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Abstract 

 
Work in focus presents a current diagnosis of the quality of urban sanitation Neighborhood Mãe Luiza, located 
in the eastern city of Natal, state of Rio Grande do Norte, Brazil, through the identification, recognition and 
mapping of the various factors involved in "efficiency "of management and management of cleaning services, 
which led to a realization that the situation is chaotic and disturbing the neighborhood, bringing huge losses in 
the environmental, health, economic and social study area. Data relating to cleaning services Mãe Luiza were 
obtained in municipal public agencies and contractors through interviews, document analysis, perception of 
residents, articles in newspapers, technical articles and direct observations on the spot. The results showed a 
number of items contributing to the worsening situation, ranging from the absence of public policies aimed at 
improving the quality of cleaning, through urban and territorial question (use and land cover), technical and 
financial supervision environmental agencies to the lack of awareness and sensitivity of the population. The 
negative impacts resulting from the disability management and solid waste management were recorded and 
mapped over the leak 18 points clandestine trash in the neighborhood. All data obtained in the diagnostic screen 
were compiled, interpreted and worked, in order to present more proposals for improvements to neighborhood 
cleanup in light of a new democratic and participatory management. 
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GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NA  
CIDADE DO NATAL, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL:  

UMA ABORDAGEM NO BAIRRO DE MÃE LUIZA. 
 
  

Resumo  
 

O trabalho em foco apresenta um diagnóstico atual da qualidade da limpeza urbana do bairro Mãe Luiza, 
localizado na zona leste da cidade do Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, através da identificação, 
reconhecimento e mapeamento dos vários fatores intervenientes na “eficiência” da gestão e gerenciamento dos 
serviços de limpeza, os quais levaram a uma constatação de que a situação é caótica e preocupante no bairro, 
trazendo enormes prejuízos no campo ambiental, sanitário, econômico e social para área em estudo. Dados 
referentes aos serviços de limpeza de Mãe Luiza foram obtidos nos órgãos públicos municipais e empresas 
terceirizadas por meio de entrevistas, análises de documentos, percepção dos moradores, matérias em jornais, 
artigos técnicos e observações diretas in loco. Os resultados demonstraram uma série de itens contribuintes para 
o agravamento da situação, que vão desde a ausência de políticas públicas voltadas para melhoria da qualidade 
da limpeza, passando pela questão urbanística e territorial (uso e ocupação do solo), aspectos técnicos e 
financeiros, fiscalização dos órgãos ambientais até a falta de conscientização e sensibilidade da população. Os 
impactos negativos resultantes da deficiência da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos foram registrados e 
mapeados ao longo dos 18 pontos de vazamento clandestino de lixo no bairro. Todos os dados obtidos no 
diagnóstico em tela foram compilados, interpretados e trabalhados, com o intuito maior de apresentar 
proposições de melhorias para limpeza do bairro à luz de uma nova gestão democrática e participativa.    

 

Palavras chave: 1. Diagnóstico da Limpeza Urbana. 2. Gestão e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos 3. Mãe 
Luiza. 4. Resíduos Sólidos Urbanos. 5. Vazadouros de Lixo. 
 

Introdução 

 
Na atualidade a humanidade vive sob a égide do sistema capitalista, pautada nos padrões da economia 

de consumo, com isso as pessoas necessitam cada vez mais consumir produtos para atender aos seus desejos, não 
distante disto, com o crescimento nos padrões de consumo a humanidade vem descartando cada vez mais um 
grande número de resíduos nos centros urbanos, local de maior concentração populacional. A partir desta 
realidade deve-se, banir a cultura do “lixo” e incentivar a prática da cultura dos “resíduos” com base na 
sustentabilidade socioambiental e econômica, e priorizar a conscientização, à sensibilização e mobilização da 
sociedade civil organizada, através de um trabalho continuo e sistematizado de Educação Ambiental (EA), de tal 
modo que o exercício dos princípios hierárquicos dos 5R’s (repensar, reeducar, reduzir, reutilizar e reciclar) 
sejam compartilhados entre todos os atores envolvidos no sistema de limpeza pública (poder público, setor 
privado e população em geral), com vistas à melhoria da qualidade da limpeza urbana e, consequentemente, do 
bem-estar e qualidade de vida da população. 

