cooperativa vão ganhar menos. Isso já foi discutido com o 

Ministério Público em audiência. 

 

O baixo número de cooperativas e de cooperados é um problema também identificado 

pelas cooperativas. Conforme declara o Entrevistado ECT: “ali precisa de mais gente. Na 

Coopcicla tem pouca gente. E na coleta porta a porta tem um volume de material muito 

grande a ser recolhido. A gente não dá conta”. O entrevistado EIES partilha do mesmo ponto 

de vista ao afirmar: “as duas cooperativas têm um número reduzidíssimo de cooperados e de 

veículos para fazer a coleta. Ou seja, eles não atendem à cidade como um todo”. 

Em relação ao número de cooperativas existente no município de Natal, os 

Entrevistados OPM2, OPM3, ESC e ESV não emitiram opinião. Já a Entrevistada OPM4 

afirmou: “quem melhor pode lhe dar essa informação é a URBANA”. 

Em relação às regras de coleta e de transporte estabelecidas para os grandes geradores 

e adotadas pela prefeitura para o transporte de resíduos, o Entrevistado ESC afirma: “Eu 

concordo com a regra estabelecida, pois geramos um volume de resíduos muito grande para a 

coleta convencional. A gente tem uma coleta especial feita por uma empresa que já leva direto 

para o aterro, desde que, a gente já deixe separado o lixo orgânico do reciclável”. Já a 

Entrevistada ESV apresenta pontos de crítica ao afirmar: 

 

Acho que a prefeitura deveria dar um suporte melhor as empresas já que pagamos 

um IPTU caríssimo que já vem incluso a taxa de lixo. Porém, a gente aqui não tem 

como reclamar. Tem que esperar que uma ação dessa venha do grupo. Nós não 

temos autonomia pra interferir em algo assim. 

 

Ao opinar sobre a regra de coleta e transporte para os geradores especiais, a 

Entrevistada EIES não mostrou inquietação em relação às normas e, ao mesmo tempo, disse 

desconhecer valores referentes à taxa do lixo da sua instituição. Vale ressaltar que a 

Entrevistada EIES encontra-se numa instituição que apresenta uma estrutura bastante 
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adaptada às exigências para uma adequada gestão dos resíduos. Ao falar sobre a estrutura de 

gestão dos resíduos da instituição, ela afirma: 

 

A universidade transporta seu próprio resíduo. A gente tem carro próprio para a 

coleta interna. Temos um veículo que é identificado, inclusive, como coleta seletiva 

que passa três vezes por semana nos setores. Um dia é específico para papel e outro 

para outros materiais. Tem, também, um veículo próprio para coletar os resíduos 

químicos e o carro cuca para a coleta de resíduos úmidos, que dependendo da 

necessidade passa até duas vezes por dia e não vai para a estação de transbordo vai 

direto para o aterro. 

 

Segundo o Diagnóstico da Situação Atual dos Resíduos Sólidos de Natal (2011, p. 73), 

grandes geradores são estabelecimentos comerciais como: shopping centers, supermercados, 

hotéis, universidades, entre outros, cuja coleta e cujo transporte de resíduos é realizada por 

empresa privada contratada pelo gerador. 

No que diz respeito aos geradores especiais, a Lei nº 4.748 de 30 de abril de 1996, 

Código de Limpeza Pública do Município de Natal preconiza que: 

 

Serão considerados geradores especiais (grandes geradores), aqueles cuja produção 

diária exceder 200kg ou 500l, ou os que por sua composição necessitarem de 

acondicionamento, transporte e destinação especial ficando estes responsáveis pela 

contratação de transporte para a destinação final (PMGIRS/Natal, 2012, p. 41). 

 

No caso dos grandes geradores, a empresa prestadora do serviço de coleta e transporte 

deve ser cadastrada, passar por vistoria no OPM1 e possuir licenciamento ambiental de 

transporte intermunicipal emitido pelo IDEMA. De acordo com o Diagnóstico da Situação 

Atual dos Resíduos Sólidos (2011, p. 74), constam como empresas cadastradas para a coleta 

de grandes geradores: Limpe Express, entulho Verde, Santos e Fernandes LTDA., Tira 

Entulho, Na Entulho, Disk Entulho e Molok. 

As normas e os procedimentos relacionados ao aspecto dos serviços de limpeza urbana, 

bem como ao manejo e transporte de resíduos, são aplicados de modo a regular a atividade de 

geradores especiais e a atuação do órgão municipal responsável pela limpeza urbana, bem como 

o manejo dos resíduos sólidos, buscando orientar a destinação final de seus resíduos. 

Para Lascoumes e Le Galès (2012, p. 174), “as normas são vistas como fatores essenciais 

de estabilização da ação coletiva, sob o ângulo da coesão, da capacidade de antecipação para os 

atores e da redução dos custos de transação”. No caso dos grandes geradores, estes pertencem a 

organizações que apresentam políticas internas de gestão ambiental, que já se encontram 

plenamente adaptadas às normas dos municípios em que estão instaladas. 
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Pode-se afirmar também que a PNRS estabelece diretrizes amparadas no princípio do 

Desenvolvimento Sustentável propondo padrões de consumo responsável, reutilização, 

reciclagem e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, trazendo um caráter 

inovador à legislação ao propor a extinção dos lixões e o surgimento da coleta seletiva 

atrelada à inclusão social dos catadores. Embora o aspecto da inclusão social não seja 

desconhecido, em termos legais, para outras ações sociais, a PNRS eleva a aplicação do termo 

a um nível significativo ao considerar o aspecto sistêmico da utilização da mesma no contexto 

da gestão integrada de resíduos sólidos. 

 

A seguir a figura 7 traz a representação do modelo de análise demonstrando as 

interações entre o OPM2 e os demais elementos do PPP. 

 

Figura 7 – Pentágono das Políticas Públicas – OPM2. 

 
Fonte: Adaptado de Lascoumes e Le Galés (2012, p. 45). 

 

 
 

Conforme apresentado na figura 7, nota-se que o OPM2 demonstra uma relação forte 

com a OPM1, em função das ações de educação ambiental realizadas em parceria. No entanto, 

esta parceria torna-se fraca ao se detectar o desconhecimento, por parte do órgão, do 

PMGIRS/Natal, que tem a OPM1 como responsável pela sua execução. Tal desconhecimento 

implica, consequentemente, na incapacidade para elaborar imagens e representações sobre o 
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PMGIRS/Natal, bem como, desenvolver com propriedade as ações envolvidas na 

implementação do Plano. 

 

 

 

7.3 IMAGENS E REPRESENTAÇÕES DOS ATORES RESPONSÁVEIS PELA 

IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS RELATIVAS À GESTÃO DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE NATAL 

 

As relações entre os interesses dos atores, as ideias que eles representam e os espaços 

institucionais nos quais eles interagem geram representações cognitivas (LASCOUMES; LE 

GALÈS, 2012, p. 120). Ademais, as interpretações dadas pelos atores às mudanças 

estabelecidas refletem suas reações em relação à execução de uma política. Neste tópico, será 

analisada a interpretação dada pelos atores em relação à PNRS, a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto15, a educação ambiental, a coleta seletiva e a 

inclusão social. 

Com o surgimento da PNRS (2010), o país deu um grande passo em direção à redução 

da geração de resíduos sólidos, mas há muito ainda a ser feito, principalmente no que se refere 

à execução da Lei. A PNRS (2010) propõe aos órgãos municipais um posicionamento 

alinhado às práticas ambientais sustentáveis. 

Ao opinar sobre a PNRS (2010) o Entrevistado OPM1 afirma: 

 

Em relação à PNRS eu vejo que ela foi de extrema importância. Eu sou admiradora 

da política. Mas, pra ela ser colocada em prática precisamos estar conscientes. Não 

só nós enquanto poder público, mas também, enquanto sociedade. [...] essa coisa de 

viver cobrando do poder público e enquanto cidadão não fazer nada. Isso pra mim já 

fracassou, a lei fracassou. 

 

Para uma disseminação consistente dos princípios da PNRS (2010), é fundamental que 

esta esteja atrelada aos princípios da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), que é 

articulada em diferentes níveis educacionais. Conforme ressalta Bechara (2013, p. 54): 

                                                           
15 PNRS (2010), art. 3º Inciso XVII – responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto 

de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para 

minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à 

saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta lei. 
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Isso só será possível com a verdadeira consciência acerca da seriedade do problema 

da excessiva geração e desperdício dos resíduos sólidos, conscientização esta que 

será atingida a partir da Educação Ambiental ‘articulada em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal’, como 

determina o artigo 2º da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA)16, 

a qual pode auxiliar na concretude da Política Nacional de Resíduos sólidos. 

 

Já a Entrevistada EIES, ao opinar sobre a PNRS, destaca aspectos positivos e 

negativos em relação à Lei: 

 

A PNRS pra mim é uma proposta inovadora. É uma proposta que abrange bastante a 

questão de resíduos sólidos no país, até porque passou 19 anos pra ser votada e 

muita coisa foi incrementada. Então, na verdade, os 19 anos acabou não sendo uma 

coisa ruim, porque muitas outras leis que estavam vindo foram incorporadas, então 

acho que ela ficou bem abrangente e bem completa. Um dos aspectos positivos é 

exatamente a responsabilidade compartilhada. Eu acho que esse é o principal ponto 

da política. O ponto que eu acho mais negativo é... na verdade, ele é negativo porque 

os gestores, no caso de Natal, não tomaram providências desde o início. Porque em 

2003 já tinha editais de incentivo à criação de cooperativas, para a construção de 

aterros e esses recursos não foram bem utilizados pelos gestores. E acabou que 

quando a política saiu com a determinação de finalizar os lixões em 2014, os 

gestores não estavam preparados pra isso. Outro ponto negativo é o protelamento 

para o encerramento dos lixões, vai se dando mais prazo, 2018 e alguns municípios 

têm até 2021. Então, acho que aí vai complicando. 

