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RESUMO 

O presente estudo discute a formação do Consórcio Intermunicipal de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos (CITRESU) na região Celeiro do Estado do Rio Grande do Sul. 

O trabalho discorre sobre a implementação de políticas públicas de âmbito local e regional 

para a resolução de um dos problemas ambientais que afeta os municípios brasileiros, o 

destino adequado dado ao lixo. Existe um processo de descentralização dos serviços sociais 

universais ocorrendo no Brasil, cada vez mais os municípios tem responsabilidade sobre a 

oferta dos serviços para a população. Na região Celeiro 11 municípios constituíram um 

Consórcio Intermunicipal para viabilizar o destino adequado do lixo, por meio do consórcio 

foi construída uma usina de triagem que recebe todo o lixo produzido nestes municípios e 

destina corretamente os resíduos. Esta experiência de sucesso resultou no aumento da 

capacidade de realização dos municípios, na maior eficiência do uso dos recursos públicos, 

na realização de ações inacessíveis a uma única prefeitura, no aumento do poder de diálogo 

e negociação e no aumento da publicidade das decisões públicas. 

 

 

 

Palavras-chave: Consórcio, Intermunicipal, Políticas, Públicas, Lixo 
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ABSTRACT 
 

This study discusses the formation of the Consortium for Inter-Treatment of Municipal 

Solid Waste (CITRESU) in the Celeiro Region of the State of Rio Grande do Sul. The work 

considers the implementation of public polities for local and regional level to solve one of 

the environmental problems which affects the Brasilian municipalities: The proper 

disposition of garbage. There is a process of decentralization of social universal services 

happening in Brazil, more and more municipalities have responsibility for the provision of 

services to the population. In the Celeiro Region, 11 municipalities formed a Consortium 

Intermunicipal to enable the appropriate destination of the waste. Through the consortium it 

was built a sorting plant that receives all the waste and garbage produced in these cities and 

then it destinates the waste properly. This successful experience has resulted in the increase 

of the  capacity to achieve of  the municipalities, for the most efficient use of public 

resources, in the realization of unavailable actions for just a single city hall, further in the 

increasing of the power of dialogue and negotiation and in the increase of publicity of the 

public decisions. 

 

Keywords: Consortium, Inter-municipal, Polity, Public and Garbage 
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INTRODUÇÃO  

 
O presente estudo abordará a experiência de tratamento do lixo realizado pelo 

Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CITRESU) na 

região Celeiro do Estado do Rio Grande do Sul. O aumento da população resultou no 

superpovoamento e a concentração urbana dos municípios, que antes abrigavam uma menor 

quantidade de habitantes, agora sobrecarregadas de pessoas apresentam muitos problemas, 

sendo o acúmulo de lixo, de resíduos sólidos urbanos um dos principais deles. “As cidades 

brasileiras abrigavam, há menos de um século, 10% da população nacional. Atualmente 

concentram 82% da população incluindo um processo perverso de exclusão e de 

desigualdade social. Como resultado, milhares de famílias não possuem moradia, acesso ao 

sistema de abastecimento de água potável, às redes coletoras de esgotamento sanitário e, 

inúmeras não possuem coleta de lixo” (http://www.cidades.gov.br, acesso em 23 de 

setembro de 2008) 

 

A busca por soluções para os problemas das cidades depende das políticas públicas 

que são utilizadas, sendo que o destino adequado do lixo produzido é responsabilidade dos 

municípios. A questão do saneamento básico, que inclui a destinação adequada do lixo, é 

um serviço social universal que deve ser disponibilizado pelos municípios, isto está 

previsto na Política Nacional de Saneamento Básico, porém a descentralização deste 

serviço emperra na questão da escassez de recursos para essa finalidade. Considerando a 

limitada capacidade de atuação dos municípios no enfrentamento destas questões surgiram 

novos mecanismos de governança local. 

“A governança local tem sido marcada por forte inovação institucional e por um 
complexo sistema de relações intergovernamentais, principalmente entre a União e 
os governos municipais. Apesar da capacidade desigual dos municípios brasileiros 
em tomarem parte nessa nova institucionalidade, existem indicações que apontam 
para mudanças na forma como a governança local está ocorrendo. Apesar do 
maior envolvimento dos governos e das comunidades locais na provisão de serviços 
sociais universais e de bens públicos de uso comum, ainda não está claro se essas 
novas institucionalidades são sustentáveis sem o apoio financeiro e indutor do 
governo federal e de outros organismos exógenos à governança local” (SOUZA, 
2004). 
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Em alguns locais do país vem se estabelecendo políticas públicas de constituição de 

consórcios intermunicipais, que unem municípios para resolução de vários entraves, 

construindo maneiras novas e diferentes para solucionar situações adversas como é o caso 

do CITRESU, implantado para resolver a questão do acúmulo de lixo. Este consórcio foi 

criado e é mantido por 11 municípios da Região Celeiro do Estado do Rio Grande do Sul: 

Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Crissiumal, Esperança do Sul, Humaitá, São 

Martinho, Sede nova, Tiradentes do Sul, Três Passos e São Valério do Sul, representando 

aproximadamente 40% da área da região Celeiro e possuindo em torno de 53% da 

população regional (De Campos, 2006). 

 

Anteriormente à implantação do Consórcio, alguns dos municípios contratavam 

empresas para coletar resíduos e depositá-los em algum aterro sanitário de outro município, 

o que, além de representar aumento de custo do transporte, em decorrência da maior 

distância entre as residências dos munícipes e o aterro sanitário não significava a resolução, 

mas sim a transferência do problema ambiental de um local para outro. Outros municípios 

tinham seus próprios lixões a céu aberto, infringindo a legislação estadual e o órgão 

fiscalizador, a FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 

Roessler) ameaçando multá-los, sem contar com o problema para as famílias próximas aos 

lixões que acabavam sendo atingidas pelos inúmeros transtornos ocasionados pela situação. 

 

Para buscar uma solução viável economicamente, embasada na sustentabilidade 

surgiu o CITRESU, suas ações estão pautadas em três linhas de atuação: 1. campanha para 

a separação doméstica dos resíduos sólidos que ocorre nas residências, onde são realizados 

trabalhos de conscientização da população, sobre a necessidade de separação do lixo 

orgânico do inorgânico; 2. coleta seletiva de responsabilidade das prefeituras e finalmente, 

3. tratamento e destino dos resíduos sólidos pela usina do Consórcio (Caldas, 2002). 

 

Nesta pesquisa, analiso as políticas de fomento aos consórcios intermunicipais e o 

processo de constitução e funcionamento  estudaram-se  do consórcio que congrega onze 

municípios da Região Celeiro-RS. O que leva a pensar numa questão fundamental: quais 
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foram às dificuldades encontradas pelos atores para a implantação do CITRESU? Quais 

foram às políticas públicas que viabilizaram à criação e o funcionamento do CITRESU? 

 

Procuro, da mesma forma, contribuir com a discussão teórica e prática acerca do 

aporte das políticas públicas de consórcio no desenvolvimento regional, num contexto 

marcado pela necessidade de uma nova atitude frente ao destino dado ao lixo gerado nos 

municípios partícipes do Consórcio. Tento, da mesma forma, contribuição para o 

entendimento, não só da formação geral dos consórcios, mas igualmente, seus 

desdobramentos no âmbito regional, ou seja, nos municípios da Região Celeiro-RS 

caracterizando a forma de relação do Consórcio com os municípios que o integram.  

 

 Nesta direção, apresento a hipótese de que as políticas públicas utilizadas para a 

criação do consórcio intermunicipal (CITRESU) resultaram na maior eficiência do uso dos 

recursos públicos, na realização de ações inacessíveis a uma única prefeitura, isoladamente, 

garantindo a reciclagem dos resíduos sólidos dos municípios integrantes do consórcio, 

diminuindo a degradação do meio ambiente regional. E ainda, no aumento da capacidade 

de realização, do poder de diálogo, pressão e negociação e da publicidade das decisões 

públicas destes municípios.  

 

Este trabalho trata do tema das políticas públicas envolvidas na criação de 

consórcios, num primeiro momento, há uma síntese das abordagens teóricas sobre a 

problemática dos resíduos sólidos; num segundo momento, analisa-se de forma específica, 

de que forma as políticas públicas atuam nesse espaço e contribuem no desenvolvimento 

regional. 

 

O universo estudado foi definido a partir de uma caracterização do espaço regional, 

ou seja, estudou-se a Região Celeiro tendo como objeto de pesquisa o CITRESU e como 

tema de pesquisa a institucionalidade regional para a gestão do tratamento de resíduos 

sólidos. 
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Neste caminho, contextualizo a questão da reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, 

seus impactos sobre o meio ambiente regional, e, também a articulação das políticas 

públicas para a formação do consórcio, sua forma de funcionamento e seus avanços no 

decorrer de uma década de funcionamento, trabalhadas nesta dissertação, numa tentativa de 

articular os temas e demonstrar as hipóteses de trabalho.  

 

Um outro aspecto considerado nesta dissertação está relacionado à questão 

particular de cada município em relação a sua participação no consórcio. Para o 

enfrentamento das questões apresentadas, adotou-se uma abordagem empírica, através do 

estudo de caso da implantação do CITRESU, onde foi realizada uma coleta e análise de 

dados do que resultou esta dissertação.   

 

Para os procedimentos de análise foi feita uma pesquisa bibliográfica, objetivando-

se desenvolver os estudos teóricos acerca de conceitos, como: políticas públicas de 

consórcios, reciclagem de resíduos sólidos urbanos e desenvolvimento regional. A 

abordagem destes temas está norteada, basicamente, nas contribuições apresentadas por: 

CALDAS (2002),  VAZ (1997) e SOUZA (2004). 

 

O início da pesquisa desta dissertação ocorreu através do conhecimento disponível 

na pesquisa bibliográfica, pois segundo Koche (1997, p.122): 

“Na pesquisa bibliográfica o investigador irá levantar o conhecimento disponível 
na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua 
contribuição para compreender ou explicar o problema objeto da investigação. O 
objetivo da pesquisa bibliográfica, portanto, é o de conhecer e analisar as 
principais contribuições teóricas existentes sobre um determinado tema ou 
problema, tornando-se um instrumento indispensável para qualquer tipo de 
pesquisa.”. 

 

Para GIL (1991, p.50) “a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no 

fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla 

do que aquela que poderia pesquisar diretamente”.  

 

Como referência empírica da pesquisa, foi utilizada a pesquisa documental, com 

dados secundários através dos documentos disponibilizados pelos gestores do CITRESU. 
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Para GIL (apud SILVA & MENEZES, 2001, p.21) a pesquisa documental seria aquela 

“elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico”.  Foram analisados 

documentos, como, por exemplo: o estatuto do CITRESU, e demais documentos de 

registros do consórcio 

 

Fez-se, também, o uso da pesquisa de campo, através do levantamento de 

informações por meio de entrevistas junto à direção do CITRESU e junto a representantes 

de algumas prefeituras que integram o CITRESU: São Martinho, Três Passos, Sede Nova, 

São Valério do Sul, Campo Novo e do próprio Citresu. Em um primeiro momento, foi 

entrevistada a Ex-Prefeita Municipal de São Martinho (1997-2004), que foi uma das 

responsáveis juntamente com a Ex-Prefeita do Município de Três Passos (1997-2004) e 

atual Deputada Estadual, pelo início das negociações e ações que resultaram na 

implementação do CITRESU no ano de 2000. Outra entrevista foi realizada com a Bióloga 

da Secretaria do Meio Ambiente do Município de Três Passos que participou diretamente 

da construção do CITRESU e acompanhou seu desenvolvimento nestes oito anos de 

existência. A terceira entrevista foi realizada com uma Mestre em Meio Ambiente e 

responsável pela participação do Município de Sede Nova no Consórcio. O quarto 

entrevistado foi o Coordenador do Citresu de 2002 a 2005, o qual tem conhecimento 

aprofundado do funcionamento do Consórcio neste anos e sua evolução. Passou-se então 

para as entrevistas com os atuais gestores do Consórcio; seu Presidente que também era 

Prefeito Municipal de Campo Novo (2005-2008) e, seu atual Coordenador, ambos 

contribuíram com informações sobre o gerenciamento e o funcionamento do mesmo. Além 

disso, também foi entrevistado o Prefeito Municipal de São Valério do Sul (2005-2012), 

município que aderiu ao CITRESU em 2008. 

 

A escolha dos atores para as entrevistas foi realizada após pesquisa documental 

sobre o CITRESU, considerou sua participação decisiva para a implantação do Consórcio. 

Procedeu-se a investigação em três municípios de estruturas diferentes, o maior município 

integrante do Consórcio (Três Passos_23.613 habitantes), um de nível médio (São Martinho 

5.810 habitantes) e o menor (Sede Nova 2.938 habitantes) para comparar as informações 

levantadas. Os demais entrevistados são atores fundamentais que atuaram e atuam no 
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desenvolvimento do Consórcio, e suas entrevistas foram importantes para o presente 

estudo. A entrevista realizada com o Prefeito de São Valério do Sul (2.635 habitantes) foi 

feita para o entendimento da sua recente adesão ao Consórcio, sendo que o mesmo já existe 

há praticamente uma década e somente agora este município foi integrado. 

