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RESUMO 
 
O presente trabalho teve por objetivo avaliar os fatores condicionantes de eficácia 
que interferem na fase de implementação do Programa Município Verdeazul nos 
municípios na Bacia do Rio Pardo. Especificamente, buscou verificar quais são os 
fatores que atuam como obstáculos à implementação, bem como demonstrar se os 
mesmos influenciam na performance dos municípios quanto ao cumprimento dos 
objetivos do programa. Ainda, pretendeu comparar os fatores levantados, 
demonstrando a existência das contingências comuns entre os municípios, ou 
particulares a cada um deles, e ao final, sugeriu propostas de aprimoramento ao 
programa para melhoria da implementação, justificando a realização deste trabalho. 
Partiu-se do pressuposto de que a implementação de políticas públicas está sujeita 
a fatores que condicionam o alcance dos seus objetivos e metas, e de que ela pode 
não ocorrer perfeitamente de acordo com o planejado por seus formuladores. Para 
cumprimento dos objetivos propostos neste estudo foram entrevistados dez 
interlocutores do Programa Município VerdeAzul de municípios integrantes da Bacia 
do Rio Pardo. Por meio da análise de conteúdo, e à luz dos documentos do 
programa e dos referenciais teóricos adotados, foram criadas categorias 
representativas dos fatores que constituem obstáculos à implementação do 
Programa Município VerdeAzul, relacionadas ao envolvimento e à atuação dos 
atores locais, à concepção e gestão do programa pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e, às condições institucionais. Os resultados permitiram concluir que a 
implementação do Programa Município VerdeAzul é complexa, e está sujeita à 
interferência de problemas de origem e tipos variados que comprometem a eficácia 
do programa no alcance do objetivo de incentivar o planejamento e a agenda 
ambiental nos municípios. 
 
Palavras-chave: Programa Município VerdeAzul, política pública, implementação, 

fatores condicionantes de eficácia. 
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ABSTRACT 
 

This study aimed at evaluating the efficacy conditioning factors that affect the 
implementation phase of the Program Município Verdeazul in the municipalities of 
the Pardo River Basin. Specifically, the study sought to verify what factors act as 
barriers to implementation and to demonstrate if they influence the performance of 
the municipalities in meeting the program’s objectives. It also intended to compare 
the surveyed factors, demonstrating the existence of common contingencies among 
the municipalities, or particular to each of them; at the end, the study suggested 
improvement proposals to the program to improve implementation, justifying this 
work. It started from the assumption that the implementation of public policies is 
subject to factors that affect the achievement of its objectives and goals, and that this 
implementation may happen not as perfectly as planned by its formulators. In order 
to meet the proposed objectives in this study we interviewed ten interlocutors of the 
Program Município VerdeAzul, from municipalities in the Pardo River Basin. Through 
content analysis, and in light of the program’s documents and of the adopted 
theoretical framework, we created representative categories of the factors that 
impede the implementation of the Program Município VerdeAzul. These categories 
are related to the involvement and actuation of local agents, the conception and 
management of the program by the Secretary of State for the Environment and 
institutional conditions. The results showed that the implementation of the Program 
Município VerdeAzul is complex, and it is subject to interference of problems of 
varied sources and types that may compromise the program’s effectiveness in 
achieving the goal of encouraging planning and the municipalities’ environmental 
agendas. 
 
Keywords: Program Município VerdeAzul, public policy, implementation, efficiency 

conditioning factors.  
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INTRODUÇÃO  
 

A semente para a elaboração deste trabalho foi plantada em 2009, ocasião 
em que me submeti, sem sucesso, ao processo seletivo do Mestrado da 
ESALQ/USP. O projeto de pesquisa que apresentei propunha investigar a 
implementação do Projeto Ambiental Estratégico Município Verdeazul, política 
ambiental do estado de São Paulo, que foi instituída pela Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo (SEMA/SP) em 2008. Em sua versão atual, a 
política pública se denomina Programa Município VerdeAzul (PMVA). 

Ao final de 2013, por ocasião da abertura do primeiro processo seletivo do 
Mestrado Profissional em Planejamento e Análise de Políticas Públicas da UNESP 
de Franca, não tive dúvida em resgatar meu antigo projeto. Desde então, posso 
dizer que os astros se alinharam, e aqui cheguei, ao término desta trajetória, tendo 
concluído minha dissertação, que em sua versão definitiva recebeu o nome de 
“Programa Município Verdeazul na Bacia do Pardo: avaliação dos fatores 
condicionantes de eficácia na fase de implementação”, cuja apresentação segue. 

O PMVA busca incentivar a presença da variável ambiental na agenda dos 
municípios paulistas e estimular o poder público local a fortalecer o planejamento 
ambiental no seu cotidiano, por meio da proposição de 10 (dez) diretivas, 
representativas de áreas prioritárias em matéria ambiental. As diretivas ambientais 
pautam o planejamento e a gestão ambiental municipais. Os municípios aderem 
voluntariamente ao programa, assinando um Termo de Adesão, em ciclos anuais. 
Com isso, comprometem-se a cumprir as diretivas ambientais. Ao final de cada ciclo, 
os municípios são avaliados quanto ao cumprimento das diretivas, e se atingirem o 
mínimo de 80 (oitenta) pontos recebem o certificado de “Município VerdeAzul” e tem 
acesso a recursos financeiros do Estado. 

Neste contexto, o presente trabalho versa sobre os fatores que interferem na 
implementação do PMVA nos municípios durante o ciclo, e que podem influir na 
eficácia da política, ou melhor dizendo, na materialização dos objetivos por ela 
pretendidos. A pesquisa parte de dois pressupostos: o primeiro, de que a 
implementação de políticas públicas está sujeita à interferência de fatores que 
condicionam positiva ou negativamente o alcance de objetivos e metas (DRAIBE, 
2001, p. 30).  E o segundo, de que a implementação de uma política pública nem 
sempre ocorre de forma linear, hermética e de acordo com o plano original esboçado 
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por seus formuladores, pois suas estratégias não são concebidas “dispondo de 
completa e perfeita informação acerca da realidade sobre a qual se pretende 
interferir” (ARRETCHE, 2001, p. 50). Nas palavras de Draibe (2001, p. 30): 

 
A questão básica que norteia investigações dessa natureza é a de detectar os condicionamentos, no plano dos processos, dos êxitos ou dos fracassos dos programas. É também a de saber se outras 
alternativas de processos garantiriam melhores resultados, ou, inversamente, se os mesmos resultados poderiam ser alcançados 
com alternativas menos caras ou mais rápidas de processos ou sistemas.  

Sendo assim, o objetivo geral deste estudo é avaliar os fatores 
condicionantes de eficácia que interferem na fase de implementação do Programa 
Município Verdeazul nos municípios na Bacia do Rio Pardo. Os objetivos específicos 
são: 1. Verificar quais são os fatores que atuam como obstáculos à implementação 
do Programa Município Verdeazul nos municípios; 2. Demonstrar se os fatores 
influenciam na performance do município quanto ao cumprimento dos objetivos do 
programa; 3. Comparar os fatores levantados, demonstrando a existência das 
contingências comuns entre os municípios, ou particulares a cada um deles. 

Quanto à metodologia, para a coleta dos dados foram feitas pesquisas de 
campo, bibliográfica e documental. A pesquisa de campo consistiu na realização de 
10 (dez) entrevistas semiestruturadas com interlocutores do PMVA de municípios da 
UGRH do Rio Pardo, integrantes do programa. Por meio das entrevistas, os 
interlocutores revelaram as vicissitudes da implementação do PMVA.  

A pesquisa bibliográfica delineou o embasamento teórico do estudo. Os 
principais referenciais que inspiraram e conduziram este trabalho são das obras de 
autores como Klaus Frey, Marta Tereza da Silva Arretche, Sônia Mirian Draibe, 
Francisco G. Heidemann, Eduardo Secchi, Arlindo Philippi Jr., Paul E. Little, Scardua 
e Bursztyn, entre outros. A escolha se justifica pela importância de seus estudos nas 
áreas de avaliação de políticas públicas e políticas ambientais. Já a pesquisa 
documental recaiu sobre as resoluções do PMVA publicadas pela SEMA/SP, que 
são a base normativa da política. 

Para tratamento e interpretação dos dados coletados, foi utilizada a análise 
de conteúdo. A partir da leitura das entrevistas transcritas, feita à exaustão, foram 
criadas categorias e subcategorias indicativas dos fatores condicionantes de eficácia 
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que interferem na implementação do PMVA. Estas, por sua vez, foram analisadas à 
luz dos referenciais teóricos e das resoluções do programa. 

Este trabalho está subdividido em 03 (três) capítulos. O primeiro capítulo 
problematiza a implementação de políticas públicas. Para tanto, de início são 
apresentadas as várias concepções e conceitos de política e política pública, bem 
como o ciclo das políticas públicas. Mais adiante, o capítulo 1 aborda 
especificamente a implementação das políticas públicas, destacando as 
características, as condições e os dilemas da implementação, e por fim, a avaliação 
da implementação de políticas públicas, seus tipos, modelos analíticos e problemas 
típicos.  

No capítulo 2, é feita uma abordagem sobre as políticas públicas ambientais, 
começando por um breve relato histórico da evolução das políticas ambientais no 
Brasil, sua classificação e características. Após, há uma sucinta discussão sobre a 
institucionalização da gestão ambiental, apontamento dos conceitos de política 
ambiental e gestão ambiental, e a interface existente entre eles, para então, adentrar 
na questão da descentralização das políticas ambientais e quais foram suas 
implicações para os municípios brasileiros na realização da gestão ambiental. O 
capítulo 2 se encerra com a indicação dos desafios e problemas inerentes à 
implementação das políticas ambientais no âmbito da descentralização. 

O capítulo 3 traz o detalhamento do percurso metodológico, esclarecendo o 
tipo de pesquisa, critérios de escolha dos sujeitos de pesquisa, o passo a passo na 
elaboração da entrevista semiestruturada para a coleta de dados em campo, e 
demais observações sobre a análise de conteúdo feita. Ainda neste capítulo, há uma 
caracterização geral da política ambiental sob análise, o PMVA, e descrição do perfil 
dos interlocutores entrevistados. Então, finalmente são demonstrados e discutidos 
os fatores condicionantes de eficácia que atuam como obstáculos à implementação 
do PMVA, categorizados deste modo: 1. Envolvimento e atuação dos atores locais; 
2. Concepção e gestão do programa pela SEMA/SP e; 3. Condições institucionais. 
Na sequência à conclusão do capítulo 3, estão as considerações finais e as 
recomendações ao PMVA. 

Por todo o exposto, este estudo é relevante por vários motivos. O primeiro 
deles é a crescente necessidade e a valorização de estudos de avaliação de 
políticas públicas. Em segundo lugar, é importante porque o PMVA é uma política 
ambiental, e neste caso, a problemática pública a ser enfrentada está relacionada 
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com a sustentabilidade e a gestão dos recursos ambientais, o que demanda políticas 
públicas efetivas que lidem com a questão. Por último, por seu ineditismo, acredita-
se que a avaliação da implementação pode contribuir com o aprimoramento do 
PMVA.  

 
. 
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CAPÍTULO 1 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICAS: FUNDAMENTAÇÃO 
TEÓRICA 
 
1.1 Políticas públicas: concepções e conceitos 
 

O ponto de partida para a compreensão do que vem a ser uma política 
pública, sobretudo em suas expressões mais atuais, é o entendimento prévio do 
termo “política”. Heidemann (2009) aponta quatro significações para o termo. A 
primeira delas, segundo o autor, tem origem na premissa clássica aristotélica “o 
homem é um animal político”, que evidencia a dimensão política do homem na 
condição de pessoa que vive e interage naturalmente em sociedade. Nesse sentido, 
a política é definida como a vida coletiva em sociedade e suas organizações 
(HEIDEMANN, 2009, p. 28), orientada pela busca da felicidade e do bem comum, 
sendo esses seus propósitos (PHILIPPI JR., 2004). 

O segundo significado da palavra política vincula-se à noção de “poder”. 
Segundo Rodrigues (2010, p. 15), poder é a capacidade que as pessoas possuem 
de influenciarem umas às outras. Na abordagem de Heidemann (2009, p. 29), 
política nada mais é que uma relação de poder, na qual indivíduos ou grupos com 
interesses distintos utilizam recursos variados para conquista-lo e mantê-lo. Para o 
autor “a conjuntura prevalece sobre a estrutura”. Essa afirmação exprime a 
suscetibilidade das instituições diante de disputas políticas por poder, as quais 
podem ser corrompidas ou comprometidas pela prevalência de interesses 
particulares ou conjunturais de grupos em oposição.  

A terceira acepção de política se refere à teoria política propriamente dita, ou 
seja, a ciência que estuda e sistematiza, nas palavras de Heidemann (2009, p. 29), 
“o fato político básico”, que de modo geral consiste nos processos de organização, 
regulamentação, gestão e controle tanto da vida em sociedade, como das estruturas 
político-administrativas do Estado (Heidemann, 2009). 

Por último, destaca-se a acepção do termo política que assume contornos 
mais operacionais. Neste caso, para Heidemann (2009, p. 29), a política pode ser 
entendida como “ações, práticas, diretrizes políticas, fundadas em leis e 
empreendidas como funções de Estado por um governo, para resolver questões 
gerais e específicas da sociedade”. Aqui o Estado assume posição mais atuante na 
sociedade, como idealizador e executor de políticas gerais ou setoriais 
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(HEIDEMANN, 2009). Trata-se, portanto, de uma dimensão mais concreta da 
política, que guarda relação com “orientações para a decisão e a ação” (SECCHI, 
2013, p. 1). É este sentido do termo “política” que dá embasamento à concepção de 
política pública adotada para os fins propostos neste trabalho. 

Na literatura explorada há uma grande diversidade de conceitos de políticas 
públicas cuja tônica é a dimensão operacional, à exemplo de Secchi (2013), 
Sorrentino (2005), Rodrigues (2010) e Heidemann (2009). A polissemia da 
expressão pode ser explicada pelos diferentes enfoques, recortes e contextos 
políticos e sociais atribuídos às políticas públicas (HEIDEMANN, 2009; 
RODRIGUES, 2010).  

Para Sorrentino et al (2005, p. 289) políticas públicas são “um conjunto de 
procedimentos formais e informais que expressam a relação de poder e se destinam 
à resolução pacífica de conflitos, assim como à construção e ao aprimoramento do 
bem comum”.  

Rodrigues (2010, p. 13) conceitua políticas públicas como sendo “o 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”. E complementa afirmando que as políticas públicas decorrem da 
atividade política, por meio de ações estratégicas cuja finalidade é implementar os 
objetivos por elas propostos.  

Heidemann (2009, p. 30) entende haver dois elementos essenciais em uma 
política pública: uma ação e uma intenção. Dessa forma, uma política pública não 
pode existir sem uma ação que materialize suas intenções. Em outras palavras, 
pode haver política sem uma intenção declarada, mas não pode haver política sem 
uma ação.  

Para Secchi (2013, p. 2) política pública “é uma diretriz elaborada para 
enfrentar um problema público”. Conforme definição do autor, a política pública 
pressupõe dois elementos fundamentais: uma intencionalidade pública e uma 
resposta a um problema público. 

Não obstante a variedade, não há melhor ou pior conceito de política 
pública. Os conceitos trazidos revelam, em comum, aspectos elementares que 
definem os contornos de uma política pública: a ação e a resolução de problemas 
públicos. Para o contexto deste estudo, o entendimento de Secchi (2013) sobre o 
que é uma política pública foi considerado o mais adequado.  
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A partir da perspectiva de que políticas públicas são, portanto, ações ou 
diretrizes voltadas para a solução de problemas públicos, depreende-se que seu 
planejamento e execução não são atividades ou atribuições exclusivas do Estado. 

Duas correntes teóricas buscam explicar quem são os atores1 competentes 
pela elaboração de uma política pública. A primeira, de abordagem estatista ou 
estadocêntrica, entende que as políticas públicas são de responsabilidade de atores 
estatais. A exclusividade estatal pode ser explicada por sua função de fazer leis e 
determinar seu cumprimento pela sociedade, assim como, pela percepção de que o 
Estado, na condição de ente hierarquicamente superior, deve conduzir a sociedade. 
(SECCHI, 2013, p. 2).  

A segunda corrente, de abordagem multicêntrica ou policêntrica, entende 
que além dos atores estatais, outros são responsáveis pela formulação de políticas 
públicas como, por exemplo, as organizações privadas, as organizações-não- 
governamentais, os organismos multilaterais e as redes de políticas públicas. O que 
define a política como pública não é o fato de ela ser emanada do Estado, mas o 
fato de que as problemáticas a serem enfrentadas são públicas (SECCHI, 2013, p. 
3). 

Todavia, os múltiplos conceitos e as abordagens explicativas sobre os 
formuladores não esclarecem por completo o que é política pública, pois esses 
conteúdos se limitam a indicar “o que são” e “quem as faz”. Para tanto, é necessário 
compreender as dimensões de uma política pública, dispostas no campo de análise 
das políticas públicas ou policy analysis. As dimensões das políticas públicas 
revelam o “como se estruturam” e “como são constituídas”. Frey (2000, p. 216) 
apresenta três dimensões do policy analysis: policy, polity e politics2.  

A dimensão polity diz respeito aos arranjos institucionais de uma política 
pública, referindo-se “à ordem do sistema político, delineada pelo sistema jurídico e 
à estrutura institucional do sistema político-administrativo”. A segunda dimensão, 
politics, diz respeito aos processos políticos de caráter conflituoso que ocorrem 
durante a formulação e implementação de uma política pública. Por fim, a dimensão 
policy trata dos “conteúdos concretos, isto é, à configuração dos programas 

                                                 
1 Secchi (2013) define os atores como os indivíduos, grupos ou instituições que desempenham um papel na arena 
política, e para os fins deste trabalho, aqueles envolvidos no ciclo das políticas públicas, à exemplo de 
formuladores e implementadores. 
2 Os nomes das dimensões foram mantidos em Inglês em virtude da precisão dos termos. 
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políticos, aos problemas técnicos, e ao conteúdo material das decisões políticas” 
(FREY, 2000, p. 216/217).  

Na abordagem do policy analysis situa-se outro elemento necessário à 
compreensão das políticas públicas, o policy cicle ou simplesmente ciclo das 
políticas. Esse ciclo subdivide uma política pública em fases correspondentes ao 
processo político-administrativo na resolução de um problema público (FREY, 2000, 
p. 226), visando estruturar e organizar em etapas sequenciais e complementares o 
todo de uma política pública, desde as razões que motivam sua formulação até seu 
término. De acordo com Dye (2009, p. 104), trata-se de um processo político no qual 
as etapas são atividades políticas.  

A literatura não estabelece consenso sobre quantas e quais fases compõem 
o ciclo das políticas públicas, sendo vários os autores que as descrevem, como Frey 
(2000), Dye (2009) e Secchi (2013). Frey (2000) afirma que as propostas têm em 
comum as fases de formulação, implementação e controle dos impactos das 
políticas, mas ressalva que para fins analíticos cabe uma subdivisão mais refinada. 
Segundo o autor, o ciclo das políticas pode ser representado da seguinte forma: 
percepção e definição de problemas; agenda setting; elaboração de programas e 
decisão; implementação de políticas; avaliação de políticas e eventual correção da 
ação. 

Secchi (2013, p. 43), por sua vez, propõe a subdivisão do ciclo das políticas 
públicas em sete fases, sendo elas: identificação do problema; formação da agenda; 
formulação de alternativas; tomada de decisão; implementação; avaliação; extinção. 
Não há discrepâncias conceituais entre as subdivisões apontadas pelos autores 
citados, sendo o contraste mais significativo a quantidade de fases e a terminologia 
de cada uma delas.  

Segundo a proposta de Secchi (2013), a primeira etapa do ciclo das políticas 
públicas é a identificação do problema. Nessa etapa reconhece-se o problema 
público sobre o qual a política pública deverá atuar, e que durante a implantação3 
deverá ser solucionado ou controlado (SECCHI, 2013, p. 44). Para Dye (2009, p. 
104), identificar os problemas significa revelar as demandas públicas para a ação 
governamental. Sendo assim, problemas públicos representam a discrepância 
                                                 
3 Apesar de utilizadas como sinônimos, as palavras implementação e implantação tem significados diferentes. 
Neste trabalho, a palavra implantação é usada para designar a instituição de uma política pública, em todas as 
suas fases, ao passo que a implementação se refere à execução. 
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existente entre a realidade concreta e a realidade considerada ideal, e por esta 
razão têm origem, motivação e duração variados. (SECCHI, 2013, p. 44).  

A existência de um problema público por si só pode não motivar a 
elaboração de uma política pública. A condição prévia para que isso ocorra é a 
inclusão do tema na formação da agenda, que é a segunda etapa do ciclo da 
política. A agenda estabelece prioridade aos problemas identificados, que a 
depender do grau de relevância para a sociedade, poderão ser objeto, ou não, de 
uma política pública (SECCHI, 2013, p. 46). Frey (2000, p. 227) chama essa fase de 
agenda setting, na qual um tema pode ser incluído, excluído ou adiado na pauta 
política. A dinamicidade com que problemas entram e saem constantemente das 
agendas se dá em função da disponibilidade de recursos humanos, materiais e 
financeiros, além de tempo, vontade política e pressão social (SECCHI, 2013, p. 46). 

Quando o problema passa a integrar a agenda, inaugura-se a fase de 
formulação de alternativas. Ela consiste na proposição dos objetivos e estratégias 
mais apropriados para resolver o problema público. Quanto mais claros e precisos 
forem, mais concreta e factível será a política pública. Os objetivos são o que se 
espera da política em termos de resultados, o que se pretende alcançar com a sua 
implantação. Já as estratégias dizem respeito aos meios para atingir os objetivos. 
Os objetivos, por conseguinte, é que orientam a seleção das estratégias a serem 
adotadas (SECCHI, 2013, p. 48/49). 

A quarta fase do ciclo é tomada de decisão, que equivale à deliberação dos 
objetivos e estratégias formulados. A tomada de decisão também envolve outras 
operações, como a constituição de arranjos político-institucionais, apoio político e 
interesse dos atores envolvidos para que a política ganhe legitimidade e possa ser 
implementada (SECCHI, 2013, p. 51). Para Dye, esta é a fase de legitimar políticas, 
pois envolve a seleção de propostas, a articulação de apoio político e transformação 
em lei (2009, p. 104). Frey (2000, p. 227/228) complementa esclarecendo que:   

 
Normalmente precedem ao ato de decisão propriamente dito 
processos de conflito e de acordo envolvendo pelo menos os atores mais influentes na política e na administração. Em geral, a instância 
de decisão responsável decide sobre um “programa de compromisso” negociado já antecipadamente entre os atores políticos mais relevantes. Decisões “verdadeiras”, isto é, escolhas 
entre várias alternativas de ação, são raras exceções nesta fase do ciclo político.  
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O autor chama a atenção para o momento que antecede a tomada de 
decisão, que compreende os conflitos político-institucionais e a negociação entre os 
atores responsáveis, evidenciando a dimensão processual (politics) do policy 
analysis e sua influência determinante no processo de elaboração de uma política 
pública. 

A fase seguinte é a implementação da política pública. Em termos gerais, a 
implementação é a execução da política pública pelo ente competente, 
relacionamento os seus objetivos com as soluções ou alternativas estrategicamente 
escolhidas nas fases de formulação e tomada de decisão (SECCHI, 2013). É o 
momento em que a intenção é convertida em ações, as quais serão medidas pela 
concretude e impactos produzido pela política pública. A implementação também 
envolve a organização administrativa dos recursos disponíveis para executar as 
ações previstas, como pessoas, recursos materiais, tempo, verbas, comunicação, 
entre outros (RODRIGUES, 2010, p. 51). 

A sexta fase é a da avaliação. Avaliar uma política pública significa examinar 
seu desempenho, para conhecê-la melhor, entender seus processos e verificar se o 
problema público que motivou sua elaboração foi mitigado, controlado ou 
solucionado, e em quais níveis e proporções (SECCHI, 2013, p. 62/63). Belloni et al 
(2000), acreditam que a avaliação é “um processo sistemático de análise de uma 
atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma contextualizada, todas 
as suas dimensões, com vistas a estimular o seu aperfeiçoamento”. De forma mais 
simples, avaliar é medir os resultados de uma política pública. A avaliação envolve 
ainda o estudo dos programas, seu impacto com relação aos beneficiários e outros 
grupos e a proposição de modificações na política (DYE, 2009, p. 104). 

A extinção da política pública é a última fase do ciclo. Trata-se do fim da 
política, ou ainda, do fechamento do ciclo, que pode se dar em virtude da resolução 
do problema, da ineficácia da política proposta para solucionar o problema e da 
perda da importância e consequente saída do problema da agenda, ainda que ele 
não tenha sido resolvido (SECCHI, 2013, p. 67). 