 

Como se constata, a fala da entrevistada destaca como ponto negativo o 

prolongamento do prazo dado pelo governo para a extinção dos lixões, um dos aspectos 

principais da PNRS (2010). A extinção dos lixões nos demais municípios do RN está 

fortemente ligada à execução do Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PEGIRS) que, no nosso estado, segundo dado do Ministério do Meio Ambiente (2017), 

encontra-se em fase de revisão. Como aspecto positivo em relação à PNRS, a Entrevistada 

EIES destaca como principal ponto da política a responsabilidade compartilhada, que envolve 

ações encadeadas durante todo o ciclo de vida do produto. 

Vale ressaltar que os Entrevistados OPM2, OPM3, ECT, ESV, ESC, por 

desconhecerem o conteúdo da PNRS (2010), não elaboraram uma opinião sobre o tema. Na 

maioria das vezes, as políticas internas as organizações ditam o comportamento dos atores. A 

esse respeito, Lima; D’ascenzi (2013, p. 107), ao abordar as normas que regem a conduta dos 

profissionais afirmam que estas: “expressam representações sobre o trabalho e sua função 

social e, por isso, influenciam a percepção dos indivíduos sobre as políticas e suas ações”. Por 

outro lado, apesar de os Entrevistados ESV e ESC, desconhecerem o conteúdo da PNRS 

                                                           
16 Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental que é 

regulamentada pelo Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002. 
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(2010), ao destinarem seus resíduos recicláveis à venda, estejam alimentando o ciclo da 

responsabilidade compartilhada de vida de um produto. 

De acordo com o PMGIRS/Natal (2012, p. 25), a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos envolve práticas de logística reversa dos resíduos e de embalagens 

envolvendo atores do processo produtivo como: fabricantes de matéria-prima, distribuidor, 

cidadãos e gestores responsáveis pelo manejo dos resíduos sólidos urbanos. Ao abordar o 

tema da logística reversa, a Entrevistada do OPM1 destaca: 

 

Eu sempre friso que não é responsabilidade do poder público na logística reversa. 

Quem produz, quem vende é quem tem que dar destinação. Mas, infelizmente tem 

os percalços. No caso da logística reversa houve alguns avanços em Natal. Ainda 

com tímida demanda porque não foi o setor privado que se imbuiu da 

responsabilidade que é dele. A responsabilidade da logística reversa é do setor 

privado desde a recepção do resíduo até a destinação correta. 

 

A PNRS (2010), ao propor o princípio da responsabilidade compartilhada, coloca para 

a sociedade a necessidade da redução da geração de resíduos sólidos. Para a redução na 

geração de resíduos sólidos urbanos, “se faz necessário o desenvolvimento de campanhas 

educativas visando à sensibilização e mobilização de toda a população no que diz respeito à 

diminuição no consumo e ao uso de práticas sustentáveis” (PMGIRS/Natal, 2012, p. 50). 

Nesse sentido, a logística reversa tem um papel relevante na prevenção, na redução, na 

geração de resíduos possibilitando o crescimento da reciclagem e da reutilização dos resíduos 

sólidos, além do estímulo à população de hábitos de consumo sustentáveis. Assim, ações de 

educação ambiental devem despertar na sociedade um sentimento de respeito e preservação 

ao meio ambiente. 

Segundo o PMGIRS/Natal (2012, p. 69): 

 

A educação ambiental é um instrumento imprescindível para sensibilizar a 

população de modo que a mesma possa atingir um nível de consciência adequado 

em relação às questões ambientais em geral. Ou seja, para executar essas ações faz-

se necessário antes mobilizar a sociedade através dos diversos grupos de atores, 

como igrejas, clube de mães, escolas, conselhos de bairro, setor empresarial, setor 

público etc., criando assim espaços qualificados de discussão gerando um controle 

social para as ações de resíduos sólidos. 

 

A opinião dos entrevistados em relação ao que a educação ambiental representa para 

eles não é uniforme, revelando mais um elemento que exige grande articulação dos atores 

para o desenvolvimento de ações conjuntas. A Entrevistada do OPM1 diz que ao realizar 

ações de educação ambiental, sem definir a frequência, considera educação como um 

processo, uma mudança de hábito e de cultura. Nesse sentido, acrescenta: “Educação 
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Ambiental é um processo, é uma mudança de hábito, de cultura. É contínuo e a longo prazo. 

Você não muda um hábito da noite para o dia. Então, quando a gente precisa realizar alguma 

ação a gente solicita a SEMSUR que é o órgão responsável por isso”. 

Já a Entrevistada EIES, ao refletir sobre programas e ações de Educação Ambiental, 

defende que a educação não deve ser algo pontual, mas algo sistemático: 

 

Educação Ambiental não pode ser pontual. Temos de forma constante. A gente 

oferece o Cine Ambiental, temos o Circuito Ambiental que envolve escolas ou 

alunos da universidade. Organizamos grupos dentro e fora da Universidade para 

conhecer o horto da universidade que trabalha com a questão da arborização do 

campus, produção de mudas nativas, tem a estação de tratamento de esgotos da 

universidade, coisa que as pessoas desconhecem. E levamos também para conhecer 

a unidade de armazenamento temporário de resíduos. 

 

Por sua vez, o Entrevistado ESC considera a prática de programas/ações ambientais 

como algo do cotidiano, indicando a internalização de ações ambientalmente sustentáveis: 

 

Praticamos sim. É algo bem básico. A gente já tem a separação do lixo no Mall. A 

parte de economia de água, a gente diminuiu a vasão nas torneiras de banheiro e 

caixas de descargas. O nosso sistema de ar condicionado é ecologicamente correto, 

pois tem seu resfriamento feito à água que é reaproveitada e usamos um programa 

pra economia de energia numa parceria com a COSERN. 

 

Considerando os atores envolvidos na implementação do PMGIRS/Natal, os grandes 

geradores de resíduos tanto colaboram no que se refere à realização desses programas como 

desenvolvem atividades educativas ou socioambiental como parte da política da empresa em 

que trabalham. No entanto, mesmo que alguns atores reconheçam que as ações de educação 

ambiental não devem acontecer de modo pontual, fica claro que as organizações que 

trabalham essas ações não o fazem em caráter contínuo. 

Considerando as práticas de educação ambiental, principalmente no tocante à 

separação do lixo, os catadores surgem como atores importantes, por garantir a execução de 

programas de coleta seletiva. De acordo com o PEGIRS/Natal (2012, p. 73): 

 

A participação dos catadores é imprescindível na implantação de um programa de 

coleta seletiva, pois “são trabalhadores que atuam há muitos anos, desde os tempos 

dos garrafeiros, com a coleta, classificação e destinação dos resíduos, permitindo o 

seu retorno à cadeia produtiva”. 

 

Apesar da importância da participação dos catadores como atores relevantes na 

implementação de programas de coleta seletiva e na cadeia de operação da logística reversa 

em relação ao ciclo de vida dos produtos, Entrevistados como ESV e ESC, OPM2, OPM3 e 
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OPM4 não opinaram sobre a participação desses colaboradores, como também não se 

pronunciaram em relação à oportunidade de inclusão social, no que diz respeito à melhoria na 

qualidade de vida e sob o aspecto financeiro. No entanto, faz-se necessária a capacitação 

desses trabalhadores, no que se refere à alfabetização visando à valorização social. 

 

A seguir tem-se a representação do modelo de análise demonstrando as interações da 

IES e os demais elementos do PPP, conforme exposto na Figura 8. 

 

Figura 8 – Pentágono das Políticas Públicas – EIES. 

 
Fonte: Adaptado de Lascoumes e Le Galés (2012, p. 45). 

 

 
 

 

Observando a Figura 8, nota-se que o ator IES apesar de se encontrar no grupo 

pertencente aos grandes geradores de resíduos sólidos, apresenta uma relação forte com os 

elementos do PPP, haja vista que atende integralmente às exigências contidas na legislação 

pertinentes à implementação do PMGIRS/Natal. 

 

Por sua vez, a Figura 9 contempla a representação do modelo de análise demonstrando 

as interações dos catadores em relação aos demais elementos do PPP. 
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Figura 9 – Pentágono das Políticas Públicas – CATADORES. 

 

 
Fonte: Adaptado de Lascoumes e Le Galés (2012, p. 45). 

 

 

 

 

Nota-se na representação dos catadores que estes apresentam uma relação fraca em 

relação a todos os elementos do PPP, haja vista, o desconhecimento da legislação, bem como, 

do PMGIRS/Natal, o que reflete nas relações com os demais atores envolvidos na 

implementação do PMGIRS. 