Naturalmente, o nível de eficiência e qualidade dos serviços de limpeza urbana de um município 
depende não só da consciência e sensibilidade da sua população, mas de uma politica de gestão e gerenciamento 
integrada e participativa, de modo que o poder público municipal assegure: a) melhoria continuada do nível de 
qualidade de vida; b) promova práticas recomendadas para a saúde pública e; c) proteja o meio ambiente contra 
as fontes poluidoras. Com base nesses objetivos, cabe aos administradores públicos fomentar um planejamento, 
integrado envolvendo os aspectos socioeconômicos, urbanísticos, tecnológicos, ambientais, políticos e culturais, 
de modo a construir parcerias, aperfeiçoar e valorizar os serviços de limpeza urbana, bem como, proporcionar 
uma nova relação de credibilidade e confiança (usuário/serviço). 

É nesse contexto de análise que se insere o presente trabalho. A ideia é mostrar a deficiência da gestão e 
gerenciamento dos serviços de limpeza urbana no bairro de Mãe Luiza e propor soluções que possam mitigar os 
problemas encontrados na localidade nos últimos 6 (seis) meses do ano de 2012 (período de realização da 
pesquisa: julho-dezembro/2012), avaliando vários pontos da gestão (tomada de decisões estratégicas e 
organização dos serviços), gerenciamento (aspectos tecnológicos e operacionais), além da percepção dos 
problemas na ótica dos usuários (população) dos serviços de limpeza do bairro em estudo. Por fim, com base nas 
informações obtidas no diagnóstico, propor mudanças à luz de uma nova gestão integrada e participativa para 
solucionar os eventuais problemas existentes. 

O Bairro de Mãe Luiza vem nos últimos anos sofrendo com grande acúmulo de resíduos sólidos 
domiciliares em toda extensão territorial do bairro. De acordo com a SEMURB (2009), com base nos dados da 
URBANA (Companhia de Serviços Urbanos de Natal, 2007), o bairro de Mãe Luiza produz diariamente 26,47 
toneladas só de lixo domiciliar. O acúmulo de lixo pelas ruas do bairro é bastante evidente, podendo ser 
visualizados em vários pontos do bairro. 



Considerando a importância e relevância da pesquisa em foco, pretende-se com o término do trabalho 
dar uma contribuição para melhoria dos serviços de limpeza no bairro, através de propostas tecnicamente e 
economicamente viáveis para o gerenciamento adequado e eficiente dos RSU de Mãe Luiza, respeitando suas 
características físicas, socioeconômicas e culturais. 
 
Localização Geográfica da Área em Estudo 
 

Situado na zona leste da cidade do Natal, Estado do Rio Grande do Norte, mais especificamente no 
Nordeste Brasileiro, o bairro de Mãe Luiza apresenta uma localização geográfica bastante peculiar (figura 1), 
pois se encontra assentado sobre uma fração do cordão dunar que configura o atual Parque das Dunas de Natal. 
A localização do bairro de é privilegiada: próximo ao centro da cidade, circundado, de um lado, pelo mar – 
Oceano Atlântico – e, do outro, pelo Parque das Dunas, primeira Unidade de Conservação do Estado. Tem  
como vizinhos os bairros Areia Preta, Petrópolis e Tirol, sendo ao Norte o bairro de Areia Preta e o Oceano 
Atlântico, Sul o Parque das Dunas, Leste o Oceano Atlântico e Oeste o Parque das Dunas e o bairro de 
Petrópolis. A área do bairro é de 96,93 ha e sua população de 14.959 habitantes de acordo com o último censo 
demográfico de 2010 do (IBGE), com uma densidade demográfica de 154,3 habitantes por hectare. 