 

 Para as técnicas de coleta de dados foram feitas entrevistas semi-estruturadas, onde 

foi possível a utilização do gravador. A opção por este tipo de entrevista ocorreu devido à 

maior valorização do investigador, oferecendo, ao mesmo tempo, todas as perspectivas 

possíveis para que o informante tenha liberdade para responder, de modo espontâneo. De 

acordo com GIL (1999, p.117), pode-se considerar a entrevista semi-estruturada como uma 

“entrevista por pautas”, por ser flexível e apresentar certo grau de estruturação, guiada por 

uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo de seu 

curso. Além disto, essa técnica apresenta um grande poder de retro-alimentação, o que 

possibilita que seja estimulado o seu desenvolvimento e a abordagem de assuntos e nuanças 

não previstos inicialmente, permitindo também uma participação efetiva do entrevistado 

sobre o conteúdo da pesquisa. Resumidamente, a pauta das entrevistas foi estabelecida no 

sentido de verificar a situação dos municípios pesquisados com relação aos resíduos sólidos 

na década de 1990, antes da criação do CITRESU. As razões que levaram os municípios a 

participar do consórcio, as obrigações de cada município no consórcio, como é o 

funcionamento atual do consórcio, benefícios para o meio ambiente regional. Também foi 

pesquisada a diferença entre a realidade antes e após o consórcio nos municípios (Anexo 1).   

 

A entrevista é, segundo Haguette (1992), “um instrumento de coleta de dados que 

caracteriza-se pela interação entre entrevistador e entrevistado, onde o primeiro tem por 

objetivo a obtenção de informação por parte do segundo”. 

 

Para Quivy & Campenhoudt (1998, p.69): “as entrevistas [...] têm, portanto, como 

função principal revelar determinados aspectos do fenômeno estudado em que o 

investigador não teria espontaneamente pensado por si mesmo e, assim, completar as pistas 

de trabalho sugeridas pelas suas leituras.” 
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As entrevistas alcançaram um tempo de 40 a 60 minutos e colheram-se informações 

com os gestores públicos que trabalharam diretamente com as questões da implantação do 

consórcio, na época de sua constituição e de sua manutenção na atualidade.  

 

 A relevância prática deste estudo está em demonstrar de que forma políticas 

públicas podem resultar em novas governanças locais com a finalidade de resolver 

problemas comuns a vários municípios, através da criação de consórcios intermunicipais. 

Estes por sua vez, servem como ferramenta à implantação de serviços públicos que 

beneficiam a população e desenvolvem a região, e nesta dissertação o Consórcio 

Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos-CITRESU foi utilizado como nosso 

estudo de caso. 

 

A relevância teórica está alicerçada no estudo como um todo, desde a revisão 

bibliográfica sobre o lixo e seus tratamentos, passando pela revisão sobre os consórcios 

intermunicipais e o Plano Nacional de Saneamento Básico, resultando no estudo de caso 

sobre o Citresu, desde a sua criação e seu atual funcionamento. 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, sendo o primeiro capítulo 

destinado à introdução, justificativa, objetivos, hipótese, metodologia, relevância prática e 

teórica da pesquisa e apresentação da estrutura do tema proposto. 

 

No segundo capítulo faço uma contextualização sobre a região Celeiro e a questão 

dos resíduos sólidos urbanos, problema ambiental causado pela falta de tratamento 

adequado do lixo , bem como, uma apresentação sintética das principais formas de seu 

tratamento.  

 

No terceiro capítulo apresento o contexto teórico sobre desenvolvimento regional, 

políticas públicas (descentralização/municipalização), política nacional de saneamento 

básico, e ainda, a definição caracterização dos consórcios públicos. 

 



 18 

 No quarto capítulo apresento informações e análises gerais sobre o Consórcio 

Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos-CITRESU, destacando o 

histórico de implantação e seu funcionamento.  

 

No capítulo cinco são apontadas as contribuições do CITRESU para a política de 

resíduos sólidos e para o desenvolvimento da Região Celeiro. 

 

Por fim são apresentadas as  considerações finais contendo uma síntese das 

principais constatações feitas durante a pesquisa. 
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2. A REGIÃO CELEIRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E A QUESTÃO 

DO LIXO 

A Região Celeiro do Estado do Rio Grande do Sul é composta pelos Municípios que 

estão apresentados no quadro 1. 

 

São vinte e um municípios, sendo Inhacorá o município com a menor população, 

2.290 habitantes, Redentora o município com o IDH mais baixo e Três Passos o mais 

populoso com 23.467 habitantes e com IDH mais elevado.  

 

No Rio Grande do Sul, 309 municípios tiveram sua população diminuída em relação 

a estimativa populacional de 2006. Redentora e São Valério do Sul foram os dois únicos 

municípios da Região Celeiro que tiveram acréscimo na população. De 2000 a 2007 a 

Região Celeiro perdeu 7.568 habitantes, ou seja, aproximadamente 1.892 famílias. Os 

municípios que mais perderam população foram Campo Novo e Três Passos. (Informativo 

Amuceleiro, 2009) 

 

Esse processo de perda de população vem ocorrendo há pelo menos 15 anos, e as 

evidências apontam para a falta de oportunidade de trabalho nos municípios, pois não 

existem empresas de grande porte instaladas na região, e também, segundo os gestores 

locais, o baixo grau de empreendedorismo da população. Além disso, o principal fator foi à 

mecanização da agricultura, principal atividade regional, que atualmente absorve pouca 

mão-de-obra. 

 

Como o próprio nome sugere, a principal atividade da Região Celeiro é a 

agricultura, tendo na formação do seu PIB (produto interno bruto), os produtos primários 

retirados da terra como soja, milho e trigo, também possuindo uma bacia leiteira que 

mantém os produtores morando na área rural. As propriedades são minifúndios e a maioria 

pertence à agricultura familiar. 
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Quadro1 

Quadro 1. Extensão territorial, população e IDH dos municípios da Região Celeiro 

 (Censo IBGE, 2000). 

Município Extensão Territorial 

(Km2) 

População 

(habitantes) 

IDH 

Três Passos 268 23.467 0,822 

Crissiumal 362 14.726 0,786 

Tenente Portela 338 13.906 0,769 

Santo Augusto 468 13.622 0,766 

Redentora 303 9.600 0,669 

Coronel Bicaco 492 7.873 0,768 

Tiradentes do Sul 234 6.928 0,746 

São Martinho 172 5.853 0,797 

Campo Novo 222 5.581 0,736 

Humaitá  135 4.923 0,802 

Miraguai 130 4.869 0,726 

Chiapeta 396 4.078 0,760 

Braga 129 3.826 0,703 

Esperança do Sul 148 3.445 0,708 

Derrubadas 361 3.378 0,759 

Barra do Guarita 65 2.969 0,765 

Sede Nova 119 2.968 0,793 

Vista Gaúcha 89 2.713 0,784 

São Valério do Sul 108 2.635 0,715 

Bom Progresso 89 2.441 0,754 

Inhacorá 114 2.290 0,754 

Quadro 1. Extensão territorial, população e IDH dos municípios da Região Celeiro 

Fonte: www.famurs.com.br/informaçoesmunicipais/ (Informações correspondem 

aos dados do Censo IBGE 2000) 
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O quadro seguinte contem informações sobre a participação da agricultura, 

serviços/comércio e indústria na formação do PIB de cada município (Censo IBGE, 2000). 

Quadro 2 

Quadro 2. Formação do PIB dos municípios da Região Celeiro 

(Censo IBGE, 2000). 

 

Município % Agricultura % Indústria % 

Serviços/comércio 

Derrubadas 53,85 5,75 40,40 

Vista Gaúcha 53,26 7,26 39,48 

Esperança do Sul 49,08 6,58 44,34 

Chiapeta 45,60 4,88 49,51 

Sede Nova 43,47 14,93 41,60 

Barra do Guarita 43,41 6,87 49,72 

Tiradentes do Sul 42,72 7,17 50,11 

Bom Progresso 41,26 6,73 52,02 

Humaitá  39,51 11,64 48,86 

Coronel Bicaco 39,17 5,04 55,79 

São Martinho 37,92 8,03 54,05 

São Valério do Sul 36,71 7,80 55,49 

Braga 35,85 7,11 57,05 

Crissiumal 33,14 16,70 50,17 

Campo Novo 31,42 10,38 58,20 

Inhacorá 28,13 6,12 65,75 

Redentora 26,57 8,22 65,22 

Miraguai 26,14 8,22 65,64 

Tenente Portela 24,18 9,76 66,06 

Santo Augusto 23,49 7,97 68,55 

Três Passos 11,93 31,68 56,39 

Fonte: www.famurs.com.br/informaçoesmunicipais/(Informações correspondem aos 

dados do Censo IBGE 2000) 
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Somente 4 municípios tem na agricultura a atividade mais importante, apesar deste 

dado apontar esta realidade, os demais setores estão diretamente ligados aos resultados que 

a agricultura apresenta, quando as safras agrícolas resultam em resultados positivos de 

rentabilidade aos agricultores e suas famílias, o comércio e os serviços também sentem este 

efeito determinando a economia da região. Em 17 municípios predomina o setor de 

comércio/serviços, a indústria tem relevância em 3 municípios, Três Passos, Crissiumal e 

Sede Nova. Três Passos possui a maior empresa de processamento de produtos de origem 

animal da região, já, em Crissiumal existem 42 agroindústrias familiares decorrentes do 

Projeto Pacto Fonte Nova e em Sede Nova há uma empresa de recebimento de leite de 

médio porte, que justificam a relevância deste setor nestes municípios. 

 

Pode-se perceber nos dados da composição do PIB, onde os serviços prestados para 

os agricultores colaboram fortemente para a sua formação como em Três Passos com 

56,39%, São Martinho 54,05% e Campo Novo 58,20%. A indústria regional pouco 

contribui para a formação do PIB, caso dos municípios de são Valério do Sul com apenas 

7,80%, Vista Gaúcha 7,26%, Bom Progresso 6,73%, Barra do Guarita 6,87%, Redentora 

8,22%, Miraguaí 8,22% e Derrubadas 5,75%.  

(www.famurs.com.br/informaçoesmunicipais/ - acesso em 13 de maio de 2008) 

 

 Dessa forma a região Celeiro apresenta uma configuração agrícola, está localizada 

no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, fazendo divisa com o estado de Santa Catarina 

e com o país vizinho da Argentina através do Rio Uruguai, dentro do estado Gaúcho faz 

fronteira com as regiões da AMGSR - Associação dos Municípios da Grande Santa Rosa, 

AMUPLAM - Associação Dos Municípios Do Planalto Médio e com AMZOP - 

Associação dos Municípios da Zona da Produção. 

 

A maioria dos municípios possui mais de 50% da sua população vivendo na área 

rural como mostra o quadro seguinte (Censo IBGE, 2000). 
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Quadro 3 

Quadro 3. População rural e urbana dos Municípios da Região Celeiro 

(Censo IBGE, 2000) 

 

Município População residente na área 

rural - % 

População residente na 

área urbana - % 

Esperança do Sul 88,74 11,26 

São Valério do Sul 82,44 17,56 

Vista Gaúcha 80,92 19,08 

Tiradentes do Sul  79,71 20,29 

Derrubadas  78,84 21,16 

Redentora  68,78 31,22 

Miraguaí  64,52 35,48 

Bom Progresso  64,29 35,71 

Barra do Guarita 62,97 37,03 

Crissiumal  59,66 40,34 

Sede Nova  55,11 44,89 

São Martinho 52,38 47,62 

Coronel Bicaco  49,22 50,78 

Humaitá  49,01 50,99 

Inhacorá  46,30 53,70 

Braga  44,26 55,74 

Chiapeta 43,18 56,82 

Tenente Portela 40,60 59,40 

Campo Novo  31,30 68,70 

Três Passos  26,41 73,59 

Santo Augusto  23,44 76,56 

Fonte: www.famurs.com.br/informaçoesmunicipais/ 

 

Além de serem municípios pequenos, nove deles, possuem uma taxa de urbanização 

abaixo de 50 % e somente dois estão acima da taxa média de urbanização nacional. 
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 Nos municípios de Três Passos e Santo Augusto onde a população urbana é maior 

que a rural, e são municípios que oferecem serviços utilizados pela população de toda a 

região. Exemplo de Três Passos que tem hospital regional, as empresas prestadoras de 

serviços para a agricultura, órgãos regionais como a Amuceleiro, também estão fixados no 

município. Em Três Passos também está constituída a maior indústria da região que acaba 

absorvendo muitos trabalhadores oriundos do meio rural e também é o município da região 

onde existem duas Universidades em funcionamento, uma pública e uma privada, 

totalizando em torno de 600 estudantes. 

 

 A atual configuração da região Celeiro é resultado do seu processo de colonização. 

A colonização da região ocorreu no ano de 1920 com a chegada de colonos (agricultores), 

oriundos de Lajeado, Estrela, Ijui, Sarandi, Chapada, Passo Fundo, Panambi, Selbach. 

Alguns testemunhos deste processo foram colhidos por Graffitti. Por exemplo,  “.  

“─ Eu vim para Três Passos com a idade de 9 (nove) anos. ─ diz o Sr. Selio 
Sturmer ─ Viemos de Chapada junto com meus pais. Quando chegamos, Três 
Passos tinha apenas quatro ou cinco casas, era tudo mato de unha de gato (mata 
típica da região). Fomos para Padre Gonzáles (hoje distrito de Três Passos). Isso 
foi em 1936. ─ Completa ele.” (Graffitti, 2004pg 45,)  

 

 Enquanto regiões como a das Missões, que foram colonizadas a mais de 200 

(duzentos) anos, a Celeiro é recente, o município mais antigo tem apenas 65 (sessenta e 

cinco) anos e os mais novos menos de 20 (vinte) anos. Conforme Graffitti,  

“ A expansão colonizatória na região de Três Passos (primeiro município da região 
celeiro) começa a tomar forma a partir das primeiras décadas do século XX 
quando, em busca de terras férteis para o plantio, os primeiros colonos ocupam a 
Região Noroeste. Esses colonos, principalmente de origem alemã, fazem parte da 
terceira fase da imigração no Rio Grande do Sul”. 