Dye (2009, p. 104), como esclarecido anteriormente, refere-se ao policy cicle 
como um processo político, e esse como um conjunto de atividades políticas, no 
qual se verifica um “padrão” de processo de elaboração de uma política pública, 
esquematizado pelo autor da seguinte forma: 
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        Quadro 1. Esquema geral do processo político-administrativo da política pública 
Atividades políticas/etapas Competências 

 
Identificar problemas Tornar manifestas as demandas 

para a ação governamental 
Montar agenda para deliberação Escolher as questões a serem 

decididas e os problemas a serem 
tratados 
 

Formular propostas de política Desenvolver propostas de políticas 
para resolver as questões e os 
problemas 
 

Legitimar políticas Solucionar uma proposta, articular 
apoio política para ela e transformá-
la em lei 
 

Implementar políticas Organizar burocracias, prestar 
serviços ou prover pagamentos, 
criar impostos 
 

Avaliar políticas Estudar os programas, relatar os outputs dos programas 
governamentais, avaliar os 
impactos dos programas sobre os 
grupos-alvos outros grupos e 
propor mudanças e ajustes 
 

         Fonte. Extraído de Dye (2009)  
Obviamente, as categorizações propostas pelos autores citados, apesar das 

sutis diferenças entre elas, representam um esquema de visualização e 
interpretação que, de acordo com Secchi (2013, p. 43), tem a finalidade de organizar 
a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. Além do 
mais, a divisão do policy cicle possui valor heurístico, ao passo que distingue 
competências e atribuições próprias de cada fase, estabelecendo minimamente um 
sentido analítico para cada uma. Contudo, não se pode perder de vista que o ciclo 
de uma política pública não reflete a realidade da implantação, usualmente muito 
mais complicada do que se consegue teorizar e prever, notadamente a fase de 
implementação, cujos meandros são descritos nos tópicos seguintes.  
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1.2 A implementação de políticas públicas 
 

Os estudos sobre a fase de implementação das políticas públicas foram 
inaugurados e ganharam notoriedade com a publicação, no ano de 1973, da obra 
Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland, de 
Jeffrey L. Pressman e Aaron B. Wildavsky. Traduzido para o português, significa o 
seguinte: Implementação: como grandes expectativas em Washington são frustradas 
em Oakland.  

Não por acaso, o título dá pistas sobre um dos principais dilemas acerca da 
implementação de políticas públicas, que persiste na atualidade: a distância 
existente entre a formulação e a implementação de uma política pública. A distância 
é representada pelos problemas de natureza diversa que podem interferir no 
percurso de execução da política pública com relação ao que foi originalmente 
planejado. Daí o porquê de se falar em frustação. Neste contexto é que se indagam 
as razões de sucesso, insucesso ou êxito limitado de uma política pública quanto 
aos resultados desejados. São essas circunstâncias da implementação que se 
busca compreender neste tópico. 

Tradicionalmente, a implementação consiste em uma das fases do policy 
cicle. Tanto quanto o termo “políticas públicas”, a implementação também comporta 
conceitos diversos. Secchi (2013, p. 57) afirma que “a fase de implementação é 
aquela em que a administração pública reveste-se de sua função precípua: executar 
as políticas públicas”.  

Rua (2013, p. 4) aponta que “a implementação pode ser compreendida como 
um conjunto de decisões e de ações realizadas por grupos ou indivíduos, de 
natureza pública ou privada, as quais são direcionadas para a consecução dos 
objetivos estabelecidos mediante decisões precedentes sobre políticas públicas”. 
Wu et al (2014, p. 97) afirmam que “a implementação ocorre na fase do processo de 
políticas públicas em que as decisões de política pública se traduzem em ações”.  

O elemento comum que se destaca nas definições apresentadas é a 
execução, o que indica, em primeira análise, que implementar uma política pública é 
executar, colocar em prática, realizar o conjunto de ações estabelecidas durante a 
formulação e a tomada de decisões para que seus objetivos sejam efetivamente 
alcançados. Trata-se, portanto, de transformar a intenção em ação, o esperado em 



    24 
 

resultado, ou melhor dizendo, fazer a política “sair do papel”, pois sem 
implementação não haveria política pública (RUA, 2013, p. 4). 

No entanto, a implementação de uma política pública não deve ser 
entendida somente como o ato de executá-la. Primeiramente, porque corre-se o 
risco de reduzi-la a um processo mecânico, no qual implementadores apenas 
cumprem as decisões tomadas na e pela instância formuladora. Segundo, porque as 
condições em que se desenvolve a implementação são variadas e complexas, o que 
por si só exclui o caráter meramente executório da política pública. 

Rua (2013, p. 5), citando Bernardo Kliksberg (1994), chama atenção para a 
existência de “um conjunto de entendimentos tácitos” no meio acadêmico, 
especialmente o latino-americano, segundo os quais a implementação: a) é 
automática por ser uma expressão da autoridade pública, formalizada em leis; b) 
consiste exclusivamente na execução de decisões já tomadas; c) corresponde a 
procedimentos de natureza técnica e despolitizada e; d) corresponde ao 
cumprimento de comandos superiores pelos burocratas, não havendo espaço para 
inovações. Mas tais conclusões não se verificam e destoam, em muito, do que 
ocorre na realidade. 

A começar pelo fato de que a implementação, muito embora destacada 
como uma fase do policy cicle, é um processo. Isso quer dizer que, à medida que a 
implementação acontece, sofre influência de elementos de outras fases da política 
pública (WU ET AL, 2014). Além da execução de ações, a implementação pode 
ensejar a tomada de novas decisões, que em tese seria uma atribuição exclusiva de 
fases anteriores do ciclo. O motivo seria o caráter mais genérico e preliminar das 
decisões e arranjos institucionais definidos na fase de formulação. Deste modo, a 
tomada de decisões prossegue durante a implementação (RUA, 2013, p. 4). 

Por seu turno, a implementação também influi nas demais fases do policy 
cicle, podendo inclusive modificar a política pública. Arretche (2001, p. 47) explica 
essa possibilidade ao afirmar que “...a implementação efetiva, tal como se traduz 
para os diversos beneficiários, é sempre realizada com base nas referências que os 
implementadores de fato adotam para desempenhar suas funções”. Resta claro que 
as resoluções e medidas adotadas não ficam restritas a uma ou outra fase do policy 
cicle. Elas se influenciam mutuamente, revelando a não-linearidade do processo, de 
modo a redefinir e aperfeiçoar os objetivos e estratégias da política pública. 
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Outro aspecto a ser ressaltado é o de que a implementação não é 
automática. Geralmente, a política pública formulada oferece diretrizes macro sobre 
a implementação, não mais que isso. As particularidades e vicissitudes do processo 
são vivenciadas pelos responsáveis por implementá-la. Não há receita pronta e certa 
para a implementação e por vezes os implementadores aprendem à medida que 
atuam, por exemplo, a como mobilizar e envolver outros atores e instituições, 
recursos e beneficiários e etc. (RUA, 2013, p. 5). Como a política pública estabelece 
um conjunto limitado de ações e decisões, isso confere aos implementadores um 
certo nível de discricionariedade para implementá-la (SILVA E MELO, 2000, p. 10).  

Também é durante a implementação que os limites e falhas de outras etapas 
da política pública, como as de formulação e tomada de decisões, se tornam 
evidentes e problemáticas. Falta de clareza dos objetivos, ambiguidades, estratégias 
mal definidas podem comprometer os resultados pretendidos pela política. Uma das 
razões para tanto é que falta aos formuladores conhecimento e informação acerca 
da realidade sobre a qual se pretende interferir. A política pública é elaborada a 
partir de informações imperfeitas, incompletas e suposições sobre a realidade 
(ARRETCHE, 2001, p. 50). Segundo Arretche (2001, p. 50): 

 Por estas razões, desenhos de programas não são peças 
inteiramente coesas e ajustadas. Nestas circunstâncias, é possível que algumas das especificações do programa possam operar, no 
plano local, de modo contrário aos objetivos do programa. Isto significa que a metodologia proposta produz, no plano local, implicações contrárias às originalmente previstas, dado o fato de que 
desenho do programa é formulado em condições de razoável incerteza, com base nos efeitos esperados de uma dada estratégia 
de operação.   

Silva e Melo (2000, p. 9/10) sugerem quatro espécies de limitações 
enfrentadas pelos formuladores de políticas públicas, referentes: a) à falta de 
conhecimento do objeto da intervenção; b) à complexidade dos fenômenos sociais; 
c) ao desconhecimento das disciplinas sociais sobre a sociedade e; d) à falta de 
tempo e recursos.  

Outro ponto a ser destacado na conjuntura de implementação é o viés 
político. Implementar uma política pública envolve interesses e ambições de 
diferentes atores, órgãos e instituições, nas esferas municipal, estadual e federal de 
governo, na disputa por poder, controle e recursos. Neste sentido, a implementação 
se torna uma “queda de braços” entre o lado político e o lado administrativo do 
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Estado, o que demanda discussões e negociações que garantam a continuidade do 
processo de implantação da política pública (WU ET AL, 2014, p. 100/101).  

Por conseguinte, verifica-se que a implementação de uma política pública 
está condicionada à existência de apoio político dos atores envolvidos, bem como, à 
capacidade burocrática e analítica dos mesmos. Logo, quanto maior o apoio, mais 
propício é o ambiente de implementação da política (WU ET AL, 2014, p. 103). O 
autor ainda faz menção ao ritmo das mudanças do ambiente político e econômico no 
qual os atores - formuladores e implementadores - estão inseridos, como fator a ser 
observado na implementação. O modo como se relacionam ambiente e ritmo de 
mudanças externas determinam condições mais ou menos favoráveis à 
implementação da política pública (WU ET AL, 2014, p. 103/104). 

Por outro lado, o aspecto político revela a implementação como uma forma 
de governança em rede, pela exigência de articulação e cooperação entre vários 
atores, o que é crucial para o desenvolvimento do processo. Nas palavras de Wu et 
al (2014, p. 105): 

 
Em condições mais favoráveis, coordenadores de implementação de políticas públicas podem ter mais oportunidades para construir capacidades de rede, que vão facilitar abordagens integradas, e para 
identificar e construir fortes alianças de apoio à formulação de políticas integradas em uma determinada área temática. [...] Onde o 
ambiente político e de política é mais estável, construir pontes para uma grande variedade de potenciais parceiros e centrar-se na capacidade geral de rede pode ser a estratégia de implementação 
mais importante.  

Silva e Melo (2000, p. 12) realçam a natureza estratégica das redes de 
implementação, explicando que: 

 
O conceito de redes de implementação é particularmente apropriado 
para capturar o fato de que as políticas públicas são implementadas fundamentalmente através de redes de agentes públicos e, cada vez mais frequentemente, também por agentes não governamentais. A 
implementação quase nunca está a cargo de um agente apenas e não ocorre no âmbito de uma organização apenas, mas de um 
campo interorganizacional.  

Por fim, a implementação das políticas públicas guarda estrita relação com a 
descentralização do Estado (WU ET AL, 2014, p. 106). A transferência da autoridade 
administrativa e do poder de decisão às instâncias locais, aumenta 
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significativamente as atribuições e competências dos atores locais na 
implementação de políticas públicas. Para os autores, o grau e o modo como ocorre 
a descentralização pode afetar a forma como as políticas públicas são implantadas, 
quanto à tomada de decisões, a mobilização de recursos e o comportamento dos 
atores durante a implementação.  

As considerações apresentadas sobre as especificidades e a conjuntura de 
implementação das políticas públicas cumprem essencialmente três finalidades. A 
primeira é desconstruir a ideia geral de que a implementação é a fase do policy cicle 
na qual a política está “pronta e acabada”, bastando executar as ações para 
solucionar o problema público. Ao contrário, o que se verifica é que a implementação 
é um momento bastante vulnerável do policy cicle, suscetível a problemas variados 
e complexos, onde a política pública é colocada “à prova” quanto à eficácia, 
eficiência e efetividade. 

A segunda finalidade é situar a implementação como uma das fases mais 
importantes, se não a mais, do policy cicle, visto que o êxito da política, ou seja, o 
quanto a política é capaz de solucionar ou mitigar o problema público, é 
necessariamente medido durante ou após a implementação. Não é possível afirmar 
se uma política “deu certo” ou não, atingiu os resultados esperados ou não, antes de 
ser implementada.  

Por último, dada à complexidade da implementação, ela ganha dimensão no 
campo analítico das políticas públicas. É através da avaliação que as principais 
dificuldades e problemas da implementação são desveladas, diminuindo a distância 
que a separa da formulação e possibilitando as readequações necessárias da 
política pública. É a partir deste ponto que o objeto deste trabalho, a avaliação de 
fatores da implementação do PMVA, passa a ter seus contornos mais definidos. 

  
1.3 A avaliação da fase de implementação 
 

A avaliação é classificada como uma fase do policy cicle, geralmente a 
última, o que dá a entender que ela só ocorre após a implementação da política 
pública. Entretanto, a avaliação se aplica a todas as demais fases do ciclo, 
constituindo-se como o campo de estudo mais vasto das políticas públicas. Nele se 
inserem questões analíticas essenciais e balizadoras do estudo das políticas 
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públicas: o que é avaliar, por que avaliar, o que avaliar e como avaliar. Neste tópico, 
essas indagações também são feitas para a implementação das políticas públicas.  

Inicialmente, se busca responder o que é avaliação e porque políticas 
públicas são avaliadas. Para Cavalcanti (2007, p. 2), a avaliação se constitui como 
um instrumento e como um mecanismo de gestão. Como instrumento, a avaliação 
investiga a viabilidade das políticas visando a eventual reformulação dos seus 
objetivos, propostas e estratégias. Enquanto mecanismo de gestão, ela se 
encarrega de fornecer aos atores das políticas públicas, informações e subsídios 
extraídos da realidade que se pretende interferir, que vão orientar as decisões a 
serem tomadas, poupando-lhes tempo e recursos.  

Para Secchi (2013, p. 63) é durante a avaliação que a implementação e o 
desempenho das políticas são examinados, a fim de se conhecer “o estado da 
política e o nível de redução do problema que a gerou. É o momento chave para a 
produção de feedback sobre as fases antecedentes”. Ala-Harja e Helgason (2000, p. 
5) entendem que a avaliação de uma política pública tem por finalidade contribuir 
com a melhoria dos processos de tomada de decisão pelos gestores, objetivando o 
aperfeiçoamento da concepção de programas e sua implementação.  

Segundo as conceituações de Cavalcanti (2007), Secchi (2013) e Ala-Harja 
e Helgason (2000), a avaliação se mostra indispensável para o planejamento e 
aperfeiçoamento das políticas públicas. No entanto, a razão de se avaliar uma 
política pública vai além desse aspecto. Além de aprimorar políticas, a avaliação 
presta contas à sociedade da atuação do Estado enquanto instituição responsável 
pela resolução de problemas públicos (CAVALCANTI, 2007, p. 2/3). Ou seja, a 
avaliação avalia o próprio Estado e sua capacidade de gerenciar as questões 
públicas, o que também implica em um maior controle social à medida o Estado 
passa a ser exigido pela qualidade das políticas públicas instituídas. 

Draibe (2001, p. 17/18) também esclarece que a avaliação de políticas 
públicas possui dois objetivos distintos e integrados. Os “objetivos do 
conhecimento”, segundo os quais as políticas públicas são avaliadas para que 
conheçam suas condições, meios, resultados e impactos e as relações que se 
estabelecem entre esses fatores. A autora nomeia a produção de conhecimentos 
sobre a avaliação de políticas de “pesquisa de avaliação”. E os “objetivos de 
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verificação de eficácia, eficiência e accountability4” das ações desenvolvidas pela 
política. Os conceitos de eficácia e eficiência serão explorados mais adiante. 

As questões sobre o que e como avaliar uma política pública surgem no 
contexto dos tipos e critérios de avaliação, que são basicamente definidos em razão 
do momento em que se realiza a avaliação, do conteúdo, do funcionamento e dos 
resultados da política pública. Há inúmeras tipologias de avaliação à disposição dos 
avaliadores, e por isso não é possível abordar todas elas. Assim, para este trabalho 
foram contempladas as classificações de Draibe (2001) e Belloni et al (2000). 

A avaliação pode ser agrupada a partir de critérios distintos, quais sejam, a 
concepção da avaliação e os objetivos pretendidos, o momento em que a avaliação 
é feita e, os sujeitos participantes. Quanto à concepção, diz respeito aos modos 
como a avaliação é idealizada e compreendida, por exemplo, como parâmetro de 
comparação entre o proposto e o realizado, ou seja, a comprovação do atendimento 
de objetivos e metas e, como instrumento de identificação de acertos e dificuldades 
visando o aprimoramento das políticas, entre outros (BELLONI ET AL, 2000). 

Com relação ao momento em que é realizada, a avaliação pode ser 
diagnóstica, processual e global. A avaliação diagnóstica é realizada antes da 
tomada de decisões ou da implementação da política, tanto para identificar metas e 
prioridades, quanto para estabelecer parâmetros posteriores de avaliação. Avaliação 
processual é aquela realizada durante a implementação da política, visando 
identificar seus pontos problemáticos. Já a avaliação global ocorre ao final da 
implementação, podendo focar na formulação ou na própria implementação 
(BELLONI ET AL, 2000).  

Quanto aos sujeitos envolvidos no processo de avaliação, Belloni et al 
(2000) propõe a seguinte classificação: avaliação interna, conduzida pelos sujeitos 
envolvidos diretamente nas ações sob avaliação; avaliação externa, conduzida por 
sujeitos externos e independentes da implantação da política pública; avaliação 
mista, que mescla sujeitos internos e externos e; avaliação participativa, da qual 
participam os beneficiários da política.  

Na visão de Draibe (2001, p. 19/20), as avaliações também podem ser 
classificadas de acordo com dois critérios mais enxutos: a dimensão temporal e a 
natureza. A dimensão temporal refere-se à relação entre a política a ser avaliada e a 
                                                 
4 A palavra accountability sem tradução literal para o português, pode designar responsabilidade, dever de 
prestar contas, transparência. 
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pesquisa de avaliação. Segundo esse critério, as avaliações podem ser ex ante ou 
ex post. Nas avaliações do tipo ex ante, avaliam-se as fases iniciais da política, que 
antecedem a implementação - a preparação e a formulação. O objetivo desta 
avaliação é elaborar diagnósticos que possam: 

 
Produzir orientações, parâmetros, indicadores que se incorporem ao 
projeto, melhorando seu desenho e suas estratégias metodológicas e de implementação; fixar um ponto de partida que permita comparação futura (linha de base ou tempo zero).   
  

Já nas avaliações do tipo ex post, a política pública é avaliada enquanto a 
implementação acontece ou depois que ela ocorreu. Os objetivos da avaliação ex 
post são “verificar os graus de eficiência e eficácia com que o programa está 
atendendo aos seus objetivos; avaliar a efetividade do programa, ou seja, seus 
resultados, impactos e efeitos” (DRAIBE, 2001, p. 19/20). 

As avaliações classificadas pelo critério natureza subdividem-se em 
avaliação de resultados e avaliação de processos. A avaliação de resultados 
investiga se os objetivos da política pública, da maneira como previsto, foram 
efetivamente alcançados. Nessa categoria avaliativa, distingue-se três espécies de 
resultados: os propriamente ditos, os impactos e os efeitos. Os resultados 
propriamente ditos se referem aos “produtos” previstos nas metas da política, 
relacionando-se diretamente com os objetivos. Os impactos refletem a efetividade 
das mudanças ocorridas sobre a realidade sob intervenção. Por fim, os efeitos dizem 
respeitos aos impactos indiretos causados pela política, esperados ou não (DRAIBE, 
p. 20). 

Quanto à avaliação de processos, ela lança sua análise sobre a estrutura da 
política, como ela está organizada e como se desenvolve (DRAIBE, 2001, p. 19/20), 
diferindo da avaliação de resultados porque seu foco é o processo, e não o resultado 
ou efetividade. Para Cavalcanti (2007, apud FARIA, 1996): 

 Assim, a avaliação de processos se constitui, basicamente em um 
instrumento que se preocupa em diagnosticar as possíveis falhas de um programa, no que diz respeito aos instrumentos, procedimentos, 
conteúdos e métodos, adequação ao público-alvo, visando o seu aperfeiçoamento, através da interferência direcionada para os seus aspectos intrínsecos. Esta modalidade de avaliação tem por objetivo 
“fazer as coisas certas”.   
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Ultrapassados os referenciais sobre a classificação dos tipos de avaliação, 
se faz necessária a internalização de outros conceitos de especial importância para 
o campo da avaliação de políticas públicas: eficiência, efetividade e eficácia. 

Utiliza-se a palavra eficiência para indicar a relação custo/benefício para o 
alcance dos objetivos de uma política pública. De forma mais clara, significa a 
otimização dos recursos disponíveis a fim de se atingir os melhores resultados 
possíveis (CAVALCANTI, 2007, p. 9). Ou ainda pode designar a distância e a 
relação entre o que foi previsto e o que foi realizado pela política pública (BELLONI 
ET AL 2003). A eficiência para Draibe (2001, p. 35) “diz respeito às quantidades de 
um programa, examinadas sob os parâmetros técnicos, de tempo e de custos”. A 
avaliação da eficiência é o meio para investigar quanto se gastou de recursos 
(materiais, financeiros e humanos) em determinado período de tempo, para atingir 
as metas previstas pela política pública. 

A efetividade tem em perspectiva a relação entre objetivos e metas da 
política e seus resultados. Considera-se uma política pública efetiva quando os 
resultados, esperados ou não, foram alcançados (CAVALCANTI, 2007, p. 10/11). A 
efetividade é medida “pelas quantidades e níveis de qualidade com que realiza seus 
objetivos específicos, ou seja, as alterações que pretende provocar na realidade 
sobre a qual incide” (DRAIBE, 2001, p. 36). 

A eficácia é a medida do grau em que a política pública alcança seus 
objetivos e metas (COSTA E CASTANHAR, 2003, p. 973). Belloni et al (2000) 
entendem que: 

A eficácia corresponde ao resultado de um processo, entretanto, 
contempla também a orientação metodológica adotada e a atuação estabelecida na consecução de objetivos e metas, em um tempo 
determinado, tendo em vista o plano, o programa e ou o projeto originalmente proposto.  

Os conceitos de eficiência e eficácia são bastante semelhantes, mas 
definitivamente não possuem o mesmo significado. A eficiência implica na realização 
das ações utilizando-se menos tempo e menos recursos. Ao passo que a eficácia 
consiste em realizar as ações certas para chegar ao melhor resultado. Ambas 
devem estar presentes no horizonte da avaliação das políticas públicas, pois a 
efetividade - os resultados que as políticas públicas pretendem conforme seus 
objetivos e metas, dependem da eficiência e da eficácia com que foram 
implementadas. 
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Neste ponto da explanação, os referenciais teóricos sobre avaliação de 
políticas públicas encontram com o objeto da pesquisa: a avaliação dos fatores de 
eficácia na fase de implementação do Programa Município Verdeazul. O trabalho 
insere-se no campo da avaliação de processo - enquanto se propõe a investigar 
aspectos, de acordo com os objetivos da pesquisa, do processo de implementação 
do PMVA; e no campo da avaliação de eficácia - ao propor verificar quais fatores 
podem interferir na implementação do PMVA nos municípios da Bacia do Pardo. 

As considerações de Draibe (2001, p. 35) representam muito bem o universo 
deste estudo:  

A avaliação de eficácia é, por natureza, uma avalição de processo. A 
pergunta básica que estará respondendo o avaliador, ao medir a eficácia, pode ser assim formulada: quais são ou foram, na implementação, os fatores de ordem material e principalmente 
institucional que operaram como condicionantes positivos ou negativos dos programas?  

Draibe (2001, p. 30) complementa esclarecendo que: 
 A questão básica que norteia investigações dessa natureza é a de detectar os condicionamentos, nos planos dos processos, dos êxitos 
ou dos fracassos dos programas. É também a de saber se outras alternativas de processos garantiriam melhores resultados. Ou, 
inversamente, se os mesmos resultados poderiam ser alcançados com alternativas menos caras ou mais rápidas de processos ou sistemas.  

Portanto, a identificação dos fatores que interferem na implementação de 
uma política pública constitui umas das razões que motivam e justificam a avaliação 
dessa fase do policy cicle, corroborada pelo entendimento de Secchi (2013, p. 56): 

 
A importância de estudar a fase de implementação está na 
possibilidade de visualizar, por meio de esquemas analíticos mais estruturados, os obstáculos e as falhas que costumam acometer essa fase do processo nas diversas áreas de políticas públicas 
(saúde, educação, habitação, saneamento, políticas de gestão etc.). Mais do que isso, estudar a fase de implementação também significa 
visualizar erros anteriores à tomada de decisão, a fim de detectar problemas mal formulados, objetivos mal traçados, otimismos exagerados.  

Por certo, a avaliação traz valiosas contribuições ao campo das políticas 
públicas ao desvendar os problemas típicos da implementação. Afinal, a eles são a 
razão do sucesso ou do fracasso da implementação, logo, da própria política 
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pública. Sendo certo que, a detecção de problemas possibilita que formuladores e 
implementadores conheçam mais a fundo a realidade sobre a qual planejam intervir, 
para fundamentar políticas verdadeiramente capazes de solucionar as demandas 
sociais.  