 

    
Figura 1 – Mapa de Localização do Bairro de Mãe Luiza. 

 
Metodologia e Etapas Desenvolvidas 
 

A metodologia utilizada para a obtenção dos objetivos da pesquisa foi dividida em três fases: na 
primeira fase foram realizadas pesquisas bibliográficas em vários livros, artigos científicos, monografias, 
dissertações, teses, periódicos e acervos digitais, bem como da técnica de pesquisa indireta, a partir de pesquisa e 
análise documental (Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Resoluções CONAMA voltadas ao tema RSU e 
Normas da Associação Brasileira - NBR) e em visitas e entrevistas aos órgãos públicos como a URBANA, 
SEMURB e empresas terceirizadas responsáveis pelo serviço de limpeza pública no bairro, na busca de 
informações sobre os serviços de coleta e destinação final dos resíduos da cidade, mais especificamente no bairro 
residencial em estudo (Mãe Luiza). 

A segunda fase foi norteada pela técnica de pesquisa direta, via pesquisa de campo para mapeamento da 
área de estudo, através das ferramentas GPS e formulação do mapa no programa Arcgis 9.3, além do auxilio da 
ferramenta do Google Earth para elaboração dos mapas temáticos. Como também permitiu o registro fotográfico. 

A técnica da observação direta intensiva proporcionou a observação e a realização de entrevistas com 
moradores do bairro, conselheiros comunitários e com gestores da cidade para embasamento da gestão e 
gerenciamento dos resíduos sólidos, desde sua geração até a destinação final. Com isso, buscou-se auxilio nas 
ferramentas citadas para ajudar na construção do projeto de coleta seletiva e na criação de uma associação de 

 



catadores para o bairro de Mãe Luiza. Em relação aos dados, os mesmos são de natureza e caráter qualitativo, 
visto alcançar os objetivos da problemática em questão. 

Por último, a terceira fase foi norteada pela sistematização dos dados, análise da teoria e base empírica, 
interpretação dos resultados e discussão, o qual foi finalizado com as considerações finais e resultados esperados. 
 
Resultados 

O serviço de limpeza urbana do município do Natal é gerenciado pela Companhia de Serviços Urbanos 
de Natal (URBANA), entidade vinculada a prefeitura do Natal, e que presta principalmente os serviços de 
limpeza urbana e disposição final dos resíduos da cidade. Empresas privadas são contratadas pela prefeitura para 
prestar serviços de limpeza pública, principalmente serviços de coleta domiciliar, comercial, limpeza pública 
(varrição, capinação, limpeza de feiras, praias etc) e pelo transporte, operação e disposição final de seus resíduos 
em aterro sanitário. As despesas com as empresas terceirizadas chegaram a aproximadamente 60.621.471,76 
(sessenta milhões, seiscentos vinte um mil, quatrocentos e setenta um reais), só no ano de 2010. Em 2011 ate o 
mês de Outubro, foram gastos 47.463.960,33 (quarenta sete milhões quatrocentos sessenta três mil novecentos 
sessenta reais), (NATAL, 2011). 
 Nos dias atuais o que se percebe na cidade do Natal é o abandono e descaso da limpeza pública por 
parte da prefeitura, já que encontramos resíduos estocados/espalhados em várias ruas e avenidas da cidade. Natal 
é hoje uma cidade suja repleta de resíduos em seus logradouros. Isso demostra a falta de planejamento e um 
gerenciamento adequado dos resíduos sólidos gerados. A falta de uma coleta regular, varrição e capinação das 
ruas e de uma mão-de-obra eficiente, além de equipamentos precários por falta de manutenção, atrasos nos 
pagamentos para efetuação dos serviços, os quais contribuem para má gestão e gerenciamento dos resíduos da 
cidade. 
 Em Mãe Luiza, não diferente da realidade da cidade de Natal, vem passando por diversos problemas 
ligados aos serviços de limpeza urbana. O bairro encontra-se tomado por resíduos nas suas ruas e avenidas, 
trazendo consigo um aspecto visual degradante e insalubre para o bairro, além da proliferação de doenças para a 
sua população. 