 

Conforme documentos internos do IBGE de Três Passos, os primeiros moradores da 

Região Celeiro tomaram posse de suas terras em torno do ano de 1920, e os municípios 

foram criados a partir de 28/12/1944 (28 de dezembro de hum mil novecentos e quarenta e 
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quatro), decreto lei 716, com a criação do município mais antigo que denominou-se Três 

Passos. (Catálogo IBGE-pesquisa em 10 de março de 2009).  

 

 Os outros municípios são mais novos, Crissiumal teve sua emancipação em 

18/12/1954 (dezoito de dezembro de hum mil novecentos e cinqüenta e quatro), Lei 2.553. 

Tenente Portela em 18/08/1955 (dezoito de agosto de hum mil novecentos e cinqüenta e 

cinco), Lei nº 2673. Santo Augusto em 17/02/1959 (dezessete de fevereiro de hum mil 

novecentos e cinqüenta e nove), Lei 3.721. Humaitá em 18/02/1959 (dezoito de fevereiro 

de hum mil novecentos e cinqüenta e nove), Lei 3.727.  São Martinho em 27/11/1963 (vinte 

e sete de novembro de hum mil novecentos e sessenta e três), Lei 4.618. Coronel Bicaco em 

18/12/1963 (dezoito de dezembro de hum mil novecentos e sessenta e três), Lei 4.049.  

Redentora em 21/01/1964 (vinte e um de janeiro de hum mil novecentos e sessenta e 

quatro), Lei 4.726.  

 

 O ano de 1965 trouxe a criação de mais quatro novos municípios sendo Campo 

Novo no dia 31 de janeiro, Lei 3.706. No dia quinze de dezembro foram criados Miraguaí, 

Lei 5.152, Braga, Lei 5.154 e Chiapeta, Lei 5.155. 

 

 Após 23 anos novamente aconteceram emancipações como Sede Nova em 

08/05/1988 (oito de maio de hum mil novecentos e oitenta e oito), Lei 8.601 e Vista 

Gaúcha 09/05/1988 (nove de maio de hum mil novecentos e oitenta e oito), Lei 8.608. 

 

 No dia 20 de março de 1992 foram criados seis novos municípios Bom Progresso, 

Lei 9.567, Inhacorá, Lei 9.568, Barra do Guarita, Lei 9.572, Derrubadas, Lei 9.576, São 

Valério do Sul, Lei 9.624 e Tiradentes do Sul, Lei 9.625. 

 

 O último município a ser emancipado foi Esperança do Sul em 28/12/1995 (vinte e 

oito de dezembro de hum mil novecentos e noventa e cinco), Lei 10.638 concluindo a atual 

divisão territorial da região, sendo a região mais nova de todo o estado gaúcho. 
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O perfil político das administrações é bem variado, não existe o predomínio de um 

ou dois partidos, os municípios apresentam uma variabilidade de coligações das gestões 

2009-2012, por exemplo: em um determinado município PMDB está coligado com PDT, 

no município vizinho foram partidos adversários nas eleições, conforme podemos perceber 

no Quadro seguinte (Censo IBGE, 2000). 

 Quadro 4 

Quadro 4. Perfil político das administrações dos Municípios da Região Celeiro 

(Censo IBGE, 2000) 

Município Partido do Prefeito e do Vice-Prefeito 

Esperança do Sul PTB/PTB 

São Valério do Sul PP/PP 

Vista Gaúcha PMDB/PMDB 

Tiradentes do Sul  PT/PP 

Derrubadas  PMDB/PMDB 

Redentora  PMDB/PMDB 

Miraguai  PDT/PP 

Bom Progresso  PP/PDT 

Barra do Guarita PMDB/PMDB 

Crissiumal  PDT/PT 

Sede Nova  PMDB/PT 

São Martinho PP/PTB 

Coronel Bicaco  PMDB/PDT 

Humaitá  PP/PTB 

Inhacorá  DEM/PTB 

Braga  PMDB/PT 

Chiapeta PP/PDT 

Tenente Portela PDT/PT 

Campo Novo  PDT/PSB 

Três Passos  PTB/PP 

Santo Augusto  PP/PTB 

Fonte: www.famurs.com.br/informaçoesmunicipais/ 
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Assim, podemos observar que ocorreram dois ciclos de criação de novos 

municípios: O primeiro, nos anos 50 e início dos anos 60 onde foram criados 11 

municípios, e, o segundo, após a Constituição de 88 foram criados mais 9, todos os 

municípios criados faziam parte de Três Passos e foram desmembrados do mesmo. 

 

2.1. A questão dos resíduos sólidos na Região Celeiro. 

 

 

Em São Martinho, município com 5.853 habitantes,  os resíduos sólidos urbanos 

constituíram um problema ambiental grave. No ano de 1994 o lixão do município 

localizava-se na vila Flor da Serra, a sete quilômetros do centro da cidade. Esse lixão além 

de causar um dano ao meio ambiente era também, um problema de saúde pública para os 

moradores da vila, a prefeitura municipal não tinha um local ou destino apropriado para o 

lixo gerado na cidade. 

 

Outros municípios da Região Celeiro, da qual São Martinho faz parte, também 

vivenciavam situação semelhante. Algumas questões desafiam os gestores públicos locais: 

Resíduos sólidos urbanos o que fazer com eles? Jogar no lixão e ter problemas ambientais? 

Deixar de recolher e ver os terrenos baldios da cidade entulhados de lixo e gerando 

problemas de saúde pública?  

 

Algumas soluções encontradas nos municípios antes do Consórcio foram: 

Contrato de empresas para coletar resíduos e depositá-los em algum aterro sanitário 

de outro município, o que, além de representar aumento de custo do transporte, em 

decorrência da maior distância entre as residências dos munícipes e o provável aterro, não 

significava a solução, mas sim a transferência do problema ambiental. Os resíduos 

coletados no Município de Três Passos, por exemplo, eram depositados pela empresa 

contratada em um aterro sanitário localizado a 105 km de distância, no município de 

Palmeira das Missões (Caldas, 2002). 
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Depósito do lixo em “lixões” individuais. O que era o caso da maioria dos 

municípios da região, o que implicava em risco de multa e punição por parte do Ministério 

Público, em decorrência das transgressões das Leis Ambientais 1. Em 1997, apenas o 

município de Sede Nova possuía um aterro sanitário, sendo que os demais depositavam 

seus resíduos em “lixões” ou enterravam-nos de forma inadequada, resultando em poluição 

ambiental, comprometendo seriamente o meio ambiente da região. Santo Augusto era o 

único município da região que tratava adequadamente os resíduos através de sua usina de 

reciclagem, UTAR (Usina de Tratamento de Resíduos) que foi construída no ano de 1993.  

 

O meio urbano é entendido como um ecossistema complexo, resultado das 

alterações e intervenções humanas sobre o meio natural (Prazeres, 1998).  

 

Segundo Borja (1993) a crise nas cidades é composta, por um lado, da crise de suas 

funções, onde se refletem os efeitos da degradação da qualidade de vida e do meio 

ambiente pelo uso intensivo da cidade e pelas limitações de ordem política e financeira que 

dificultam o atendimento e a manutenção de infra-estrutura, por sua vez, cada vez mais 

custosas e complexas. Por outro lado, reflete uma crise de governabilidade de territórios 

com uma diversidade de coletividades e entes locais e confusão de competências entre os 

distintos níveis institucionais. 

 

Os problemas ambientais das cidades são reflexos desta realidade balizados pelo 

acirramento das diferenças sociais que avalizam o recrudescimento das condições de vida 

das populações mais pobres e o crescente das demandas e necessidades dos mais ricos 

(Prazeres, 1998). 

 

A questão do lixo da região Celeiro expressa uma questão mais geral que afeta o 

conjunto da sociedade na atualidade. Do ponto de vista histórico, o lixo surgiu no dia em 

que os homens passaram a viver em grupos, fixando-se em determinados lugares e 

abandonando os hábitos de andar de lugar em lugar à procura de alimentos ou pastoreando 

                                                 
1 Decreto n°38356 de 01 de abril de 1998 Aprova o regulamento da Lei n° 9.921, de 27 de julho de 1993, que 
dispõe sobre a gestão dos resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do Sul. 
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rebanhos. A partir daí, processos para eliminação do lixo passaram a ser motivo de 

preocupação, embora as soluções visassem unicamente transferir os resíduos produzidos 

para locais afastados das aglomerações humanas primitivas (Junkes, 2002). 

 

A descarga do lixo nas cidades de todo o mundo sempre representou sério problema 

à saúde pública e ao meio ambiente. Depósitos em áreas urbanas durante séculos tratados 

sem os devidos cuidados, sempre estiveram associados segundo James (1997) à propagação 

de doenças, seja diretamente via pessoas e animais coexistindo nestes locais, seja por meio 

da contaminação dos mananciais de água, dos solos e dos alimentos. Nos municípios que 

compõem a Região Celeiro do Estado do Rio Grande do Sul o lixo também é causa de 

inúmeros problemas, apesar do pequeno porte dos mesmos, a problemática é comum a dos 

grandes centros urbanos. 

 

Um dos problemas que merece atenção especial quando tratamos de 

desenvolvimento urbano, é a questão dos resíduos sólidos urbanos. Várias publicações 

científicas têm analisado fenômenos relacionados à geração, coleta, disposição e reciclagem 

dos resíduos urbanos (Gonçalves-Dias, 2006). Porém, ainda, existe uma defasagem quando 

tratamos de resíduos sólidos urbanos. 

 

Resíduos sólidos são definidos pela NBR100042-Resíduos sólidos da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas-ABNT como: 

 “Resíduos nos estados sólidos ou semi-sólidos ou que resultam da atividade da 
comunidade, de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 
serviços e de varrição. Considera-se também, resíduos sólidos, os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos 
e instalações de controle da poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
corpos d’água, exigindo para isso soluções técnicas e economicamente viáveis face 
à melhor tecnologia disponível.2 
 

Em termos genéricos segundo Junkes (2002) denomina-se resíduo sólido urbano ou 

lixo sólido urbano o conjunto de detritos gerados em decorrência das atividades humanas 

nas cidades. Incluem-se aí resíduos domiciliares, os originados nos estabelecimentos 

comerciais, industriais e de prestação de serviços, os decorrentes dos serviços de limpeza 
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pública urbana, aqueles oriundos dos estabelecimentos de saúde (sépticos e assépticos), os 

entulhos de construção civil e os gerados nos terminais rodoviários, ferroviários, portos e 

aeroportos. 

 

Conforme dados do IBGE (2002) o Brasil produz, por dia, aproximadamente 149 

mil toneladas de resíduos sólidos, mas apenas 9% são reciclados, os 91% restantes, são 

destinados a aterros sanitários, que ainda são considerados adequados pela política nacional 

de saneamento básico, aterros clandestinos ou ruas e terrenos baldios, causando problemas 

ao meio ambiente e gerando sérios riscos à saúde pública. Segundo Gonçalves-Dias (2006) 

com base em informações do CEMPRE –Compromisso Empresarial para a Reciclagem-, é 

possível estimar que o Brasil desperdiça, anualmente, mais de 10 bilhões de reais em 

resíduos sólidos, descontando o que é reciclado. 

 

A reciclagem dos resíduos sólidos urbanos apresenta uma série de dificuldades, 

entre elas a econômica, é necessário um bom recurso financeiro para se fazer alguma coisa, 

investimento em área, galpões, máquinas, tecnologia, eletricidade entre outros. Esta vem a 

ser uma das queixas diárias dos governantes, sendo um entrave para a realização da 

reciclagem. 

 

No Brasil estima-se que 49 % do lixo produzido não é sequer coletado. Do que é 
coletado, somente 9% é reciclado, e a maior parte tem destino inadequado. As 
graves conseqüências são conhecidas: canais, córregos, rios e praias abarrotados 
de resíduos, encostas com toneladas de lixo transformadas em avalanches, nas 
épocas de chuvas. Além disso, os gastos com coleta, transporte e destino final são 
cada vez maiores. Isso mostra que, sem dúvida alguma, um dos maiores problemas 
ambientais da atualidade, é o que fazer com o lixo” (Cavalcantti,1998).  
 
 
2.2 A reciclagem e o tratamento do lixo. 

 

 

A organização do meio ambiente de forma sustentável, passa pelo tratamento 

adequado do lixo gerado pela população, reciclar tornou-se uma das necessidades mais 

urgentes. 
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“A reciclagem é o resultado de uma série de atividades de reaproveitamento de 
materiais que se tornariam lixo ou estão no lixo e são desviados, sendo coletados, 
separados e processados para serem usados como matéria-prima na manufatura de 
bens, anteriormente feitos apenas com matéria-prima virgem. Reciclar traz 
benefícios como à diminuição da quantidade de lixo a ser aterrada 
(conseqüentemente aumenta a vida útil dos aterros sanitários); preservação de 
recursos naturais, economia de energia na produção de novos produtos, 
diminuição dos impactos ambientais, novos negócios e geração de empregos 
diretos e indiretos através da criação de indústrias recicladoras. A reciclagem não 
pode ser vista como a única solução para o lixo, é uma atividade econômica que 
deve ser encarada como um elemento dentro de um conjunto de soluções.” (Junkes, 
2002).  