 
1.4 Enfoques analíticos da implementação 
 

A natureza e a origem dos problemas que interferem na implementação de 
políticas públicas podem ser compreendidos a partir de enfoques analíticos que se 
propõem a explicá-la: o modelo top down e o modelo bottom up. Em linhas gerais, o 
modelo top down dá ênfase à instância político-decisória das políticas públicas. O 
modelo bottom up se detém aos aspectos relacionados à implementação no 
contexto onde ela ocorre. 

O modelo top down parte da premissa de que políticas públicas possuem 
uma clara divisão entre a instância político-decisória, responsável pela tomada de 
decisão e formulação, e a instância administrativa, responsável pela sua execução 
(SECCHI, 2013, p. 59). Esse modelo também é conhecido como “implementação 
programada” porque o ponto de partida da implementação são os formuladores 
responsáveis pela definição dos objetivos e estratégias de implementação, que 
deverão ser observados durante a execução (RUA, 2013, p. 6).  

De acordo com este modelo, quem define a política pública e a forma como 
ela deve ser estruturada e implementada, são os formuladores. Por essa razão a 
efetividade da implementação depende do rigor com que ela é formulada. Isso 
explica porque a análise neste caso é centrada nas normas estruturadoras da 
implementação e nas lacunas dela decorrentes. Eventuais problemas de 
implementação seriam resultado de normas mal elaboradas, logo, de 
responsabilidade dos formuladores da política (LIMA E D´ASCENZI, 2013, p. 4) 

Nesta hipótese, os formuladores devem seguir orientações para limitar a 
margem de erro da implementação, que de acordo com Rua (2013, p. 9), se 
resumem em: a) “a natureza da política não deve admitir ambiguidades”, o que 
significa que os objetivos e estratégias devem ser claros para não gerar 
interpretações equivocas; b) “na estrutura de implementação da política, os elos da 
cadeia devem ser mínimos”, ou seja, a quantidade de atores envolvidos na 
implementação deve ser reduzida somente aos essenciais e indispensáveis; c) 
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“deve-se prevenir (evitar ou impedir) interferências externas na execução da 
política”, a fim de evitar conflitos que possam comprometer a implementação e; d) 
“deve haver controle administrativo sobre os atores abrangidos na implementação”, 
por meio da limitação da atuação dos implementadores. 

Com efeito, a discricionariedade dos implementadores é uma questão 
central no modelo top down para os formuladores. Controlar, limitar e regular a 
forma como atuam os implementadores pode minimizar os desvios da 
implementação face ao que foi originalmente formulado. Essa visão representa a 
estratégia de “lavar as mãos” com relação aos problemas da implementação. A má-
implementação da política se daria por responsabilidade dos implementadores, que 
não seguiram as normas previstas (SECCHI, 2013, p. 60). 

A abordagem proposta pelo modelo top down, muito embora centrada em 
aspectos da formulação de políticas públicas, não foi capaz de superar os problemas 
decorrentes da implementação. O motivo mais significativo foi a desconsideração 
das condições locais e da influência dos implementadores no processo. Como 
anteriormente demonstrado, a implementação modifica as políticas públicas 
(ARRETCHE, 2001, p. 46). Logo, uma avaliação fidedigna da implementação não 
deve ignorar esse fato. 

O modelo bottom up, por sua vez, presume que os atores locais são os 
verdadeiros agentes da implementação das políticas públicas, em razão do 
conhecimento que eles possuem do contexto. O implementador detém o 
conhecimento da dinâmica local e participa da discussão do problema e do 
estabelecimento de soluções. É nessa lógica que a liberdade de atuação leva à 
remodelação da política (SECCHI, 2013, p. 60).  

A implementação, pela abordagem bottom up, é um processo 
descentralizado, centrado na atuação dos implementadores, possuidores de 
liberdade para ajustá-la e alterar seus objetivos e estratégias. A análise, neste caso, 
se atém aos fatores sobre os quais formuladores tem influência mediata, como 
capacidade de resolver problemas e as relações de negociação entre os 
implementadores em diferentes instâncias (LIMA E D´ASCENZI, 2013, p. 7).  

Rua (2013, p. 13) também ressalta que: 
 

“Essa perspectiva reconhece o poder dos atores da sociedade e a 
própria sociedade civil ao defender a hipótese de que ela, de modo 
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isolado, é capaz de cooperar, bem como encontrar soluções para os seus problemas”. 
  As características de cada modelo podem ser visualizadas e comparadas no 

Quadro 2. 
 

       Quadro 2. Características dos modelos top down e bottom up 
 Top down Bottom up 
Estratégia de pesquisa Parte das decisões políticas para a execução administrativa Parte dos burocratas individuais para as redes 

administrativas 
Objetivo da análise Fazer previsões e oferecer recomendações políticas Descrever e explicar a implementação 
Modelo de processo 
político 

Composto por estágios ou fases em um ciclo Não há estágios diferenciados, há uma fusão 
dos diversos momentos 

Caráter do 
processo de implementação 

Direção hierárquica Resolução de problemas 
descentralizada 

Modelo de democracia 
subjacente 

Elitista Participativa 

        Fonte. Extraído de Rua (2013), adaptado de Pulzl e Treib (2007)  
Tanto o modelo top down quanto o bottom up tentam explicar a 

implementação, por enfoques completamente diferentes, para aperfeiçoá-la, o que 
lhes garante méritos. No entanto, algumas limitações são constatadas. O modelo top 
down é bem-intencionado no que tange à formulação de políticas menos ambíguas. 
Mesmo com objetivos e estratégias claras, a implementação da política encontra 
resistência nos atores que não conhecem seu papel de implementadores. Também 
não é possível prever as condições institucionais em que ocorre a implementação, 
tampouco controlar, a partir da instância político-decisória, o conjunto de 
implementadores envolvidos no processo (RUA, 2013, p. 17). 

Quanto ao modelo bottom up, os problemas residem na relação entre 
objetivos e resultados da política. Geralmente os ambientes de implementação são 
de grande complexidade, e os objetivos, ainda que fielmente executados pelos 
implementadores, podem não atingir os resultados pretendidos. Soma-se a isso a 
dificuldade em esclarecer a realidade da implementação, ao ignorar o fato de que 
muitas políticas públicas dependem de decisões políticas e estruturantes tomadas 
no topo antes de serem implementadas (RUA, 2013, p. 18).  
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Além dos modelos top down e bottom up, existem outros enfoques analíticos 
das políticas públicas. À despeito da diversidade, majoritariamente encontrada na 
literatura internacional sobre implementação de políticas públicas, este trabalho 
considera relevante o enfoque de Draibe (2001), no qual a autora propõe um modelo 
teórico, no qual são identificados os sistemas ou subprocessos da implementação, 
compondo o que ela nomeia de “anatomia do processo geral de implementação”, 
cuja especificação é apresentada no Quadro 3. 

 
   Quadro 3. Dimensões e elementos de análise do processo de políticas públicas 

Dimensões de análise do processo da 
Política Pública  

Elementos e variáveis de análise 

Subsistema gerencial e decisório Refere-se à hierarquia, graus de centralização/descentralização e autonomia/dependência do sistema 
gerencial e decisório.   

Processo de informação e divulgação (comunicação) Refere-se à mínima divulgação e circulação de informações entre 
beneficiários e implementadores.   

Processo de seleção Refere-se ao tipo de seleção de implementadores e beneficiários.   
Processo de capacitação Refere-se à capacidade dos implementadores para o cumprimento de 

tarefas na implementação.   
Subsistema logístico e operacional Refere-se aos recursos, e sua suficiência para a implementação do programa com 

relação aos objetivos propostos.   
Sistemas internos de monitoramento e avaliação Refere-se ao monitoramento, supervisão e avaliação da implementação pelos implementadores.  

    Fonte. Adaptado de Draibe (2001).  
 
Diferente dos modelos tradicionais apresentados - top down e bottom up, o 

modelo de subsistemas não tenta explicar a implementação a partir de 
condicionantes referentes às decisões políticas ou ao contexto e atuação dos 
implementadores. Trata-se de um modelo analítico que permite a realização de uma 
investigação sobre os elementos, particularidades e problemas que envolvem a 
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implementação de uma política pública, ao lançar o olhar sobre os processos 
intrínsecos que a sustentam.  

 
1.5 Problemas de implementação de políticas públicas 
 

No entendimento de Silva e Melo (2000, p. 3): 
 

As vicissitudes da implementação de programas governamentais têm 
sido entendidas como uma das dimensões cruciais - senão a variável central - para a explicação do insucesso dos governos em atingir os objetivos estabelecidos no desenho das políticas públicas. A 
implementação revelou-se, portanto, o “elo perdido” nas discussões sobre eficiência e eficácia da ação governamental. Como 
amplamente discutido, problemas não antecipados que surgem durante a implementação podem representar obstáculos instransponíveis, os quais por sua vez, podem levar as agências 
responsáveis a descontinuá-los.  

Em um cenário ideal, não existiriam problemas ou obstáculos na 
implementação de uma política pública, pois eles já teriam sido previstos, avaliados 
e controlados no momento da formulação. Contudo, o que ocorre na realidade, por 
ocasião da implementação da política pública, corre à margem da suposição de que 
esse é um processo isento de interferências e que os formuladores são detentores 
plenos da capacidade de antevê-las e, sobretudo, evitá-las. 

Mesmo diante de condições favoráveis, como um maior rigor na formulação 
e implementadores previamente preparados para lidar com adversidades, a 
implementação pode desviar do traçado idealizado pelos seus formuladores. Como 
discutido no tópico 1.2 deste Capítulo, a implementação está atrelada a uma 
variedade de aspectos, como o fato de ela ser um processo que influencia outras 
fases e modifica as políticas públicas; evidenciar as falhas e limites da etapa de 
tomada de decisão e de formulação; envolver muitos atores, órgãos e instituições, 
com interesses e ambições distintas e; envolver negociações e questões políticas; 
entre outros.  

Diante desta complexidade, aumenta a probabilidade de a implementação 
constituir verdadeiro fracasso em virtude de problemas típicos relacionados aos 
aspectos citados. Wu el al (2014, p. 108/109) apontam categorias gerais de 
problemas que impedem a implementação. A primeira delas refere-se à missão, 
segundo a qual estratégias de ação mal concebidas ou metas muito vagas 
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comprometem à operacionalidade da política. A segunda categoria diz respeito à 
falta de apoio burocrático e político adequado, pelo qual atores, órgãos e instituições 
podem boicotar a implementação por desconhecer a política ou mesmo discordar 
dela. Por último, a categoria faz menção à capacidade operacional, que é base da 
implementação e designam os recursos financeiros e humanos, os procedimentos e 
disposições que sustentam a política pública.  

 
    Quadro 4: Problemas de implementação 
 

 
 
 
 
 
                  
   
  
   
                                  Fonte. Adaptado de Wu et al (2014) 
  

Silva e Melo (2000, p. 10) também apontam os problemas mais relevantes 
para a implementação de políticas públicas: 

 
a) conflitos de coordenação e cooperação intergovernamentais; b) ambiguidade dos objetivos da policy; 
c) ambiguidades, brechas e omissões legais; d) conflitos interjurisdicionais entre órgãos e entidades ou conflitos 
interorganizacionais; e) limitação de recursos; f) escassez de informações sobre a policy e; 
g) “viabilidade política” da policy, pois a opinião pública ou grupos dominantes da sociedade podem oferecer obstáculos à execução de 
uma ação.   Os problemas destacados por autores como Wu et al (2014) e Silva e Melo 

(2000) compõem o universo de variáveis a que está exposta a implementação de 

Categorias de problemas de implementação  
Barreiras políticas  Autorização lenta, fraco apoio político, oposição burocrática, 

fracos incentivos ao implementador 
 

Barreiras de competência 
analítica  

Missões vagas ou múltiplas, má 
concepção, mudanças de prioridades, viabilidade desigual  

Barreiras de capacidade operacional 
 

Limitações de fundos, má estrutura de gestão ou 
capacidade de coordenação de rede, falta de clareza nos planos 
operacionais  
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uma política pública. Em maior ou menor intensidade e frequência eles impactam 
nos resultados, ou seja, na eficiência e na eficácia de uma política pública, 
reforçando a distância entre formulação e implementação, e levando formuladores e 
implementadores a modificar a própria política. 
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CAPÍTULO 2 POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS 
 
2.1 Política ambiental e gestão ambiental no Brasil 
 

Menções à existência de uma política ambiental no Brasil apontam como 
marcos históricos iniciais a Revolução de 1930 e a Constituição Federal de 1934. 
Esses eventos marcam, respectivamente, o fortalecimento do Estado e do caráter 
centralizador na tomada de decisões (CUNHA E GUERRA, 2003), e na esfera 
constitucional, a atribuição de competência privativa à União para legislar sobre os 
recursos naturais. A centralização da política ambiental perdura até meados de 
1980, quando, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, são instituídos 
mecanismos de descentralização e democratização da proteção e da gestão 
ambiental. 

Deste modo, Cunha e Guerra (2003, p. 46) indicam três momentos no 
percurso histórico da política ambiental brasileira, sendo o primeiro entre os anos de 
1930 e 1971. Esse período é assinalado pela construção de uma base de regulação 
dos usos dos recursos naturais, por meio da atuação de um estado centralizador, e 
em nível nacional. Vários estatutos legais foram criados nesta fase, como a 
promulgação em 1934 dos Códigos de Águas, de Minas e Florestal, em 1967 do 
Código de Pesca. No âmbito institucional, em 1958 foi criada a Fundação Brasileira 
para a Conservação da Natureza (FBCN) e em 1967 o Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF) (CUNHA E GUERRA, 2003). 

O segundo momento estabelece-se entre os anos de 1972 e 1987, com o 
intervencionismo estatal atingindo seu ápice. Aqui a política ambiental desenvolve-
se entremeada por duas forças em oposição. De um lado, no contexto brasileiro, as 
políticas modernizantes e de integração nacional propostas pelo regime militar, 
essencialmente voltadas para a construção de grandes obras de infraestrutura. E 
por outro, a pressão internacional do movimento ambientalista e de organismos 
financeiros cobrando providências do estado quanto à acelerada degradação dos 
recursos naturais (CUNHA E GUERRA, 2003).  

Na visão dos autores, em virtude desta cobrança, o governo militar foi 
obrigado a rever seus posicionamentos, no sentido de ajustar as políticas de 
desenvolvimento com a institucionalização da proteção ambiental. É nessa 
conjuntura que é criada em 1973 a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) e 
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promulgada, no início da década de 80, a Política Nacional do Meio Ambiente, que 
institui instrumentos de controle e mitigação da degradação ambiental, e estrutura o 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) (CUNHA E GUERRA, 2003). 

O terceiro e último período das políticas ambientais inicia-se em 1988, com a 
promulgação da Constituição Federal (CF), e estende-se aos dias atuais. Ele 
caracteriza-se pelos processos de democratização e descentralização política 
instituídos pela Constituição, e pela influência do conceito de Desenvolvimento 
Sustentável, idealizado como um modelo de desenvolvimento assentado no 
crescimento econômico, na justiça social e na preservação ambiental, cunhado no 
Relatório Brundtland em 1987 (CUNHA E GUERRA, 2003). É nessa fase que é 
criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), em substituição ao antigo IBDF, passando a integrar o SISNAMA. 

A CF/88 foi a primeira a dedicar um capítulo exclusivo ao meio ambiente, 
estabelecendo a responsabilidade compartilhada entre o poder público e a 
sociedade quanto à preservação ambiental, estimulando sua participação nessas 
questões. A repartição de competências e responsabilidade entre os municípios, 
estados e União ganhou importância, assim como a formulação de políticas públicas 
por novos atores sociais e a redefinição das demandas prioritárias (CUNHA E 
GUERRA, 2003).  

A partir da periodização apresentada distingue-se três tipos de políticas 
ambientais, conforme apontamentos de Cunha e Guerra (2003, p. 45): as políticas 
regulatórias, as políticas estruturantes e as políticas indutoras. As regulatórias 
referem-se à normatização da utilização e acesso aos recursos naturais; as políticas 
estruturantes envolvem a participação do estado e da sociedade civil, como as 
organizações não governamentais; já as políticas indutoras atuam sobre o 
comportamento das pessoas e grupos, influenciando-as com as ações propostas. 

O primeiro e o segundo períodos da política ambiental brasileira 
concentraram políticas regulatórias e estruturantes, sendo as primeiras as que mais 
evoluíram no país, com a instituição de leis e normas para tutela do meio ambiente 
(CUNHA E GUERRA, 2003). As políticas indutoras, por sua vez, consolidam-se no 
período pós CF/88 no qual, segundo Cunha e Guerra (2003, p. p. 55), o Estado tenta 
promover a gestão ambiental participativa, por meio da alocação de recursos e do 
estímulo ao manejo ambiental e à parceria público-privada. 



    42 
 

É possível ainda diferenciar a política ambiental quanto às questões 
ambientais abordadas com maior predominância de 1930 até 1988, ressaltando-se 
os objetivos de cada fase juntamente com o contexto histórico. Peccatiello (2011, p. 
73) menciona a periodização proposta por Monosowski (1989) sobre as abordagens 
recorrentes nas políticas brasileiras: a administração dos recursos naturais, presente 
entre os anos de 1930 e 1970; o controle da poluição industrial e o planejamento 
territorial, mais expressivos a partir de 1970; e a gestão integrada de recursos, 
alavancada com a Política Nacional do Meio Ambiente e a CF/88. 

É a partir da década de 70 que a gestão ambiental no Brasil se 
institucionaliza. Esse fenômeno muito se deve à pressão exercida pela comunidade 
internacional em virtude do reconhecimento da existência de uma crise ambiental 
sistêmica e de grandes dimensões que atingia vários países, principalmente os 
industrializados. Lima (2011, p. 123) aponta as razões que levaram ao despertar de 
consciência da comunidade internacional quanto a isso: 

 
Foram diversas as razões que despertaram a consciência da comunidade internacional para esse fato, entre os quais os próprios 
obstáculos à reprodução do sistema econômico, via encarecimento ou escassez de energia e matérias-primas essenciais; a geração de 
poluição de variados tipos com comprometimentos extensos sobre a qualidade de vida humana; os efeitos dos problemas e acidentes ambientais globais com riscos de grande magnitude e a ameaça ou o 
desaparecimento de espécies animais e vegetais.  

Os primeiros alertas quanto à existência de uma crise ambiental global 
surgem da década de 60, a partir das mobilizações da sociedade civil e de estudos e 
eventos do meio acadêmico em torno da questão ambiental. Neste período, em 
1962, foi publicada a obra “Primavera silenciosa”, da escritora norte-americana 
Rachel Carson. Segundo PELICIONI (2004, p. 439): 

 
A publicação de Primavera silenciosa [...] foi um dos acontecimentos mais significativos para o impulso da revolução ambiental, por ter 
gerado muita indignação, aumentando a consciência pública quanto às implicações das atividades humanas sobre o meio ambiental e seu custo social, e por ter gerado reações por parte de governos de 
vários países, visando regulamentar a produção e a utilização de pesticidas e inseticidas químicos sintéticos.  
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Em 1968 houve a formação do Clube de Roma, na Itália. O Clube de Roma 
era composto por cientistas de renome, de várias áreas do conhecimento humano, 
cujo foco era debater questões relacionadas especialmente à poluição, ao 
crescimento populacional e à tecnologia. O grande feito do Clube de Roma foi a 
publicação, em 1972, do relatório “Os limites do crescimento”, que a despeito de 
críticas com relação à metodologia de elaboração e de análise, chamou a atenção 
do mundo para os limites do crescimento econômico e populacional e sua relação 
direta com o esgotamento dos recursos naturais, poluição e falta de alimentos para 
toda a população mundial (PELICIONI, 2004, p. 444). 

Também em 1972 ocorreu um dos eventos mais significativos, de impacto 
global, sobre a questão ambiental, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia. Nesta Conferência, pela 
primeira vez foram discutidas por governos mundiais questões políticas, econômicas 
e sociais causadoras de impactos ambientais, e a possibilidade de adoção de 
medidas para mitigar e controlar esses impactos em nível local e global. O Brasil, em 
plena vigência do regime militar, participou da Conferência liderando o bloco de 
países em desenvolvimento, que defendiam a posição de que o reconhecimento da 
problemática ambiental consistia em um entrave ao progresso almejado (PELICIONI, 
2004, p. 445). 

Como dito anteriormente, é neste contexto que a gestão ambiental no Brasil 
desponta em resposta à crise ambiental mundial. Lima (2011, p. 124) esclarece que: 

 
Após a Conferência de Estocolmo em 1972, o processo de 
institucionalização de políticas e da gestão ambiental no Brasil experimentou avanços consideráveis, sobretudo nos aspectos 
institucionais e legais, na tendência à descentralização política no sentido do deslocamento de atribuições e de poderes para os níveis estaduais e municipais e também no sentido do compartilhamento de 
aspectos da gestão ambiental com entidades da sociedade civil e do setor privado e, por último, na construção e no fortalecimento da 
noção de desenvolvimento sustentável como recurso político na negociação dos conflitos que emergem da articulação entre o 
desenvolvimento e o meio ambiente.  

De acordo com Little (2003, p. 17/18), a ação ambiental no país consolida-se 
nas décadas de 70 e 80 em virtude da atuação da sociedade civil organizada, 
enquanto que nas décadas de 80 e 90 ela se dá pela expansão de agências e 
instituições de financiamento do governo. Esse cenário contribui para que aconteça 
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uma ressignificação da noção de “público” no tocante às questões ambientais, ou 
seja, as ações ambientais não pertencem exclusivamente ao âmbito estatal, 
passando a integrar porções do espaço privado e da sociedade civil, dada a 
natureza coletiva do meio ambiente, do qual todos dependem e deve ser 
preservado. Para o autor, não é somente o conceito de “público” que é modificado. A 
ideia de “política” passa a designar as “normas técnicas e sociais, estabelecidas por 
uma coletividade pública, a serem utilizadas na administração do domínio público”. 
Neste sentido tem-se o conceito de política ambiental, que para Little (2013, p. 18): 

 
É o conjunto de decisões interrelacionadas, definida por atores 
políticos, que tem como finalidade o ordenamento, a regulação e o controle do bem público, e que procuram garantir a existência de um meio ambiente de boa qualidade para todos os cidadãos do país.  

Assim, se as políticas ambientais têm em seu horizonte o meio ambiente 
saudável e equilibrado para todos, a gestão ambiental constitui o meio de assegurar 
esse objetivo. Para Philippi e Bruna, gestão ambiental é (2004, p. 702): 

 
O ato de administrar, de dirigir ou reger os ecossistemas naturais e 
sociais em que se insere o ser homem, individual e socialmente, num processo de interação que atenda as atividades humanas, à preservação dos recursos naturais e das características essenciais 
do entorno, dentro de padrões de qualidade definidos, tendo como finalidade última estabelecer, recuperar ou manter o equilíbrio entre a 
natureza e o homem.  

Os referenciais históricos apresentados sobre a evolução da política 
ambiental brasileira, sob a influência de fatos e eventos internacionais, demonstram 
uma trajetória de construção e evolução da gestão ambiental, que envolvem a forte 
atuação do Estado e de certo modo a participação da sociedade civil (LIMA, 2011, p. 
125). Nesta trajetória, política ambiental e gestão ambiental aparecem como 
elementos indissociáveis, a tal ponto que uma não pode ser implementada sem a 
outra. Para Philippi e Bruna (2004, p. 678): 

 
A importância do estudo e compreensão do meio ambiente em maior 
profundidade, levando em consideração uma abordagem abrangente e que seja, a um só tempo, integrada e sistêmica, leva a afirmar que 
política e gestão possuem uma relação intrínseca, e mesmo ontológica, permitindo concluir que, pelo menos em teoria, uma não pode existir sem a outra. Isso significa que as políticas ambientais, 
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por sua vez, não podem ser implementadas sem um sistema de gestão adequado. Em outras palavras, é preciso poder contar com 
uma gestão integrada dos temas pertinentes ao setor, o que se materializa por meio de políticas públicas que geram planos, programas e projetos.  

2.2 Descentralização da política ambiental: o papel dos municípios na gestão 
ambiental  
 

A implementação de políticas públicas se dá em função das estratégias 
previstas em sua formulação, podendo ocorrer de forma centralizada, de modo que 
ações ficam concentradas nas mãos do estado, e de forma descentralizada, por 
meio da co-participação com outras instituições e esferas públicas e sociedade civil, 
ou ainda através de ações terceirizadas (SCARDUA E BURSZTYN, 2003, p. 292).   

Scardua e Bursztyn (2003, p. 292), citando Buarque (1999, p.16) 
apresentam a seguinte definição de descentralização: 

 
A descentralização é a transferência da autoridade e do poder decisório de instâncias agregadas para unidades espacialmente 
menores, entre as quais os municípios e as comunidades, conferindo capacidade de decisão e autonomia de gestão para as unidades territoriais de menor amplitude e escala.  
 