O que ainda se pode destacar no bairro de Mãe Luiza é o grande número de resíduos domiciliares 
gerados, que chega a aproximadamente 26,47 ton/dia. Ou seja, o bairro de Mãe Luiza é o terceiro maior gerador 
de resíduos da zona leste, perdendo apenas para os bairros do Alecrim com 50,79 ton/dia e o bairro de Tirol com 
28,57 ton/dia. Mas o que chama a atenção para Mãe Luiza é que em relação aos outros é um bairro com uma 
população de renda baixa, o que demonstra que essa classe esta consumindo vários produtos antes não 
consumidos, e isto se deu a partir do desenvolvimento atual de politicas assistencialista (bolsa família, vale gás, 
dentre outros) por parte do governo federal para as populações de baixa renda. A partir dessa constatação, a 
população está consumindo mais e mais, contribuindo para o aumento dos resíduos descartados. 

A empresa responsável pela coleta no bairro alega algumas dificuldades encontradas na localidade 
como: o ordenamento territorial com ruas estreitas e vários becos que dificultam a entrada do caminhão coletor 
na parte interna do bairro, prejudicando no atendimento do serviço em todas as ruas; outro ponto é sua topografia 
irregular que também dificulta a eficiência do serviço de limpeza do bairro. Além da falta de consciência da 
população que não dispõe os resíduos na rua em dias e horários de passagem do caminhão coletor. Assegura, 
ainda, que o serviço de coleta é feito diariamente no turno diurno, nas principais ruas que cortam o bairro, como 
a Rua João XXIII e Rua Guanabara. Mas isto não se confirma, pois foram observados in loco que a coleta vem 
sendo efetuada em horários distintos, afirmando a contradição nas informações repassadas pela empresa (vide 
figuras 2 e 3 abaixo). 
 

   
Figuras 2 e 3 – Coleta Efetuada em turnos distintos (manhã e noite). 



Para mostrar a deficiência atual na gestão e gerenciamento dos resíduos no bairro foram identificados 
18 (dezoito) pontos de vazadouros de lixo. Esses locais demonstram a precariedade em que o bairro encontra-se 
hoje, nesses vazadouros pode-se encontrar todo tipo de resíduo, em destaque a presença de inúmeros resíduos do 
serviço de saúde, o que pode trazer diversos problemas para a população do bairro. Outra preocupação com esses 
vazadouros está na sua localização desde canteiros, calçadas, a locais próximos a unidades de saúde e escolas. 

Dos 18 (dezoito) pontos podemos elencar os mais críticos, seja em relação aos impactos ambientais 
gerados na localidade, aos transtornos causados à população em função de sua localização, dentre outros. Para 
melhor esclarecimento dos pontos críticos, a figura 4 e a tabela 1 abaixo mostrarão um quadro da situação atual 
de insalubridade e descaso em que a população é obrigada a vivenciar. 

 

 
Figura 4 – Mapa dos principais vazadouros de lixo no bairro de Mãe Luiza, com destaque para os 

pontos mais críticos. 
 
No mapa é possível identificar onde estão localizados os pontos de vazadouro de lixo no bairro, bem 

como aqueles mais críticos, para melhor entendimento da situação local. A tabela 1 abaixo proporciona uma 
visão dos impactos gerados e dos prejuízos que a disposição inadequada dos resíduos ocasiona para a população. 
 

Tabela 1 – Perfil da situação dos pontos de vazadouro mais críticos de Mãe Luiza. 
Pontos Resíduos Encontrados Impactos Sanitários e 

Ambientais 
Prejuízos para a Comunidade 

1 Papelão, plásticos, Matéria 
Orgânica, Resíduos da 
Construção Civil (RCC) e 
Resíduos do Serviço de 
Saúde (RSS) 

Contaminação do solo, 
impactos visuais e atração de 
vetores causadores de 
doenças. 