 

 

 

7.4 INFLUÊNCIA DOS PROCESSOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS/NATAL 

 

Entre seus objetivos, a PNRS (2010) especifica a gestão integrada de resíduos sólidos 

e sua articulação entre as diferentes esferas do poder público e com o setor privado com vistas 

à cooperação técnica e financeira. No município do Natal, a execução da gestão dos resíduos 

sólidos está sob a responsabilidade do OPM1. Cabe a este “interagir e manter relações 

horizontal e vertical, conforme atribuições e competências de cada órgão envolvido na 

viabilização da implementação do PMGIRS” (PMGIRS/Natal, 2012, p. 150). 
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Neste tópico, serão analisados aspectos como a adequação no arranjo institucional do 

órgão municipal responsável pela gestão do PMGIRS/Natal, bem como o estabelecimento de 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos por parte dos grandes geradores. Ao adequar sua 

estrutura institucional e estabelecer planos de gerenciamento de resíduos, os atores públicos e 

privados se adequam para melhor mobilizar sua relação com os demais atores envolvidos no 

processo de gestão integrada de resíduos sólidos. 

Para realizar uma gestão de resíduos sólidos adequada, o OPM1 modificou sua 

estrutura institucional, que inicialmente se constituía por uma Gerência Técnica em Meio 

Ambiente (conforme Anexo B), em uma Diretoria de Planejamento e Gestão Ambiental. Com 

o novo arranjo institucional, o OPM1, como executor da política de resíduos do município, “é 

responsável por ações de planejamento, controle, fiscalização e regulação técnica, econômica 

e social necessárias à implementação do PMGIRS” (PMGIRS/Natal, 2012, p. 151). Em 

relação ao novo arranjo institucional proposto para o OPM1, a Entrevistada OPM1 diz que: 

“Não houve resistência em torno da criação da Diretoria de Meio Ambiente. A gerência de 

gestão ambiental já tinha, e em 2013 se deu uma reorganização e se criou a Diretoria de 

Planejamento e Gestão Ambiental”. 

Depois do rearranjo institucional, a Diretoria de Planejamento e Gestão Ambiental 

passou a ocupar um lugar de destaque na estrutura organizacional do OPM1, permitindo um 

relacionamento mais equiparado entre os demais setores do órgão. Por ser o órgão municipal 

responsável pela execução do PMGIRS/Natal, o OPM1 necessita interagir com outros atores, 

tanto na esfera pública quanto na esfera privada em função das ações que necessitam ser 

realizadas. 

O rearranjo institucional do OPM1 buscando uma estrutura que melhore a relação com 

os demais atores, se alinha ao posicionamento de Goldsmith; Eggers (2006, p.138) ao 

afirmarem que: “a comunicação com parceiros, a coordenação de atividades e a construção de 

relacionamentos representam o alicerce sobre o qual a integração da rede deve ser apoiada”. 

Em relação à interação com outros órgãos, o Entrevistado OPM1 vê dificuldades na 

relação entre as secretarias, ao afirmar: “existe muitas ilhas e isso dificulta o trabalho. [...], 

porém, com a SEMURB a gente se relaciona bem. Há o confluir de pensamentos... digo assim... 

a mesma ideia de buscar aquele objetivo, então a gente vai unindo forças”.  

Uma governança efetiva depende da rápida identificação e solução de qualquer ponto de 

atrito. Estruturas conjuntas de governança que divulguem a estratégia, a gestão e as atividades 

organizacionais podem moldar uma rede bem-sucedida, estabelecendo estratégias e 
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identificando eventuais contendas, bem como, estabelecendo formas de lidar com elas 

(GOLDSMITH; EGGERS, 2006). 

Esse aspecto positivo da relação entre o OPM1 e o OPM2 já foi destacado por atores 

pertencentes ao OPM2, em momento anterior, em relação a aspectos referentes às ações de 

educação ambiental, que exigem a interação entre as duas secretarias. 

Em busca de alinhamento com os princípios da PNRS (2010), uma atividade relacionada 

às ações gerenciais e operacionais no PMGIRS/Natal se refere à adoção pelas empresas, tidas 

como grandes geradoras de resíduo, de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigido 

pela PNRS (2010), conforme art. 20, seção V. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos 

permitem às empresas desenvolver um planejamento de suas atividades, de modo a estabelecer 

diretrizes em relação a sua atuação com outros atores envolvidos no processo de 

responsabilidade compartilhada do ciclo de vida do produto. 

Ao ser questionado sobre a utilização de plano de gerenciamento de resíduos, a 

Entrevistada EIES afirmou que: 

 

A UFRN tem um plano de resíduos que foi iniciado em 2004 e, quando saiu o 

Decreto nº 5.940 em 25 de outubro de 2006 que estabelecia a coleta seletiva 

solidária, que determina que todas as instituições públicas federais têm que destinar 

seus resíduos às cooperativas de catadores, a universidade aderiu em 2007 e 

informou ao Ministério Público. A partir daí se começou a pensar na infraestrutura 

para isso. Foi feito um projeto para financiado pela FINEP para a construção da 

estação de armazenamento temporário de resíduo que só foi concluída em 2009. O 

projeto de coleta seletiva só foi implementado em sua totalidade em 2016, porque a 

gente teve muitas dificuldades com as cooperativas porque eles não atendiam ao 

Decreto nº 5.940. A questão da documentação, mesmo sendo mínima a 

documentação que o projeto exigia, elas não atendiam. Então não podiam fazer o 

termo de adesão porque a assessoria jurídica da Universidade não aceitava que fosse 

feito o termo de compromisso. 

 

Por seu turno, a Entrevistada ESV mostra um aspecto peculiar de empresas pertencentes 

a grandes grupos empresariais, ao afirmar: “nossa loja aqui não tem. Pois, esse tipo de decisão 

vem da matriz”. Apesar disso, há empresas que adotam uma postura mais alinhada com atitudes 

ambientalmente responsáveis. O Entrevistado ESC, ao opinar sobre a utilização de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, afirma que: 

 

Nós temos. Foi uma exigência do ministério público há algum tempo atrás e a gente 

teve que se adaptar. Fazemos separação do papelão que é vendido para uma empresa 

de reciclagem e em relação as latinhas de alumínio, nós recolhemos e mandamos 

para a Guararapes, que também faz parte do grupo e lá eles dão uma destinação. 
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Em relação ao conteúdo dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, 

o art. 19, o inciso XIV, da PNRS, prevê metas de redução e reutilização de resíduos com vista a 

reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente 

adequada. Quanto à utilização de plano de gerenciamento de resíduos, os grandes geradores 

foram questionados no sentido de identificar se possuíam alguma meta para redução do volume 

de resíduos gerados. A esse respeito, o Entrevistado ESC afirmou: “o shopping não estabelece 

esse tipo de meta para o volume de resíduo gerado. A gente vai com o dia a dia mesmo”. 

Na mesma linha de raciocínio, os Entrevistados ESV e EIES, grandes geradores, 

afirmaram, também, não possuir uma meta específica para a redução do volume de resíduos 

gerados, o que vai de encontro a um dos objetivos da PNRS (2010), conforme art.7º, inciso II, 

que busca a redução do volume de resíduos gerados. Nesse sentido, a utilização de planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos permite aos grandes geradores acompanhar e direcionar suas 

ações para uma correta destinação dos resíduos. É prática comum entre os grandes geradores a 

venda de seus resíduos diretamente para empresas de reciclagem. Ao serem questionados sobre 

o montante adquirido com as vendas de resíduos recicláveis, os Entrevistados ESV e ESC 

optaram por não divulgar os valores adquiridos. No que se refere à reutilização de resíduos, 

nenhum dos entrevistados afirmou possuir uma política para tal atividade. 

Ademais, apesar de as empresas entrevistadas terem se adequado à exigência legal com 

a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos, não apresentam metas para a redução 

do volume de resíduos gerado, por exemplo, por meio do reaproveitamento de materiais 

recicláveis, o que chega a ser uma incoerência em relação ao princípio da sustentabilidade 

defendido na PNRS (2010), haja vista que são classificados como grandes geradores de 

resíduos. O não reaproveitamento dos resíduos sólidos é um dos fatores limitadores em relação 

à redução do volume de resíduos sólidos gerados, o que contraria os princípios do 

Desenvolvimento Sustentável, que servem de base para a PNRS. 

A seguir, na Figura 10 a representação do modelo de análise demonstrando a interação 

do ator ESV e os demais elementos do PPP. 

 

 

 

 

Figura 10 – Pentágono das Políticas Públicas – ESV. 
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Fonte: Adaptado de Lascoumes e Le Galés (2012, p. 45). 

 

 
 

 

 

Como já é esperado, o ator supermercado apresenta uma relação forte com o OPM1.  

Apresenta também  uma relação significativa em função da interação com os catadores devido 

à projetos envolvendo a coleta de resíduos para reciclagem oriundos de bairros próximos. No 

entanto, o fato de desconhecer a legislação pertinente ao PMGIRS/Natal, dificulta um 

posicionamento do mesmo em relação à representações como educação ambiental, coleta 

seletiva e catadores.  

 

A representação do modelo de análise demonstrando a interação do ESC e os demais 

elementos do PPP está exposta da Figura 11. 
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Figura 11 – Pentágono das Políticas Públicas – ESC. 

 
Fonte: Adaptado de Lascoumes e Le Galés (2012, p. 45). 