A descentralização da política ambiental no Brasil tem como marco 
contemporâneo a lei n. 6.938/81 (BRASIL, 1981), que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente (PNMA), seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação. Uma das contribuições fundamentais da citada lei foi a instituição do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, composto pelos órgãos e 
entidades da União, estados, Distrito Federal, municípios e fundações instituídas 
pelo poder público. O SISNAMA foi planejado como um modelo de gestão ambiental 
compartilhada, visando a descentralização em todos os níveis de governo. Junqueira 
(2008, p. 42) assinala que:  

 
Nas diferentes escalas de gestão ambiental e em sua complementaridade, a expressão “gestão ambiental compartilhada” 
indica a integração das esferas governamentais - União, Estado e município -, no exercício de suas competências, respeitada a autonomia dos poderes. Essa gestão pressupõe cooperação e 
corresponsabilidade entre governos e desses com a sociedade civil e com os arranjos institucionais para a cooperação intermunicipal, 
como os consórcios intermunicipais.  
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No entanto, apesar do sistema de descentralização previsto pela PNMA - o 
SISNAMA -, a implementação da política teve alcance limitado, à medida que 
estados e municípios foram deixados de fora da discussão sobre as formas e os 
meios de executar as ações previstas (SCARDUA E BURSZTYN, 2003, p. 301). 
Assim, de acordo com Junqueira (2008, p. 30) “aos Estados e municípios restou, à 
época, uma relação de subordinação no nível decisório e, também, no financiamento 
do saneamento básico, da habitação e da saúde”.  

Com o advento da CF/88, a descentralização em matéria ambiental adquiriu 
status constitucional. União, estados e municípios tiveram competências e 
atribuições aumentadas. Os municípios foram alçados à categoria de ente 
federativo, o que lhes conferiu autonomia política e jurídica (SCARDUA E 
BURSZTYN, 2003, p. 302). Eles também adquiriram competência legislativa e 
administrativa, nos limites constitucionais impostos, para lidar com as questões 
ambientais locais. A CF/88 dispõe que: 

 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.  Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: VI - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas; VII - Preservar as florestas, a fauna e a flora; 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - Legislar sobre assuntos de interesse local; II - Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;  

De acordo com o artigo 225 da CF/88, tanto o Poder Público quanto a 
coletividade têm o dever promover ações que possibilitem a defesa e a preservação 
ambiental. O artigo 23 trata da competência comum entre União, estados, 
municípios e Distrito Federal. A competência comum impõe a todos os entes 
federativos, indistintamente, o dever de proteger o meio ambiente. Já o artigo 30 se 
refere à competência concorrente, que é a capacidade legislativa de cada ente 
federativo em elaborar normas sobre meio ambiente (JUNQUEIRA, 2008, p. 31/32). 
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Portanto, em virtude da descentralização, resguardados limites 
constitucionais, os municípios foram encarregados de planejar e executar a gestão 
ambiental local e instituir e implementar suas políticas ambientais municipais, que na 
opinião de Junqueira (2008, p. 45): 

 
Deve basear-se em ampla análise das potencialidades dos recursos locais; considerar a situação da Administração Pública e os 
problemas vividos pelo município; as aspirações da população; e, principalmente, trazer uma visão abrangente de como tratar o desenvolvimento local por caminhos mais justos e mais humanos.   

Junqueira (2008) justifica a importância da descentralização na perspectiva 
da implementação da política ambiental em nível municipal.  

 
1. O município é o espaço territorial e a esfera de governo mais próxima do cidadão e é tarefa dos gestores locais propor formas e 
alternativas para garantir o desenvolvimento municipal sustentável e colocar o meio ambiente não como tema de ações setorizadas, mas como condição básica para o desenvolvimento;  
2. A fiscalização das atividades na implementação das políticas públicas é mais efetiva quando realizada pelo município, devido à 
proximidade com os cidadãos. A participação da sociedade é que será transformadora de qualquer política pública, inclusive da própria ação do Estado;  
3. Na intervenção do poder público deve haver uma ordem de prioridades. Em primeiro lugar, deve atuar o município. Tudo que 
puder ser bem-feito pelo município deve ser feito por ele e não pelo Governo Estadual ou pelo Governo Federal;  4. A sociedade reconhece a figura do Poder Público - Executivo 
municipal -, representado pelo prefeito, como o representante eleito e responsável pela resolução dos problemas ambientais de 
reconhecimento imediato, como a contaminação da água, a disposição do lixo, a saúde pública e a poluição do ar. 
  Segundo a autora, a descentralização da política ambiental parece ser a 

melhor estratégia para os municípios lidarem com as suas questões ambientais. É 
na esfera local que os cidadãos vivenciam os efeitos dos danos e da poluição 
ambiental em qualidade e intensidade, de município para município. Essa situação 
exige soluções apropriadas à realidade de cada município, o que só é possível se 
forem discutidas e propostas por quem conhece de fato o problema. Ademais, na 
esfera municipal a participação da sociedade civil na proposição de medidas e na 
fiscalização da administração pública local tem mais chance de ser efetiva. Neste 
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sentido, a descentralização é considerada positiva, pelo seu caráter democrático e 
participativo (LIMA, 2011, p. 129).  

Contudo, também há aspectos negativos na descentralização, que estão 
mais relacionados com a capacidade gerencial e fiscal do Estado do que com a 
intenção de instituir e ampliar a democracia participativa (LIMA, 2011, p. 129): 

 
Quando se considera em conjunto o processo de emergência de discursos e práticas de descentralização no Brasil, observa-se que ele também expressa a crise fiscal experimentada pelo Estado 
brasileiro, a partir de 1980, e a crise da democracia representativa visibilizada pelo contraste com a emergência dos novos movimentos 
sociais, ao longo da redemocratização pós-1985. Ou seja, a tendência à descentralização não decorre apenas da ampliação da 
democracia, mas também da incapacidade do Estado para atender as crescentes demandas sociais. Assim, ao menos em parte, a descentralização foi motivada pela necessidade de o Estado 
transferir encargos e responsabilidades que já não consegue administrar.   

A descentralização tem verdadeiramente como cerne a resolução das 
deficiências administrativas do Estado, por meio da repartição e da transferência de 
responsabilidades e encargos aos estados e municípios, e em certos casos, à 
sociedade civil organizada e às empresas. Em decorrência disso, resulta uma série 
de problemas, pontuados por Lima (2011, p. 129): 

 
a) Se a transferência de atribuições para estados e municípios não for acompanhada por recursos e meios de implementação 
equivalentes, ter-se-á uma prestação de serviços insatisfatória, no caso, políticas ambientais que não cumprem com os objetivos 
desejados; b) ao transferir poderes e encargos a entes privados, altera-se o sentido de direitos públicos, que podem assumir uma nova feição de assistência voluntária ou de caridade privada; c) ao 
transferir as disputas ambientais para o âmbito local, corre-se o risco de ampliar a assimetria política entre atores em conflito, devido ao 
maior poder relativo das oligarquias validarem seus interesses nesses contextos locais.   

 
Evidentemente, em um plano ideal, a descentralização, ao empoderar e 

fortalecer politicamente os municípios, deveria atuar como um fator facilitador na 
implementação da política ambiental pela administração pública local. Entretanto, o 
modo como ela se dá pode frustrar a implementação, à exemplo do que foi colocado 
por Lima (2011), se ela estiver desacompanhada das condições institucionais, 
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políticas e financeiras necessárias para tanto. Isso significa que os municípios 
precisam estar estruturados e aparelhados para que possam cumprir com as 
atribuições da PNMA e da CF/88.  

Do contrário, a descentralização pode ficar restrita ao nível meramente 
regulatório, se não houver suporte aos níveis mais baixos de governo. Como 
consequência, a gestão ambiental e a política ambiental, neste caso, podem ser 
entendidas apenas como “mais uma” entre outras obrigações assumidas pelos 
municípios, já sobrecarregados por atribuições de outra natureza e tradicionalmente 
mais relevantes, como saúde e educação. 

 
2.3 Problemas e desafios na implementação das políticas ambientais  
 

Se de um lado o próprio processo de descentralização impõe dificuldades 
aos municípios pela atribuição de novas competências, como exposto no item 
anterior, de outro, fatores relacionados ao contexto local contribuem para sua não 
efetividade ou descontinuidade, representando um entrave à implementação da 
gestão e da política ambiental localmente (SCARDUA E BURSZTYN, 2003, p. 308). 
Entre os fatores citados pelos autores estão: 

 
A falta de técnicos nos órgãos estaduais e municipais de meio 
ambiente; falta de capacitação e treinamento; salários defasados, quando comparados aos praticados pela iniciativa privada; instituições despreparadas para assumir atividades ambientais; 
carência de recursos financeiros e de infraestrutura; ausência de instrumentos de gestão ambiental ou instrumentos ultrapassados, 
entre outros.  

Tais entraves, ainda segundo Scardua e Bursztyn (2003, p. 308): 
 

Encontram-se muito mais ligados à cultura dos órgãos centrais - que 
possuem uma visão centralizadora da forma de atuação, herança do modelo patrimonialista ainda hoje presente em nossa sociedade - do 
que ao interesse ou não de assumir essa atribuição, além da ausência ou insuficiência de capacidades institucionais, infraestruturais e participação social nos municípios.  

Os autores reforçam o entendimento de Lima (2011), de que as condições 
dos municípios quanto à estrutura da administração pública, os recursos disponíveis 
e participação dos cidadãos são decisivas na implementação da gestão e da política 
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ambiental. É comum nas administrações públicas municipais a existência de 
dificuldades administrativas e institucionais, que revelam o despreparo dos 
municípios no trato das questões ambientais. As dificuldades são as mais variadas. 
Entre elas, destaca-se a insuficiência de recursos e da própria estrutura ambiental, 
geralmente aquém das necessidades reais, o que pode ser explicado pelo caráter 
secundário atribuído ao meio ambiente pelos municípios (PHILIPPI JR. ET AL, 1999, 
p. 32). 

Philippi Jr. et al (1999, p. 32) citam ainda a falta de capacidade técnica do 
corpo de agentes públicos municipais para execução de trabalhos e atividades na 
área ambiental, além da precária ou inexistente vinculação da área ambiental com 
outras áreas no município, como já citado, saúde e educação, como se os 
problemas ambientais não tivessem qualquer ligação com as mesmas. A existência 
de conflitos com outros níveis de governo, em especial o estadual, é da mesma 
forma citada como uma dificuldade enfrentada pelos municípios à medida em que 
assumem a área ambiental. 

Scardua e Bursztyn (2003, p. 308) também apontam que os entraves à 
implementação têm fundamento na postura centralizadora dos órgãos de direção 
das políticas ambientais, que detém o controle das ações, mas se mostram 
ineficientes na adoção de providências efetivas para lidar com novos e diversos 
problemas ambientais e sociais. Desta forma, têm razão os autores ao afirmarem 
que a implementação da gestão e da política ambiental não é mera questão de 
interesse em cumprir ou não as atribuições advindas da descentralização. 

Em virtude do exposto, vislumbram-se os obstáculos mais recorrentes à 
implementação das políticas ambientais. O primeiro deles é a falta de prioridade 
política da questão ambiental no Brasil, e o descaso com que ela vem sendo 
historicamente tratada pelas administrações públicas, seja em nível federal, estadual 
ou municipal. O meio ambiente, apesar da predominância dos discursos em 
contrário, infelizmente ainda é tido como algo que atrapalha o desenvolvimento, 
esse sim prioritário inclusive para o poder público (LIMA, 2011, p. 126). 

O segundo obstáculo apontado é justamente a discrepância entre o discurso 
amplamente difundido na sociedade e nas instituições sobre a implementação das 
políticas ambientais, e a sua verdadeira efetividade. Por exemplo, o fato de que leis 
de grande expressão no país não são cumpridas a contento, da maneira como 
previsto, pela ocorrência de motivos de natureza diversa, como conflitos entre 
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grupos e setores econômicos e políticos, a falta de vontade política, o descompasso 
entre os objetivos da política ambiental e as estratégias desenvolvimentistas, a 
insuficiência de recursos financeiros, materiais e humanos nos órgãos públicos, e o 
patrimonialismo (LIMA, 2011, p. 127).  

Um terceiro obstáculo que ajuda a compor o quadro aqui apresentado é a 
atuação ambígua do Estado no tratamento da problemática ambiental. O Estado é 
responsável pela instituição de leis e pela implantação das políticas de proteção e 
gestão ambiental, em atendimento aos preceitos constitucionais, assegurando à 
coletividade o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. No entanto, 
esse mesmo Estado é igualmente responsável por ações e pela implantação de 
políticas de desenvolvimento e crescimento econômico que estimulam a degradação 
ambiental. (LIMA, 2011, p. 127).   

Por último, a falta de integração e coordenação das políticas públicas 
setoriais - tecnologia, transportes, mineração, agricultura e etc. - que causam 
impactos ao meio ambiente. As políticas setoriais, federais, estaduais ou municipais, 
raramente levam em conta o planejamento ambiental integrado e contínuo entre elas 
e a transversalidade da questão ambiental, que deveria ser o elemento comum a 
todas. A consequência disso é a implementação de políticas totalmente 
desconectadas entre si, no mesmo nível de governo e nos diferentes níveis de 
governo, e desconectadas da política ambiental (LIMA, 2011, p. 127/128). 

Little (2003, p. 19) classifica os obstáculos típicos da setorialização das 
políticas como desafios de ordem técnica na implementação das políticas 
ambientais. Para o autor, cada política setorial deve incorporar à sua estrutura a 
dimensão ambiental, mas tendo diretrizes únicas e integradas, materializando a 
transversalidade: 

 
Os problemas ambientais não são adequadamente tratáveis 
mediante abordagens setoriais, tal como ocorre nos setores de agricultura, indústria, energia, minas etc. O fator “meio ambiente” 
afeta cada setor de maneira diferente, de tal como que, idealmente, cada setor deve incorporar a dimensão ambiental às suas ações. O setor agrícola teria um conjunto próprio de políticas diante dos 
problemas produzidos, por exemplo, pelos agrotóxicos, diferente do conjunto de políticas adotadas pelo setor industrial para confrontar o 
problema dos poluentes industriais. Em outras palavras, os problemas ambientais cruzam transversalmente todos os setores produtivos e, por esse motivo, precisam ser resolvidos em cada setor 
com base em um programa integrado de políticas ambientais. 
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Consiste ainda em um desafio de ordem técnica os níveis em que ocorre a 
implementação das políticas ambientais, que na escala indicada por Little (2003, p. 
18/19) são: local, estadual, regional, nacional, continental e mundial. Os problemas 
ambientais são únicos e distintos para cada nível, logo, as políticas ambientais 
também devem ser formuladas e implementadas para atendê-los considerando as 
especificidades de cada um, pois uma única política para todos pode não ser 
apropriada e eficaz. 

Há ainda os desafios de ordem social na implementação de acordo com 
Little (2003). Eles se referem aos atores que atuam na formulação e na 
implementação das políticas ambientais. Os desafios de ordem social desdobram-se 
em duas situações. Uma delas tem a ver com a heterogeneidade de atores 
envolvidos na implantação das políticas ambientais. São agentes e órgãos públicos, 
representantes da sociedade civil organizada, setor privado e Academia, todos eles 
afetados em diferentes medidas pelos problemas ambientais. O ponto negativo 
dessa variedade de atores é a existência de divergências, contradições e conflitos 
de interesses entre eles, o que pode prejudicar o debate e ações em benefício da 
coletividade e em prol do meio ambiente sadio e equilibrado (LITTLE, 2003. p. 18). 

A segunda situação diz respeito à efetividade da participação dos diversos 
atores na implantação das políticas ambientais. Muito embora haja mecanismos 
para assegurar a participação dos atores nesse processo, a tomada de decisão ao 
final ainda está nas mãos de poucos e seletos grupos, com base em critérios 
próprios e muitas vezes movidos por interesses próprios. Por isso, é recomendável 
que a ampla participação seja efetivamente garantida em todas as etapas de 
implantação das políticas ambientais, por meio do acesso à informação de qualidade 
e institucionalização de mecanismos de controle da tomada de decisões (LITTLE, 
2003, p. 18/19). 
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CAPÍTULO 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Metodologia 
 

Esta pesquisa tem por objeto de estudo fatores condicionantes de eficácia 
na fase de implementação do PMVA em 10 (dez) municípios da Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Rio Pardo (UGRHI PARDO), de um total de 
27 (vinte e sete) (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015). Para conhecer e 
compreender esse fenômeno, busca-se identificar quais os problemas ou obstáculos 
que interferem na implementação da política a partir da visão dos interlocutores do 
PMVA dos municípios selecionados. No campo de estudo das políticas públicas, a 
pesquisa se enquadra na avaliação de processo e de eficácia, como apresentado no 
item 1.3 do Capítulo 1. 

Deste modo, para o desenvolvimento da pesquisa proposta, é usado um 
conjunto metodológico que atenda aos seus objetivos. Para Gil (1999, p. 42), a 
pesquisa é definida como “o processo formal e sistemático de desenvolvimento do 
método científico, tendo como objetivo fundamental descobrir respostas para os 
problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

A pesquisa é do tipo qualitativa. Segundo Goldenberg (1999, p. 14): 
  

Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 
representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da com preensão de um grupo social, de uma 
organização, de uma instituição, de uma trajetória etc.  

Quanto ao nível de pesquisa, é exploratório. Para Gil (2010, p. 27): 
 

As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, 
pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado. A coleta de dados pode ocorrer de diversas 
maneiras, mas geralmente envolve...2) entrevistas com pessoas que tiveram experiência prática com o assunto. Em virtude dessa flexibilidade, torna-se difícil, na maioria dos casos, “rotular” os 
estudos exploratórios, mas é possível identificar pesquisas bibliográficas, estudos de caso e mesmo levantamentos de campo 
que podem ser considerados como estudos exploratórios.  
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A amostragem utilizada é por conveniência. Gil (1999) afirma que “o 
pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam 
de alguma forma, representar o universo”. Esse tipo de amostragem mostra-se 
apropriada para a pesquisa exploratória porque não exige um elevado grau de 
precisão na indicação ou escolha das amostras (GIL, 1999, p. 104).  

 
3.1.1 Coleta dos dados 
 
3.1.1.1 Pesquisa de campo  
 

Para a escolha dos municípios, não foram estabelecidos critérios rígidos. A 
fim de enriquecer a coleta dos dados, optou-se por municípios com classificações 
diversas no ciclo de 2013 do PMVA, pertencentes à UGRHI do Pardo. Quanto à 
seleção dos interlocutores, foram estabelecidos os seguintes critérios: 1. Que 
tenham participado de pelo menos um ciclo completo do PMVA no município; 2. Que 
tenham nível superior completo; 3. Que tenham disposição voluntária para 
participação na pesquisa. Os municípios escolhidos estão listados no quadro abaixo, 
que indica a posição geral e por UGRHI de cada um no ranking do PMVA ciclo 2013, 
se foram credenciados5 ou não, e a pontuação obtida.  

 
  Quadro 5. Caracterização dos municípios da pesquisa  

                                                 
5Municípios credenciados são aqueles que obtém nota igual ou superior a 80 pontos na avaliação do PMVA. 
6 O município de Santo Antonio da Alegria pertence à UGRHI do Pardo, mas sua classificação é pela UGRH do 
Sapucaí-Grande. 

Município Classificação 
geral Pontos Classificação 

por UGRHI  Credenciado 
Brodósqui 236º 56,3 7º  Não 
Cravinhos 378º  34,0 15º  Não 
Jardinópolis 425º  25,3 18º  Não 
Mococa 191º  64,5 5º  Não 
Ribeirão Preto 103º  75,6 3º  Não 
Sales Oliveira 227º  58,0 6º  Não 
Santa Rosa de Viterbo 4º 95,0 1º  Sim 
Santo Antonio da Alegria 90º  78,0 26 Não 
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  Fonte. Criado pela autora a partir de Secretaria de Estado de Meio Ambiente (2015)  
Para a coleta dos dados elegeu-se a entrevista semiestruturada. As 

entrevistas são consideradas instrumentos bastante adequados para se descobrir 
aquilo que as pessoas conhecem e suas percepções a respeito do que conhecem, 
bem como as explicações e o sentido que atribuem a determinadas coisas (GIL, 
1999, p. 117). As entrevistas também apresentam uma série de vantagens como 
instrumento de coleta de dados em uma pesquisa. Goldenberg (1997, p. 88) cita as 
principais vantagens de uma entrevista: 

 
1. pode coletar informações de pessoas que não sabem escrever; 
2. as pessoas têm maior paciência e motivação para falar do que para escrever; 3. maior flexibilidade para garantir a resposta desejada; 
4. pode-se observar o que diz o entrevistado e como diz, verificando as possíveis contradições; 
5. instrumento mais adequado para a revelação de informação sobre assuntos complexos, como as emoções; 
6. permite maior profundidade; 7. estabelece uma relação de confiança e amizade entre o pesquisador-pesquisado, o que propicia o surgimento de outros 
dados.  

Neste caso, a escolha da entrevista semiestruturada se deu em razão da 
adequação metodológica aos objetivos pretendidos por esta pesquisa. Os 
interlocutores do PMVA realizam a interlocução entre o município e a SEMA/SP. Por 
estarem diretamente envolvidos com a implementação do programa, supõe-se 
serem os conhecedores das peculiaridades do PMVA, e consequentemente dos 
fatores que podem interferir e condicionar o êxito ou o fracasso do programa. 

Manzini (1990, p. 150) estabelece uma relação de dependência entre a 
viabilidade da utilização da entrevista como técnica de coleta de dados e a natureza 
das informações pesquisadas. A entrevista objetiva captar aquelas informações que 
não estão disponíveis em meio físico, como documentos por exemplo, e sim aquelas 
que as pessoas guardam em suas memórias e pensamentos (MANZINI, 1990, P. 
150).  

Sendo esta uma pesquisa de caráter avaliativo, a entrevista se revela a 
técnica mais eficiente para extração de informações sobre o processo de 

São Simão 294º  47,0 10º  Não 
Serrana 344º  39,0 13º  Não 
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implementação do PMVA presentes no cotidiano de trabalho dos interlocutores, 
conhecidas, vivenciadas e interpretadas por eles. É essa riqueza de saberes não 
revelados dos bastidores da implementação do PMVA que se quer capturar com as 
entrevistas. 

Mas, enquanto técnica, é preciso ponderar que a entrevista não está imune 
às críticas quanto à precisão na coleta de dados. Goldenberg (1997, p. 88/89) 
também ressalta as desvantagens da técnica: 

 
1. o entrevistador afeta o entrevistado; 2. pode-se perder objetividade tornando-se amigo. É difícil se estabelecer uma relação adequada; 
3. exige mais tempo, atenção e disponibilidade do pesquisador: a relação é construída num longo período, uma pessoa de cada vez; 
4. é mais difícil comparar as respostas; 5. o pesquisador fica na dependência do entrevistado: se quer ou não falar, que tipo de informação deseja dar e o que ocultar. 
 

Manzini (1990, p. 150), citando Bugeda (1974), complementa afirmando que 
as respostas podem ser consciente e deliberadamente modificadas pelo 
entrevistador, e ainda, que ele pode distorcer ou compreender de forma diversa o 
que é dito pelo entrevistado. Entretanto, Manzini (1990, p. 150) faz a ressalva de que 
tais desvantagens e críticas à entrevista são válidas apenas se ela for considerada 
como mera técnica. Na pesquisa social, a entrevista pode não assumir um caráter 
puramente técnico. Para o autor (ibid, p. 150), a entrevista vai além da técnica, pois:  

 
A entrevista é mais do que isso, ou seja, entrevistar significa envolver-se em processo de interação, significa interagir e, sob esse 
ângulo, tais críticas tornam-se simples características da entrevista ao invés de problemas. Desta forma, a entrevista pressupõe a existência de pessoas e possibilidade de interação social.   

As desvantagens da entrevista não foram ignoradas na realização desta 
pesquisa. No entanto, as vantagens tiveram mais peso e foram determinantes na 
seleção do instrumento, como antes justificado. De qualquer forma, para evitar ao 
máximo as distorções próprias da entrevista, foi realizado um planejamento 
cuidadoso na formulação, avaliação e revisão do roteiro. 

A forma de condução das entrevistas e a postura da pesquisadora também 
foram pensadas. Entre os elementos considerados estão: a submissão da pesquisa 
ao Comitê de Ética: a confidencialidade das entrevistas, com a omissão dos nomes 
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dos interlocutores, para deixá-los mais seguros; e a realização da entrevista em local 
de escolha do interlocutor e a não limitação do tempo.  Os interlocutores também 
foram devidamente esclarecidos sobre os propósitos da pesquisa. 

O planejamento de uma entrevista deve considerar o fato de ela ser um 
processo de interação social. Isso porque, durante a entrevista, pode ocorrer o que 
Manzini (1990, p. 151) chama de “imputação de papéis”. Nesse caso, entrevistado e 
entrevistador tendem a incorporar e confundir os papéis que representam, alterando 
a condução da entrevista. Logo, é recomendável que o entrevistador planeje alguns 
aspectos da entrevista, e por consequência, da interação com o entrevistado, para 
facilitar a coleta dos dados e evitar as distorções capazes de influenciá-la.  