 

 Para Gazzinelli (2001) reciclar é uma iniciativa inteligente, por considerar em 

primeiro lugar a finitude da matéria-prima existente no planeta e, em segundo, o fato de ser 

muito mais econômico fabricar uma nova garrafa com os cacos de uma garrafa quebrada, 

ou uma lata de refrigerante através da refundição do alumínio já beneficiado. 

 

 Por outro lado, reciclar é uma iniciativa humanista, visto que pessoas morrem 

vítimas de doenças que se propagam nos montes de lixo depositados nos terrenos baldios. 

Segundo Junkes (2002) seriam quatro diferentes formas de impacto, ocasionados pela falta 

de reciclagem: 

“Os impactos sanitários são mais contundentes junto às populações gerando as 
chamadas doenças de saúde pública. Sabe-se que o lixo urbano é veiculador de 
doenças, propriedade que se torna mais intensa, face à proliferação dos vetores 
biológicos (moscas, mosquitos, baratas, ratos) transmissores de bactérias e fungos 
de características patogênicas. Os impactos ambientais se destacam na poluição 
dos solos e corpos hídricos (superficiais e subterrâneos) provocado por líquidos 
lixiviados como chorume, resinas e tintas. Em alguns casos a poluição pode ser 
irreversível, tanto para os aqüíferos quanto para os mananciais de superfícies 
(córregos, rios, lagos). �Os impactos econômicos oriundos da falta de tratamento 
adequado de lixo urbano são perfeitamente visíveis, quando se considerar os gastos 
inúteis com tratamentos de saúde para a população carente e, esta voltará a se 
contaminar se não tiver melhorias efetivas do seu estado nutricional, caso o lixão 
da área onde moram não seja erradicado. Quanto aos impactos sociais tem-se a 
prática condenável da catação de resíduos em ruas, avenidas, mercados, feiras e 
nos próprios lixões, realizada por homens, mulheres e crianças que vivem em 
condições sub- humanas nessas áreas de despejos, em contato com materiais 
contaminados e perigosos, caso do lixo tóxico e do lixo hospitalar.”(Junkes, 2002) 
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 Segundo Reichert (1999), o correto manejo de resíduos sólidos é certamente um dos 

principais desafios dos centros urbanos neste início de milênio. Soluções isoladas e 

estanques que não contemplam a questão dos resíduos desde o momento de sua geração até 

a destinação final, passando pelo seu tratamento, mesmo sendo boas a princípio, não 

conseguem resolver o problema como um todo. 

 

 De acordo com Reis et al. (2000), um dos fatores fundamentais no sucesso do 

tratamento de resíduos sólidos urbanos é a existência de programas de coleta diferenciada 

como: a coleta segregada que consiste na separação por tipo de material no momento da 

geração do resíduo e a coleta seletiva, utilizada para denominar a coleta de materiais 

recicláveis, esta última exigindo investimento em educação ambiental, pois o lixo é 

separado nas residências. 

 

As formas de disposição mais conhecidas e utilizadas de acordo com D’Almeida 

(2000) dos resíduos sólidos urbanos são:  

“Lixões- locais afastados do centro das cidades no qual são depositados no solo a 
céu aberto todos os tipos de resíduos coletados, constituem a forma inadequada de 
descarga final de resíduos sólidos urbanos, porém, a mais comum na maioria das 
cidades dos países em desenvolvimento e, as conseqüências decorrentes do 
abandono do lixo  a céu aberto é visível a população 
 
Aterro controlado- é menos prejudicial do que os lixões pelo fato dos resíduos 
dispostos no solo serem posteriormente recobertos com terra, o que acaba por 
produzir a poluição do local, porém trata-se de solução primária para a resolução 
do problema do descarte dos resíduos sólidos urbanos, mas não deve ser priorizado 
por não ser a técnica mais adequada para evitar danos ambientais. 
 
Aterro sanitário- é a alternativa que reúne as maiores vantagens, considerando a 
redução dos impactos ocasionados pelo descarte dos resíduos sólidos urbanos, 
apresentando características como subdivisão da área de aterro em células de 
colocação de lixo; disposição de resíduos no solo previamente preparado para que 
se torne impermeável, impossibilitando o contato dos líquidos residuais (água das 
chuvas e chorume) com o lençol freático; presença de lagoas de estabilização para 
a biodegradação da matéria orgânica contida nos líquidos residuais; presença de 
drenos superficiais para a coleta da água das chuvas; drenos de fundo para a 
coleta de chorume e para a dispersão do metano, coletores dos líquidos residuais 
em direção as lagoas de estabilização, confinamento do lixo em camadas cobertas 
com solo vegetal. 
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Incineração 
Consiste na queima dos detritos em um incinerador ou usina de incineração, a 
temperaturas superiores a 900” C com vantagens do método podem-se citar a 
redução significativa do volume dos dejetos municipais (principalmente cinzas de 
compostos orgânicos e aglomerados inorgânicos solidificados), a diminuição do 
potencial tóxico dos dejetos e a possibilidade de utilização da energia liberada com 
a queima. O uso desta técnica no Brasil é bastante incipiente em torno de 30 
municípios optaram por incinerar seus resíduos sólidos.”   

  

Em alguns locais do Brasil já estão implementadas as usinas de reciclagem de 

resíduos sólidos urbanos. As usinas de triagem e compostagem muitas vezes qualificadas 

como galpões de triagem são construídas e em geral estão organizadas da seguinte forma: 

recebimento/estocagem, separação (esteiras, silos, bancadas) e prensagem/enfardamento.  

 

As instalações de uma usina de triagem e compostagem podem ser agrupadas em 

seis setores, descritos por Junkes (2002): 

 

“-1º Setor - recepção e expedição: compreende as instalações e equipamentos de 
controle dos fluxos de entrada (resíduos, insumos, etc.) e saída (composto, 
recicláveis, rejeitos). 
 
- 2º Setor - triagem: É onde se faz a separação das diversas frações do resíduo. 
 
- 3º Setor - pátio de compostagem: É a área onde a fração orgânica do lixo sofre 
decomposição microbiológica transformando-se em composto. 
 
- 4º Setor - beneficiamento e armazenagem de composto: consiste em peneirá-lo 
retirando-se materiais indesejáveis, dando-lhe menor granulometria e tornando-o 
manuseável para o agricultor. 
 
- 5º Setor - aterro de rejeitos: os materiais volumosos e os rejeitos da seleção do 
lixo e do beneficiamento do composto devem ser encaminhados a um aterro de 
rejeitos. Esse aterro deve ser compatível com as características do rejeito e ter sua 
localização aprovada por órgãos responsáveis pelo meio ambiente. 
 
- 6º Setor - sistema de tratamento de efluentes: recebe e trata as águas com 
resíduos da lavagem dos equipamentos da usina, da lavagem de veículos e os 
líquidos provenientes do pátio de compostagem e do aterro de rejeitos quando este 
estiver localizado na mesma área. Os efluentes de usinas de compostagem têm 
características similares ao chorume originado em aterros sanitários, porém mais 
diluídos.” 
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Segundo Pereira (2000) a reciclagem já é utilizada no Brasil e em várias partes do 

mundo pelas indústrias de transformação, onde um programa bem conduzido tende a 

desenvolver na população uma nova mentalidade sobre questões que envolvem a economia 

e a preservação ambiental, o cidadão acondicionando corretamente o lixo de sua residência 

passa a se colocar como peça integrante de todo um sistema de preservação do meio 

ambiente bem maior e mais concreto do que um mero espectador de todas as campanhas 

comumente veiculadas em favor da preservação de sua própria espécie. 

 

Segundo Vilhena (1999) a reciclagem tem sido responsável pela criação de muitos 

negócios novos, onde a ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e 

Equipamentos e o CEMPRE - Compromisso Empresarial para Reciclagem, promoveram 

levantamentos que mostrou a existência de 510 empresas que atuam como fabricantes de 

equipamentos para reciclagem ou como estabelecimentos que compram e vendem materiais 

recicláveis. Juntos esses negócios têm conseguido criar centenas de novos empregos com 

investimento relativamente baixo favorecendo principalmente a população com menor 

qualificação profissional. 

 

Podemos afirmar que a reciclagem e o adequado tratamento dos resíduos faz parte 

daquilo que Sachs denomina de imaginação ecológica.  Segundo ele precisamos de uma 

imaginação ecológica que oriente a reflexão sobre o desenvolvimento. O objetivo é elevar 

cerca de 1,5 bilhões de pessoas acima da linha de pobreza, com a prioridade absoluta de 

promover “a segurança de meios de vida em base sustentável” em diferentes contextos 

ambientais e culturais, começando pela segurança alimentar e enfatizando a capacidade de 

as populações locais agirem de maneira ambientalmente viável, uma vez removidos os 

obstáculos que as impedem de ter uma visão a longo prazo da conservação de sua base de 

recursos. (Sachs, 1993). 

 

O reconhecimento da necessidade de políticas públicas em favor do processo de 

desenvolvimento vem sendo manifestado recorrentemente pelo governo brasileiro. Todavia, 

há um problema inerente ao tema que deve ser enfrentado: de que maneira o Brasil deve 
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compor a necessidade de obter índices de crescimento econômico elevado, saldo positivo 

na balança de pagamentos e a melhora do índice de desenvolvimento humano preocupando-

se com a utilização racional dos recursos naturais? (Barral & Ferreira, 2006). 

 

3. Os Consórcios Intermunicipais e a governança do desenvolvimento regional. 

 

Neste capítulo apresento algumas considerações a respeito dos temas: 

desenvolvimento regional e questão ambiental, políticas públicas 

(descentralização/municipalização), política nacional de saneamento básico, e ainda, a 

definição e caracterização dos consórcios públicos. 

 

3.1 O DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 
 

 As alternativas de desenvolvimento para uma determinada região devem ser 

buscadas nas próprias especificidades locais e pensadas no âmbito das possibilidades e das 

condições de desenvolvimento de cada região. Modelos prontos de outros locais, muitas 

vezes não são possíveis de reprodução em regiões com realidades distintas. Por este 

motivo, o desenvolvimento regional é algo que ocorre pelas necessidades de um local 

específico e pelos atores que nele residem. 

  

 Para o caso do Brasil, assim como para a maior parte das economias periféricas, 

ainda é um desafio pensar alternativas concretas de desenvolvimento local, que incorporem, 

além da promoção da atividade econômica, as dimensões ambiental e social. Algo mais 

próximo do conceito de desenvolvimento sustentável. São estratégias que trazem implícita 

a idéia de estarem apoiadas na formulação de políticas públicas de promoção do 

desenvolvimento (De Lorenzo & Fonseca, 2008). 

 

 O sucesso do que ficou conhecido como “modelo italiano de desenvolvimento” 

ocorrido a partir da década de 1960, embora não tenha sido o único caso de 

desenvolvimento territorial, chamaram a atenção pelos elevados resultados sociais 

alcançados. O desenvolvimento dos distritos industriais italianos, fundados em redes de 
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pequenas e médias empresas, foi tão intenso a partir de 1970 que ganharam o status de 

“modelo” (De Lorenzo & Fonseca, 2008). 

 

 Uma das características do modelo italiano foram as fortes relações dos 

aglomerados produtivos com as bases locais. A grande importância do “lugar” na produção, 

no caso italiano, foi o fato de que o espaço de produção deixou de estar referenciado 

exclusivamente na fábrica e passou a referenciar-se na cidade (no território) ganhando uma 

conotação pública até então inexistente ((De Lorenzo & Fonseca, 2008). Por essa razão, 

como mostraram Cocco et al. (1999), a relação dos indivíduos com a produção tendeu a se 

alterar, trazendo importantes desdobramentos para o plano da cidadania. Formou-se uma 

teia de relações que tornaram possível o desenvolvimento de formas de cooperação e de 

ligações entre a economia e a sociedade. 

 

 Os esforços e as dificuldades enfrentadas para a elaboração de um projeto de 

desenvolvimento regional, com foco na identificação de políticas públicas de interesses 

coletivos, expressam bem os desafios em pensar a questão do território e do 

desenvolvimento conjunto como estratégias possíveis de consolidação no longo prazo. Para 

tanto é imprescindível a coordenação entre diferentes agentes, construindo agendas comuns 

que contemplem interesses coletivos (De Lorenzo & Fonseca, 2008). 

 

 Desenvolvimento territorial pode ser entendido como: 

[...] uma ação coletiva intencional de caráter local- um modo de regulação 
territorial-associado a uma cultura, a um plano e instituições locais.  É dinamizado 
por expectativas de vantagens locacionais, no qual o território é considerado um 
recurso específico e um ator principal do desenvolvimento econômico regional, a 
um só tempo disponível e a ser criado. Por último, trata-se de um processo de 
mudança social, de caráter qualitativo e endógeno, capaz de produzir 
solidariedade, cidadania comunitária e bem-estar para a população de uma dada 
localidade e região”. (PIRES, 2007, p.439 apud FUINI, 2008) 

 

 Essa forma de organização do território tende a se fortalecer com a redefinição do 

papel do Estado e sua crescente descentralização político-administrativa, potencializando o 

papel do local como âmbito do desenvolvimento territorial. 
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 Independentemente da forma de organização do território, o desenvolvimento 

territorial deve ser conduzido de maneira sustentável, ecologicamente correto, para 

possibilitar o acesso à natureza, e sua base de recursos, das gerações futuras. 