 

 

 

A Figura 11 mostra a relação forte do ESC com o OPM1, órgão responsável pela 

execução do PMGIRS/Natal (2012), o que era algo já esperado e, uma relação mais fraca com 

os demais atores, que apesar de estarem relacionados à implementação do PMGIRS/Natal, 

não exercem nenhuma interação mais significativa em função do fato de serem classificados 

como grandes geradores de resíduos sólidos. Em relação aos demais elementos do PPP fica 

claro o desconhecimento do elemento shopping da legislação que envolve o PMGIRS/Natal, e 

como esse fato influencia o posicionamento deste em relação às representações, processos e 

resultados, demais elementos que compõem o PPP.  
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5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE NATAL 

COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PMGIRS 

 

 

A PNRS (2010) apresenta como disposições gerais objetivos, instrumentos, diretrizes 

e metas de modo a alcançar o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos. Neste 

tópico, busca-se evidenciar os avanços obtidos pelo PMGIRS/Natal (2012), o alcance das 

medidas de monitoramento e o controle, bem como identificar as ações realizadas para 

ampliar ou melhorar a gestão dos resíduos no município. 

No que diz respeito às avaliações verificou-se que constam as seguintes ações 

desenvolvidas em relação ao PMGIRS/Natal (PMSB, 2015, p.37): 

 

 Reestruturação do arcabouço institucional da URBANA com a criação da área de 

Gestão de Resíduos Sólidos;  

  Realizado aditivo para os próximos 13 (treze) do Convênio entre o Município de Natal 

e a empresa BRASECO;  

  Encontra-se em desenvolvimento Estudos de áreas nos Municípios da Região 

Metropolitana para a disposição de Resíduos da Construção Civil - Classe II-B;  

 Levantamento e cadastramento dos geradores de resíduos especiais conforme classifica 

a legislação pertinente;  

 Controle dos empreendimentos com a sua respectiva atividade;  

 Monitoramento no destino final dos quantitativos de resíduos advindos dos grandes 

geradores de resíduos com utilização de balanças eletrônicas;  

 Divulgação junto aos grandes geradores de lixo (shopping centers, supermercados, 

restaurantes, comércio de grande porte, dentre outros) de informações relacionadas à 

sua responsabilidade de separar os materiais recicláveis e dispor para a coleta seletiva 

realizada pelos catadores;  

 Exigência de que o gerador só contrate transportadores devidamente cadastrados na 

URBANA;  

 Estudo detalhado dos impactos ao solo, pela disposição dos resíduos – Participação no 

Grupo de Áreas Contaminadas coordenado pela SEMURB;  

 Elaboração pela URBANA de Processo Licitatório para os serviços de limpeza pública 

nos moldes estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, quando dos dispositivos 

para a contratação de serviços, tanto de forma emergencial, quanto para as demais 

modalidades permissíveis, como: Concessão, Parceria Público Privada (PPP), 

Terceirização, dentre outras. O processo foi iniciado e cancelado;  

 Em finalização os estudos e projetos básicos para o Plano de Recuperação de Área 

Degradada – PRAD do antigo lixão de Cidade Nova;  

 Em finalização os estudos e projetos básicos para implantação da Estação de 

Transbordo na área do antigo lixão de Cidade Nova;  

 Manter os atuais patamares de geração de resíduos sólidos urbanos, tomando-se por 

referência o ano de 2010 com posterior redução;  
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 Incluir e fortalecer a organização de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

 Induzir a compostagem da parcela orgânica dos RSU.  

 Organizar e estruturar as associações e cooperativas de catadores e melhorar as suas 

condições de produção de escala de operação e de especialização;  

 Adotar como indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos os Indicadores já instruídos 

pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS);  

 Levantamento e cadastramento, intensificando o número de empresas cadastradas na 

URBANA;  

 Elaborado e em implementação o programa de capacitação e da qualificação dos seus 

servidores, promovendo assim seu crescimento profissional e consequentemente 

institucional e desta forma, possibilitando a conscientização da função da URBANA, 

tanto a nível institucional como ambiental e até mesmo da saúde da população.  

 Promover capacitações onde reflita em discussão e o aprimoramento das relações 

humanas nos diversos setores da instituição; proporcionando capacitação continuada, 

no sentido de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais;  

 Incentivar a inserção de catadores não organizados em cooperativas e/ou associações;  

 Implantar usina de reciclagem de Resíduos da Construção Civil – RCC – Projeto para 

2014-2015 (URBANA / SEMURB – FUNAM); 

 Implantar usinas de compostagem - Projeto para 2014-2015 (URBANA / SEMURB – 

FUNAM); 

 Realizar estudo de Viabilidade Econômica e Financeira que detalhe custos, despesas e 

forma de arrecadação;  

 Realizar atualização cadastral da base de dados de cobrança dos serviços – essencial 

aos estudos a serem realizados para atendimento a Lei; 

 Prever nos Planejamentos Plurianuais (PPA’s) a base orçamentária para a contratação 

destas estruturas de organização de Catadores;  

 Intensificar o processo de fiscalização para coibir a formação de novas áreas de 

acúmulo de resíduos.  

 

 

Em relação às ações e metas quantificadas, observa-se que as ações estabelecidas, 

conforme quadro nº 19 a seguir, não condizem com as ações desenvolvidas apontadas no 

PMGIRS/Natal (PMSB, 2015, p.36-7),  

 

Quadro nº 19 Ações e metas para a redução da geração de resíduos sólidos e ampliação da 

coleta seletiva 

AÇÕES CURTO PRAZO 

(1 A 2 ANOS) 

MÉDIO PRAZO 

(2 A 5 ANOS) 

LONGO PRAZO 

(ATÉ 15 ANOS 

Redução da geração de resíduos gerados 5% 8% 10% 

População atendida pela coleta seletiva 70% 100% 100% 

Adesão da população à coleta seletiva 50% 70% 90% 

Quantidade de material com potencial 

reciclável coletado 

40% 80% 90% 

Ampliação da coleta seletiva 70% 100% 100% 

Adesão de carroceiros as associações de 

catadores 

20% 30% 50% 
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Redução dos resíduos úmidos destinados ao 

aterro sanitário 

15% 30% 50% 

Adesão dos empresários aos acordos setoriais 

(logística reversa) 

50% 100% 100% 

Reaproveitamento de podação. 70% 90% 90% 

Reutilização e reciclagem dos resíduos da 

construção civil. 

50% 70% 90% 

Fonte: PMSB (2015, p.36) 

 

Comparando as ações quantificadas e as ações desenvolvidas, nota-se que é difícil 

chegar a uma conclusão se as metas foram cumpridas, o que vem demonstrar a dificuldade em 

gerir essas ações. Destaque-se o fato de que o PMGIRS/Natal (2012) não realizou a primeira 

avaliação prevista para após a sua implementação em torno do ano de 2013. 

De acordo com o Diagnóstico de Saneamento Básico do Município de Natal (2015, p. 37), 

mesmo com o número de ações realizadas na implementação do PMGIRS, elas são ainda 

consideradas tímidas apesar do esforço dos gestores da URBANA. Nessa direção, ao ser 

questionada sobre quais seriam esses avanços, a Entrevistada OPM1 afirma: 

 

Um avanço que a gente teve foram as usinas de reciclagem da construção civil 

(RCC). Hoje tem uma usina na grande Natal para onde os resíduos de metralha das 

construções é enviado”. E continua: “está em fase de elaboração projeto para usina 

de compostagem para resíduos de poda. Quando a gente vai alcançar, ou se vai 

realizar, eu não sei.  

 

Uma das dificuldades do município de Natal em relação a esses projetos se deve à falta de 

espaço físico no município, o que leva a se buscar uma saída junto aos municípios vizinhos. 

Ainda em relação às ações propostas para o PMGIRS, verificou-se em sua estrutura a 

ausência, das proposições contidas nos incisos I e XVII conforme Art. 19 da PNRS (2010), 

referentes, respectivamente, à realização de diagnóstico da situação dos resíduos sólidos 

gerados no município, que foi realizado como fonte de dados para orientar a elaboração do 

PMGIRS/Natal (2012) e às ações preventivas, corretivas e aos programas de monitoramento 

que estão atrelados ao plano plurianual do município que, por sua vez, encontra-se atrasado, 

pois as ações de monitoramento deveriam ter sido realizadas desde o ano de 2013. Em relação 

à ausência do inciso XVII17, uma das ações do PMGIRS/Natal, ao ser questionada, a 

Entrevistada OPM1 não soube informar.  

O PMGIRS/Natal apresenta em seu conteúdo ações para medidas de controle e 

monitoramento como a cobrança por taxas de serviços, fiscalização da implementação e 

                                                           
17 Art.19 Inciso XVII – ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento 

(PNRS, 2010). 
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operacionalização dos planos de gerenciamento e logística reversa. Ao trazer a questão sobre 

a cobrança de taxa de limpeza urbana, a Entrevistada EIES declarou: “não sei informar se a 

UFRN paga essa taxa. Aqui nós somos independentes, pagamos pela tonelagem diretamente à 

BRASECO”. Já os Entrevistados ESV e ESC não souberam opinar a respeito, uma vez que 

esse valor é cobrado junto com o IPTU e é um tipo de atividade de competência de outro setor 

da empresa. 