Bourdieu (1997, p. 695) discorre sobre a importância dos cuidados que o 
pesquisador/entrevistador deve adotar ao iniciar e conduzir a entrevista e reduzir as 
distorções durante seu percurso: 

 
Tentar saber o que se faz quando se inicia uma relação de entrevista é em primeiro lugar tentar conhecer os efeitos que se podem produzir sem o saber por esta espécie de intrusão sempre um pouco arbitrária 
que está no princípio da troca (especialmente pela maneira de se apresentar a pesquisa, pelos estímulos dados e recusados, etc.) é 
tentar esclarecer o sentido que o pesquisado se faz da situação, da pesquisa em geral, da relação particular na qual ela se estabelece, dos fins que ela busca e explicar as razões que o levam a aceitar de 
participar da troca. É efetivamente sob a condição de medir a amplitude e a natureza da distância entre a finalidade da pesquisa tal 
como é percebida e interpretada pelo pesquisado, e a finalidade que o pesquisador tem em mente, que este pode tentar reduzir as distorções que dela resultam, ou, pelo menos, de compreender o que 
pode ser dito e o que não pode, as censuras que o impedem de dizer certas coisas e as incitações que encorajam a acentuar outras.  

As recomendações apontadas pelo autor corroboram a necessidade de 
planejamento da entrevista. A entrevista semiestruturada, aplicada a este estudo, é 
composta por questões mais flexíveis, no formato de um roteiro. Há perguntas 
básicas e principais acerca do objeto da pesquisa, e perguntas complementares, 
sem o estabelecimento de um padrão, o que favorece o afloramento de respostas 
mais livres e espontâneas (Manzini, 1990, p. 154). 

A elaboração do roteiro é a etapa mais significativa do planejamento porque 
as perguntas são cruciais para a realização dos objetivos da pesquisa. O roteiro 
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estrutura a coleta dos dados. Além do mais, segundo Manzini (2003), o roteiro 
também ajuda o entrevistador a organizar a interação com o entrevistado. 

Para tanto, algumas indicações de Manzini (2003) foram observadas. Entre 
elas: evitar o uso de jargões técnicos e linguagem coloquial; formular perguntas 
claras e precisas, com enunciados curtos; evitar perguntas manipulativas; não 
utilizar palavras ou expressões vagas; estabelecer uma ordem de dificuldade para 
as perguntas, das mais fáceis para as mais complexas; e estabelecer blocos 
temáticos.  

O roteiro de perguntas para esta pesquisa em específico foi pensado com 
base no modelo teórico proposto por Draibe (2001), apresentado no item 1.4 do 
Capítulo 1. Souza (2012, p. 154) reitera que as dimensões elaboradas por Draibe 
(2001) pretendem “sistematizar as informações e os pontos que podem ser usados 
em uma avaliação do processo de implementação de um projeto/programa”. 

Deste modo, a composição do roteiro de entrevista, além das 
recomendações de outros autores (Bourdieu, 1997; Manzini, 2003) quanto à 
estrutura das questões (tamanho do enunciado, uso de jargões e etc.), com relação 
ao conteúdo orienta-se pela proposta de Draibe (2001), ao passo que as questões 
foram construídas de modo a contemplar aspectos de cada um dos subprocessos 
indicados pela autora, para tentar extrair do repertório de saberes dos interlocutores 
os fatores condicionantes de eficácia do PMVA na fase de implementação. O roteiro 
construído consta no apêndice deste trabalho. 

Em seguida, os interlocutores dos municípios selecionados foram contatados 
via telefone. Por meio desse contato, foram convidados a participar da pesquisa e 
orientados sobre os procedimentos éticos para tanto, como a necessidade de 
concessão de autorização da instituição e assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). Dos municípios inicialmente escolhidos, 03 (três) 
interlocutores se recusaram a participar da pesquisa e 01 (um) marcou a entrevista, 
mas não compareceu. Assim, outros interlocutores, de outros municípios da bacia do 
Rio Pardo antes não cogitados, foram contatados concordaram em participar. 

Após a apreciação e aprovação do Comitê de Ética, passou-se à pesquisa 
de campo propriamente dita, na qual foram entrevistados os 10 (dez) interlocutores 
do PMVA. As entrevistas dos interlocutores foram coletadas no 2º semestre de 2015. 
Posteriormente, tentou-se entrevistar algum técnico do PMVA, mas para os 02 (dois) 
e-mails encaminhados nunca houve resposta.  
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3.1.1.2 Pesquisa bibliográfica e documental  
 

A coleta de dados também está amparada na pesquisa bibliográfica e 
documental. Por meio da pesquisa bibliográfica foram selecionadas as obras que 
dão o embasamento teórico para o objeto desta pesquisa, notadamente a 
implementação de políticas públicas e de políticas públicas ambientais, bem como 
os problemas que lhes são próprios. A vantagem da pesquisa bibliográfica é o 
acesso, pelo pesquisador, a uma quantidade maior e mais variada de informações e 
dados sobre o objeto de estudo, que não teria por meio da pesquisa direta (GIL, 
1999, p. 71/72). 

Já a pesquisa documental recaiu sobre os documentos relacionados ao 
PMVA, em especial o manual de orientação e as resoluções publicadas pela 
Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo (SMA/SP), nos quais se pode verificar os 
objetivos do programa, bem como as estratégias de implementação, as relações 
entre os atores envolvidos na implementação, entre outros elementos e aspectos, 
que possibilitam a compreensão de processo de implementação. Este tipo de 
pesquisa é semelhante à pesquisa bibliográfica, dele diferindo somente com relação 
à natureza da fonte. Segundo Gil (1999, p. 73): 

 
Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 
acordo com os objetivos da pesquisa.  

 
3.1.2 Análise dos dados 
 

As entrevistas foram analisadas segundo o método de análise de conteúdo, 
que Bardin (1977, p. 42) define como sendo: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção [...] destas mensagens.  

De acordo com Alves e Silva (1992, p. 65), este tipo de análise: 
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 Se caracteriza por buscar uma apreensão de significados na fala dos 
sujeitos, interligada ao contexto em que eles se inserem e delimitada pela abordagem conceitual do pesquisador, trazendo à tona, na redação, uma sistematização baseada na qualidade, mesmo porque 
um trabalho desta natureza não tem a pretensão de atingir o limiar da representatividade.  

O uso da análise de conteúdo justifica-se pelo fato de que as entrevistas 
realizadas são uma rica fonte de informações e percepções sobre o PMVA e o 
processo de implementação, visto que os interlocutores dele participam direta e 
ativamente. Acredita-se que os depoimentos podem revelar as especificidades não 
conhecidas e ocultas sobre a implementação do PMVA. 

Para organização e apresentação dos resultados, após a leitura exaustiva das 
entrevistas, os assuntos recorrentes nas falas dos interlocutores foram sendo 
separados e agrupados em categorias analíticas. De maneira mais clara, todos os 
fatos ou situações relatadas pelos interlocutores que indicassem quais são os 
problemas mais comuns que afetam o processo de implementação do programa e 
constituíssem blocos temáticos específicos, aproximando-se do objeto desta 
pesquisa. Assim, emprega-se a categorização temática para facilitar a organização 
do material coletado e a interpretação dos dados (DUARTE, 2004, p. 222). 

Da análise das entrevistas, surgiram categorias e subcategorias temáticas, 
representativas dos fatores condicionantes de eficácia na fase de implementação do 
PMVA na visão dos interlocutores municipais. Uma a uma, as categorias e 
subcategorias foram analisadas à luz das resoluções do PMVA e dos referenciais 
teóricos que embasam esta pesquisa, cujos resultados serão apresentados no item 
3.3 deste Capítulo 3. 

 
3.2 Programa Município Verdeazul na Bacia do Pardo 
 
3.2.1 Caracterização geral do programa 
 

O Programa Município Verdeazul - PMVA foi originalmente concebido pela 
resolução SMA 21/07 da SEMA/SP (SÃO PAULO, 2007), como um dos integrantes 
dos “21 Projetos Ambientais Estratégicos da Secretaria do Meio Ambiente”, que 
versavam sobre temáticas ambientais diversas e eleitas como relevantes para a 



    61 
 

gestão ambiental no Estado de São Paulo. Os projetos fazem parte do regime de 
descentralização da política ambiental estadual idealizada desde a criação da 
Secretaria Especial do Meio Ambiente na década de 80 (oitenta). 

Os 21 Projetos Ambientais Estratégicos eram: cenários ambientais 2020; 
cobrança do uso da água; desmatamento zero; ecoturismo; esgoto tratado; etanol 
verde; fauna silvestre; gestão de unidades de conservação; investidor ambiental; 
licenciamento unificado; litoral norte; lixo mínimo; mananciais: Guarapiranga, Billings 
e Cantareira; mata ciliar; município verde; mutirões ambientais; pesquisa ambiental; 
reforma administrativa; respira São Paulo; São Paulo amigo da Amazônia; Serra do 
Mar. 

Da forma como disposto no preâmbulo da resolução SMA 21/07, foram 
consideradas as seguintes premissas na concepção dos projetos: as mudanças 
climáticas e os reflexos do aquecimento global na biodiversidade e na economia; o 
conceito de desenvolvimento sustentável e as prioridades da sociedade paulista; e a 
gestão eficiente do meio ambiente com resultados efetivos e transparência da ação 
(SÃO PAULO, 2007).  

A estratégia estabelecida para implementação dos projetos ambientais foi 
pautada na parceria com outros órgãos e entidades, de forma descentralizada e co-
participativa, sendo eles: os municípios paulistas, os órgãos públicos, a iniciativa 
privada e as entidades ambientalistas e representativas da sociedade civil em geral 
(SÃO PAULO, 2007).  

Neste cenário, o projeto Município Verdeazul foi instituído, tendo por 
objetivos iniciais: estimular a participação dos municípios na política ambiental 
estadual, com a adesão a um protocolo de conduta ambiental; certificar os 
municípios ambientalmente corretos, dando prioridade no acesso aos recursos 
públicos, nos termos do item XV da resolução SMA 21/07 (SÃO PAULO, 2007), a 
qual foi posteriormente revogada. 

Em 31 de janeiro de 2008 foi publicada a resolução SMA 09, que dispunha 
exclusivamente sobre o Projeto Ambiental Estratégico Município Verde. Os 
princípios do Projeto Município Verde foram, inicialmente, o compartilhamento do 
controle da qualidade ambiental entre estado e municípios, com responsabilidade 
ambiental mútua, por meio do desenvolvimento de ações integradas e articuladas 
entre estado e municípios, e a descentralização da agenda ambiental no nível local, 
com ampliação da participação da sociedade (SÃO PAULO, 2008). 
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Seus objetivos se mantiveram os mesmos que os expostos na resolução 
SMA 21/07, quais sejam, estimular a participação dos municípios paulistas na 
política ambiental mediante adesão a um protocolo verde e certificar os municípios 
ambientalmente corretos (SÃO PAULO, 2008).  

A adesão ao protocolo implica na admissão, pelos municípios, da 
responsabilidade pela gestão ambiental local, cujos parâmetros norteadores para o 
desenvolvimento das ações são dez diretivas, representativas de questões 
ambientais prioritárias. As diretivas ambientais trazidas pela SMA 09/08 foram: 
esgoto tratado, lixo mínimo, recuperação de mata ciliar, arborização urbana, 
educação ambiental, habitação sustentável, uso da água, poluição do ar, estrutura 
ambiental e conselho ambiental. Os objetivos e algumas diretivas do PMVA 
passaram por reformulações desde o primeiro ciclo do PMVA em 2008, até sua 
composição atual. 

Outras alterações foram feitas no programa. Entre elas a alteração da 
nomenclatura, de “Projeto Ambiental Estratégico Município Verde” para “Programa 
Município Verdeazul”, conforme resoluções SMA 55/09 (SÃO PAULO, 2009), SMA 
51/10 (SÃO PAULO, 2010) e SMA 36/11 (SÃO PAULO, 2011). A inserção do nome 
“Verdeazul” faz alusão ao Pacto das Águas, também esse um programa da 
SEMA/SP, criado a partir da adesão do estado de São Paulo em 2009 à plataforma 
internacional de defesa das águas. Em razão da similaridade de objetivos e 
estrutura, os programas foram integrados. 

O PMVA também passou de projeto a programa, em virtude da reunião de 
elementos que o caracterizam como tal, entre eles: informações sobre a situação 
que deve ser mudada; a atribuição de funções e responsabilidades aos diversos 
órgãos ligados ao programa; existência de objetivos relacionados à política 
ambiental estadual; estratégias de ação para realização do programa; previsão dos 
recursos (humanos, materiais, físicos e etc.) necessários à implementação 
(BAPTISTA, 1991).   

Os objetivos atuais do programa com relação aos municípios são incentivar 
a presença da variável ambiental na agenda local e estimular o poder público a 
fortalecer o planejamento ambiental (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2013). 
Os objetivos de uma política pública representam a sua finalidade. Eles apontam o 
que se quer realizar e instituir com a política para solucionar o problema público 
identificado. Em suma, são os resultados previstos e esperados. Também assumem 
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a tarefa de nortear a seleção das estratégias de ação no decorrer das fases da 
política, e são determinantes para sua eficácia (SECCHI, 2013, p. 48).  

Por fim, quanto à estrutura, o PMVA prevê instrumentos para 
operacionalização dos seus objetivos. São eles: 

 
I - Termo de Adesão ao Programa: compromisso voluntário da Prefeitura Municipal 
de inserir no planejamento e gestão ambiental do território sob sua jurisdição, as 
Diretivas Ambientais propostas pelo Programa.  
II - Diretivas Ambientais: conjunto de 10 (dez) diretrizes estratégicas de gestão 
ambiental, cujo elenco de ações constitui-se a agenda ambiental mínima e comum 
aos 645 Municípios, definido e divulgado anualmente pela Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente - SMA. As diretivas estão descritas no Quadro 5, a seguir: 
  
            Quadro 6. Diretivas ambientais e características 

 
             Fonte. Extraído de Secretaria do Meio Ambiente (2013).  
III - Interlocutor e seu respectivo suplente: representantes da Prefeitura Municipal 
signatária do Programa Município VerdeAzul indicados mediante ofício do Prefeito, 
ou responsável legal, ao Secretário de Estado do Meio Ambiente. Os indicados 
serão os contatos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente com a Prefeitura e os 
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responsáveis pelo gerenciamento das ações em face às diretivas ambientais. O 
Interlocutor e seu respectivo suplente devem ser agentes públicos pertencentes ao 
corpo de funcionários da Prefeitura que serão capacitados e serão os únicos a atuar 
e ter legitimidade junto à equipe do Programa Município VerdeAzul.  
IV - Plano de Ação7: relatório contendo informações sobre as ações planejadas e 
executadas pelo Município para o cumprimento das Diretivas Ambientais. Esse 
documento é composto por Diagnóstico do Município, Relatórios Descritivo e 
Sintético das ações realizadas e Documentos Comprobatórios do conteúdo relatado. 
O conjunto desse material deverá ser obrigatoriamente compatível e coerente com 
os critérios expostos nas diretivas. a) Diagnóstico: formulário em que serão inseridas 
informações que propiciem um levantamento de dados sobre a situação atual do 
Município em relação à gestão ambiental. b) Relatório Descritivo: consiste no relato 
detalhado dos objetivos, estratégias, metas e ações realizadas para o atendimento 
das Diretivas Ambientais. c) Relatório Sintético: consiste na síntese do Relatório 
Descritivo. d) Arquivos Comprobatórios: arquivos digitais contendo cópias de leis, 
documentos oficiais, fotos datadas e comprovantes que atestem o cumprimento das 
ações executadas relacionadas às diretivas do Programa Município VerdeAzul e 
declaradas nos Relatórios Descritivo e Sintético. Os arquivos digitais devem ser 
compatíveis com o programa OFFICE 2007 e gravados em mídias específicas (CD, 
DVD ou Pen-Drive), protocolizadas junto à Secretaria do Programa Município 
VerdeAzul, na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente ou postadas no 
correio, na modalidade “Aviso de Recebimento-AR”, até a data do fechamento do 
sistema. Não serão avaliados documentos protocolizados na forma impressa ou 
outra que não a acima especificada. Somente serão avaliados os Arquivos 
Comprobatórios cuja ação conste no Plano de Ação.  
V - Sistema Informatizado do Programa: sistema que permite o interlocutor 
preencher o Plano de Ação on-line, em sítio eletrônico disponibilizado pela 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente.  
VI - Índice de Avaliação Ambiental (IAA): indicador que permite avaliar a gestão 
municipal, frente às 10 (dez) Diretivas Ambientais.  
VII - Certificado Município VerdeAzul: certificado emitido pela Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente atestando a excelência do Município frente às 10 (dez) Diretivas 
                                                 
7 No ciclo 2015 o Plano de Ação Municipal foi substituído por Relatório de Gestão Ambiental. 
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Ambientais estabelecidas. Esse certificado é concedido ao Município e ao 
Interlocutor, quando o valor do Índice de Avaliação Ambiental - IAA for igual ou 
superior a 80 (oitenta) pontos.  
VIII - “Prêmio Governador André Franco Montoro”: prêmio ao Município certificado 
com melhor desempenho no Índice de Avaliação Ambiental - IAA em cada Unidade 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI, desde que obtida à pontuação 
mínima de 80 (oitenta) pontos, no lançamento anual do Ranking Ambiental Paulista. 

A implementação do PMVA nos municípios se dá em ciclos anuais. O ciclo 
anual inicia-se com a publicação, pela SEMA/SP da resolução que estabelece as 
diretivas, os procedimentos operacionais e critérios de avaliação para aquele 
período. A partir da publicação da resolução, os municípios têm até o final do mês 
de outubro para entregar o Plano de Ação (agora relatório de Gestão Ambiental) à 
SEMA/SP, documento que informa as ações planejadas e executadas localmente, 
de acordo com as diretivas, durante aquele ciclo.  

Nos termos da resolução SMA 52/13 (SÃO PAULO, 2013), os municípios e a 
SEMA/SP detêm atribuições específicas para fins de implementação do PMVA. 
Entre as atribuições dos municípios estão: indicar e cadastrar o interlocutor e o 
suplente, e apoiá-los na execução das ações ambientais propostas pelo programa; 
elaborar o planejamento ambiental e desenvolver as ações para cumprimento das 
diretivas; e apresentar as ações ambientais planejadas e realizadas. A SEMA/SP, 
por sua vez, deve: orientar os municípios quanto ao planejamento da política 
ambiental local e o cumprimento das diretivas; definir e disponibilizar os critérios, 
pesos e notas das diretivas ambientais; aplicar o IAA - Índice de Avaliação 
Ambiental; orientar o interlocutor na utilização do sistema de informática; e emitir o 
“Certificado Município Verdeazul”, o “Prêmio Governador André Franco Montoro” e o 
“Prêmio Interlocutor do ano”. 

Ao final do ciclo de implementação do PMVA, que ocorre no mês de outubro, 
os interlocutores devem preencher e entregar à SEMA/SP os Planos de 
Ação/Relatório de Gestão Ambiental, via online pelo sistema de informática, 
contendo as ações que foram executadas e planejadas pelos municípios em função 
das diretivas, bem como os documentos comprobatórios de cada uma delas. Em 
seguida, os resultados são submetidos a uma avaliação segundo critérios, notas e 
pesos diferenciados. 
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A avaliação das diretivas se faz por meio da aplicação do Índice de 
Avaliação Ambiental - IAA, que varia entre 0 a 100 pontos. As diretivas, por sua vez, 
são compostas por mais de uma ação ambiental, com notas distintas que somadas 
atingem 10 pontos. Cada diretiva também possui pesos distintos, que variam a cada 
ciclo. À exemplo do ciclo 2013, os pesos das diretivas foram os seguintes (SÃO 
PAULO, 2013): Diretiva 1 - Esgoto Tratado (ET) - peso 1,2; Diretiva 2 - Resíduos 
Sólidos (RS) - peso 1,2; Diretiva 3 - Biodiversidade (BIO) - peso 1,0; Diretiva 4 - 
Arborização Urbana (AU) - peso 0,8; Diretiva 5 - Educação Ambiental (EA) - peso 
1,0; Diretiva 6 - Cidade Sustentável (CS) - peso 1,0; Diretiva 7 - Gestão das Águas 
(GA) - peso 1,0; Diretiva 8 - Qualidade do Ar (PA) - peso 0,8; Diretiva 9 - Estrutura 
Ambiental (EM) - peso 1,0; Diretiva 10 - Conselho Ambiental (CA) - peso 1,0. 

O IAA, até o ciclo de 2013, era aferido pela aplicação da seguinte fórmula: 
IAA = (IDi + PROi) - PP, onde: IDi corresponde à soma dos indicadores de 
atendimento das diretivas, cujo valor máximo é 80 pontos; PROi é o somatório dos 
indicadores das ações proativas dos municípios, cujo valor máximo da soma é de 20 
pontos; e PP são as pendências legais de caráter ambiental de responsabilidade do 
poder público municipal, ou passivos ambientais, cuja soma varia de 0 a 30 pontos  

Atualmente, o IAA é calculado da seguinte forma: IAA= ΣIDi - PP, onde: ΣIDi 
é o somatório dos Indicadores de Desempenho (IDi) nas Diretivas Ambientais do 
Programa, cujo valor máximo da soma é de 100 pontos. Sendo IDi o Indicador de 
Desempenho para cada Diretiva Ambiental identificada pelo índice i. Este indicador 
corresponderá a uma nota, que varia de zero a 10, ajustada, posteriormente, pelo 
peso que cada Diretiva i possuir, conforme listado no Anexo II. PP - São passivos 
e/ou pendências ambientais de responsabilidade do Município. Este valor varia de 
zero a 30, de acordo com os passivos apurados pelo Sistema Ambiental Paulista, 
com base nos seguintes itens: a) existência de áreas contaminadas e penalidades 
aplicadas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB; b) 
pendências em relação ao licenciamento ambiental; c) constatação de entulho em 
Áreas de Proteção Permanente APP, e d) não cumprimento de Termo de 
Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA (Licenciamento ou Autuação), e) 
notas do Índice de Coleta e Tratamento do Esgoto do Município - ICTEM e f) Índice 
da Qualidade de Aterro de Resíduos - IQR (SÃO PAULO, 2015). 

Feita a avaliação com a aplicação do IAA, os municípios que tiverem nota 
igual ou superior a 80 pontos estarão aptos a receber a certificação de “Município 
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Verdeazul”. Vale lembrar que, além da somatória dos pontos, eles devem cumprir 
alguns requisitos para obtenção final do certificado, como: instituir por lei o conselho 
ambiental e a estrutura ambiental, implementando a última; obter nota igual ou 
superior a 7,1 no Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos - IQR; obter nota igual 
ou superior a 6 na Diretiva “Esgoto Tratado”, considerando a soma entre o valor do 
Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto da População Urbana - ICTEM e a 
respectiva proatividade; e não zerar em nenhuma diretiva (SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE, 2013). 

Após a avaliação, os municípios são classificados, em função da pontuação 
recebida, em um ranking estadual. Nele são divulgadas a posição geral e por UGRHI 
do município no programa e a nota obtida no ciclo. Os municípios que tiverem as 
melhoras notas terão acesso prioritário aos recursos do Fundo Estadual de Combate 
à Poluição (FECOP). Esse fundo é gerido pela SEMA/SP, e a liberação de recursos 
está condicionada à adesão dos municípios ao PMVA (SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE, 2013).  
 
3.2.2 Perfil dos interlocutores 
 

O perfil dos interlocutores entrevistados, descrito neste item, é composto por 
informações referentes à formação acadêmica, ao tipo de cargo ocupado na 
Prefeitura Municipal, ao tempo que ocupam o cargo e ao tempo que são 
interlocutores até o momento da entrevista. Em atenção às premissas ético-
científicas, a identidade dos entrevistados foi preservada. O perfil traçado é 
genérico, não havendo qualquer tipo de associação aos interlocutores 
individualmente, nem destes com o município ao qual pertencem. Os interlocutores 
foram nomeados com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. 

Com relação à formação, todos os interlocutores possuem curso superior 
completo, sendo esse um dos critérios para a participação desta pesquisa. As 
formações identificadas foram: Biologia, Engenharia Ambiental, Zootecnia, 
Engenharia Agronômica e Arquitetura e Urbanismo. Quanto à pós-graduação, 01 
(um) interlocutor possui Mestrado e Doutorado e 04 (quatro) possuem pós-
graduação latu senso.  

Sobre os cargos ocupados pelos interlocutores, 09 (nove) são 
comissionados e 01 (um) é concursado. Somente 01 (um) deles é Secretário 
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Municipal. Os demais ocupam cargos posições variadas: diretor, coordenador ou 
representante.  

Quanto ao tempo como interlocutor, apenas 01 (um) entrevistado é 
interlocutor desde o início do programa. Outros 05 (cinco) interlocutores estão no 
PMVA desde o ciclo de 2013, e 03 (três) estão desde o ciclo 2014. Com relação ao 
tempo de Prefeitura, temos 03 (três) interlocutores atuando há mais de 05 (cinco) 
anos e 07 (sete) há menos de 05 (cinco) anos. 
 
3.3 Fatores condicionantes de eficácia: os obstáculos na implementação do 
Programa Município Verdeazul  
 
3.3.1 Categoria 1: envolvimento e atuação dos atores locais  
 

Segundo Arretche (2001, p. 49) a “implementação é, de fato, uma cadeia de 
relações entre [...] implementadores situados em diferentes posições da máquina 
governamental”. A autora prossegue afirmando que “o grau de sucesso de um 
programa depende diretamente do grau de sucesso na obtenção da ação 
cooperativa de outros atores - governamentais e/ou não governamentais, a 
depender do desenho do programa”. À luz dos ensinamentos de Arretche (2001), é 
razoável considerar que parte do êxito da implementação do PMVA está atrelado à 
cooperação dos atores locais que dela participam, seja executando as ações 
previstas nas diretivas ambientais ou coordenando o processo. 