 

Desenvolvimento sustentável pode ser definido como “o desenvolvimento que 

responde as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações 

futuras de satisfazer suas próprias necessidades”. 2 Este princípio reflete a preocupação em 

alcançar o desenvolvimento sustentável, utilizando para tanto ações racionais que 

preservem os processos e sistemas essenciais à vida e à manutenção do equilíbrio 

ecológico. Nesse sentido, é necessário pensar em construir uma sociedade mais sustentável, 

socialmente justa e ecologicamente equilibrada. A compatibilização entre a utilização dos 

recursos naturais e a conservação do meio ambiente pode ser concretizada por meio de 

formas de produção que satisfaçam às necessidades do ser humano, sem destruir os 

recursos necessários às futuras gerações (Barral & Ferreira, 2006). 

 

Atualmente, segundo Sorrentino (2005) o conceito de desenvolvimento sustentável 

indica claramente o tratamento dado à natureza como um recurso ou matéria-prima 

destinado aos objetivos de mercado cujo acesso é priorizado a parcelas da sociedade que 

detém o controle do capital. Este paradigma mantém o padrão de desenvolvimento que 

produz desigualdades na distribuição e no acesso a esses recursos, produzindo pobreza e a 

falta de identidade cidadã.  

 

Nesse sentido, passamos a vislumbrar como meta uma educação ambiental para a 

sustentabilidade socioambiental recuperando o significado do ecodesenvolvimento como 

um processo de transformação do meio natural que, por meio de técnicas apropriadas, 

impede desperdícios e realça as potencialidades deste meio, cuidando da satisfação das 

necessidades de todos os membros da sociedade, dada a diversidade dos meios naturais e 

dos contextos naturais. A educação ambiental entra neste contexto, orientada por uma 

racionalidade ambiental, transdisciplinar, pensando o meio ambiente não como sinônimo de 

natureza, mas uma base de interações entre o meio físico-biológico com as sociedades e a 

                                                 
 



 38 

cultura produzida pelos seus membros. Leff (2001) coloca a racionalidade ambiental como 

produto da práxis, ou seja, seria “um conjunto de interesses e de práticas sociais que 

articulam ordens materiais diversas que dão sentido e organizam processos sociais através 

de certas regras, meios e fins socialmente construídos” (Leff, 2001, p.134). 

 
“Indubitavelmente, a educação ambiental, no âmbito do Estado, enquadra-se 
naquilo que Bourdieu (1998) denomina “mão esquerda do Estado”, que reúne 
trabalhadores sociais, educadores, professores e cujas ações são ignoradas pela 
chamada “mão direita do Estado” (áreas de finanças, de planejamento, bancos). 
Ao operar na reparação dos danos sociais e ambientais da lógica de mercado, os 
sujeitos da “mão esquerda” podem, muitas vezes, se sentir iludidos e 
desautorizados em função dos paradoxos vividos de forma crônica,  como falta de 
recursos, luta pela biodiversidade convivendo com avanço da fronteiras agrícolas 
por monoculturas ou transgênicos, grandes obras com alto impacto, revisão de 
antigas conquistas, etc. Em lugar de imobilização lamentosa, temos a convicção de 
que ações educacionais participativas pela responsabilidade ambiental resultam no 
envolvimento e na organização de pessoas e grupos sociais nas lutas pela melhoria 
da qualidade de vida fundamentada em valores pós-materialistas, que questionam 
as necessidades materiais simbólicas de consumo e deslevam outras possibilidades 
de felicidade, alegria e vida.” (SORRENTINO, 2005) 
 

Analisando a evolução da gestão ambiental no Brasil, o poder público vem 

conduzindo a política ambiental exclusivamente por meio de instrumentos de controle e 

comando, seja na administração dos recursos naturais, ou mesmo no controle da poluição 

ambiental e no planejamento territorial. Trata-se de uma intervenção centralizada, 

regulamentadora e fiscalizadora (Barral & Ferreira, 2006). 

 

Segundo Barral & Ferreira, 2006, estas políticas não tem se mostrado eficientes, 

notadamente porque o Estado costumado atuar de maneira seccionada e sem integração 

entre seus principais órgãos. Tanto na esfera da administração pública direta quanto na 

indireta, a tomada de decisões ocorre de forma pouco integrada com os demais setores 

afins. Há uma notória visão fragmentada da questão ambiental pelo poder público, o que 

torna o gerenciamento inócuo e até mesmo prejudicial, tanto para a questão ambiental 

quanto para a premência pelo desenvolvimento:  

 

“É fundamental a construção de um modelo de gestão integrada dos recursos 
naturais, que favoreça a participação dos setores responsáveis pela produção e 
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circulação de bens e serviços, ou seja, capital e trabalho, bem como pela 
participação do terceiro setor.” (Barral & Ferreira, 2006) 
 
Os mais diversos setores responsáveis pela atividade econômica nacional devem ser 

integrados ao processo de escolhas no que diz respeito à política nacional do meio 

ambiente, já que esta vai afetá-los diretamente. Ademais, tal conduta favorece o 

estabelecimento de um modelo de parceria público-privada, que gera uma importante 

“cumplicidade” entre as partes, o que diminui a premência na utilização indiscriminada dos 

já citados instrumentos de controle e comando (Barral & Ferreira, 2006). 

 

Concomitantemente, a integração do terceiro setor, as denominadas organizações da 

sociedade civil, nesta seara, favorece a difusão da educação ambiental, o monitoramento da 

condução das políticas públicas e o incremento da pesquisa científica no setor (Barral & 

Ferreira, 2006). 

 

Estas constatações reforçam os argumentos favoráveis à denominada “governança 

ambiental”, que pode ser conceituada como “aquela que harmoniza políticas, instituições, 

processos, ferramentas e informações de modo a capacitar todo um conjunto de 

interessados a gerenciar conflitos, buscar consenso, efetuar escolhas abalizadas e assumir 

responsabilidades pelas próprias ações” (Barral & Ferreira, 2006). 

 

Vale lembrar, neste sentido, que a governança ambiental deve ser desenvolvida em 

termos globais e subsidiariamente no âmbito nacional, tendo em vista o fato de que o 

ecossistema é único, e a degradação em qualquer parte do mundo afeta a todos 

indiscriminadamente, ainda que atinja alguns de forma mais imediata (Barral & Ferreira, 

2006). 

 

Dentro deste contexto CARVALHO (2004) coloca que a educação ambiental nasce 

como um processo educativo que conduz a um saber ambiental materializado nos valores 

éticos e nas regras políticas de convívio social e de mercado, que implica a questão 

distributiva entre benefícios e prejuízos da apropriação e do uso da natureza. Ela deve, 

portanto, ser direcionada para a cidadania ativa considerando seu sentido de pertencimento 
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e co-responsabilidade que, por meio da ação coletiva e organizada, busca a compreensão e 

a superação das causas estruturais e conjunturais dos problemas ambientais. Trata-se de 

construir uma cultura ecológica que compreenda a natureza e sociedade como dimensões 

intrinsecamente relacionadas e que não podem mais ser pensadas- seja nas decisões 

governamentais, seja nas ações da sociedade civil- de forma separada, independente ou 

autônoma. 

 

 

3.2 Políticas de Saneamento e os Municípios.  
 

A questão do saneamento básico, que inclui a destinação adequada do lixo, é um 

serviço social universal que deve ser disponibilizado pelos municípios, isto está previsto na 

Política Nacional de Saneamento Básico, porém a descentralização deste serviço é 

dificultada devido a escassez de recursos para essa finalidade. Considerando a limitada 

capacidade de atuação dos municípios no enfrentamento destas questões surgiram novos 

mecanismos de governança local. 

 

A busca por soluções para os problemas das cidades gerou formas alternativas de 

políticas públicas, unindo municípios através de consórcios e associações. Para 

entendimento do que são e como funcionam estas políticas partimos do entendimento do 

que seja política. A palavra política origina-se do grego e significa limite. Dava-se o nome 

de polis ao muro que delimitava a cidade do campo; só depois se passou a designar polis o 

que estava contido no interior dos limites do muro. O resgate desse significado, como 

limite, talvez nos ajude a entender o verdadeiro significado da política, que é a arte de 

definir os limites, ou seja, o que é o bem comum GONÇALVES (apud SORRENTINO et 

al., 2005, p.288). 

 

Dentre os vários estudiosos que conceituam política pública elencamos alguns deles 

para estabelecermos uma reflexão.  

“Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política pública. 
Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que analisa o 
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governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), como um conjunto de 
ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters (1986) segue o 
mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos governos, que agem 
diretamente ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye 
(1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer 
ou não fazer”. A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, 
decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes 
questões: quem ganha o quê, por que e que diferença faz”. (Souza, 2003) 

 

Outras definições enfatizam o papel da política pública na solução de problemas. 
Críticos dessas definições, que superestimam aspectos racionais e procedimentais 
das políticas públicas, argumentam que elas ignoram a essência da política 
pública, isto é, o embate em torno de idéias e interesses. Pode-se também 
acrescentar que, por concentrarem o foco no papel dos governos, essas definições 
deixam de lado o seu aspecto conflituoso e os limites que cercam as decisões dos 
governos. Deixam também de fora possibilidades de cooperação que podem 
ocorrer entre os governos e outras instituições e grupos sociais (SOUZA,2003). 
 

No entanto, definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas guiam o nosso 
olhar para locus onde os embates em torno de interesses, preferências e idéias se 
desenvolvem, isto é, os governos. Apesar de optar por abordagens diferentes, as 
definições de políticas públicas assumem em geral, uma visão holística do tema, 
uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que 
indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que 
existam diferenças sobre a importância relativa destes fatores (SOUZA, 2003). 
 

Assim, do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a política 
social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações 
sobre a natureza da política pública e seus processos. Por isso, uma teoria geral da 
política pública implica a busca de sintetizar teorias construídas no campo da 
sociologia, da ciência política e da economia. As políticas públicas repercutem na 
economia e nas sociedades, daí por que qualquer teoria da política pública precisa 
também explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade. Tal 
é também a razão pela qual pesquisadores de tantas disciplinas – economia, 
ciência, política, sociologia, antropologia, geografia, planejamento, gestão e 
ciências sociais aplicadas – partilham um interesse comum na área e têm 
contribuído para avanços teóricos e empíricos (SOUZA, 2003). 
 

Pode-se, então, resumir política pública como a ciência multidisciplinar que busca 

acionar o governo para a resolução das mais variadas questões e, quando necessário, propor 

mudanças no rumo ou curso dessas ações. As políticas públicas são implementadas para 

beneficiar toda a sociedade democraticamente. 
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Para definir o que são políticas públicas, pode-se utilizar também a concepção de 

POTYARA (apud RAICHELIS, 2000, p. 59) que diz: “é uma linha de ação coletiva que 

concretiza direitos sociais declarados e garantidos em lei”. Considerando a ética da 

sustentabilidade e os pressupostos da cidadania, a política pública pode ser entendida como 

um conjunto de procedimentos formais e informais que expressam a relação de poder e se 

destina à resolução pacífica de conflitos, assim como à construção e ao aprimoramento do 

bem comum. 

 

 Sua origem está nas demandas provenientes de diversos sistemas (mundial, 

nacional, estadual e municipal) e seus subsistemas políticos, sociais e econômicos, nos 

quais as questões que afetam a sociedade se tornam públicas e formam correntes de opinião 

com pautas a serem debatidas em fóruns específicos (SORRENTINO et al., 2005, p.289). 

 

Ainda segundo (SORRENTINO et al., 2005, p.290), uma política pública representa 

a organização do Estado para a solução de um problema ou atendimento de uma demanda 

específica da sociedade. Quanto a sua modalidade, as políticas públicas se dão por 

intervenção direta, por regulamentação, ou contratualismo. Debates sobre políticas 

públicas implicam responder à questão sobre o espaço que cabe aos governos na definição e 

implementação de políticas públicas. Não se defende aqui que o Estado (ou os governos 

que decidem e implementam políticas públicas ou outras instituições que participam do 

processo decisório) reflete tão-somente as pressões dos grupos de interesse, como diria a 

versão mais simplificada do pluralismo. Também não se defende que o Estado opta sempre 

por políticas definidas exclusivamente por aqueles que estão no poder, como nas versões 

também simplificadas do elitismo, nem que servem apenas aos interesses de determinadas 

classes sociais, como diriam as concepções estruturalistas e funcionalistas do Estado. No 

processo de definição de políticas públicas, sociedades e Estados complexos como os 

constituídos no mundo moderno estão mais próximos da perspectiva teórica daqueles que 

defendem que existe uma “autonomia relativa do Estado”, o que faz com que o mesmo 

tenha um espaço próprio de atuação, embora permeável a influências externas e internas 
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(Evans, Rueschmeyer e Skocpol, 1985). Essa autonomia relativa gera determinadas 

capacidades, as quais, por sua vez, criam as condições para a implementação de objetivos 

de políticas públicas. A margem dessa “autonomia” e o desenvolvimento dessas 

“capacidades” dependem, obviamente, de muitos fatores e dos diferentes momentos 

históricos de cada país. 