Considerando que um dos princípios da PNRS (2010) consiste na redução do volume de 

resíduos gerados, foi solicitado aos entrevistados opinar sobre os valores investidos na gestão de 

resíduos. A esse respeito, a Entrevistada EIES, apesar de não saber precisar valores, afirmou que: 

 

O programa de gestão é executado com recursos da própria Universidade e não é 

algo barato porque tem o custo do caminhão, do licenciamento para a circulação dos 

caminhões que transportam os resíduos, a adesivagem para identificação dos 

caminhões, e se paga pela destinação final. Inclusive a destinação do resíduo 

químico proveniente dos laboratórios é caríssima porque o tratamento não é feito na 

universidade. É terceirizado. É um volume grande e o custo é muito alto. 

 

Já os Entrevistados ESV e ESC, grandes geradores de resíduos, optaram por não divulgar 

os valores destinados à gestão dos resíduos por suas respectivas empresas. Por fazerem parte de 

grandes grupos empresariais e por terem suas políticas de gestão definidas a partir da matriz, esses 

entrevistados alegaram possuir conhecimento limitado as suas funções. 

Por fim, ao serem solicitados a opinar sobre o que seria importante realizar para melhorar 

ou ampliar suas ações em relação aos resíduos sólidos, o Entrevistado ESC afirma: 

 

A gente vê muitas ideias interessantes, mas quando a gente joga os custos eles ficam 

muito altos. E aí, muita coisa a gente deixa de fazer. Por exemplo, usar placas 

fotovoltaicas no teto do shopping para aproveitar a energia solar. Porém, é um 

projeto que sai muito caro. E como a gente é um grande condomínio, tudo tem que 

ser dividido entre os lojistas e nem todo mundo concorda com coisas novas. 

 

Por seu turno, a Entrevistada ESV considera que o cidadão é um ator que faz parte do 

processo, mas que é pouco exigido: 

 

Eu acho que a empresa já faz a sua parte. Na minha opinião são as pessoas que têm 

que ser estimuladas a mudar de hábitos. Mesmo com as pessoas deixando material 

aqui na estação de coleta seletiva, com todas as sinalizações na loja indicando a 

existência de lixeiras, a gente ainda vê cliente jogando lixo no chão. 
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De modo similar ao posicionamento da Entrevistada ESV, a Entrevistada OPM1 também 

fez referência à responsabilidade do cidadão na busca por uma gestão adequada dos resíduos 

sólidos, e comenta:  

A questão do lixo é realmente complexa. A gente não tem ainda uma destinação 

adequada para atingir 100% do volume gerado. Na minha opinião, falta 

responsabilidade por parte de vários atores. É o setor empresarial, é a falta de 

logística reversa, tem a falta de educação, de consciência ambiental do cidadão. 

Enfim, é algo que não tem distinção de classe.  

 

Assumindo uma postura diferente dos demais entrevistados, a Entrevistada EIES, ao ser 

questionada sobre o que faria para melhorar sua ação em relação à gestão ambiental, comenta a 

questão fazendo uma autocrítica ao seu trabalho: 

 

Apesar de eu coordenar um programa de educação ambiental, eu acho que ainda há 

falhas porque a gente não consegue atingir a Universidade inteira. Se você anda pela 

universidade você ainda vê pontos irregulares de resíduos. Estamos desenvolvendo 

um aplicativo o “eco walk” para identificar esses pontos. Por exemplo: nos setores, 

mesmo tendo a casa do lixo vemos muitos sacos deixados do lado de fora. 

 

Já em relação a sua atividade, a Entrevistada OPM2 destaca a importância de ampliar as 

ações de educação ambiental, ao afirmar: “normalmente a gente trabalha com parcerias e é nosso 

intuito aumentar o número de multiplicadores na área de educação ambiental”. 

Em relação aos tímidos resultados da implementação de ações do PMGIRS/Natal (2012), 

nota-se que apesar do esforço dos gestores públicos em atuar junto a catadores e a demais atores, 

existem aspectos referentes à legislação, como a necessidade de aumentar o número de 

cooperativas para melhor atender o município, que podem estar travando o avanço das ações do 

PMGIRS e impedindo a ampliação de seus resultados. Outra dificuldade observada em relação às 

ações do PMGIRS, apesar da existência de área de compostagem e de usina de reciclagem para 

resíduos da construção civil, está na falta de espaço físico no município de Natal para a destinação 

de resíduos provenientes de restos de poda e da construção civil. Como apontado pelos 

entrevistados, uma forma de ampliar a eficácia da gestão de resíduos estaria na ampliação das 

ações de gestão ambiental, de modo a gerar mais conscientização do indivíduo, levando-o a ser 

mais proativo em relação às questões relativas à gestão dos resíduos. 

A seguir a Figura 12 expõe a representação do modelo de análise demonstrando a 

interação dos múltiplos atores a partir dos elementos do PPP.  
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Figura 12 – Representação dos múltiplos atores na implementação do PMGIRS/Natal (2012). 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em Niederle e Grisa (2013). 

 

Além de destacar as relações fortes e fracas entre os atores, os pontos de interseção 

existentes nas representações entre os mesmos demonstram a interligação desenvolvida pelo 

PMGIRS/Natal (2012) em seu processo de implementação. 

Na Figura 13 tem-se mais uma forma de representação a partir da junção da versão do 

modelo do PPP, de todos os elementos integrantes da análise do PMGIRS/Natal (2012), com 

base na representação elaborada por Porter (1989).  
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Figura 13 – Representação da interação entre os elementos integrantes da análise 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora com base na representação do Diamante de Porter (1989) 

 

 

Essa forma de representação permite visualizar de maneira mais clara as relações 

fortes e francas, demonstradas por meio da variação na tonalidade da cor da figura, entre os 

elementos integrantes da análise do PMGIRS/Natal (2012). Considerando os elementos 

representados na figura, nota-se que os órgãos públicos, num processo de implementação de 

políticas públicas, desenvolvem diversas ações e instrumentos de políticas que influenciam os 

demais atores integrantes do processo. Da mesma forma que o poder público influencia os 

demais atores, por meio de suas ações, pode também, sofrer influência dos mesmos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese teve como objetivo compreender a dinâmica de implementação do 

PMGIRS/Natal (2012), como resultante de interações entre a pluralidade de atores públicos e 

privados, com representações, instituições e processos existentes na ação pública direcionados 

à obtenção de resultados. Este estudo buscou analisar a forma como se deu a apropriação do 

PMGIRS/Natal (2012) pelos diversos atores envolvidos no processo de implementação de 

suas ações e as transformações ocorridas na gestão de resíduos sólidos do município 

resultantes das articulações ocorridas durante a sua execução. 

O PMGIRS/Natal (2012), como instrumento de uma política oriunda do governo 

federal, proveniente de um modelo Top-down de planejamento, teve sua implementação a 

partir da interação entre atores públicos e privados, que pode ser mais bem compreendida a 

partir de uma perspectiva de modelo Bottom-up de execução, reforçando a complexidade 

envolvida em sua implementação. Ademais, utilizou-se o Pentágono das Políticas Públicas 

(PPP), como um modelo capaz de analisar a dinâmica existente entre o aspecto político e 

social na implementação de uma política. 

Identificou-se que a multiplicidade de atores envolvidos na execução da gestão de 

resíduos sólidos e a interação entre eles gerou uma profusão de ideias e ações que resultaram 

em duas dinâmicas: uma de impulsionar e outra de limitar a implementação das ações do 

PMGIRS/Natal (2012). A dinâmica de impulsionar decorre da realização de ações positivas 

relativas ao PMGIRS/Natal (2012), esta pode ser vista nas ações de responsabilidade 

compartilhada que agilizam a execução das ações do PMGIRS, bem como nas ações de 

educação ambiental que auxiliam na compreensão dos problemas da gestão dos resíduos, com 

a coleta seletiva, e nas ações pró-ambientais aplicadas por meio dos grandes geradores. Por 

sua vez a dinâmica de limitar opera pela não realização de atividades positivas relativas ao 

plano, em função do desconhecimento dos instrumentos legais e suas diretrizes, do baixo 

número de catadores, e das ações falhas na coordenação dos atores envolvidos na execução de 

ações do PMGIRS. 

Nesse processo, o OPM1, como órgão responsável pela execução do PMGIRS/Natal, 

atua como ator predominante, buscando efetivar as ações contidas no Plano. No entanto, sua 

atuação apresenta limitações quanto à realização da revisão do plano, bem como na interação 

com a cooperativa de catadores, ator fundamental para o sucesso da implementação de ações 

do PMGIRS/Natal. 
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Outros elementos que impulsionam e intermediam a interação entre os atores consistem 

em normas, decretos e regulamentações relacionados à gestão integrada dos resíduos sólidos. A 

multiplicidade de atores, assim como de suas atividades, resulta na utilização de diversos 

elementos legais, de modo a auxiliar na regulação da interação de atividades distintas. No 

entanto, a aplicação de diversas normas e decretos gera, muitas vezes, a aplicação de legislação 

específica, proporcionando uma fragmentação da legislação, o que influencia o modo de 

atuação dos atores em relação à execução das ações do PMGIRS/Natal (2012). 