A análise das entrevistas com os interlocutores evidenciou aspectos 
problemáticos quanto ao envolvimento e à atuação dos atores locais na 
implementação do PMVA, sendo essa a primeira categoria de fatores que interferem 
na implementação. Neste item são identificados os atores que participam da 
implementação do programa, as atribuições e competências de cada um, a forma de 
participação e as dificuldades dela inerentes, compondo as subcategorias 
analisadas, assim dispostas: Interlocutor; Prefeito e órgãos da Administração Pública 
e; Poder Legislativo. 

 
3.3.1.1 Interlocutor 
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O primeiro ator a ser reconhecido na estrutura de implementação do PMVA 
é o interlocutor. De acordo com as resoluções SMA/SP, o interlocutor é a referência 
do programa dentro do município. Ele deve, necessariamente, ser um agente público 
indicado pelo Prefeito, sendo o único a ter legitimidade para atuar junto à SEMA/SP. 

No tocante às atribuições, até o ciclo de 2012, o interlocutor constava como 
sendo o responsável pelo fornecimento das informações do Plano de Ação municipal 
à SEMA/SP. A partir do ciclo 2013, essa atribuição foi suprimida no texto das 
resoluções, e o interlocutor se tornou o contato da SEMA/SP com a Prefeitura e o 
responsável pelo gerenciamento das ações frente às diretivas ambientais, 
assumindo deste momento em diante um status mais central e estratégico na 
implementação na qualidade de gestor. 

Anualmente, depois da publicação da resolução SMA/SP, todos os 
interlocutores indicados pelos Prefeitos dos municípios credenciados, são 
convocados para uma capacitação técnica presencial, da qual participam também 
representantes técnicos e da coordenação do PMVA da SEMA/SP. A capacitação 
tem por objetivo divulgar e explicar as diretivas ambientais e as demais diretrizes 
operacionais, esclarecendo as dúvidas e preparando os interlocutores para a 
implementação. Destaca-se que somente os interlocutores são os atores municipais 
capacitados pela SEMA/SP. A partir desta capacitação o interlocutor deve 
apresentar o PMVA no seu município, orientando os demais atores locais sobre o 
cumprimento das diretivas ambientais e procedimentos operacionais do programa. 

 
O que eles pedem para a gente fazer, que é na capacitação, vá na 
sua cidade e apresente o programa. (Interlocutor A)  

Neste contexto, as perguntas iniciais feitas aos interlocutores foram no 
sentido de tentar esclarecer suas percepções sobre a interlocução e no que ela 
consiste. Em outras palavras, compreender qual é o papel do interlocutor na 
implementação do PMVA. 

 
Do interlocutor, eu penso que o interlocutor, é a ligação entre o 
município e o Estado. (Interlocutor B)   
Ah, eu acho que é interagir com todos os departamentos porque eu acho assim, no sentido ambiental, é muito importante. (Interlocutor 
Hi) 
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O interlocutor ele tem que articular o tempo todo, de acordo com as diretivas que a gente recebe, cada um tem uma mudança, às vezes 
uma mudança maior, outra menor, mas de acordo com as diretivas a gente tem que articular com vários setores dentro do município, outras secretarias, outros órgãos, e até fora do município também, 
aqui tem atividades que a gente precisa executar com outros municípios dentro da bacia, ou municípios vizinhos, então ele tem 
que ter essa boa articulação. (Interlocutor F)   
Acho que a coordenação de diversas áreas que compõem o Município Verdeazul, né? E tem diversos atores, diversos 
participantes, então a coordenação dessa ação, para que tenha um resultado efetivo. Porque são muitas diretivas né. E cada uma envolve, muitas vezes, mais de uma secretaria. Então necessita de 
um certo controle, um certo contato que se estabelece para poder conseguir algum resultado melhor. (Interlocutor D) 
  Então, a função do interlocutor no município já diz né. Interlocutor né. 
Ele tem que trabalhar junto com os outros departamentos da Prefeitura, não só da Prefeitura, mas envolver também a sociedade. 
(Interlocutor A)  
 Bom, fazer a ponte entre a Secretaria do Meio Ambiente e a política ambiental do município. (Interlocutor C) 
  As respostas destacadas revelam, em primeiro plano, que as principais 

atribuições do interlocutor são estabelecer a conexão entre o município e a 
SEMA/SP e articular funcionários, órgãos e instâncias municipais para o 
cumprimento das diretivas. O interlocutor aparece como concatenador dos atores 
responsáveis pela implementação e das ações previstas nas diretivas ambientais a 
serem executadas.  

Em segundo plano, as respostas evidenciam a variedade de atores locais 
que integram a cadeia de implementação do PMVA que está oculta nas resoluções 
SMA/SP, o que demanda e justifica a atuação do interlocutor da forma como 
apontada. Ela inclui Prefeito Municipal/Poder Executivo, vereadores/Poder 
Legislativo, e funcionários e órgãos da administração pública municipal, como 
Secretarias, Departamentos, e o próprio interlocutor na execução de múltiplas 
ações, como a elaboração de leis, planos e programas municipais, atos 
administrativos, celebração de convênios e parceiras intra e intermunicipais, 
capacitações de funcionários, etc., o que já demonstra quão complexo é o PMVA. 
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Outro aspecto que surge na fala de dois entrevistados merece destaque: o 
interlocutor reúne, ou é recomendável que ele reúna, outras competências 
indispensáveis para o desenvolvimento da interlocução. Umas dessas competências 
é apontada pelo Interlocutor G como uma espécie de condição da interlocução, que 
é a necessidade de se conhecer a realidade local. Isso indica que o interlocutor deve 
compreender os problemas e as potencialidades do município, não sendo suficiente 
o conhecimento de caráter meramente técnico do PMVA e a capacidade de articular 
atores. 

 
Oh, eu enxergo assim o interlocutor como uma porta de acesso entre 
a Secretaria e o município. Participar de reuniões, estar por dentro das legislações vigentes dentro do programa, atender os critérios das ações, então o interlocutor tem um papel muito importante, sem 
contar em que ele tem que conhecer muito bem o município que ele trabalha. Professores, parte de Educação Ambiental, os outros 
gestores envolvidos, não é só meio ambiente que trabalha, tem defesa civil, tem engenharia, obras, então, outros órgãos que participa, não diretamente, mas acaba participando das ações 
também. (Interlocutor G)  
 O interlocutor também deve ser competente para gerenciar as ações das 

diretivas ambientais junto aos atores locais, de modo a contribuir com a estruturação 
da política ambiental municipal. Como se observa na declaração do Interlocutor C, 
essa é uma percepção mais refinada e estratégica da interlocução e da 
implementação do programa, pois ainda que de maneira não declarada, o PMVA 
lança diretrizes macro para a organização das políticas ambientais nos municípios 
paulistas, por meio de uma proposta de planejamento e gestão ambiental. 

 
É traduzir em termos de política ambiental o que é determinado na Secretaria do Meio Ambiente. (Interlocutor C)  

Nem todos os entrevistados demonstraram essa visão mais amadurecida 
sobre a interlocução, como fizeram os interlocutores de G e C. De qualquer forma, 
as atribuições e competências ressaltadas por todos compõem o perfil do 
interlocutor mais condizente com o que é descrito nas resoluções SMA/SP, que é o 
de um gestor ambiental, o que encontra suporte na opinião de Bursztyn (2006, p. 
111), segundo a qual devido à complexidade dos problemas ambientais da 
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atualidade, o gestor ambiental deve ser generalista, devendo ele recorrer a 
especialistas quando necessário à sua atuação. 

A julgar pelo conjunto de responsabilidades que o interlocutor possui, a 
interlocução comporta muitos desafios, pois não se trata somente de apresentar o 
PMVA no município. O primeiro deles é certamente, como bem ressaltado nas falas, 
envolver os atores locais, que não são poucos, na implementação. Cabe ao 
interlocutor, além de informá-los sobre as diretivas, solicitar o cumprimento das 
mesmas, bem como cobrar o cumprimento dos gestores/órgãos competentes. 

É neste momento que começam a surgir os entraves à implementação do 
PMVA, que fazem interface com a participação dos outros atores locais. Segundo o 
Interlocutor A interlocução acaba sendo, antes de mais nada, um trabalho de 
convencimento e conscientização do Prefeito e da administração pública municipal 
sobre o PMVA e sua importância, mesmo o município tendo aderido, e, portanto, se 
comprometido com a realização do planejamento e da gestão ambiental à luz das 
diretivas ambientais.  

 Na minha opinião, fica difícil o interlocutor sozinho conscientizar a 
prefeitura pelo menos ou o prefeito do que é o programa, da importância dele. (Interlocutor A)  

 
3.3.1.2 Prefeito e órgãos da Administração Pública 
 
 

Na estrutura do PMVA, a execução das ações ambientais que integram as 
diretivas está a cargo de atores governamentais municipais. Entre eles o Prefeito e 
os órgãos da administração pública, representados por Secretários, Diretores, etc. O 
Prefeito é um ator governamental político, chefe do Poder Executivo e eleito 
democraticamente. Pela posição que ocupa, ele é fundamental na proposição e na 
execução de políticas públicas por possuir autoridade para tomar decisões e 
representar os interesses públicos (SECCHI, 2013, p. 100/102). 

A adesão do município ao PMVA é voluntária, e com a assinatura do termo, 
assume-se o compromisso de implementar o programa, com o cumprimento das 
diretivas ambientais. No entanto, o compromisso formal prestado não garante, na 
prática, a implementação do programa. O Interlocutor A cita a não conscientização 
do Prefeito como primeiro obstáculo à implementação.  
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Primeira coisa que eu ponho como forte obstáculo é a não conscientização do prefeito. Da importância do programa. O fato de o 
programa ter essa questão da nota, você ganhar o selo que é super legal, e depois ser presenteado também com algum recurso vindo da coordenadoria, não basta na minha opinião... (Interlocutor A) 
  Essa afirmação, interpretada em conjunto com a última citação da 

subcategoria “Interlocutor”, demonstra que, independente da adesão ao PMVA, o 
Prefeito Municipal parece não reconhecer sua importância para o município, ou se 
reconhece, não apoia a implementação como deveria, cabendo ao próprio 
interlocutor a tarefa de convencê-lo ou conscientizá-lo sobre isso. O que aparenta 
ser um verdadeiro contrassenso na implementação, visto que o Prefeito deve 
conduzir as políticas públicas enquanto chefe do Executivo. 

Muito embora outros interlocutores não tenham declarado explicitamente 
que o Prefeito Municipal precisa ser conscientizado sobre a importância do PMVA, 
de todo modo concordam que seu envolvimento e atuação são determinantes para o 
êxito da implementação, e consequentemente para o resultado que o município 
atinge no programa, porque ele tem condições e autoridade para coordenar a 
execução das ações, e envolver e cobrar os demais órgãos da administração pública 
municipal, dando suporte e credibilidade ao trabalho do interlocutor. 

 
Sem dúvida, gente costuma dizer que quando o prefeito ele abraça o programa, ele vê como prioridade, é aquele município que vai estar 
sempre em primeiro lugar. Então tem município muito pequeno, que teria menos recurso, mas que consegue um melhor desempenho porque o Prefeito vê aquilo como prioridade. (Interlocutor F) 
  
A liderança do Prefeito é essencial. Ele bater o pé e colocar as secretarias para atender as diretivas né. Então, eu acho assim, que se o nosso líder falar “eu quero, a gente vai fazer isso”. Não só 
devido ao programa atingir uma classificação, mas “vamos fazer isso, porque isso vai trazer uma melhoria aqui para o nosso município, 
isso daqui vai trazer uma qualidade de vida para nós né”. (Interlocutor J) 
  O Interlocutor A aponta que a SEMA/SP tem responsabilidade pelo 

envolvimento do Prefeito Municipal na implementação do PMVA. 
 

Eu acho que esse programa não está aguçado para o executivo. Não está, eu te digo, porque eu vejo na capacitação, vai 2, 3 prefeitos por 
bacia e olhe lá. E as mesmas murmurações da minha experiência 
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são as dos outros interlocutores, são as mesmas. Agora eu acho assim que é uma falha muito grande da coordenadoria, já falei isso já 
dentro da capacitação. Falei para o responsável, que eu não sei quem é, se trocou agora, deve ter trocado, mas falei no ano passado, que eles não cativam o executivo. De forma alguma. (Interlocutor A) 
  Os Prefeitos não são obrigados a participar da capacitação do PMVA. De 

qualquer forma, segundo a fala em destaque, pode haver uma deficiência também 
na forma como a SEMA/SP os envolve no programa e cobra o empenho na 
implementação do PMVA, não bastando o compromisso firmado por meio do termo 
de adesão. 

Outro fator apontado pelos interlocutores como obstáculo à implementação 
do PMVA é o não envolvimento dos órgãos da administração pública municipal, que 
constituem um conjunto de atores implementadores. Da mesma forma como ocorre 
com o Prefeito, os interlocutores reiteram que o programa parece não ser conhecido, 
compreendido ou considerado relevante no âmbito desses entes. A consequência 
disso é uma dificuldade na execução das ações das diretivas, por resistência ou 
negligência do órgão na parte que lhe compete. 

 
Eu sinto que precisaria de um envolvimento maior por parte da prefeitura em geral, não só nós, porque eu acho que quando você 
sabe da importância daquilo, você faz acontecer, você faz de tudo para pensar no executivo, que teria o poder de executar alguma 
coisa. Porque é o que a gente fala, eu como Interlocutor, eu chego numa outra secretaria, ninguém sabe quem eu sou, não sabe a importância de passar aquela informação, ou a importância do 
programa para o município né, e aí muitas vezes fica uma coisa travada, poderia ser melhor e acaba não sendo. (Interlocutor F) 
  Outra coisa que eu acho muito difícil é você conseguir as 
informações que dependem de outros departamentos porque as outras pessoas não estão envolvidas com o programa, elas não 
sabem a importância dessas informações para nós. Então a gente fala com 10 pessoas, para no fim das contas ter que sentar com a pessoa, explicar o que é, para ela virar para você e falar assim, não, 
mas isso não é aqui, é em outro lugar. Então a gente perde muito tempo com isso. (Interlocutor F) 
  Falando do município de (...), o que eu encontro maior dificuldade é 
implantação das ações, principalmente em conjunto com os outros departamentos. Vou citar um exemplo do departamento de 
educação, nós temos lá diretivas a educação ambiental. Existem temáticas ali que eu não posso resolver né, e o que acontece? Você 
encaminha a bula para um responsável do departamento de 
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educação e de repente a coisa não anda. A gente tem que ficar procurando, falando ou mesmo tomar a iniciativa para que as coisas 
aconteçam. Isso é uma situação. (Interlocutor B)   
É ajuda dos colegas aqui da Prefeitura...Departamentos, as vezes você precisa de dados, como é que está o andamento, não te 
atende. Sempre vai deixando a questão “vamos ver depois”, e aí acaba não andando. (Interlocutor J)  
 Contudo, há que se fazer uma observação quanto à questão do 

envolvimento dos atores locais na implementação. Os interlocutores foram 
questionados sobre a forma como eles conhecem e são apresentados ao PMVA e 
se há algum tipo de capacitação ou treinamento sobre o programa e as diretivas 
ambientais.  

Dos interlocutores entrevistados, 08 (oito) disseram não haver um momento 
em que os atores locais, ao menos os substanciais, como Prefeito, Secretários ou 
Diretores, se reúnam para planejar os passos da implementação do programa para o 
ciclo. A articulação feita pela maioria dos interlocutores atores é pontual e específica, 
feita pessoalmente, por e-mail ou por telefone. Apenas 02 (dois) interlocutores 
afirmaram que fazem uma reunião com os demais atores no início do ciclo para falar 
sobre o programa e a implementação. Dessa maneira, é possível que os meios 
utilizados pelos interlocutores não estejam sendo adequados e satisfatórios para as 
demandas da interlocução. 

Se por um turno a abordagem e os meios dos interlocutores para articular 
atores é ineficaz, por outro também há uma falta de disposição inicial por parte dos 
mesmos em conhecer e compreender o PMVA, como afirmou o Interlocutor A. Isso 
acaba obrigando o interlocutor a interagir pelos meios já citados, que são 
reconhecidamente deficientes. 

 
Na verdade, eu já tentei, eu nunca consegui reunir todos numa palestra, para falar, olha, vamos falar sobre o programa, por quê? 
Porque eles não têm tempo, porque eles não têm interesse, porque eles têm outros afazeres e porque eles não vão. Eu já tentei. Os outros diretores, que aqui não é secretaria, e fica difícil você 
trabalhar, então o que, que eu faço?  O programa Município Verde e Azul é levado aos outros diretores, aos outros departamentos, por 
meio de questões que eu tenho na bula, que não cabe ao meu setor, então eu levo a eles, explico pessoalmente o porquê de tudo aquilo, 
e aí eles vão interagindo comigo, mas é deficiente, não é bom. (Interlocutor A)  
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O Interlocutor J expressa a intenção de reunir os atores locais, mas esbarra 
na mesma dificuldade apontada pelo Interlocutor A, que é a indisponibilidade ou 
indisposição para comparecer. 

 
A nossa vontade aqui do departamento é fazer uma reunião anual e passar todos os tópicos do programa, explicar tudo direitinho com 
todos os presentes. Não foi possível ainda, um secretário não pode, o outro também não, assim a gente não conseguiu juntar todo o departamento da Prefeitura sabe? Que eu acho que seria uma forma 
aonde o Prefeito poderia atuar mais, participando dessa reunião e aí os demais colegas veriam que “agora é sério, a gente tem que fazer, 
porque o Prefeito está acompanhando né, ele vai exigir, vai estar por dentro”. (Interlocutor J)  

O Interlocutor J faz um comentário de extrema relevância. O Prefeito precisa 
se envolver ativamente na implementação do PMVA, arquitetando e coordenando 
uma estrutura de ação na Administração Pública, e apoiando e cobrando os atores 
sob seu comando para que assumam e executem o que lhes compete segundo o 
programa. Por mais que o interlocutor desempenhe as atribuições que lhes foram 
confiadas pela SEMA/SP e pelo Prefeito, há uma limitação hierárquica e de poder 
decisório que ele não pode transpor. E nessas circunstâncias, o Prefeito Municipal é 
insubstituível. 

As situações narradas pelos interlocutores confirmam que o envolvimento e 
a atuação do Prefeito e dos órgãos da administração pública ainda são precários e 
insatisfatórios, o que interfere na qualidade da implementação. Pelos depoimentos 
coletados, alguns fatores podem explicar esse comportamento: a baixa cooperação 
relacionada ao número de atores envolvidos na implementação do PMVA é um 
deles. Quanto maior a quantidade e a variedade de atores, como é o caso do 
programa, maior é o grau necessário de cooperação para que a implementação dê 
certo. Para Rua (2015, p. 14) “se isto não acontecer, pequenas deficiências 
acumuladas podem levar a um grande fracasso”.  

Outro fator é o desinteresse em conhecer e se comprometer com o PMVA. 
Uma implementação considerada perfeita decorre da compreensão e concordância, 
integral e permanente, por parte de todos os atores, quanto aos objetivos e 
estratégias da política pública (RUA, 2015, p. 14/16). O que se vê aqui são atores 
pouco dispostos e inteirados com a política pública. Por último, a falta de 
comunicação e integração perfeitas entre interlocutor, Prefeito e outros atores, que 
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geram uma grande incapacidade de trabalharem em rede para implementar o 
PMVA. 

Atores locais motivados, responsáveis e imbuídos do propósito de 
implementar o PMVA, se não garantem um bom resultado para o município, ao 
menos tornam o processo menos desgastante. Quando perguntando sobre os 
motivos determinantes para uma boa classificação do município no PMVA, o 
Interlocutor G ressaltou a cooperação dos atores e o envolvimento do Prefeito 
Municipal como elementos primordiais: 

 
Olha, o trabalho em conjunto. Trabalho em conjunto é o essencial. É 
o que precisa, se todos os municípios trabalhassem como, eu não digo assim, tomar o município como um exemplo, mas é que aqui, você percebeu, o prefeito veio aqui, ele sabe a importância, ele dá 
uma importância para isso, ele sabe a importância que o programa tem para o município, os outros departamentos, diretoria, secretaria, 
ele está bem acima de uma divisão, igual no nosso caso aqui, é só divisão de meio ambiente. Eles também sabem da importância, então todos acabam ajudando. Então eu tenho ajuda assim, desde ajuda 
dos alunos, desenvolvendo atividades, os professores sendo os multiplicadores daqueles alunos, o palestrante que veio, ou no caso 
eu, que acabo dando alguma palestra, alguma coisa, alguma reunião, então a gente sempre vem trabalhando em conjunto. Os próprios vereadores, eu acho que não tem um, você parar na rua e 
perguntar sobre o programa, tiver dúvida e responder o que eles têm plena consciência, então isso que é o importante, levar informação a 
eles, e ter esse trabalho em equipe em harmonia né? Tudo trabalhando de braços dados. Porque senão, não acontece. Eu não faço o programa sozinha, eu e uma suplente não faz o programa 
sozinha, então tem ajuda sim, é importante a gente não pode dispensar essa ajuda. (Interlocutor G)  

3.3.1.3 Poder Legislativo 
 
O Poder Legislativo também é um ator local envolvido na implementação do 

PMVA, pois as diretivas ambientais incluem a elaboração e promulgação de leis e 
regulamentações. Ao serem questionados sobre o envolvimento e atuação dos 
vereadores na implementação, os interlocutores responderam que ele é necessário, 
em virtude das exigências feitas pelas diretivas, mas de modo geral a articulação 
com o Legislativo é mais complexa, sobretudo porque a implementação do PMVA 
fica à mercê do contexto político do município, bem representado pela expressão 
“situação versus oposição”.  
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Eu vou ser bem sincera com você com relação ao legislativo, eu já pensei de ir na câmara e apresentar o programa (Município Verde e 
Azul), só que eu não tenho autorização por questões políticas, porque atualmente a gente vive uma briga acirrada, da câmara né, então assim... Oposição e situação. E isso são questões políticas 
bem, que dificultam muito meu trabalho. Eu não consigo chegar lá numa boa, falar, vou apresentar o programa, porque é capaz que 
eles vão achar coisas erradas, que não tem nada de errado, e vão assim, vai virar um transtorno. Não sou autorizada pelo prefeito, muito menos por quem é oposição atualmente, então o que eu faço 
com o legislativo e é assim, através dos meus eventos, relacionado ao programa, eu os convido. (Interlocutor A) 
 
O Legislativo se envolve no sentido de cobrança né? Se cai a pontuação, eles vão lá e apontam “a pontuação era tanto e agora é 
tanto”. Agora, quando precisa de uma celeridade na aprovação de leis, quando precisa que eles sem empenhem em alguma ação no 
Município Verdeazul a gente não consegue. Principalmente se forma parlamentar da oposição. (Interlocutor C) 

 
A implementação do PMVA, portanto, encontra barreira na polarização 

política. Nesta conjuntura, o interesse público e a negociação, intrínsecos à 
implementação de uma política pública, são rebaixados ao nível de mera disputa de 
caráter político. 

 
3.3.2 Categoria 2: concepção e gestão do programa pela Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente  
 

A segunda categoria de fatores que interferem na implementação do PMVA 
refere-se à concepção e à gestão do programa. A SEMA/SP é o ator formulador do 
programa, e também o responsável pelas medidas que definem os rumos da 
implementação a partir da instância político-decisória. Neste tópico, os interlocutores 
atestaram ao longo das falas os desdobramentos de decisões tomadas pela 
SEMA/SP quanto à diretivas e sua avaliação, a assessoria técnica e os instrumentos 
de avaliação. 

 
3.3.2.1 Diretivas e avaliação das diretivas 
 

As diretivas ambientais são instrumentos do PMVA que correspondem às 
áreas consideradas prioritárias pelo estado de São Paulo na gestão ambiental dos 
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municípios paulistas, sendo comuns a todos eles. Elas são compostas, por sua vez, 
por um conjunto de ações que valem pontos, e que somados atingem 10 (dez) 
pontos. Esse conjunto de ações, segundo a SEMA/SP, evolui em termos de 
qualidade e complexidade a cada ciclo do PMVA (SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE, 2013). 

Assim, as diretivas são o parâmetro para atuação dos atores locais, pois 
elas especificam quais ações ambientais deverão ser realizadas para que o 
município possa compor o seu quadro geral de pontos para fins de classificação e 
certificação. Em última análise, as diretivas é que determinam o que deverá ser 
implementado, de acordo com a base legal do PMVA.  

As diretivas são lançadas anualmente com a publicação da resolução 
SMA/SP. Com a “bula”8 em mãos, os interlocutores podem dar início à 
implementação, articulando com atores sobre o planejamento e cumprimento das 
ações arroladas. No contexto das entrevistas, interlocutores declararam a existência 
de algumas inconsistências quanto às diretivas, que geram problemas durante a 
implementação. 