 

Apesar do reconhecimento de que outros segmentos que não os governos se 

envolvem na formulação de políticas públicas, tais como os grupos de interesse e os 

movimentos sociais, cada qual com maior ou menor influência a depender do tipo de 

política formulada e das coalizões que integram o governo, e apesar de uma certa literatura 

argumentar que o papel dos governos tem sido encolhido por fenômenos como a 

globalização, a diminuição da capacidade dos governos de intervir, formular políticas 

públicas e de governar não está empiricamente comprovada. Visões menos ideologizadas 

defendem que, apesar da existência de limitações e constrangimentos, estes não inibem a 

capacidade das instituições governamentais de governar a sociedade (Peters, 1998: 409), 

apesar de tornar a atividade de governar e de formular políticas públicas mais complexa.  

 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, as instituições políticas brasileiras 

estão passando por profundas modificações. Essas mudanças criaram novas 

institucionalidades, principalmente na esfera local, resultado de compromissos gerados 

durante o processo de redemocratização. Entre esses compromissos estavam o de restaurar 

a Federação, através do aumento do poder político e tributário das entidades subnacionais, e 

o de consolidar a democracia, por meio do empoderamento (empowerment) das 

comunidades locais no processo decisório sobre políticas públicas. Essas mudanças foram 

engendradas por uma coalizão existente na Constituinte, formada por parlamentares que 

possuíam fortes laços com as demandas municipais (Melo, 1993).  

 

“O fato de a decisão de aumentar o papel dos governos e das comunidades locais 
ter ocorrido no âmbito da Constituinte mostra que, no caso brasileiro, a 
descentralização/municipalização está longe de ser uma questão de ordem 
exclusivamente administrativa, impulsionada, nos seus anos iniciais, pelo governo 
federal ou por organismos multilaterais, como tem sido em muitos países em 
desenvolvimento, mas sim uma questão eminentemente política. Do contrário, por 
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que os constituintes brasileiros teriam se empenhado em promovê-la? No final dos 
anos 90, novas políticas voltadas para a municipalização foram adotadas, embora 
suas motivações tenham sido diversas daquelas que prevaleceram no processo 
constituinte, uma vez que seu principal decisor e indutor foi o próprio governo 
federal. Essas políticas transformaram os governos locais nos principais 
provedores dos serviços universais de saúde e educação fundamental.” (SOUZA, 
2004) 
 

A importância relativa dos governos municipais no Brasil em termos financeiros 

vem sendo paulatinamente alcançada a cada nova Constituição federal, principalmente a 

partir da de 1988. Conforme notam Afonso e Araújo (2000), entre 1988 e 1998,  volume de 

recursos próprios dos municípios elevou-se em aproximadamente 197%. Em 1998, a receita 

tributária municipal atingiu seu nível histórico máximo, cerca de 1,6% do PIB, ou R$ 14 

bilhões anuais. Os municípios elevaram sua participação no bolo tributário nacional de 11% 

para 17% nos dez primeiros anos de vigência do novo sistema, registrando-se um pequeno 

declínio a partir do final dos anos 90 e, em 2003, os municípios detinham 16% dos recursos 

tributários nacionais (AFONSO, 2004). Do lado da despesa, os governos locais eram 

responsáveis, em 1999, por 19% das despesas totais com pessoal, 39% das despesas 

correntes e pela metade dos gastos da Formação Bruta de Capital Fixo-FBCF, esta última 

importante variável para analisar os dados de despesa, uma vez que mostra não só os gastos 

com investimento, mas também os compromissos futuros com despesas correntes 

(AFONSO e ARAÚJO, 2000).  

 

Tais recursos, no entanto, são distribuídos de forma muito desigual, dadas a grandes 

heterogeneidades do país, que não são apenas socioeconômicas, mas também demográficas. 

Existe uma enorme diferença entre as regiões Sul (PIB per Capita 8.387) e Nordeste (PIB 

per Capita 3.255), por exemplo (SOUZA,2004). 

 

Apesar de grandes desigualdades financeiras, existe um consenso de que o Brasil é 

um dos países mais descentralizados do mundo em desenvolvimento, porém, a 

descentralização financeira vem beneficiando mais os municípios do que os Estados. Em 

2001, os governos locais administraram cerca de 12,5% dos recursos públicos nacionais, 

incluindo recursos próprios e as principais transferências constitucionais. Quando as 
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receitas vinculadas a determinados programas são adicionadas, a parcela dos recursos 

nacionais à disposição dos municípios eleva-se para 15,5% (SOUZA, 2004). 

 

Diferentemente do que muitos analistas apontam, a descentralização no Brasil está 

longe de ser abrangente. Na verdade, esta vem se concentrando em dois campos: no 

aumento de recursos financeiros para os municípios garantidos pela Constituição de 1988 e 

no aumento progressivo das transferências federais, a partir do final dos anos 90, para a 

implementação de alguns programas sociais universais. Assim, embora a descentralização 

tenha sido um dos objetivos dos constituintes de 1988, desenvolvimentos recentes apontam 

para a consolidação de políticas voltadas para a implementação de políticas sociais e não 

para o aumento da capacidade de decidir sobre onde e como investir os recursos (SOUZA, 

2004). 

 

Apesar da existência de grandes heterogeneidades entre municípios, evidências 

empíricas mostram que, no agregado, os governos locais estão de fato substituindo o 

governo federal em algumas funções, enquanto outras se encontram em uma espécie de 

vazio governamental, seja por causa da política federal de ajuste fiscal, seja porque o 

desenho da política a ser municipalizada não contemplou incentivos capazes de estimular a 

adesão dos municípios (SOUZA, 2004). 

 

As desigualdades inter e intra-regionais dificultam a participação dos governos 

locais na provisão de serviços sociais universais. Políticas para superar os constrangimentos 

financeiros e de gestão da maioria dos municípios brasileiros foram engendradas pelo 

governo federal através da adoção de novos desenhos e formas de financiamento dessas 

políticas, que visam a municipalização da provisão da saúde pública e da educação 

fundamental (SOUZA,2004). 

 

As pesquisas vêm mostrando que a variável mais importante para que a 

descentralização ocorra é o desenho institucional da política, que tem recebido atenção 

crescente no que se refere ao seu papel nas políticas públicas. Dependendo de suas 

características, o desenho institucional pode ser decisivo no incentivo ou no 
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constrangimento à descentralização. A municipalização da provisão dos serviços universais 

de saúde e educação fundamental, já inequívoca ou em processo acelerado de ampliação, 

parece comprovar esse argumento. Ambas as políticas foram concebidas como um sistema 

complexo de relações intergovernamentais baseado em recompensas e sanções. Tal sistema 

tornou racional para os municípios a adesão a uma nova institucionalidade (SOUZA, 2004). 

Como demonstra Arretche (2000), a transferência de responsabilidade pela implementação 

depende de estratégias indutivas desenhadas para delegar a implementação de uma dada 

política a outro nível de governo, de forma a superar os obstáculos à descentralização, que 

derivam de fatores estruturais e institucionais. Fatores de ordem gerencial também 

influenciam essa transferência. 

 

A municipalização das políticas de saúde e educação pode ser considerada um 

sucesso nacional em termos quantitativos, enquanto saneamento, habitação e assistência 

social não obtiveram o mesmo resultado.  

 

Arretche (2000) argumenta que a falência dessas últimas políticas pode ser 

explicada pelos altos custos envolvidos na descentralização, tanto para os Estados como 

para municípios, seja pela escassez de recursos (caso do saneamento), pelo alto débito 

acumulado (caso da habitação) ou pela ausência de repasses regulares de recursos (caso da 

assistência social). Além disso, nessas políticas, o desenho institucional não contemplou 

mecanismos de recompensas e sanções caso os governos subnacionais não aderissem a elas. 

Apesar de o governo federal ter tomado várias iniciativas voltadas para a descentralização 

dessas políticas, inclusive patrocinando novas legislações, o desenho institucional não 

contemplou nem a injeção de recursos novos, nem a possibilidade de perda relativa de 

recursos. 

 

“Em resumo, a experiência brasileira mostra que determinações constitucionais, 
normas, interesses de grupos ou capacidade gerencial e financeira, embora 
importantes, não foram suficientes para deslocar a implementação de políticas 
universais para as esferas locais. O desenho institucional da política- moldado em 
torno de mecanismos de recompensas e sanções, regras claras e universais- e o 
apoio do Executivo federal na liberação regular dos recursos parecem ser as 
variáveis mais importantes para a transferência de responsabilidades de 
implementação para os governos locais. Esses resultados mostram que a 
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descentralização/municipalização no Brasil não implicou a transferência da 
capacidade decisória para as esferas subnacionais, mas sim na delegação de 
responsabilidade sobre a implementação de algumas políticas sociais universais, o 
que não é tarefa fácil para milhares de municípios brasileiros. A experiência 
brasileira também mostra que as relações intergovernamentais evoluíram para um 
sistema lubrificado por recompensas e sanções, o que reduziu o grau de conflito 
entre os níveis de governo, mas, ao mesmo tempo, restringiu a autonomia de gasto 
e de decisão concedida aos governos locais pela Constituição de 1988.” (SOUZA, 
2004) 
 

A indução de políticas e recursos federais é fator fundamental para que os governos 

locais assumam o papel de provedores de serviços sociais universais, pois os governos 

locais não possuem autonomia financeira para a realização de tais serviços. No entanto, 

algumas questões, velhas e novas, trazem dúvidas sobre a sustentabilidade dessa nova 

governança local e sobre sua trajetória no futuro. 

 

Com relação a este aspecto, SOUZA (2004) coloca que: 

 

“A primeira questão é que o governo federal vem aumentando sua participação na 
receita total, desde meados dos anos 90, criando novas contribuições e aumentando 
as alíquotas das existentes; em ambos os casos, os novos recursos não são 
constitucionalmente partilhados com os demais níveis de governo. A segunda é que 
a legislação que vincula receita nos três níveis de governo a serviços sociais 
universais precisará ser submetida à renovação, via novas emendas 
constitucionais, que requerem quorum qualificado. A terceira, relacionada com o 
que se vislumbra como uma nova tendência do governo federal que assumiu em 
2003 fortalecida pela criação do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, é que a ênfase da política social parece estar sendo deslocada de políticas 
sociais universais providas pelos municípios para programas de transferência de 
renda centralizados na instância federal, em que os municípios parecem ter, até o 
momento, papel secundário e cujo desenho institucional prioriza os fóruns 
comunitários locais. Ademais, ainda não se vislumbram medidas voltadas para 
enfrentar os graves problemas de qualidade dos serviços universais providos pelas 
esferas locais. Assim como ocorreu com a transferência pela prestação desses 
serviços, o papel indutor do governo federal parece ser decisivo para que políticas 
voltadas para a qualidade dos serviços sejam iniciadas.” (SOUZA, 2004) 
 

Uma das iniciativas para melhoria na qualidade do serviço universal de saneamento 

pode ser apontada na Política Nacional de Saneamento Básico. Desta maneira, pode-se 

compreender que permanecem nas mãos do governo as ações para resolver diferentes 
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questões da sociedade, através de políticas públicas capazes de viabilizar adequados 

serviços públicos universais. A questão do tratamento de resíduos sólidos urbanos é uma 

das obrigações do Estado e está prevista na Política Nacional de Saneamento Básico.  

 

Saneamento básico é o conjunto de serviços, infra-estrutruras e instalações 

operacionais de: a) abastecimento de água potável; b) esgotamento sanitário; c) limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos; d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

(art.3 da Lei n°11.445) 

 

Para um melhor entendimento do que venha a ser o manejo de resíduos sólidos, 

coloca-se a sua definição, por ser o objeto de estudo desta dissertação: “é o conjunto de 

atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas.” (art.3 da Lei n°11.445) 

 

No Capítulo IX da Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 do Saneamento básico 

encontra-se descrita a Política Federal de Saneamento Básico. O art. 48 relata as diretrizes 

adotadas pela União para o estabelecimento de sua política de saneamento básico: 

“I- prioridade para as ações que promovam equidade social e territorial no acesso 
ao saneamento básico; 
II- aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o 
desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia; 
III- estímulo ao estabelecimento de adequada regulação dos serviços; 
IV- utilização de indicadores epidemiológicos e de desenvolvimento social no 
planejamento, implementação e avaliação das suas ações de saneamento básico; 
V- melhoria da qualidade de vida e das condições ambientais e de saúde pública; 
VI-colaboração para o desenvolvimento urbano e regional; [...] 
XI- estímulo à implementação de infra-estruturas e serviços comuns a Municípios, 
mediante mecanismos de cooperação entre entes federados.” 

 

Neste mesmo capítulo, no art.49 são elencados os objetivos da Política Federal de 

Saneamento Básico: 

“I- contribuir para o desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades 
regionais, a geração de emprego e de renda e a inclusão social; 
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II- priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e ampliação 
dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas ocupadas por populações de 
baixa renda; 
III- proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos 
indígenas e outras populações tradicionais, com soluções compatíveis com suas 
características socioculturais 
IV- proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações 
rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados; 
V- assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder 
público dê-se segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, de 
maximização da relação benefício-custo e de maior retorno social; 
VI- incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização 
da prestação dos serviços de saneamento básico; 
VII- promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sustentação econômica 
e financeira dos serviços de saneamento básico, com ênfase na cooperação 
federativa; 
VIII- promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, 
estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos diferentes agentes, 
bem como do desenvolvimento de sua organização, capacidade técnica, gerencial, 
financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades locais; 
IX- fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de tecnologias 
apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de interesse para o saneamento 
básico; 
X- minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e 
desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e assegurar que 
sejam executadas de acordo com as normas relativas à proteção do meio ambiente, 
ao uso e ocupação do solo e à saúde.” 
 