A análise do papel dos atores e dos elementos do contexto institucional em relação à 

gestão dos resíduos sólidos do município revelou um total desconhecimento da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, como ainda, de outros dispositivos legais do município, por 

parte de alguns atores tidos como grandes geradores. Nesse caso, a falta de conhecimento da 

Lei dificulta a integração entre os atores envolvidos na implementação, já que a legislação 

fornece a estrutura base para a implementação do plano, que conta com o alinhamento entre a 

lei e as competências distintas cabíveis aos múltiplos atores. 

É importante ressaltar que os atores envolvidos na dinâmica de execução das ações do 

PMGIRS/Natal (2012) demonstraram ter certa conscientização em relação às questões 

ambientais ao executarem ações pró-ambientais, seja ao atender as exigências legais, seja ao 

executar diretrizes provenientes da matriz das empresas que representam. Porém, no tocante 

ao princípio da responsabilidade compartilhada de resíduos, parte dos atores demostrou ser 

favorável à dinâmica do processo de compartilhamento de responsabilidades, haja vista que 

alguns deles obtêm retorno financeiro por meio da venda de material reciclável que, por sua 

vez, impulsiona e valoriza a indústria da reciclagem a partir do reaproveitamento de resíduo. 

Esses atores, apesar de ser grandes geradores e atenderem a legislação específica, existe a Lei 

Municipal de Limpeza Urbana do município que demanda que os resíduos recicláveis sejam 

doados às cooperativas. No entanto, o pequeno número de cooperativas é também um fator 

limitante à execução de determinados aspectos da Lei. 

Considerando a interação entre os atores, e consequentemente, a execução de ações do 

PMGIRS/Natal (2012), nota-se que ocorreram avanços tímidos no tocante à redução do 

volume de resíduos gerados, bem como, nas ações que implicam na execução de um 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, tanto por parte do poder 

público, quanto por parte dos atores responsáveis por um grande volume de resíduos gerados, 

haja vista, que estes atuam, em sua maioria, em conformidade com a política interna 

desenvolvida pelas empresas da qual fazem parte. Quanto à redução do volume de resíduos 

gerados proposto nos objetivos da PNRS (2010), art. 7º, incisos II e III, são praticamente 
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nulas, no município de Natal, as ações de educação ambiental que estimulem a redução do 

consumo e a reutilização de produtos por meio da reciclagem. E, consequentemente, não há 

estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção de bens e serviços. Quanto à execução 

de um gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos, as empresas tidas como 

grandes geradoras de resíduos, apesar de possuírem uma política interna e diretrizes referentes 

à gestão de resíduos, se adequam à legislação, ao contratar serviço de coleta específico para 

efetuar a destinação adequada de seus resíduos. No entanto, quanto aos resíduos recicláveis, 

com exceção dos resíduos recicláveis gerados pela EIES, os pertencentes aos demais grandes 

geradores são vendidos a empresas de reciclagem, o impulsiona as empresas do setor, em vez 

de destinados à coleta seletiva, que por sua vez, oferecem um serviço precário em função do 

baixo número de catadores associados às cooperativas. 

Esses resultados acima são efeitos já esperados, pois a análise de normas, decretos e 

regulamentações na implementação do PMGIRS/Natal (2012), revela que a PNRS possui 

força significativa para estabelecer na sociedade elementos como a responsabilidade 

compartilhada na destinação final dos resíduos sólidos, estabelecendo diretrizes por meio de 

planos de gestão de resíduos a ser adotados e tidos como elementos definidores do 

recebimento de recursos.  Por sua vez, são reveladores da distância que há entre a política 

formulada e a sua implementação. No processo de formulação de uma política o 

conhecimento sobre o impacto que esta causará é limitado e os primeiros resultados só 

começam a surgir com a implementação, que envolve interesses, estratégias, políticas e vários 

atores, em um momento no qual se começa a adaptar a política à realidade. 

A PNRS estabeleceu como meta principal a destinação final ambientalmente adequada 

de rejeitos, ou seja, o fim dos lixões. Ao reconhecer os resíduos sólidos como um elemento 

possuidor de valor econômico, capaz de gerar emprego e inclusão social, por um lado, ela 

regula a atuação dos atores públicos em função da reestruturação institucional, de modo a 

tornar mais eficiente a execução da gestão de resíduos sólidos, bem como a interação destes 

com as cooperativas de catadores implementadas como o meio de inclusão social. Por outro 

lado, a diversidade de normas, decretos e regulamentações gera conflitos ao tentar adequar 

atores públicos e privados em regulamentações específicas de alguns empreendimentos 

sujeitos à elaboração de planos de gestão. 

Quanto às representações elaboradas pelos atores envolvidos com a implementação do 

PMGIRS/Natal (2012), percebeu-se que em relação à PNRS (2010) há uma opinião uniforme 

quanto a sua relevância, no entanto, o mesmo não pode ser dito em relação ao princípio de 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de um produto, cujas ações levam à 
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execução da logística reversa, que é responsabilidade dos atores privados, mas não é 

desenvolvida pelos mesmos. A responsabilidade compartilhada realizada, pelo poder público 

mesmo sem ser da sua competência, de certa forma impulsiona a implementação do plano ao 

dar destino adequado a determinados resíduos. Já em relação ao princípio da educação 

ambiental, também, não há uniformidade de opinião entre os entrevistados. Para uns esta deve 

ser praticada de modo contínuo, outros percebem a educação ambiental como uma 

necessidade de mudança de hábitos culturais, e há os que se referem à educação ambiental 

como as ações pró-ambientais desenvolvidas pela empresa em que atuam. Essa diversidade de 

percepção demonstra a dificuldade de uniformizar a percepção em torno das ações do plano. 

Quanto à inclusão social e ao serviço de coleta seletiva, se observou, também, não 

haver uniformidade de opiniões entre os entrevistados, haja vista que os serviços de coleta não 

são utilizados por boa parte dos grandes geradores, e as cooperativas, em função do baixo 

número de cooperados demonstram que a inclusão social se deu de forma precária. As 

cooperativas de catadores de resíduos sólidos recicláveis se apresentam com uma estrutura 

operacional limitadora da ampliação das ações de coleta, dando um aspecto de inefetividade 

às ações futuras do plano que necessitam ser implementadas. 

Em relação aos processos que impulsionam a implementação do PMGIRS/Natal 

(2012), se verificou que o rearranjo institucional a que foram submetidos, os órgãos 

municipais, relacionados com a execução do plano surtiram efeito positivo na comunicação 

entre o OPM1 e o OPM2. Porém, a falha na mobilização entre o OPM1 e as cooperativas de 

catadores, em termos de estrutura administrativa e operacional, acarretou a precarização e 

limitação do serviço oferecido pelos catadores, que têm a definição de suas rotas de coleta 

estabelecidas pelo OPM1. Por outro lado, a própria legislação funciona como elemento 

limitante da ampliação do número de cooperativas de catadores, em função dos contratos de 

exclusividade de doação dos resíduos, realizados entre a Prefeitura e as cooperativas. A falta 

de recursos municipais para a implementação de novas cooperativas, e os baixos valores 

pagos aos associados das cooperativas atuais, é outro fator limitante ao aumento do número de 

cooperados que preferem estar na informalidade. 

Verificou-se também, haver alinhamento entre a legislação e a elaboração de plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos que permite aos grandes geradores orientação adequada ao 

destinar seus resíduos de forma ambientalmente correta. No entanto, os planos de 

gerenciamento apresentam como limitação a ausência de metas para a redução do volume de 

resíduos gerados por meio da reutilização dos resíduos, que são direcionados para as empresas 

de reciclagem. 
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No tocante aos objetivos traçados pelo PMGIRS/Natal (2012), notam-se avanços 

tímidos em relação à redução dos impactos ambientais, haja vista o considerável número de 

pontos irregulares de deposição de resíduos espalhados pelo município. Quanto à adoção de 

medidas de redução de resíduos gerados, podem ser apontadas falhas na aplicação do 

princípio da responsabilidade compartilhada, uma vez que as ações de logística reversa 

cabíveis ao setor privado não foram efetivadas. As poucas ações realizadas são atribuídas ao 

setor público que está atuando fora de sua competência. No tocante à reciclagem de resíduos, 

apesar de haver destinação correta destes, não há ações por parte do setor público ou do setor 

privado direcionadas ao reaproveitamento dos resíduos. Por sua vez, em função das falhas do 

poder público em mobilizar a parceria com as cooperativas de catadores, verifica-se a 

limitação da participação social destes. 

Considerando que a implementação de uma política pública é resultante de um intenso 

processo político que exige inúmeros desafios para os atores e compromisso com a execução 

de suas atividades, identificou-se como limitação ao estudo, a falta de uma estrutura de 

governança por parte do OPM1, que articule as ações do plano e os atores de modo a tornar 

mais efetiva a colaboração necessária para a execução do PMGIRS/NATAL (2012). 

O exame das interações entre atores, instituições, representações, processos e resultados 

em relação à implementação do PMGRIS permite afirmar que o modelo do Pentágono das 

Políticas Públicas (PPP) foi capaz de explicar como interagem os atores para a obtenção de 

resultados a partir de representações, instituições e processos oriundos da ação pública, o que 

evidencia a força do modelo para avaliação da implementação de políticas públicas. 