 
O que eles nos cobram na bula não é autoexplicativo, é muito confuso, é uma bula horrível, porque você interpreta de uma forma 
que, você lê, você faz a interpretação, mas por exemplo, eles tiram ponto, tiram notas de coisas que assim, não foram ditas. Não foram 
ditas, como por exemplo, qualidade do ar, a gente faz um adesivo, e prega nos transportes que foram avaliados na frota da prefeitura. Isso eles pedem para fazer o controle, mas não nos pedem para criar 
um adesivo diferente todo ano. (Interlocutor A)  

A fala em destaque faz menção à criação e aplicação do ícone de inspeção 
de fumaça preta, da diretiva “Qualidade do ar”. O Interlocutor A apontou uma 
dificuldade com a interpretação das diretivas, afirmando que elas nem sempre são 
autoexplicativas, o que pode implicar na execução da ação indicada em desacordo 
com a bula, gerando perda de pontos. Aqui, cabe fazer uma ressalva com relação à 
consideração feita. O que se pretende não é atestar a veracidade do fato, mas sim a 
percepção do interlocutor sobre o conteúdo das diretivas, que a depender da forma 
como são descritas pode levar a interpretações equivocadas quanto à execução. O 
                                                 
8 Bula é nome dado ao documento anexo à resolução, que contém toda as diretivas, com as ações que compõem 
cada uma e as notas atribuídas, e que é seguida e consultada pelo interlocutor e pelos demais implementadores. 
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exemplo citado pelo interlocutor, ainda que trivial, demonstra que pequenas 
imperfeições ou falta de clareza suficiente na concepção de objetivos ou estratégias 
de uma política pública se tornam notórias durante a implementação (WU ET AL, 
2014, p. 108) 

Associado à questão da interpretação, outro aspecto problemático foi 
apontado pelos interlocutores sobre as diretivas. 

 
Não, o tempo é muito menor do que eles falam, e sempre falavam 
um ano, e na verdade estamos no final de março e não soltaram as diretivas ainda, e a gente tem que entregar até começo de outubro, então a gente não tem um ano nem de longe aí né, a gente tem 
muito pouquíssimo tempo, e muitas vezes a gente é surpreendido com o que vem, porque por mais “ah, vocês já sabem o que a gente 
pede”. Na verdade, não. O ano passado aconteceu isso. A diretiva de biodiversidade, ela foi mudada completamente, teve municípios que já tinha feito todo o seu projeto de restauração de (APP) alguma 
coisa assim, nesse sentido que ela que pedia a princípio, e no fim das contas, foi usado esse estudo que eles fizeram foi usado, mas 
não como um cumprimento de diretiva, eles, foi uma complementação de alguma outra atividade. E aí a pessoa teve, e aí mudou para a questão de zoológico, de fauna doméstica, fauna 
silvestre, coisas completamente diferentes que o município ficou perdido. Então assim, é muito ruim porque eles mudam as regras, 
com o jogo andando, e isso atrapalha muito, dificulta muito o nosso trabalho, que a gente se prepara para uma coisa, e na verdade, quando muda a gente fica sem saber o que fazer. O ano passado 
aconteceu com a gente o seguinte, no ano anterior, eles tinham pedido para fazer inspeção veicular de toda a frota, tanto a frota 
particular, quanto a frota de ônibus, então são, nem sei quantos ônibus são aqui, mas são muitos... Urbana, permissionária, tudo. E aí 
a gente se preparou para o ano passado, já fazer a inspeção, então nós fizemos a inspeção veicular em todos os ônibus urbanos, e depois eles não pediram... E aí nós acabamos usando, isso que a 
gente já tinha feito, mas não era mais uma obrigação das diretivas, então é como se a gente tivesse perdido um tempo. (Interlocutor F) 
 

O interlocutor F descreve as dificuldades geradas por mudanças das 
diretivas em pleno ciclo, com a implementação do PMVA em andamento, como na 
diretiva “Biodiversidade”9 e na inspeção da fumaça preta da diretiva “Qualidade do 
ar”. Ainda que em caráter excepcional, observa-se que as mudanças atrapalham no 
planejamento prévio das ações pelos municípios, comprometendo o cumprimento 
integral ou parcial da diretiva. O que de certo modo confronta com o próprio objetivo 
                                                 
9 No ciclo de 2014 do PMVA a diretiva Biodiversidade foi reestruturada integralmente 02 meses após a 
publicação da resolução SMA 20/14 do ciclo 2014, por meio da publicação da resolução SMA 53/14. 
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do programa, que é o fortalecimento do planejamento ambiental. Além do mais, 
deve-se considerar que o ciclo de implementação do PMVA é bastante curto10, 
menos de um ano, e não se pode supor que a execução da totalidade de ações 
complexas ocorra tão rapidamente, a tempo de serem avaliadas para fins de 
pontuação. Em última instância, os municípios podem ser prejudicados na 
classificação. 

Diretivas pouco claras e principalmente mudanças das diretivas, por si só, 
são fatores que interferem na implementação, segundo o que foi declarado. 
Contudo, chama mais atenção o fato de que elas acabam constituindo um fator 
condicionante da atuação dos atores locais, como descrito abaixo. 

 
Por isso que a gente depende muito de quando eles soltam as diretivas. Porque aí a gente não perde tempo, a gente já vai correr 
atrás exatamente do que está sempre pedido ali. Isso pensando em atender o programa, não pensando na gestão ambiental do 
município, pensando somente em atender o programa. (Interlocutor F) 

 
Os atores locais tendem a ficar na espera do lançamento da bula, o que 

reflete certo receio de antecipar-se na execução das ações, para evitar o dispêndio 
de recursos e tempo desnecessariamente, que não atenderão às diretivas e não 
gerarão pontos. Como já dito, isso frustra o planejamento ambiental. Logo, a 
implementação do PMVA, quando sujeita à alteração abrupta das diretivas, limita 
ainda mais a atuação dos atores no tempo e no espaço.  

Assim, o aspecto mais negativo das mudanças das diretivas parece ser o 
efeito que elas geram, como o Interlocutor F afirma. A motivação para o 
cumprimento das diretivas passa a se dar em função do PMVA e não da gestão 
ambiental municipal, o que pode levar os municípios a protelarem ou deixarem de 
executar outras ações relevantes se elas não forem avaliadas. Ressalta-se que os 
municípios podem e devem atender as diretivas continuamente, desde que tenham 
capacidade e vontade. Contudo, a sujeição à bula é marcante, porque é o 

                                                 
10 Geralmente, a resolução é publicada entre os meses de março e abril, e a entrega do Plano de Ação/Relatório 
de Gestão Ambiental está prevista para o final do mês de outubro. No ciclo 2015, a resolução foi publicada com 
atraso incomum, bem no final do mês de abril, sendo que os municípios tiveram 06 meses para providenciar a 
execução das ações.  
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cumprimento das diretivas como estão postas no PMVA que conta no momento da 
avaliação pela SEMA/SP. 

O Interlocutor G relata a tentativa do município em executar uma ação não 
integralmente fiel aos critérios estabelecidos na diretiva, por constituir um ganho 
ambiental local. 

  
É porque eu não sei, na verdade, como às vezes funciona alguns critérios de avaliação de algumas diretivas. Mas eu encontrei uma dificuldade assim, era uma diretiva nova, eles tinham reestruturado 
todinha, em relação ao ano retrasado, e ao ano passado. Houve uma restruturação, e mudou completamente, desde legislação, os critérios 
mesmo, foram alterados. E o município tentou parceria de todas as formas, com outros municípios, a gente bem dizer assim, 
trabalhamos, tentamos trabalhar da forma que a secretaria pediu, a coordenadoria pedia. Não houve um sucesso, então o município tentou caminhar sozinho. E eu senti que isso não, não foi dado a 
importância sabe? Não sei a coordenadoria, ou a secretaria, quem faz a avaliação, mas não enxergou um município de pequeno porte, 
tentando trabalhar assim, sozinho para cumprir aquela diretiva, e era coisa que seria em benefício do município. (Interlocutor G)  

Segundo o relato do Interlocutor G, a diretiva não foi cumprida porque os 
critérios não foram atendidos conforme as orientações da SEMA/SP. Por seu turno, 
o trabalho realizado de forma autônoma pelo município não foi considerado na 
avaliação, o que reforça a ideia de que as ações intentadas e executadas à margem 
das diretivas não são apreciadas. Transparece o sentimento de incompreensão e 
frustração do Interlocutor G diante do não reconhecimento e da falta de apoio da 
SEMA/SP à iniciativa do município.  

Neste contexto, cabe esclarecer que até o ciclo 2013 do PMVA todas as 
diretivas eram compostas pelas “Pró-atividades-PRO”, que valorizavam “as aptidões 
culturais dos municípios” e auxiliavam o atendimento das ações prioritárias que 
compõem o primeiro conjunto de ações ambientais das diretivas (SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE, 2013). As atividades PRO contemplavam as ações e projetos 
realizados por iniciativa dos municípios, ainda que sob orientação da SEMA/SP, mas 
esta modalidade de ações foi extinta, não restando espaço para proposições dos 
municípios. 

Mesmo assim e apesar da ocorrência com a diretiva “Biodiversidade”, entre 
todos os entrevistados, o Interlocutor G salientou que o município realiza ações de 
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gestão ambiental habitualmente, e não somente em função do PMVA e das 
diretivas, e que tais ações acabam sendo naturalmente incluídas no Plano de Ação 
para ser entregue à SEMA/SP no final do ciclo.  

 
No meu caso, eu tenho muita ajuda dos outros departamentos, 
educação, engenharia, topografia, então eu tenho um com relacionamento com os outros departamentos, e assim vem, ao longo do tempo a gente acaba fazendo coisas que sem perceber eram do 
programa. Às vezes dá uma atualizada nas diretivas, acontece alguma coisa, sem perceber “nossa, já tinha feito, estava tudo certo”. 
A gente acaba desenvolvendo, é coisa assim do nosso dia a dia, são ações do nosso dia a dia, e que acaba entrando no programa, a gente não fica 100% focado nisso, tem outros problemas do 
município, a gente tem a participação dos outros departamentos juntos, e que no fim acaba interferindo nas ações. (Interlocutor G)  

Na esteira dos relatos sobre a sujeição dos municípios às diretivas, o 
Interlocutor I indicou o nível de exigência das diretivas como um fator controverso na 
implementação do PMVA.  

 
A bula está fora da condição dos municípios, foi o que eu te falei, 
questão de número de habitantes, de realidade, que a minha prefeitura hoje, a prefeitura de (...) é diante da prefeitura de (...), que é diferente da prefeitura de (...), não dá para comparar. Então assim, 
é difícil você né, você nunca vai conseguir o selo, se for pensar por estrutura, dificilmente. (Interlocutor I)  

Os municípios são diferentes política, ambiental, populacional, econômica e 
culturalmente (SCARDUA E BURSZTYN, 2003, p. 305). Diretivas complexas 
aplicadas às realidades locais tão diversas podem tornar a implementação tarefa 
árdua para uns e nem tanto para outros. As diretivas são o denominador comum do 
planejamento ambiental a ser posto em prática pelos municípios no PMVA. 
Entretanto, as condições de partida não são as mesmas para todos. Isso gera o 
entendimento que, já de início o município está em desvantagem quanto ao 
cumprimento das diretivas com relação aos outros, o que repercute na pontuação e 
na classificação. 

A avaliação das diretivas, por meio da atribuição de notas, é outro fator que 
assume um significado negativo na implementação. O alcance da nota aparece 
como uma consequência do cumprimento das diretivas “em função do programa”. 
Segundo o Interlocutor I, a implementação do PMVA aparenta ser uma corrida por 
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pontos, que por sua vez não fazem jus ao esforço empreendido pelos atores face a 
complexidade das diretivas e as condições dos municípios, gerando um desestímulo 
na execução das ações. 

 
Na gestão da “Cidade sustentável” eu coloquei 5 índices do que eu fiz aqui, a pontuação é super baixa, então é uma coisa assim, é 
muito caro, é muito trabalho para ganhar 0,5 pontos. É aonde as pessoas vão desanimando. (Interlocutor I)  
 A fala em destaque a seguir sugere haver uma valorização da conquista da 

nota de credenciamento, em detrimento do empenho e da evolução quanto ao 
cumprimento das diretivas, a despeito das condições de cada município, ainda que a 
pontuação exigida não seja necessariamente atingida.   

 
E o subsídio para os municípios que, eu por exemplo, eu cheguei 
aqui com (...) pontos, o que, que eu ganhei com isso? Nada. Nós tivemos um trabalho enorme, nada. Eu não ganhei uma carta de saudação, para eu publicar no jornal, eu não ganhei um incentivo, de 
que (...) estava numa média legal, você está entendendo? Por parte da coordenadoria. O incentivo que, por parte dele seria muito legal 
para mim aqui. Como reconhecimento do nosso trabalho. Então não é nem o selo, nem, mais nada...Alguma coisa assim que, não era nem subsídio, mas que empolgasse, que deixasse as pessoas 
assim, vamos reconhecer os municípios que chegaram próximos disso, olha que município pequeno, olha o trabalho legal que eles 
fazem, não tem esse contato conosco. (Interlocutor I)  

Pela leitura que o Interlocutor I faz, é como se a avaliação atribuísse mais 
importância ao resultado ou produto, que é a nota, do que ao processo, que é a 
progressão do município. Hipoteticamente: um município que de um ciclo para o 
outro vai de 77 (setenta e sete) para 80 (oitenta) pontos atingiu a nota de 
credenciamento. Outro município pode ir de 60 (sessenta) para 75 (setenta e cinco), 
não atingindo a nota mínima para credenciar. Contudo, há uma nítida diferença entre 
um e outro município quanto à evolução das notas.  

Neste sentido, uma avaliação positiva feita somente com base na nota 
mínima exigida parece estar em desconformidade com o objetivo do PMVA de 
fortalecer o planejamento ambiental dos municípios. A nota é a representação 
quantitativa do cumprimento das diretivas ambientais, mas ela não é e não pode ser 
um fim em si mesma ou a única forma de reconhecer e atestar o desempenho 
ambiental dos municípios no programa, como ponderado pelo Interlocutor I.  
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Os fatores apontados nesta subcategoria revelam à primeira vista que, como 
toda política pública, o PMVA não nasceu pronto, definitivo e auto executável. As 
decisões da SEMA/SP durante a implementação ou entre um ciclo e outro, são a 
demonstração de que o programa está em contínua readequação e aprimoramento. 
Isso corrobora o entendimento de que a implementação é a própria “formulação em 
processo”. Ainda que tais decisões condicionem a implementação negativamente 
em alguns pontos, há que se compreender, pela perspectiva de que implementação 
e formulação ocorrem juntas, que se trata de uma contingência do processo 
(ARRETCHE, 2002; RUA, 2013; WU ET AL, 2014).  

Os aspectos revelados pelos interlocutores sobre as diretivas também 
mostram que a implementação do PMVA está sob um certo grau de controle pela 
SEMA/SP, o que é típico do modelo top down de implementação. A atuação dos 
municípios é condicionada às diretrizes estabelecidas pelo PMVA e às decisões da 
SEMA/SP. Por um lado, o controle da implementação é justificável dada a própria 
complexidade do programa, em razão da quantidade significativa de ações que ele 
prevê e principalmente da cooperação de múltiplos atores da qual depende, como 
discutido na Categoria 1. Por outro, esse controle não dá nenhuma liberdade aos 
municípios para que executem o próprio planejamento e gestão ambiental, já que as 
ações são ditadas pela bula.  

Para finalizar, a colocação do Interlocutor C exprime muito bem a dualidade 
das diretivas no que se refere ao controle da implementação. 

 
Eu acho que todas essas, acho que todas as diretivas elas foram 
bem estruturadas. Mas só que ela está deixando muito pouca margem numa iniciativa importante de uma cidade ser levada em 
consideração. Por exemplo, uma cidade tem um determinado tipo de problema. Se ele resolver aquele problema, se ela não tiver constando nas diretivas para pontuação, aquilo lá não é considerado. 
Então eu acho que falta um pouco de flexibilidade, deixar o município resolver os seus problemas e não aquele engessamento que é 
aquelas 10 diretivas. Apesar de que todo ano eles mudam, eles vão adaptando. Mas só que teria que ter uma, um mecanismo de pontuar 
iniciativas características daquela cidade né. (Interlocutor C)  

3.3.2.2 Assessoria técnica 
   
 

As resoluções SMA/SP determinam que a SEMA/SP deve orientar as 
Prefeituras Municipais no cumprimento adequado das diretivas ambientais e no 
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planejamento da política ambiental municipal. Nos primeiros ciclos do programa, a 
orientação da SEMA/SP consistia na visita de técnicos aos municípios e na 
prestação de assessoria imediata por vários canais de comunicação aos 
interlocutores. Os técnicos eram chamados de “anjos”, uma nomenclatura que dá 
pistas sobre a importância desses profissionais para a implementação do programa. 

 
Teve uma fase que o interlocutor, ele era mais bem assessorado, digamos assim, nós tínhamos os anjos da guarda, que eram os técnicos da Secretaria que cuidavam de regiões. Então, ficava mais 
fácil essa comunicação. Depois, claro, mudou o governo, mudou gestores, e eu penso que ficou mais burocráticos para nós, 
interlocutores, ruim. Porque qualquer informação que poderia ser resolvida por um telefonema em 02 minutos, você teria que mandar 
um e-mail solicitando, aí o técnico de lá de São Paulo, que vai ter que responder sobre esse aspecto. Então, essa demanda de tempo atrapalhou um pouco. (Interlocutor B) 
  
 É legal, gosto do programa, eu acho muito interessante pois através dele nos força a fazer algo que não faríamos, mas é vaga porque não 
tem subsídios para interlocutores nem ao ponto de nos passar conhecimento. Então, eles nos dão a bula e só, e fica por isso 
mesmo, não temos uma orientação maior a respeito, e o subsídios eu digo, de uma pessoa para poder ajudar...em 2012, 2011 havia, é porque mudou né, muda a administração em São Paulo, muda tudo. 
Havia por meio do programa pessoas que eram consideradas como anjos, isso eu soube pelo interlocutor passado, anterior a mim e que 
estava aqui, e que de fato tinha uma pessoa que acompanhava por bacias... Era um técnico da Secretaria Estadual, que acompanhava o interlocutor, então é interessante e isso acabou. (Interlocutor A)  

Os depoimentos demonstram que a assessoria prestada pelos técnicos da 
SEMA/SP de forma presencial nos municípios dava suporte e segurança aos 
interlocutores. A presença do técnico no município, ainda que de tempos em 
tempos, reforçava o vínculo e a integração do município com o Estado e o 
compromisso prestado à SEMA/SP, além do que, era uma pessoa que 
acompanhava de perto a implementação. Deste modo, a ausência dos técnicos in 
loco significa o distanciamento do próprio Estado dos municípios.  

Ademais, o Interlocutor B aponta uma piora na qualidade da assessoria 
técnica não presencial da SEMA/SP, por meio de uma espécie de “burocratização” 
dos canais de comunicação, como a substituição do contato telefônico em 
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determinadas situações, que é mais dinâmico e pessoal, pelo contato por e-mail. 
Este último, por seu turno, “despersonaliza” o contato, além de ser mais demorado. 

A limitação da assessoria técnica aos municípios surge, portanto, como um 
fator que atrapalha a implementação do PMVA. Os municípios ficaram desprovidos 
de um respaldo técnico consistente que os auxiliasse no cumprimento das diretivas, 
e de certa forma mais personalizado com relação as suas próprias demandas. Além 
disso, é uma medida contraditória. A SEMA/SP mantém o controle sobre a 
implementação do PMVA “do topo”, condicionando a atuação dos municípios às 
diretivas, e ao mesmo tempo se desobriga de lhes dar suporte na resolução de 
problemas relacionados à implementação e por vezes decorrentes de decisões 
tomadas “de cima para baixo”, que geram efeitos em nível local. 

O Interlocutor D faz outro apontamento importante sobre a assessoria 
técnica da SEMA/SP, mostrando um desvirtuamento quanto à finalidade para a qual 
é prestada.  

 
O município é mais cobrado do que ajudado pelos técnicos da Secretaria. (Interlocutor D)  

Logo, a retirada dos “anjos” e a “burocratização” na comunicação 
representou uma perda significativa para os municípios, o que é ruim, pois na 
realidade da descentralização da política ambiental, muitos municípios ainda 
carecem de estrutura, recursos e capacidade técnica para fazer a gestão ambiental 
e constituir a política ambiental municipal de forma autônoma diante das deficiências 
da administração pública (PHILIPPI JR. ET AL, 1999, p. 32).   

Não se pode perder de vista que a cooperação técnica prestada pelo Estado 
é um instrumento que os municípios devem se valer para planejar e executar a 
gestão ambiental, dada a insuficiência de condições institucionais para tanto. Neste 
aspecto, Philippi Jr. et al (1999, p. 107) ressaltam que Estados e municípios 
precisam atuar em parceria no desenvolvimento de projetos de interesse local, e 
recomendam que “o município deve buscar conhecimentos técnicos de profissionais 
que pertençam ao Estado e à União, ou que pertençam a outros órgãos da 
administração e, ainda, a outras organizações nacionais e internacionais”.  

 
3.3.2.3 Instrumentos de incentivo 
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Os instrumentos eleitos pelo PMVA para incentivar a adesão dos municípios 
são o “Certificado Município Verdeazul” e o acesso aos recursos do FECOP, sendo 
que esse último não está indicado expressamente nas resoluções SMA/SP. Quando 
os interlocutores foram questionados sobre os motivos que fizeram os municípios 
aderirem ou permanecerem no PMVA, percepções interessantes surgiram sobre os 
instrumentos do programa. É oportuno elucidar que, instrumentos são os meios 
escolhidos e disponíveis para a execução dos objetivos de uma política pública, que 
transformam as intenções em ações políticas (SECCHI, 2013, p. 58).   

 
Se mantém no programa pela questão de que o município que ele é 
certificado, ele tem prioridade em recursos. (Interlocutor B)   
Eu creio que foi porque é um meio de conseguir verba para o município. Se atingir a pontuação mínima, consegue verba para o 
município. Então eu creio que a adesão foi por esse motivo. (Interlocutor H)  
 Ele aderiu foi na época da outra gestora, da diretora aqui né, e 
buscando a pré-certificação pra gente conseguir recursos com o FECOP pra implantar coleta seletiva né. Vir verba pra gente ter caminhão, ter um galpão de triagem e tudo o mais. É visando 
realmente os recursos né, que hoje qualquer coisa que você vai tratar numa secretaria de meio ambiente, eles automaticamente eles 
falam, “participam do (Município Verde Azul)?”. (Interlocutor J)   Dos interlocutores entrevistados, com exceção de 02 (dois), todos 

responderam que as razões pelas quais os municípios participam do PMVA são os 
recursos e a certificação, nessa ordem de importância, à exemplo dos depoimentos 
acima relacionados. Assim sendo, as falas denunciam uma visão um pouco 
distorcida dos instrumentos do PMVA, aqui compreendidos como “fins” em si 
próprios, o que explica serem citados como os principais, se não os únicos, motivos 
da adesão. A questão ambiental, neste caso, que deveria ser o elemento motivador 
protagonista, sequer é mencionada, e quando é mencionada, ela é secundária. 

 
Bom, o motivo principal é a busca de recursos né? Uma possibilidade 
de buscar recursos. Depois também é um suporte que a Secretaria dá com relação a uma política ambiental. Se a gente fosse criar uma política ambiental em um município tão pequeno como (...), a gente 
teria muitas dificuldades. (Interlocutor C)  
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Acesso a recursos, subsídios, selos, certificações e rankings, entre outros, 
são instrumentos típicos de políticas públicas de acordo com a literatura 
especializada (SECCHI, 2013, p. 58/59). Mas instrumentos, repita-se, são meios, e 
nessa concepção encontram-se os seus limites. Logo, deve ficar claro para os 
implementadores do PMVA que os recursos e a certificação constituem um incentivo 
à adesão dos municípios e ao cumprimento das diretivas, e não sua finalidade. Para 
que o PMVA alcance os objetivos propostos, os municípios precisam implementá-lo 
pelos motivos certos, e não visando unicamente a obtenção de vantagens. Até 
porque, geralmente a demanda por recursos é bem maior do que os recursos 
disponíveis.  

Ademais, os instrumentos precisam estar finamente conectados com os 
objetivos do PMVA. O êxito na implementação de uma política pública também 
depende da eficiência dos instrumentos selecionados para viabilizar a consecução 
dos seus objetivos (SECCHI, 2013, p. 58/59). Fica aqui a reflexão se os 
instrumentos do PMVA são suficientes e eficientes o bastante para que os 
municípios façam o planejamento e a gestão ambiental segundo suas diretrizes.  

Por fim, merece relevo a frase do Interlocutor G, que demonstra qual deve 
ser a verdadeira motivação para aderir ao PMVA: fazer o melhor pelo município.  