 Compete a União, sob a coordenação do Ministério das Cidades a elaboração do: 

I- Plano Nacional de Saneamento Básico-PNSB  

II-  Planos regionais de saneamento básico, elaborados e executados em articulação 

com Estados, Distrito Federal e Municípios  

 

 Observa-se que a Lei do Saneamento Básico tem como base a descentralização dos 

serviços que compõem o mesmo, a União dividindo responsabilidades com Estados e 

Municípios. O enfoque principal está no atendimento das demandas regionais, priorizando 

os Municípios de pequeno porte e poucos recursos financeiros, que são os que apresentam 

mais dificuldades em estabelecer programas de saneamento. Para a implementação de 

políticas públicas capazes de resolver esta questão no país, esta Lei abre a possibilidade dos 

entes da Federação poderem se organizar administrativamente sob a forma de consórcios 

públicos. De outro lado, a gestão associada entre os entes federativos, indica a introdução 



 50 

de novas posturas no setor de saneamento, facilitando a implementação desta política no 

interior do país. 

 

 A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico poderá 

obedecer ao plano de saneamento básico elaborado para o conjunto de Municípios 

atendidos, ela pode ser caracterizada por um único prestador do serviço para vários 

Municípios, ter uniformidade de fiscalização e regulação e ter compatibilidade de 

planejamento. Neste caso a regulação e fiscalização poderá ser exercida por órgão ou 

entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o exercício dessas 

competências por meio de convênio de cooperação entre entes da Federação ou, por 

consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços. 

 

 No art.19 está descrito o planejamento necessário para a prestação de serviços 

públicos de saneamento básico: 

“I diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando 
sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos 
e apontando as causas das deficiências detectadas 
II objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalização, 
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os 
demais planos setoriais 
III programas, projetos, e ações necessárias para atingir os objetivos e as metas, de 
modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos 
governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento 
ações para emergências e contingências 
IV mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 
eficácia das ações programadas.” 

 
 

3.3 CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS 
 

Os municípios, independentemente da região em que se encontram, possuem 

dificuldades similares quanto à implementação dos serviços públicos essenciais à sua 

população, este fato resultou, em alguns casos, no estabelecimento de mecanismos de 

parceria intermunicipais. Isto ocorre geralmente sob forma de  convênios, contratos e de 

consórcios administrativos intermunicipais. No caso dos consórcios muitas dificuldades 
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para sua viabilização foram superadas com a definição de um marco jurídico adequado para 

sua constituição e funcionamento. 

 

No Brasil isto ocorreu a partir de uma reforma da constituição seguida da aprovação 

de legislação infra-constitucional sobre os consórcios intermunicipais. 

 

“A Emenda Constitucional n.19, de 4 de junho de 1998, que trata da Reforma 
Administrativa, trouxe para o plano constitucional a figura do consórcio, 
consolidando o pensamento associativista de muitos administradores. A edição da 
Lei n.11.107 de 6 de abril de 2005, normatizou o disposto no Art. 241 da Emenda 
Constitucional n.19.” (NEVES,2006,p.2209). Esta lei por sua vez, enfatizou a 
importância dos consórcios como mecanismo de governança regional, favorecendo 
novas soluções em gestão pública, normatizando de modo inédito no país a figura 
do governo regional. Com isso, muitos consórcios constituídos inicialmente como 
entes privados iniciaram medidas para sua conversão em entes públicos.” 
(NEVES,2006,p.2207 

 

 A partir da legitimidade que os Consórcios adquiriram, em todo o país ocorreu um 

aumento significativo deste tipo de institucionalidade, nas mais diferentes áreas de atuação. 

 

Ribeiro (2007, p.19) apresenta uma evolução histórica da formação e forma de 

atuação dos Consórcios Públicos: 

“De 1891 à 1937: Os consórcios eram contratos celebrados entre municípios, cuja 
eficácia dependia da aprovação do Estado. 
1937: A Constituição reconhece que os consórcios (associação de municípios) são 
pessoas jurídicas de direito público. 
1961: É criado o BRDE, a primeira autarquia interfederativa brasileira 
1964 a 1988: Surgem os consórcios administrativos, meros pactos de colaboração, 
sem personalidade jurídica. 
De 1988 até hoje: Criação de inúmeros consórcios públicos. Em 2001, só na área 
da saúde, havia 1969 municípios consorciados. 
Em 1998: A Emenda Constitucional n°19 alterou a redação do artigo 241 da 
Constituição, e introduzindo os conceitos de consórcio público e gestão associada 
de serviços públicos. 
2005: (Lei 11.107/2005)Lei dos Consórcios Públicos  
2007: Decreto 6.017 de 17.1.2007 regulamenta a Lei de Consórcios Públicos.” 

 

A Lei 11.107/2005 originou-se do Projeto de Lei n° 3.884/2004, que proposto pelo 

Governo Federal pelas seguintes motivações, conforme relatado por Silva (2005, p.2): 
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“O Governo Federal, em sua exposição de motivos, elencou três grandes 
preocupações para a elaboração do regramento em apreço: 1-definida como 
responsabilidade de Estado consubstanciada na “necessidade de complementar o 
desenho federativo decorrente da Constituição da República, em especial nos 
aspectos cooperativos do federalismo”; 2- solucionar a “carência de instrumentos 
de coordenação de políticas públicas de responsabilidade do Governo Federal, 
considerando especificamente aquelas executadas de forma conjunta com Estados e 
Municípios”, ampliando o alcance e efetividade das políticas públicas e da 
aplicação dos recursos públicos; e 3- atender os anseios das entidades nacionais de 
representação de prefeitos ao longo de 2003, no sentido de completar lacuna 
legislativa quanto “à precariedade jurídica e às limitações institucionais dos 
instrumentos de consorciamento que os Municípios hoje utilizam”, disciplinando a 
possibilidade de constituição de instrumentos de cooperação intermunicipal que 
lhes ofereça “segurança jurídica e possibilidade de planejamento e atuação de 
médio e longo prazo.” (Silva, 2005) 

 

 A oferta de serviços regionalizada atende as necessidades de uma determinada 

localidade e é definida pelos atores da região, resultando em maior envolvimento das 

comunidades e consequentemente maior cooperação em torno de uma necessidade que é 

comum. Com relação a esta inovação do setor público NEVES (2006) escreve que: 

 

“Os consórcios favorecem estratégias de descentralização na direção de objetivos 
gerais para a regionalização e a hierarquização da oferta de serviços. São 
inovações do setor público que podem ser incluídas entre iniciativas que, embora 
não façam parte da agenda predominante da Reforma do Estado, geram soluções 
organizacionais que se afastam do modelo típico da administração direta. 
Favorecem a construção de sistemas regionais pactuados, respeitando o fluxo 
natural da demanda existente, facilitando o acesso e buscando conferir maior 
eficiência no uso dos serviços. Ademais, as coalizões feitas em torno dos 
consórcios, de uma maneira geral, têm aumentado a cooperação entre os 
participantes, mesmo de diferentes partidos políticos.” (NEVES,2006,p.2208) 

 

Dentre as modalidades de consórcio existem os Consórcios Intermunicipais sendo 

entidades constituídas que reúnem diversos municípios para a realização de ações conjuntas 

que se fossem produzidas pelos municípios, individualmente, não atingiriam os mesmos 

resultados ou utilizariam um volume maior de recursos. Neste caso dos consórcios 

intermunicipais fica evidente que a união em torno dos mesmos objetivos, por várias 

representações, atinge resultados positivos. 
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A forma como os consórcios estão organizados administrativamente varia de acordo 

com sua finalidade e obedece a estatuto próprio de criação. 

 

“Os consórcios intermunicipais possuem personalidade jurídica, estrutura de 
gestão autônoma e orçamento próprio. Também podem dispor de patrimônio 
próprio para realização de suas atividades. Seus recursos podem vir de receitas 
próprias que venham a ser obtidas com suas atividades ou a partir das 
contribuições dos municípios integrantes, conforme disposto nos estatutos do 
consórcio. Todos os municípios podem dar a mesma contribuição financeira ou 
esta pode variar em função da receita municipal, da população, do uso dos serviços 
e bens do consórcio ou por outro critério julgado conveniente.” (VAZ, 1997) 

 

Muitos consórcios têm surgido a partir de projetos de recuperação ou preservação 

do meio ambiente, sobretudo em busca de soluções para problemas em torno do manejo de 

recursos hídricos, como no caso do Consórcio Intermunicipal da Bacia do Rio Piracicaba, 

em São Paulo. Esses consórcios podem ir além das questões hídricas num sentido estrito e 

assumir um papel de interlocutores frente aos governos estadual e federal em questões 

ambientais mais amplas como saneamento básico, lixo e enchentes. É o exemplo do 

Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Represa Bilings, integrado 

pelos sete municípios da região do ABC, em São Paulo, que assumiu, também, atividades 

no campo da promoção do desenvolvimento regional (VAZ, 1997). 

 

Há uma grande possibilidade de atuação dos consórcios no campo da promoção do 

desenvolvimento regional, conforme Cordioli (2001), considerando que o desenvolvimento 

regional é um processo dinâmico de articulação entre os atores de um determinado 

território que melhora as condições de vida de todos os envolvidos em uma determinada 

região, nos âmbitos individual, coletivo, cultural, econômico, social e político. 

 

Segundo NOVAES (2000),o antigo conceito de preservação ambiental, baseado na 

intocabilidade dos recursos naturais, há algum tempo foi superado e substituído por outro 

que condiciona a preservação a um novo modelo de desenvolvimento da civilização, 

fundamentado no uso racional dos recursos naturais, para que estes possam continuar 

disponíveis às gerações que ainda virão. A este desenvolvimento, que não esgota mas 

conserva e realimenta sua fonte de recursos naturais, que não inviabiliza a sociedade mas 
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promove a repartição justa dos benefícios alcançados, que não é movido apenas por 

interesses imediatistas mas sim baseado no planejamento de sua trajetória e que, por estas 

razões, é capaz de manter-se no espaço e no tempo, é que damos o nome de 

desenvolvimento sustentável.  

 

Os consórcios podem assumir funções de incentivo a atividades econômicas 

(atração de investimentos, apoio à produção agrícola) e funcionar como agentes de controle 

e prevenção da “guerra fiscal” entre municípios.  

 

Segundo VAZ, do ponto de vista da ação dos governos municipais envolvidos, a 

criação dos consórcios intermunicipais pode produzir resultados positivos de cinco tipos:  

“a) aumento da capacidade de realização - os governos municipais podem ampliar 
o atendimento aos cidadãos e o alcance das políticas públicas por conta da 
disponibilidade maior de recursos e do apoio dos demais municípios.  
 
b) Maior eficiência do uso dos recursos públicos: é o caso dos consórcios cuja 
função central é o compartilhamento de recursos escassos, desde máquinas de 
terraplanagem a unidades de saúde ou unidades de disposição final de resíduos 
sólidos. O volume de recursos aplicados como investimento no consórcio e o 
custeio de sua utilização são menores do que a soma dos recursos que seriam 
necessários a cada um dos municípios para produzir os mesmos resultados.  
 
c) Realização de ações inacessíveis a uma única prefeitura: a articulação de 
esforços em um consórcio intermunicipal pode criar condições para que seja 
possível atingir resultados que não seria possível a nenhuma prefeitura 
isoladamente. È o caso da aquisição de equipamentos de alto custo, o desenho de 
políticas públicas de âmbito regional.  
 
d) Aumento do poder de diálogo, pressão e negociação dos municípios.  
 
e) Aumento da publicidade das decisões públicas.” (VAZ, 1997) 
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4. CITRESU - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO  DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS- 

 

O Estado do Rio Grande do Sul está estruturado em 496 municípios, agrupados em 

regiões. Os municípios que compõem a Região Celeiro do Estado constituíram a 

AMUCELEIRO (Associação dos Municípios da Região Celeiro do Estado do Rio Grande 

do Sul) no dia 20 de março de 1970, que se caracteriza por ser uma entidade com 

personalidade jurídica própria, duração indeterminada e sem fins lucrativos.  

 

A AMUCELEIRO é constituída pelos seguintes Municípios: Barra do Guarita, Bom 

Progresso, Braga, Campo Novo, Chiapetta, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, 

Esperança do Sul, Humaitá, Inhacorá, Miraguaí, Redentora, Santo Augusto, São Martinho, 

São Valério do Sul, Sede Nova, Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos e Vista 

Gaúcha, todos de extensão e populações pequenas, ocupam aproximadamente 4.708 km² e 

possuem 142.091 habitantes. A sede da AMUCELEIRO está localizada em Três Passos, a 

associação atua em regime de íntima cooperação com entidades congêneres e afins, bem 

como órgãos estaduais, federais, entidades privadas ou de economia mista.  (www. 

amuceleiro.com.br, acesso em 10 de abril de 2008) 

A Associação tem por finalidade, além da contida na legislação vigente, proporcionar a 

integração política de seus membros, prestando assistência técnica, respeitadas as 

autonomias de cada Municipalidade e, especificamente, de acordo com seus Estatutos tem 

os seguintes objetivos:  

1. Desenvolver estudos relativos à organização da Administração Municipal, 

especialmente no tocante a reestruturação dos serviços públicos, bem como 

aperfeiçoar o trabalho de servidores e de prestadores terceirizados, buscando 

alcançar a qualidade total.  