Para ampliar, a compreensão sobre a implementação do PMGIRS/Natal (2012), 

sugere-se como estudo futuro a realização de pesquisa sobre a estrutura de governança do 

OPM1, de modo a trazer uma melhor articulação e coordenação entre os atores, em função da 

complexidade que envolve a execução do plano 

Esta tese conclui que a multiplicidade de atores envolvidos na execução do 

PMGIRS/Natal (2012) gerou um conjunto de interações distintas e fragmentadas em torno de 

ideias, instituições, representações, processos e resultados. A falha na estrutura de governança 

do OPM1 levou a inefetividade institucional-administrativa do órgão, ao operacionalizar a 

execução do PMGIRS/Natal (2012), em que o não-cumprimento de normas e regras pelos 

atores envolvidos nas ações da gestão de resíduos sólidos, o monitoramento deficiente das 

ações da cooperativa de catadores e o desconhecimento,  por parte dos atores, da PNRS e do 

PMGIRS/Natal (2012), gerou gargalos limitadores de esforços em torno da realização das 

ações propostas, o que compromete a implementação do plano.  
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O PMGIRS/Natal (2012) apresenta dificuldades em seu processo de implementação 

em função da estrutura de governança que opera a execução do plano. Não há como orientar 

as ações para o alcance de um objetivo se não houver uma estrutura organizada que dê 

sustentação à cooperação, e à coordenação das atividades. A estrutura estabelecida para 

implementação da política, em nível local, envolve diversos atores público e privados que 

devem atuar de forma conjunta para o alcance dos objetivos do plano. No entanto, por 

envolver um número variado de atores é necessário compreender se suas ideias e percepções 

estão alinhadas com as ideias que regem a política com que estão envolvidos. Pois, na prática, 

os atores que atuam na implementação de um plano, em função, da distância dos atores que 

formularam a política, gera um vácuo que dificulta, a boa parte dos atores locais, compreender 

que estão atuando na implementação de uma política. Esse distanciamento reforça o 

desconhecimento, por parte dos atores, do conteúdo da PNRS e das ações que compõem o 

PMGIRS/Natal (2012). 

A análise da execução do PMGIRS/Natal (2012) revela, que a falta de recursos para a 

ampliação do número de cooperativas de catadores é um dos fatores que afeta a oferta do 

serviço, e que poderá impossibilitar a implementação efetiva de ações do PMGIRS/Natal 

(2012). No tocante aos recursos financeiros, nem sempre há uma relação direta entre recursos 

disponíveis e ações a serem implementadas. Não é suficiente realizar ajustes à forma como as 

atividades são desenvolvidas. É necessária a ampliação do número de cooperativas para uma 

oferta de serviço eficiente ao longo do tempo. 

Os resultados obtidos com esta pesquisa demonstram que a análise de implementação 

ajuda a compreender a interação das ideias, as formas, os efeitos e os participantes envolvidos 

em uma política pública. 
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ANEXO A 

 

 

Quadro 20 – Evolução da Legislação Ambiental no Brasil após a Constituição Federal de 1988. 

LEI CONTEÚDO 

Lei 7.735/1989 

Criou o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama 

e integrou a gestão ambiental no Brasil através da fusão Secretaria de Meio Ambiente – 

SEMA, Superintendência da Borracha – SUDHEVEA, Superintendência da Pesca – 

SUDEPE e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF. 

Lei 7.797/1989 

Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente com o objetivo de desenvolver projetos que 

incentivem o uso racional e sustentável dos recursos naturais, a manutenção, recuperação e 

melhoria da qualidade ambiental e da vida da população. 

Decreto 

99.274/1990 

Regulamenta a Política Nacional de Meio Ambiente – lei 6.938/1981 e dispõe sobre a 

criação de Estações ecológicas e Áreas de Proteção ambiental. 

Lei 8.490/1992 
Embora dispusesse sobre a organização da Presidência da República, criava também o 

Ministério do Meio Ambiente. 

Medida 

Provisória 

1.511/1996 

Primeira de uma série que definem e conceituam as Reservas Legais e as Áreas de 

Preservação Permanentes, fixando as primeiras em 80% na Amazônia Legal. 

Lei 9.433/1997 

Política Nacional de Recursos Hídricos: regulamenta o artigo 21, inciso XIX da 

Constituição Federal. Estabelece o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos, 

Lei 9.605/1998 

Lei dos Crimes Ambientais: estabelece as sanções penais e administrativas relacionadas 

com ações e atividades lesivas ao meio ambiente, responsabilizando os infratores nas 

esferas civil e penal e possibilitando a recuperação dos danos causados. 

Decreto 

3.179/1999 

Regulamenta a Lei dos Crimes Ambientais – Lei 9.605/1998 e especifica as sanções 

aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Lei 9.795/1999 
Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA. O Decreto 4.281/2002 – Regulamenta a 

Política Nacional de Educação Ambiental, sua execução e gestão. 

Lei 9.666/2000 
Sobre a prevenção, controle e fiscalização dos lançamentos de óleos e substâncias perigosas 

ou nocivas nas águas nacionais. 

Lei 9.985/2000 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza: regulamenta o artigo 225, 

incisos I, II, III e VII da Constituição. Estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das Unidades de Conservação. 

Lei 

11.326/2006 

Estabelece os conceitos, princípios, instrumentos e políticas públicas relacionadas à 

agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. 

Lei 

11.516/2007 

Cria o Instituto Chico Mendes – ICMBio como responsável pela gestão e fiscalização das 

Unidades de Conservação. 

Lei 

11.445/2007 

Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB. O Decreto 7.217/2010 regulamenta a 

Política Nacional de Saneamento Básico e estabelece o Sistema Nacional de Informações 

em Saneamento – SINISA. 

Lei 

12.305/2010 

Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. O Decreto 7.404/2010 regulamenta a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Lei 

12.651/2012 

Código Florestal ou Código Ambiental: dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, as 

áreas de preservação permanentes – APP, as reservas legais, as áreas consolidadas, a 

exploração florestal e outras providências relacionadas à proteção e recuperação de áreas 

protegidas. Revoga a lei 4.771/1965 – antigo código florestal e outras leis relacionadas, 

altera algumas diretrizes da Lei 6.938/1981 – Política Nacional de Meio Ambiente. 

Fonte: Adaptado de Hendges (2016). 
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ANEXO B 

 

 

Figura 14 – Organograma Gerencial do OPM1 (anterior ao atual). 

 
Fonte: URBANA (2011). 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A P Ê N D I C E S 



150 

APÊNDICE A – CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTREO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Caro (a) entrevistado (a),  

 

Sou doutoranda do Curso de Pós-graduação em Administração da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. Estou realizando uma pesquisa sob o título PLANO 

MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS): 

atores, processos, instituições, representações e resultados, cujo objetivo é compreender a 

dinâmica de implementação do PMGIRS no município de Natal, que é constituída por uma 

pluralidade de atores, públicos e privados, e, consequentemente, por representações, 

instituições, processos e resultados, estabelecendo um caráter de interdependência necessário à 

sua execução. 

Gostaríamos de contar com sua valiosa colaboração para o desenvolvimento deste 

trabalho. Lembramos que sua participação é voluntária, e, caso você resolva não participar, 

você tem absoluta liberdade de fazê-lo. Ressaltamos que no momento da publicação dos 

resultados desta pesquisa, todas as informações que permitam identifica-lo serão mantidas 

em sigilo. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo (s) pesquisador 

(es) fone/e-mail. 

Atenciosamente, 

 

 

______________________________ 

Nome e assinatura da pesquisadora 

____________________________ 

Local e data 

 

__________________________________________________ 

Nome e assinatura do (a) professor orientador (a) 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO DO ENTREVISTADO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DO ENTREVISTADO 

 

 

Declaro, por meio deste termo que concordei em participar da pesquisa de campo 

referente à tese de doutoramento sob o título PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 

INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS): atores, processos, instituições, 

representações e resultados desenvolvidos por Jeanne Christine Mendes Teixeira, aluna do 

doutorado em Administração – PPGA /UFRN. 

Afirmo que aceitei participar voluntariamente, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar com a pesquisa. Fui 

informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais, trata de 

compreender a dinâmica de implementação do PMGIRS no município de Natal, que é 

constituída por uma pluralidade de atores, públicos e privados, e, consequentemente, por 

representações, instituições, processos e resultados, estabelecendo um caráter de 

interdependência necessário à sua execução. 

A entrevista será gravada para posterior transcrição, sendo o acesso e a análise dos 

dados realizados exclusivamente pela pesquisadora. Os dados coletados serão utilizados 

apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados na tese de doutorado, eventos e/ou revistas 

científicas, comprometendo-se a pesquisadora a enviar cópia da tese concluída em meio 

virtual para compor o acervo desta instituição.  

Declaro estar ciente do inteiro teor deste Termo de Consentimento e estou de acordo 

em participar do estudo proposto. Atesto recebimento de uma cópia assinada deste termo. 

 

_______________, ______ de _____________ de ______.  

 

 

Assinatura do (a) participante:  

 

 

Assinatura da pesquisadora: 
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APÊNDICE C – ROTEIROS DE ENTREVISTA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS 

 

1- Qual a sua opinião sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos?  

 

2- Que aspectos positivos e negativos o senhor (a) pode destacar sobre ela? 

 

3- Que pontos positivos ou dificuldades o senhor destaca sobre a implementação da 

cooperativa de catadores? 

 

4- Como você avalia a atuação da URBANA na gestão dos resíduos sólidos de Natal? 