Risco de contaminação pelos RSS, 
aspectos insalubres e visuais, causa 
transtornos no trafego de pessoas e 
veículos. 

4 Papelão, Resíduos 
domésticos (cama, sofá, 
moveis em geral), plásticos 
e Matéria Orgânica (MO). 

Contaminação do solo e do 
ar, uma vez que a população 
utiliza a queima para mitigar 
a pilha de resíduos. 

Transtornos no trânsito local, além da 
modificação da paisagem; com a 
queima ocasiona danos na qualidade 
do ar. 

7 Resíduos seco (papelão, 
plástico, vidro) e úmido 
(Matéria Orgânica). 

Contaminação do solo da 
duna e da água. 

Erosão da calçada, dificultando o 
fluxo de pessoas. 

14 Plásticos, papelões,  
móveis em geral e material 
inerte.  

Agravamento da saúde 
pública, devido à 
proximidade com a unidade 
de saúde, mau odor e 
presença de insetos no local. 

Prejuízo ao funcionamento da escola 
e da unidade de saúde, agravando a 
saúde dos pacientes. 

 



16 Matéria Orgânica, 
Resíduos Domésticos, 
RCC, papelão, plásticos, 
vidros. 

Poluição do solo, da água 
(contaminação do lençol 
freático), do ar e 
modificação da paisagem 
natural da ZPA-10  

Presença de vetores causadores de 
doenças. 

17 Matéria Orgânica, 
plásticos, papelão, 
Resíduos Domésticos. 

Poluição do solo, da água 
(contaminação do lençol 
freático)  

Descaracterização da paisagem e 
doenças com presença de vetores. 

 
 Após uma análise dos pontos mais críticos, pôde-se observar que o principal elemento que o faz ser um 
ponto critico é sua localização, como por exemplo: próximo a unidades de saúde, escolas, ou mesmo corpos 
dunares. E isso acarreta prejuízo para a população do entorno de forma direta e indireta. De forma direta (mau 
cheiro e presença de vetores) como a poluição olfativa e sanitária, resultante do contato desses inconvenientes 
com a população que frequenta a localidade e que acaba contraindo doenças. E de forma indireta, com a 
disposição dos resíduos em corpos dunares, que causam diversos problemas, pois o chorume oriundo da 
biodegradação da matéria orgânica presente nos resíduos, seguramente infiltra no corpo dunar atingindo os 
corpos d’água subterrâneos (lençol freático), contribuindo com a contaminação da água e, consequentemente, 
pode provocar transtornos na saúde das pessoas que usufruem desta fonte d’água. 
 As figuras de 5 a 12 mostram, claramente, a situação dos pontos críticos, uma vez que as fotografias 
falam por si só e apresentam a realidade de cada ponto elencado. 
 

    
Figura 5 e 6 – Mostram a presença de resíduos o serviço de saúde nas avenidas (figura 6) e resíduos 

obstruindo a Rua Guanabara, como a coleta não é realizada a população queima os resíduos (figura 7). 
 

      
Figura 7 e 8 – Resíduos próximos ao Parque das Dunas (figura 8); Situação nas proximidades da igreja 

católica do bairro, dificultando a permanência dos fies, bem como ocasionando transtornos para o 
comercio local (figura 9). 

 



   
Figuras 9 e 10 – Ponto critico nº 14, vazadouro próximos a escola Estadual e a Unidade de Saúde do 

bairro. 
 

   
Figuras 11 e 12 – Resíduos sobre os corpos dunares adjacentes a zona de proteção ambiental 10, referente 

ao farol de Mãe Luiza. 
 