 
O município ele participa do programa desde quando se deu o início. E ele vem se aprimorando, pelo cargo de interlocutor e chefe, da 
divisão, já se passaram outras duas pessoas. E todas com forte comprometimento, então a gente vem fazendo assim, sempre o 
melhor pelo município, nunca deixamos cair, e tivemos a sorte de todos os prefeitos que assumiram essas gestões, sempre também dando a importância para desenvoltura das ações, apoiando o eu 
gestor, no caso do meio ambiente, para que venha sendo feito um bom trabalho. (Interlocutor G) 
  3.3.3 Categoria 3: condições institucionais  

 
As condições institucionais dos municípios também constituem obstáculos 

para a implementação do PMVA. Neste item, são colocadas questões relacionadas 
à estrutura ambiental e aos recursos humanos e financeiros na implementação do 
programa. As dificuldades de natureza institucional representam um entrave à 
gestão ambiental nos municípios dada à estrutura e aos recursos, geralmente 
aquém das necessidades quanto às questões ambientais (PHILIPPI JR. ET AL, 
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1999, p. 32). Antes de adentrar na análise propriamente dita, é preciso explicar que 
as condições institucionais se referem ao locus em que atuam os interlocutores, e 
por isso optou-se por discuti-las nesta Categoria e não na Categoria 1. 

 
3.3.3.1 Estrutura ambiental 
 

Segundo Philippi Jr. et al (1999, p. 52) “a consolidação do sistema de gestão 
ambiental do município dar-se à por meio dos esforços realizados para a 
capacitação técnica, tecnológica e operacional de seu órgão ambiental e respectivas 
parcerias”. Isso quer dizer que, uma das condições essenciais para a realização da 
gestão ambiental é a estruturação dos órgãos ambientais locais, que deverão estar 
munidos com recursos materiais, financeiros e humanos para tanto. 

Com relação aos municípios envolvidos nesta pesquisa, as entrevistas 
ajudaram a compor um quadro inicial dos órgãos aos quais o PMVA e os 
interlocutores estão vinculados. Somente 02 (dois) municípios possuem Secretarias 
de Meio Ambiente. Nos demais, o programa é conduzido no âmbito das: Diretoria de 
Agricultura e Abastecimento, Diretoria de Serviços Urbanos, Departamento de Meio 
Ambiente, Divisão de Meio Ambiente, Setor de Meio Ambiente e Departamento de 
Agricultura e Meio Ambiente.  

Departamentos, diretorias e divisões são por natureza órgãos públicos 
superiores. Muito embora possuam poder para decidir e controlar assuntos de 
competência específica, como o planejamento e execução de soluções de caráter 
técnico, esses órgãos não gozam de autonomia administrativa e financeira, ao 
contrário das Secretarias, que são órgãos autônomos, administrativa e 
financeiramente. 

As informações coletadas sugerem que nem todos os municípios possuem 
uma estrutura ambiental constituída ou adequada, tanto é que em alguns municípios 
o PMVA está vinculado à órgãos com outras competências e atribuições, como 
agricultura, abastecimento e serviços urbanos. Muito embora a implementação do 
programa dependa da conjugação de vários fatores e aspectos, como a cooperação 
dos atores e outros órgãos locais e a vontade política, a instituição de uma estrutura 
ambiental efetiva é determinante para seu êxito.  

A estrutura ambiental é importante para a implementação do PMVA, e por 
consequência, para a gestão e política ambientais municipais, tanto que o próprio 
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programa a elegeu como uma diretiva, sendo duas das ações previstas a 
comprovação de lei que institui a estrutura ambiental, contendo as atribuições do 
setor de meio ambiente, bem como a nomeação do responsável pela mesma. 

 
3.3.3.2 Recursos humanos 
 

A falta de recursos humanos tecnicamente capacitados e em quantidade 
adequada é citada por Philippi Jr. et al (1999, p. 123) como um dos principais 
problemas ambientais municipais. Mediante isso, a implementação do PMVA pode 
ser tornar uma empreitada no mínimo problemática e desafiadora, primeiro porque 
ele envolve uma quantidade variada de atores, em grande parte funcionários e 
órgãos públicos municipais, de diversos setores, como educação, saneamento, 
obras, etc. Segundo, porque as ações que compõem as diretivas ambientais não 
são de competência de um único órgão. Daí a necessidade de órgãos ambientais 
bem estruturados e gestores com competência e conhecimento da área ambiental 
para conduzir a implementação.   

Como visto no item 3.3.1.1, o responsável no município pela apresentação 
do programa, gerenciamento das ações ambientais e articulação dos 
implementadores é o interlocutor, que por exigência do PMVA são agentes públicos 
da Prefeitura Municipal. Fora isso, não há qualquer determinação quanto à 
formação, experiência e tipo de cargo ocupado, ficando à critério do Prefeito 
Municipal a indicação da pessoa mais apta para assumir a interlocução.  

 
Aqui no meu setor sou eu que faço tudo, mais o Município Verdeazul. Eu corro atrás, eu tiro foto, eu faço plantio, eu atendo as pessoas. 
Sobra pouco tempo para, assim, convencer as pessoas, para fazer acontecer o programa. (Interlocutor I) 
  Como é que eu vou fazer gestão dentro de (...), como é que eu vou 
falar de Município Verdeazul seu eu estou sozinha, eu não consigo. Ou eu atendo o público, ou faço certidão para as empresas, ou eu 
dou capacitação, que até entra no programa, ou eu trabalho junto com a engenharia, com a assistente social, junto com a saúde, fica difícil. (Interlocutor A) 
  
Nosso departamento é muito pequeno e controla muitas atividades. Tem (...) contratos sob a minha responsabilidade né? E ao mesmo tempo tenho que correr atrás de Município Verdeazul também, é 
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muito difícil. Eu acho que se tivessem mais pessoas no dia-a-dia, mais técnicos, pensando, planejando, “vamos marcar uma data”, 
“vamos tentar patrocínio”, se fosse o caso de algum recurso financeiro, seria muito melhor o desempenho. (Interlocutor E)  

Inicialmente, as falas destacadas tornam evidentes dois problemas 
relacionados à questão dos recursos humanos na implementação do PMVA. O 
primeiro, com o perdão da expressão, não é novidade nas administrações públicas 
municipais: a deficiência de funcionários públicos para atender todas as demandas 
locais. Os interlocutores são funcionários públicos responsáveis por outras tarefas, e 
tal como descrito no item 3.3.2, 01 (um) é Secretário Municipal e os demais são 
diretores, coordenadores ou representantes de órgãos públicos. O segundo é que, 
com a interlocução, os interlocutores passaram a acumular funções, 
sobrecarregando ainda mais o trabalho que lhes cabe fazer. 

A deficiência de funcionários associada ao acúmulo de funções acaba por 
afetar a implementação do PMVA, vez que o programa se torna apenas “mais uma” 
atividade a ser desenvolvida no âmbito do órgão municipal pelo interlocutor, entre 
tantas outras. Logo, o PMVA tem sua prioridade reduzida. 

Um outro problema apontado pelos interlocutores refere-se ao fato de que 
ocupam cargos comissionados. De acordo com Secchi (2013, p. 103/104), os 
comissionados são atores governamentais designados politicamente. Esses cargos 
são acessíveis tanto para funcionários públicos como para pessoas de fora da 
administração pública. No perfil traçado dos interlocutores no item 3.3.2, verifica-se 
que 09 (nove) deles são comissionados.  

  
De preferência, na minha opinião, interlocutor tinha que ser cargo, tinha que ser concursado, para o trabalho permanecer, ser um trabalho permanente, de fato ser mesmo trabalho de gestão, porque 
isso é a longo prazo, você vai aos poucos conscientizando toda a prefeitura do que, que significa esse programa, qual que é a 
importância na saúde, qual que é a importância na educação, e o que, que acontece? De 4 em 4 anos muda, muda o diretor, muda interlocutor, trabalho falido. E é difícil também porque eu vou passar, 
eu não vou continuar aqui, eu não sou concursada.  Por isso que o interessante do interlocutor, talvez, ter um cargo, ser concursado 
porque é um trabalho que permaneça, o trabalho de gestão ele é demorado. (Interlocutor A)  
Agora, a principal dificuldade que eu acho é porque a gente tem uma 
rotação muito grande dentro do departamento do meio-ambiente de cargos comissionados. A gente tinha a interlocutora que era a (...). 
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Então ela saiu e a gente perdeu essa interlocução e todo aquele know-how que ela já tinha adquirido né? Toda aquela informação, 
todo aquele contato que ela tinha feito com a secretaria do meio-ambiente se perdeu. Depois ela voltou durante mais um tempo, ficou no estágio mais um tempo, depois saiu. Então quer dizer, a gente, 
eh, perdeu aquele contato novamente, porque eles criam um vínculo né? O interlocutor, a função do interlocutor é criar um vínculo com a 
secretaria do meio-ambiente, eh, para facilitar os trabalhos aqui, para traduzir os trabalhos aqui no município do que exatamente pede a secretaria do meio-ambiente. E quando a gente perde esse 
interlocutor, por um motivo ou outro, no caso ela se desligou, eh, a gente perde aquela sintonia fina que tinha entre os 2 né? Que foi 
criada durante um tempo. Então essa rotação que a gente tem aqui dos interlocutores, o que me levou a ser interlocutor diretamente foi para ver se diminuía essa rotação né? A gente coloca um interlocutor 
e depois por um motivo ele sai e a gente tem que começar do zero aquele relacionamento. Então a dificuldade maior que eu vejo é isso, 
não ter uma continuidade. (Interlocutor C)  

 
O que se observa nos depoimentos é que o cargo comissionado não é 

compatível com a interlocução, porque ela consiste em um trabalho continuado para 
a implementação do PMVA no município, que envolve a sociedade e o poder 
público, e principalmente, estabelece o vínculo entre o município e a SEMA/SP. 
Como os cargos comissionados estão sujeitos à mudanças ou extinção a qualquer 
tempo, a perda de um interlocutor que ocupa um cargo comissionado na Prefeitura 
gera implicações negativas, como o rompimento do vínculo citado com a SEMA/SP, 
a perda de experiência, informações, conhecimentos sobre as ações executadas no 
município, o que compromete de certa forma a regularidade da implementação do 
PMVA. 

 
3.3.3.3 Recursos financeiros 
 
 

Todos os interlocutores, sem exceção, fizeram menção aos recursos 
financeiros como necessários à implementação do PMVA, sendo a escassez dos 
mesmos um obstáculo a ser enfrentando. Isso acaba sendo patente, sem demérito 
dos depoimentos dos interlocutores, pois os recursos constituem barreiras típicas de 
implementação de política públicas, que dirá de políticas ambientais, que não gozam 
de preferência nas administrações públicas municipais (PHILIPPI JR. ET AL, 1999; 
RUA, 2013). Tanto é que, a principal razão pela qual os municípios aderem ao 
PMVA, segundo os interlocutores, é o acesso aos recursos financeiros do Estado. 
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E outro entrave que eu te falo, é o financeiro. Por exemplo, o meu é setor, então primeiramente eu não tenho verba, eu não tenho ajuda 
de ninguém, eu tenho que, se eu quiser verba, tenho que ficar olhando 24 horas algum projeto, alguma coisa, querendo tirar o maior tempo do mundo, e o setor é composto por uma pessoa que sou eu, 
então eu não tenho tempo para ir atrás de ganhar dinheiro. E dinheiro faz o programa Município Verde e Azul. Como que eu vou 
fazer um plano de arborização urbana sem dinheiro? Um plano de um bairro fica em 4 mil reais, aonde que eu vou tirar esse dinheiro? (Interlocutor A) 
 Recursos né? Toda área ambiental é o patinho feio, de uma 
administração qualquer. Então o que sobrar deixa lá para o setor. É uma área que não é vista né? A pontuação do meio-ambiente através do Município Verde Azul dá um suporte para melhorar a 
pontuação, é porque está melhorando o trato com o meio-ambiente. Mas só que as ações não aparecem né? Então é fazer uma galeria 
de água pluvial, tratamento de esgoto não está dentro da casa das pessoas ou não é um negócio que as pessoas passam assim, olham e veem aquela obra. Então é complicado convencer. Quando o 
recurso é pequeno vai prioritariamente para a saúde, a população vai todo dia ali no hospital, vai para educação né? Uma obra qualquer, 
um recapeamento. Mas para o meio-ambiente é o que sobrar. Essa é a dificuldade. (Interlocutor C)  

De qualquer forma, a realidade é que não há recursos disponíveis para 
todos os municípios. Por isso, na esteira do que foi discutido no item 3.3.2.3, 
recursos devem ser apenas um meio de incentivar os municípios a participarem do 
PMVA. O ideal é que os municípios constituam e gerenciem seus fundos municipais, 
destinados a financiar a gestão e a política ambientais locais, o que já é uma 
exigência do próprio programa, na diretiva Conselho Ambiental, por meio da criação 
de lei municipal de criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente com a definição 
de fontes de recursos. 

 
3.4 Recomendações ao Programa Município VerdeAzul 
 

Diante dos fatores indicados, que segundo o relato dos interlocutores 
condicionam a implementação do PMVA, e partindo da análise e das reflexões feitas 
neste estudo, algumas recomendações para o aprimoramento do programa quanto à 
implementação se fazem necessárias: 

 
1. Indicação dos atores considerados “elementos-chave” para a implementação em 
nível local, estabelecendo suas atribuições e responsabilidades. Os municípios 
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devem especificar para a SEMA/SP quem são os atores sobre as quais recai a 
responsabilidade pela execução das ações previstas nas diretivas. É preciso saber 
quem possui competência para executar as ações para ter de quem cobrar o 
cumprimento e, sobretudo, para que se possa instituir uma rede de implementação 
do programa, à qual esses atores estarão conectados. Afinal, a implementação não 
é atribuição exclusiva do Prefeito e do interlocutor, muito embora eles exerçam um 
papel primordial nesse processo, na coordenação, articulação e cobrança dos atores 
nele envolvidos. 
2. Criação e o fortalecimento de uma estrutura de implementação do programa em 
nível local. Não se trata somente de disponibilizar recursos - materiais, financeiros, 
humanos - para que se possa cumprir as diretivas ambientais. A implementação é 
como um organismo vivo e dinâmico, na qual diversas ações são executadas ao 
mesmo tempo e por vários atores, e todos estão conectados entre si. Trata-se, 
portanto, de organizar uma estrutura de ação no município, que envolve planejar 
prévia e continuamente como se dará a implementação do programa ao longo do 
ciclo.  
3. Envolvimento direto dos Conselhos Municipais e do Poder Judiciário na 
implementação do PMVA, na fiscalização das ações propostas e executadas pelos 
demais atores. A instituição do Conselho Municipal deve ser um pré-requisito para a 
adesão ao programa.  
4. Readmissão da assessoria técnica prestada pelo Estado aos municípios, cuja 
retirada fez falta aos municípios.  
5. Premiação dos municípios pelo cumprimento de metas de um ciclo para o outro, 
com base na evolução em determinados quesitos, admitindo-se as ações planejadas 
e executadas por iniciativa dos municípios e que não estejam necessariamente 
previstas nas diretivas ambientais, mas que indiquem a gestão ambiental adequada 
e satisfatória de problemas locais. O sistema de avaliação e atribuição de notas 
deve ser repensado. 
6. Apoio e suporte técnico constante aos interlocutores e mudança dos critérios de 
indicação para o cargo. É ideal que o interlocutor dedique-se somente à 
implementação do programa, e tenha perfil profissional adequado ao exercício da 
função. 
7. Ampliação das capacitações técnicas em nível local para os atores responsáveis 
pela implementação.  
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8. Instituir como diretiva que a própria administração pública municipal implemente 
medidas de gestão ambiental internamente, a exemplo do programa A3P, programa 
do Ministério do Meio Ambiente para a instituição da agenda ambiental na 
administração pública. Os municípios têm que se comprometer com a questão 
ambiental de dentro para fora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

As considerações finais ora expostas são a síntese do caminho percorrido 
para responder à questão primordial que orientou este trabalho: quais são e como 
atuam os fatores condicionantes de eficácia que interferem na fase de 
implementação do Programa Município Verdeazul nos municípios na Bacia do Rio 
Pardo. A partir das narrativas dos interlocutores do programa, analisadas à luz das 
resoluções e dos referenciais teóricos sobre implementação, avaliação de eficácia 
de políticas públicas e políticas ambientais, aspectos significativos sobre a 
implementação do programa foram revelados. 

Com base nos resultados obtidos, observou-se que a implementação do 
Programa Município VerdeAzul é muito mais complexa do que aparenta. Esta 
afirmação, à princípio, pode parecer uma redundância ou obviedade, vez que 
políticas públicas são tidas pela literatura como fenômenos complexos, além do que 
a implementação de políticas públicas é tida como a etapa mais nevrálgica de todo o 
policy cicle, dadas às condições variadas, e muitas vezes difíceis e instáveis, em 
que ela ocorre.  

No entanto, não é redundante tampouco óbvio (re)afirmá-la com relação ao 
Programa Município VerdeAzul. Isto porque, a implementação do programa reúne 
alguns aspectos que determinam, e ao mesmo tempo justificam, a complexidade 
alegada. Eles se referem ao tipo de política que o programa é, ao seu objeto, aos 
seus objetivos explícitos - e implícitos - e aos instrumentos e estratégias adotadas 
para atingi-los, que vão além do que está previsto expressamente nas resoluções 
SMA/SP. 

Primeiramente, é preciso lembrar que o Programa Município VerdeAzul é 
uma política ambiental, por si só um tema tradicionalmente sensível no campo das 
políticas públicas. Não é de hoje que a questão ambiental ocupa espaço permanente 
na pauta política das nações mundiais, atrelada às questões de ordem social e 
econômica. O nosso modelo exploratório de desenvolvimento é totalmente 
dependente do meio ambiente e está em vias de esgotamento. Isso demanda ações 
efetivas e ordenadas por parte do poder público, em escala cada vez maior, que 
promovam a preservação ambiental e contenham a degradação, e ao mesmo tempo 
conciliem interesses em permanente conflito.  
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Em segundo lugar, o programa foi concebido para descentralizar a política 
ambiental do estado de São Paulo, transferindo aos municípios paulistas, mesmo 
que ao seu modo e em grau controlado, o poder de decidir e a autonomia para 
gerenciar as questões ambientais locais. Essa medida se justifica porque nem 
estados nem União possuem condições para gerenciar todos os problemas 
ambientais, sobretudo aqueles cuja origem e os impactos são nos municípios. 

Contudo, viu-se que a descentralização da política ambiental em direção aos 
municípios ainda carece de amadurecimento e consolidação. Muito embora os 
municípios sejam dotados de capacidade política, continuam desprovidos de outras 
capacidades, como a institucional, a administrativa e a financeira para cumprir com 
as atribuições que lhes foram passadas pela Política Nacional do Meio Ambiente e a 
Constituição Federal de 1988.   

Por último, cabe atenção aos objetivos do Programa Município VerdeAzul. 
Uma das dificuldades mais comuns no estudo e acompanhamento da 
implementação é identificar o que está sendo implementando realmente. 
Explicitamente, o programa busca apoiar e estimular o planejamento e a gestão 
ambiental nos municípios, por meio das diretivas ambientais e dos instrumentos de 
incentivo (certificação, ranking e recursos). Mas pela forma como está organizado, o 
programa estabelece diretrizes para que os municípios paulistas estruturem, em 
condições razoáveis e de modo contínuo e permanente, suas próprias políticas 
ambientais. Trata-se, portanto, de uma política que ajuda organizar a política 
ambiental municipal, diante da negligência, impossibilidade ou inoperância dos 
municípios em fazê-lo por iniciativa própria.  

É no contexto acima apresentado que as dificuldades e problemas que 
interferem na implementação surgem. A primeira categoria de fatores que 
constituem obstáculos à implementação do Programa Município VerdeAzul é o 
envolvimento e a atuação dos atores locais. Do modo ocorre, mais dificultam do que 
viabilizam a implementação. Algumas razões apontam para isso. Uma política 
pública não pode ser implementada sem os atores locais. No entanto, no caso do 
programa, existe uma quantidade variada de atores envolvidos no processo, de 
diversos níveis da administração municipal e de outras instâncias, cujos papéis e 
funções não estão bem definidos no corpo da política. Considerando ainda que as 
ações previstas nas diretivas ambientais são igualmente variadas e complexas, a 
impressão que se tem sobre a participação dos atores na implementação é a de que 
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ela está à mercê da vontade, da disposição e do interesse de cada um, gerando 
uma desarticulação entre eles no cumprimento das diretivas, como se essas fossem 
igualmente isoladas e desconectadas umas das outras.  

A segunda categoria de obstáculos à implementação refere-se à concepção 
e a gestão do Programa Município VerdeAzul pela Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente. Com relação às diretivas, muito embora componham uma agenda 
ambiental comum para todos os municípios, elas impõem um padrão. Neste sentido, 
o programa não oferece espaço para que os municípios discutam e instituam gestão 
e a política ambiental com mais liberdade à luz das diretivas ambientais, e em 
consonância com a realidade e capacidade de cada um deles. Observa-se que os 
municípios acabam ficando muito dependentes das diretrizes e regras do programa, 
e consequentemente, agem com menos autonomia. Já os instrumentos de incentivo 
são problemáticos à medida que certificação e recursos se tornaram a razão 
primordial para a adesão, motivo pelo qual podem não estar sendo eficientes ao 
alcance dos objetivos do programa no sentido de planejar e fazer a gestão 
ambiental. Ademais, a adesão por si só não garante a implementação ou o empenho 
dos municípios. A atribuição de notas, por sua vez, pode não indicar 
verdadeiramente quanto um município evoluiu na implementação de um ciclo para o 
outro.  

A última categoria de fatores que interferem na implementação são as 
condições institucionais, que se referem à estrutura ambiental, aos recursos 
humanos e aos recursos financeiros. Esses sim são problemas típicos de 
implementação, geralmente comuns às políticas ambientais, como atesta a literatura 
sobre o tema. Quanto ao Programa Município VerdeAzul, a falta ou deficiência na 
estrutura ambiental municipal; a insuficiência de recursos humanos disponíveis e 
capacitados para lidar somente e especificamente com as questões ambientais; e a 
falta de investimento para estruturar os órgãos ambientais e melhorar as condições 
de trabalho; evidenciam o quanto os municípios são deficientes e ainda não 
atingiram completa autonomia para fazer a gestão ambiental.  

Há ainda um último fator que interfere na implementação do Programa 
Município VerdeAzul, mas que não foi categorizado pois ele perpassa todas as 
demais categorias construídas. O que se constata é que a questão ambiental parece 
não ser prioridade mesmo quando se trata da implementação de uma política 
ambiental, apesar do meio ambiente ser um direito fundamental e difuso, 
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constitucionalmente garantido. Isso fica particularmente evidente na categoria sobre 
o envolvimento e a atuação dos atores locais. A fala do Interlocutor C sintetiza a 
dificuldade de inserir a dimensão ambiental na administração pública municipal e 
mudar os valores e a cultura dos atores que implementam a política ambiental:  

 
A gente precisa ter uma forma de conseguir convencer as pessoas, 
porque mudar, instituir uma política ambiental é mudar hábitos. Nós estamos numa fase que a gente está mudando de hábitos, maus hábitos né? Já estão arraigados no dia-a-dia das pessoas, inclusive 
na administração, administração de uma escola, administração de uma prefeitura, de qualquer, até mesmo de um lar né, de uma casa. 
A gente tem maus hábitos. Então quando chega uma pessoa e fala que você tem que mudar esses hábitos é muito complicado. Tem que ter um convencimento.  

Importante lembrar que os municípios têm autonomia para realizarem o 
planejamento e a gestão ambiental e instituir suas políticas ambientais, mas neste 
estudo considera-se que se eles aderiram ao Programa Município VerdeAzul 
concordaram com seus termos. Neste sentido, a crítica que se faz parte dessa 
lógica, não havendo como analisar as razões do porquê ainda não avançaram neste 
aspecto, vez que o sistema de descentralização foi instituído com a Política Nacional 
do Meio Ambiente e com a Constituição Federal de 1988.  

Ainda assim, a avaliação geral que se faz do Programa Município VerdeAzul, 
é que ele é uma política positiva vez que fez com que muitos municípios partissem 
do “zero” em muitas ações previstas nas diretivas. O programa, pode-se dizer, foi o 
incentivo que lhes faltava. Contudo, ela é uma política em aprimoramento, e pelo 
que os resultados da pesquisa mostraram, precisa evoluir para atingir a eficácia 
desejada quanto aos objetivos que propõe, o que só acontecerá quando os fatores 
que condicionam negativamente a implementação forem gradativamente corrigidos e 
eliminados, fazendo diminuir a distância entre a formulação e a implementação do 
programa, ou seja, entre o que se pretende alcançar e o que realmente se alcança.  

Acredita-se que o presente estudo atingiu os objetivos pretendidos, ao 
identificar, revelar e avaliar fatores condicionantes de eficácia na fase de 
implementação do Programa Município VerdeAzul na Bacia do Pardo, mostrando os 
aspectos em comum e singulares entre eles. A avaliação de eficácia aqui feita não é 
definitiva, sendo uma contribuição inicial e modesta para o campo de estudo da 
avaliação de políticas públicas, em que a principal intenção é despertar novas 
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indagações sobre a implementação do programa e inspirar novos estudos que 
possam contribuir com sua evolução. 
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