 

5- A empresa possui algum plano de gerenciamento de resíduos? Se sim. Houve alguma 

ação de capacitação sobre a gestão dos resíduos? 

 

6- A(o) shopping/hotel/ufrn/e demais) possui alguma meta para a redução do volume de 

resíduo gerado? Se sim. Quais? Já possui algum valor comparativo sobre as metas? 

Encontrou dificuldades durante a execução das mesmas? Se sim. Quais? 

 

7- A(o) (shopping/hotel/ufrn e demais) possui  alguma política de  aproveitamento de 

material reciclável? Se sim. Quem são os atores/profissionais envolvidos? Se não possui. 

Por que motivo? 

 

8- Qual sua opinião (shopping/hotel/ufrn/ e demais) sobre o serviço de coleta seletiva 

oferecido pela prefeitura?  

 

9- A (o) (shopping/hotel/ufrn e demais) realiza ações/programas de Educação ambiental? Se 

sim. Qual? Com que frequência são realizadas? 

 

10- Qual o significado dessas ações para a gestão do shopping/ufrn/hotel e demais? 

 

11- Qual a sua opinião sobre o serviço de limpeza urbana realizada pela prefeitura?  

 

12- Que aspectos positivos e negativos o senhor (a) pode destacar sobre o serviço? 

 

13- Como você vê as regras para o transporte de resíduos instituída pela prefeitura para os 

grandes geradores? 

 

14- Você considera o número de cooperativas de catadores suficientes para atender a cidade 

de Natal? Se não. Que solução você sugere? 

 

15- Qual a sua opinião sobre a cobrança da taxa de limpeza urbana? 
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16- Você possui algum controle sobre o volume de resíduo gerado (para 

shopping/hotel/ufrn/e demais)?  

 

17- Existe alguma meta estabelecida que estimule a separação do material passível de ser 

reciclado? 

 

18- A (o) shopping/UFRN/hotel e demais mobiliza algum recurso para a gestão de resíduos? 

Se sim. O senhor (a) pode estipular um valor? 

 

19- O que seria importante realizar para melhorar/ampliar suas ações em relação aos resíduos 

sólidos? 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA COOPERATIVA CATADORES 

 

1- Qual a sua opinião sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos? 

 

2-  Que aspectos positivos e negativos o senhor (a) pode destacar sobre ela? 

 

3- Quais são as vantagens obtidas por ser um catador associado à cooperativa? 

 

4- Que pontos positivos ou dificuldades o senhor destaca sobre a implementação da 

cooperativa de catadores? 

 

5- Como você avalia a atuação da URBANA na gestão dos resíduos sólidos de Natal? 

 

6- Como as parcerias entre as cooperativas se estabeleceram? 

 

7- Como o senhor avalia a produtividade da cooperativa?  Vocês conseguem atingir as 

metas estabelecidas pela URBANA? Se não. A que você atribui a baixa produtividade? 

 

8- Com o surgimento das cooperativas houve algum tipo de capacitação profissional/ 

educação ambiental oferecida pela URBANA/SEMSUR/SEBRAE/PRONATEC? 

 

9- Como o senhor (a) vê as mudanças ocorridas desde a época do lixão até agora após a 

implantação do aterro sanitário?  

 

10- Qual a sua opinião sobre a estratégia de gestão dos resíduos sólidos, realizada de forma 

integrada, entre a URBANA e as Cooperativas de catadores? O Senhor reconhece algum 

conflito entre a parceria URBANA/COOPERATIVAS? Qual? 

 

11- Qual a sua opinião sobre as rotas de coleta seletiva estabelecidas pela URBANA? Vc 

concorda? Caso contrário, como as estabeleceria? 
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12- Você considera o número de cooperativas de catadores suficientes para atender a cidade 

de Natal? Se não. Que solução você sugere? 

 

13- Você acha adequado o valor pago pela tonelada de material reciclável coletado? 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA REPRESENTANTES SETOR PÚBLICO 

 

1. Qual a sua opinião sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Que aspectos positivos 

e negativos o senhor (a) pode destacar sobre ela? 

 

2. Você considera que houve avanços em termos de gerenciamento dos resíduos sólidos no 

município de Natal? 

 

3. Como o senhor vê a relação com os demais órgãos envolvidos com a implementação do 

plano municipal de gestão integrada? Há integração entre os órgãos ou cada um atua 

dentro de suas especificidades? Se sim, como se dá essa integração? 

 

4. Como foi o processo de implementação do plano municipal de resíduos sólidos? Teve 

algum programa de capacitação de pessoal? Realização de parcerias? 

 

5. Houve incompatibilidades/conflitos entre os atores envolvidos na implementação do 

plano municipal de resíduos sólidos? 

 

6. É possível apontar alguns resultados práticos (quantitativos ou qualitativos) da 

implementação do PMGIRS/Natal? 

 

7. Que pontos positivos e dificuldades o senhor destaca sobre a implementação do 

PMGIRS/Natal? 

 

8. Ao longo da atuação do aterro sanitário foram criadas várias cooperativas de catadores. 

Qual a sua opinião sobre a atuação destes no processo de gestão de resíduos sólidos 

urbanos do município? 

 

9. Como o senhor (a) vê o papel da (SEMURB/URBANA) no processo de gestão dos 

resíduos sólidos urbanos? 

 

10. Existem outras áreas sendo pesquisadas para implementação de aterro sanitário? 

 

11. A URBANA possui alguma atribuição para monitoramento das atividades das 

cooperativas de catadores e do aterro sanitário? 
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12. Como você vê a participação da SEMURB na elaboração de programas de educação 

ambiental direcionada aos resíduos sólidos? 

 

13. Em que fase se encontra a usina de reciclagem da construção civil?  

 

14. Houve a implementação de um sistema de reaproveitamento de podas para fabricação de 

carvão e lenha? (URBANA/SEMURB); se sim. Como se deu a relação entre os órgãos 

envolvidos? 

 

15. Houve implementação de usinas de compostagem? Se sim. Como foi a relação entre os 

órgãos envolvidos? (URBANA/ SEMURB); 

 

16. Qual o nível de qualificação dos servidores (SEMURB/URBANA) para a execução das 

ações relacionadas aos resíduos sólidos? 

 

17. Como ocorreu a execução do PMGIRS/Natal? Os servidores envolvidos receberam 

algum tipo de treinamento relacionado ao PMGIRS? Se não. Houve algum apoio técnico 

externo? 

 

18. Houve resistência dos servidores às modificações decorrentes das ações do 

PMGIRS/Natal? 

 

19. Na sua opinião quais as ações do PMGIRS que mais avançaram? 

 

20. Quais as principais mudanças ocorridas na estrutura da URBANA em função do 

PMGIRS/Natal? 



156 

APÊNDICE D – FONTES DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Foram utilizados como fonte de levantamento de dados: 

− Coleta Bibliográfica: consulta a acervo digital de dissertações e teses por meio do 

acesso eletrônico a banco de dados com o intuito de obter um levantamento teórico 

aprofundado sobre o tema que norteia esta pesquisa. 

− Pesquisa documental: pesquisa a documentos oficiais como leis, decretos e planos 

relacionados à questão dos resíduos sólidos. O quadro a seguir apresenta os documentos 

consultados para fins desta tese. 

 

Quadro 21 – Fontes da pesquisa documental. 

Documento Data Descrição Fonte 

(DOC 1) 

Lei Nº 12.305/10 
02 Ago. 2010 

Política Nacional de 

Resíduos Sólidos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato

2007-2010/2010/lei/l12305.htm 

(DOC 2) 

Decreto Nº 4.704/10 
23 Dez. 2010 

Regulamenta a Política 

Nacional de Resíduos 

Sólidos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato

2007-2010/2010/decreto/d7404.htm 

(DOC 3) 

Lei Nº 1.445/2007 
05 Jan. 2007 

Lei Nacional de 

Saneamento Básico 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato

2007-2010/2007/lei/l11445.htm 

(DOC 4) 

Decreto Nº 7.217/10 
21 Jun. 2010 

Regulamenta a Lei 

Nacional de Saneamento 

Básico 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato

2007-2010/2010/decreto/D7217.htm 

(DOC 5) 

Plano Municipal de 

Saneamento Básico do 

Município de Natal  

Mar. 2015 

Diagnóstico da Gestão de 

Serviços de Saneamento 

Básico 

http://natal.rn.gov.br/seharpe/paginas/ctd-

1084.html 

(DOC 6) 

Plano municipal de 

Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos do 

Município de Natal 

PMGIRS/NATAL 

Mar. 2015 

Instrumento de 

planejamento para limpeza 

urbana e manejo de 

resíduos sólidos 

http://natal.rn.gov.br/seharpe/paginas/ctd-

1084.html 

(DOC 7) 

Lei Nº 11.107/2005 
6 Abril 2005 

Dispõe sobre normas 

gerais de contratação de 

consórcios públicos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato

2004-2006/2005/lei/l11107.htm 

(DOC 8) 

Lei Nº 9.795/1999 
27 Abril 1999 

Dispõe sobre a educação 

ambiental, institui a 

Política Nacional de 

Educação Ambiental. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legia

bre.cfm?codlegi=321 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

O objetivo de analisar esses documentos está em conhecer os elementos resultantes de 

suas propostas no município de Natal/RN em relação à gestão integrada de resíduos sólidos 

urbanos. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=321
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=321