Para mitigar os problemas aqui elencados faz-se necessário, a elaboração de projetos que integrem e 
considerem a realidade do bairro de Mãe Luiza, pois, é mais difícil trabalhar na sua estrutura física (ordenamento 
territorial) que já se encontra consolidado. Então, como proposição de melhoria na gestão e gerenciamento da 
limpeza, propõe-se que haja mudança na metodologia adotada pelos órgãos responsáveis pelo serviço de limpeza 
do bairro. Tais metodologias devem integrar a eficiência na mão de obra, a divulgação de dias e horários de 
coleta para que a população possa contribuir com o serviço. Além disto, se faz necessário considerar a realidade 
local, sua topografia irregular, seu ordenamento territorial com ruas estreitas, fazendo com que a parte interna do 
bairro, ou seja, área de difícil acesso, possa ser atendida com o serviço. Assim, sugere-se algumas proposições 
que tragam, de fato, melhorias para a limpeza do bairro. 

 
1- Serviço de coleta suporte, com auxílio de “carros de mão” nas ruas estreitas e becos locais, onde o 

caminhão coletor não pode trafegar; 
2- Serviço de coleta seletiva (porta-porta e/ou associação de catadores), que integrem catadores 

clandestinos (informais), dando-lhes um trabalho formal e digno, de modo que esses trabalhadores 
possam dar destino adequado ao material segregado em condições salubres de trabalho;  

3- Criação de uma associação de coletores de material reciclável no bairro, de modo que os resíduos 
coletados seletivamente possam ser revendidos, minimizando os custos de transporte e resíduos 
destinados ao aterro, resultando na sua vida útil; 

4- Colocação de caixas estacionárias em alguns dos 18 (dezoito) pontos levantados, principalmente 
naqueles pontos mais críticos de vazamento de lixo, contribuindo para os aspectos sanitários e 
estéticos desses locais; 

5- Atividades de educação ambiental com crianças, jovens e adultos, de forma contínua e 
sistematizada, com o intuito de construir um conhecimento coletivo da importância do manejo 
adequado dos resíduos e mostrar os benefícios sociais, sanitários, ambientais e econômicos que a 
população poderia ter ao proporcionar o aproveitamento dos materiais recicláveis. 



Conclusões e Recomendações 
 

O bairro em estudo apresenta diversos problemas ligados ao serviço de limpeza urbana, onde existem 
várias barreiras ligadas à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, a saber: falta de coleta regular; ausência 
de fiscalização dos serviços prestados pelas empresas terceirizadas; atrasos no repasse de pagamentos às 
empresas responsáveis pelo serviço de limpeza urbana; falta de eficiência dos órgãos públicos e/ou autonomia 
para resolver os graves problemas de limpeza da área em foco; ausência e/ou ineficácia de planejamento dos 
serviços prestados; além da falta de conscientização e sensibilidade da população em relação ao seu papel no 
sistema de limpeza pública. 
 Ao analisar a situação atual de Mãe Luiza, percebe-se que o quadro não é nada animador, uma vez que 
resíduos são acumulados diariamente no bairro e que a coleta não é realizada regularmente e com eficiência. 
Falta interesse por parte do poder público em prestar um serviço com qualidade, sem privilegiar um bairro ou 
outro. Mas essa realidade pode ser mudada através da participação, integração, mobilização, organização e 
controle social da população, cobrando junto ao poder público por melhorias, através da implantação, 
operacionalização, monitoramento e fiscalização de uma nova proposta de gestão integrada e participativa. 

É sabido que para a efetivação de um plano de gestão e gerenciamento adequado e integrado dos 
resíduos sólidos para o bairro de Mãe Luiza se faz necessário mútua integração e engajamento contínuo do poder 
público, privado e da sociedade civil organizada, com o objetivo maior de mitigar os vários problemas que a 
problemática do lixo envolve. No entanto, essa não é tarefa fácil. Tais pressupostos só poderão ser postos em 
prática se houver bom senso, vontade politica e controle social dos serviços públicos. 

Portanto, se faz necessário a mudança na metodologia de coleta adotada pelos órgãos responsáveis, 
levando em consideração a realidade física e social do bairro em questão, para que assim a população possa 
usufruir de um ambiente saudável, e possam assegurar o direito constitucional de bem-estar e de um ambiente 
sadio, tanto para às presentes e futuras gerações, interligando os sistemas econômico, social e ambiental.  
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