2. Buscar a integração regional, através da adoção de normas tributárias e outras leis 

básicas comuns ao todos os municípios da região.  
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3. Assessorar as Câmaras de Vereadores dos Municípios associados com o fito de 

cooperação entre os poderes para melhor encaminhamento das administrações 

municipais.  

4. Defender, reivindicar e atuar em favor dos interesses regionais e dos membros da 

Associação, atuando no papel de procurador do conjunto dos Municípios.  

5. Incentivar, nos municípios associados, a adoção de estímulos fiscais e as ações de 

fomento a industrialização da região aproveitando seus recursos naturais, matérias 

primas e mão- de- obra disponíveis.  

6. Elaborar um plano administrativo, a partir dos planos trienais municipais 

compreendendo um programa de obras, empreendimentos e serviços públicos micro 

regionais, visando institucionalizar a continuidade administrativa nos municípios 

participantes, sobrepondo-a à temporariedade dos mandatos eletivos.  

7. Estabelecer relação de intercambio com instituições que possam contribuir direta ou 

indiretamente para aumentar a eficiência da Administração Municipal.  

8. Coordenar medidas para implantação do planejamento local integrado na micro 

região  

9. Representar judicial e extrajudicialmente os Municípios associados, impetrar 

mandado de segurança, bem como atuar nos pólos ativo e passivo das ações de 

interesse geral, com aprovação prévia ou referendo posterior à Reunião Ordinária ou 

Assembléia Geral, Ordinária ou Extraordinária. www.amuceleiro.com.br acesso em 

10 de abril de 2008  

Dos 21 municípios da Região Celeiro do Rio Grande do Sul, 10 deles compuseram e 

organizaram o CITRESU (Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos) 

constituído pelos municípios de Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Crissiumal, 

Esperança do Sul, Humaitá, São Martinho, Sede nova, Tiradentes do Sul e Três Passos e no 

ano de 2008 incorporou-se ao Consórcio o município de São Valério do Sul. Os 11 

municípios pertencentes ao consórcio representam aproximadamente 40% da área da região 

celeiro e possuem em torno de 53% da população regional. 

 

No Quadro 3 estão demonstrados dados referentes aos municípios que compõem a 

Região Celeiro e aqueles que fazem parte do CITRESU aparecem grifados em negrito. 
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Pode-se verificar que os 5 municípios com IDH mais elevado (Crissiumal, Humaitá, São 

Martinho, Sede Nova e Três Passos) entre os 21 da região, fazem parte do CITRESU e 

foram seus idealizadores. 

 

A princípio não é possível identificar alguma relação entre taxa de urbanização e 

participação no CITRESU, participam do Consórcio tanto os municípios menos 

urbanizados quanto os mais urbanizados (Esperança do Sul 11,26% e São Valério do Sul 

17,56% e Três Passos 73,59% e Campo Novo 68,70%). Ver Quadro 1.  

 

No caso do CITRESU, fazem parte deste consórcio o maior município da região, 

alguns de porte médio e vários pequenos. Em relação ao tamanho dos municípios 

brasileiros, todos são considerados de pequeno porte. Pode ser que um município de porte 

maior não encontrado na região Celeiro, possa realizar um trabalho como o do CITRESU 

de forma isolada, mas dentro da região Celeiro onde o maior município conta com 23.613 

habitantes parece ainda não ser viável economicamente, por isso que ocorreu a formação de 

um consórcio para o tratamento dos resíduos sólidos de vários municípios.  

 

Para solucionar o problema do acúmulo e destino inadequado de resíduos sólidos 

urbanos estes municípios se organizaram em torno de um consórcio para a destinação 

adequada dos resíduos sólidos gerados.  

 

A idéia do Consórcio surgiu no município de Três Passos, maior município da 

região Celeiro (23.467 habitantes) e com o maior IDH (0,822), estimulada pela disposição 

de se fazer uma usina de reciclagem; pela demanda populacional; e pela necessidade de 

reduzir custos, já que a prefeitura gastava mais de 3,5% do orçamento anual apenas 

custeando a coleta do lixo. A idéia de construir a usina era compartilhada com a prefeita de 

São Martinho. Apesar de a demanda populacional não estar organizada ou representada, 

seja por um partido ou alguma entidade da sociedade civil, havia alguns entusiastas, dentre 

os quais uma professora, também presidente do Conselho do Meio Ambiente de Três 

Passos e Diretora de uma escola municipal (Caldas, 2002). 
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Uma das primeiras ações foi realizada por essa escola, que organizou uma 

campanha interna de coleta seletiva. No entanto, depois de convencidos pela campanha 

sobre a importância da coleta seletiva, os alunos viam o lixo novamente misturado pelas 

funcionárias da escola. A indignação serviu de aprendizado. Havia necessidade de 

sensibilizar os funcionários diretamente envolvidos com a campanha que, por sua vez, 

também reclamavam do trabalho em vão quando o caminhão da coleta municipal misturava 

os resíduos separados no interior da escola. A partir daí, começaram as negociações entre a 

escola, a comunidade, os professores e a Prefeitura (Caldas, 2002). 

 

A escola buscou uma forma de resolver o seu problema dos resíduos sólidos, a 

comunidade escolar organizou a separação, mas o caminhão que coletava os resíduos 

novamente os misturava, transformando a ação da escola um desperdício, não gerou o 

resultado esperado. A escola buscou o órgão responsável pela coleta para apresentar o 

problema e dar encaminhamento à questão. 

 

Por sua vez, a Prefeita também era pressionada pela comunidade próxima do lixão, 

em Três Passos, apesar de a maior parte do lixo ser recolhido por uma empresa privada que 

transportava o lixo até o município de Palmeira das Missões, uma parte do lixo produzido 

ficava no próprio município. Outra pressão sofrida pelo executivo municipal era da 

FEPAM, órgão responsável pela fiscalização ambiental. 

 

Este contexto permitiu que a iniciativa da escola se ampliasse e a  ação escolar se 

tornou um embrião para uma ação integrada regionalmente com a criação do Consórcio 

Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

Tais motivações, entretanto, não eram comuns aos demais municípios que deram 

origem ao Consórcio. Para estes um estímulo importante foi a possibilidade de convênio 

com o Ministério da Saúde, por meio da Fundação Nacional de Saúde, e com o Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, para viabilizar o financiamento do aterro sanitário e da 
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central de triagem, foram estímulos importantes para adesão destas prefeituras que tinham 

problemas semelhantes a resolver (Caldas, 2002). 

 

As campanhas de sensibilização foram iniciadas após a constituição do Consórcio, 

enquanto era construída a Central de Triagem, durante os dez meses que antecederam o 

início da coleta seletiva, era necessário explicar e conscientizar a população sobre a 

importância da separação doméstica do lixo e ensinar o método de separação. Para isso o 

Consórcio acionou os meios de comunicação de massa, principalmente as rádios locais, 

realizaram-se ciclos de palestras e uma campanha publicitária com outdoors espalhados 

pelos principais pontos dos municípios. A outra estratégia incluiu a articulação de uma rede 

de atores sociais para divulgar os princípios dos “Três R”- Redução, Reutilização e 

Reciclagem dos Resíduos Sólidos, bem como os calendários de recolhimento dos Resíduos 

Secos e Úmidos.  

 

 Por exemplo, no município de São Martinho foram realizadas algumas ações que 

foram relatadas pela Ex-Prefeita do Município de São Martinho 

“Foi feito um trabalho educacional preparando a comunidade para a abertura dos 
trabalhos, com panfletos, eventos na praça para mostrar a importância do projeto. 
A organização e planejamento foi feito por todos os municípios juntos em reunião, 
mas o que eu acho que mais deu resultado foi o trabalho em todas as escolas dos 
municípios, os alunos das escolas através de desenhos elegeram o mascote do 
CITRESU e levaram para casa a idéia do projeto, se tivéssemos começado pelos 
adultos não sei como seria. Pois teve algumas reclamações e resistências.” 
(Entrevista, Abril, 2008): 
 

Nos municípios integrantes do consórcio a reação da população frente ao novo 

projeto foi diversa. Por exemplo,  em Sede Nova, segundo a Mestre em Meio Ambiente do 

Município   

“O comportamento da comunidade no início foi tumultuado, mudança de hábitos, 
mas com o tempo tudo foi se organizando e o pessoal acabou gostando do novo 
método de tratamento de resíduos sólidos.” (Entrevista, Dezembro,2008) 
 

Segundo a entrevistada a maior dificuldade apresentada foi à mudança de hábitos da 

população e também a falta de conhecimento sobre o assunto. 
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 Já no Município de Três Passos segundo a Bióloga da Secretaria do Meio Ambiente 

do Município a maior dificuldade enfrentada quando da adesão do município ao Consórcio 

foi por parte da oposição política, o que fica evidenciado na sua declaração:  

“As maiores dificuldades foram de ordem política dos partidos contrários, a 
oposição do município na época fez pressão contrária, a resistência para um 
projeto novo em um município pequeno é da oposição que não quer nada de novo”. 
(Entrevista, Abril, 2008) 
 

Foram realizados estudos técnicos ambientais, de localização e de custo de 

transporte dos resíduos para definição do local onde seria construída a Central de Triagem e 

o Aterro, que foi construída no município de Bom Progresso. O Consórcio iniciou suas 

atividades em abril de 2000. 

 

Somente oito anos após o inicio do Citresu é que tivemos o ingresso de um novo 

município. Em 2008 foi aprovada a inclusão do Município de São Valério do Sul no 

Consórcio, totalizando 11 municípios integrantes. 

 

O Município de São Valério do Sul solicitou sua inclusão no Consórcio motivado 

em buscar uma solução viável para o lixo, porque os gestores do município estavam 

levando esta questão sem solução há vários anos. Isso fica evidenciado nas declarações do 

Prefeito Municipal 2005-2012 “tenho conhecimento do CITRESU através dos outros 

prefeitos que se reúnem periodicamente através da Amuceleiro e fui buscar a inclusão de 

São Valério do Sul no consórcio, oficializou-se o pedido de ingresso de São Valério do Sul 

e os demais municípios acataram o pedido, o qual foi aceito pelo estatuto do Citresu”. O 

Prefeito de São Valério do Sul foi reeleito e a participação do município no Citresu foi 

objeto de campanha eleitoral, pois a ação de ingressar no Consórcio resolveu o problema do 

lixo naquele município, fator extremamente relevante na avaliação da comunidade local. 

 

Para a gestão atual do CITRESU a incorporação de São Valério do Sul foi muito 

importante, tanto para o Consórcio quanto para o município, pois este passava pelos 

mesmos problemas que os outros 10 municípios vivenciaram há dez anos atrás, a FEPAM 

querendo multar, o lixo contaminando o solo e sem verbas financeiras suficientes para 

viabilizar a construção de uma usina de tratamento e reciclagem.  
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O consórcio tornou possível a realização de uma ação importantíssima, a 

reciclagem, que seria inacessível a uma prefeitura isoladamente. Vários gestores públicos 

ligados ao consórcio confirmam esta proposição, Por exemplo, para a ex-prefeita de São 

Martinho:  

 

“O custo de implantação de uma empresa de tratamento de resíduos sólidos é 
muito grande, o nosso município sozinho não teria condições de construir uma 
unidade de tratamento, assim, pelo consórcio era o único meio de se fazer um 
trabalho desses.” (Entrevista, Abril, 2008) 

 
 E também nas afirmações do Prefeito de São Valério do Sul  
 

“...um município de pequeno porte como o nosso teria muitas dificuldades para 
implantar um sistema de destino adequado para o lixo como é o Citresu, a 
viabilidade econômica para este trabalho só é possível com o rateio das despesas 
com os outros município, existem outros consórcios que são importantes como os 
da saúde. (Entrevista, janeiro, 2009) 

 
Para a Mestre em Meio Ambiente a adesão do Município de Sede Nova no 

consórcio trouxe resultados positivos para o município: 

 

“Em matéria de destino de resíduos sólidos foi ótimo, pois o município desativou o 
aterro controlado e passou a enviar todo o “lixo” produzido para a unidade de 
tratamento – CITRESU. A bem da verdade, se livrou de um grande “problema”, em 
outras palavras.” (Entrevista, Dezembro,2008) 
 

 O CITRESU nasceu de uma política pública de consórcio, representando uma 

possibilidade de solucionar entraves dos municípios demonstrando que políticas públicas 

podem favorecê-los, uní-los e fortificá-los. 

  

4.1 FUNCIONAMENTO DO CITRESU 
 

O Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos-CITRESU 

constitui-se sob a forma jurídica de Sociedade Civil, formado pelos municípios de: Três 

Passos, Bom Progresso, Campo Novo, Humaitá, São Martinho, Crissiumal, Braga, 
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Tiradentes do Sul, Esperança do Sul, Sede Nova,  e recentemente São Valério do Sul 

(ESTATUTO do Citresu, artigo 1°).  

 

Segundo o Estatuto o Citresu está organizado com a seguinte estrutura básica: I-

Conselho de Prefeitos, II- Presidente, III-Conselho Fiscal, IV- Secretaria Executiva e V 

Órgão Técnico Consultivo (ESTATUTO, artigo 8°). Todos os municípios integrantes do 

consórcio têm participação no Conselho dos Prefeitos, que é o órgão deliberativo, 

constituído pelos Prefeitos dos municípios. Presidido por um dos Prefeitos dos municípios 

consorciados, eleito em escrutínio secreto para o mandato de um ano. Nas assembléias do 

Conselho de Prefeitos são tomadas as decisões sobre o funcionamento do CITRESU. 

  

Compete ao Conselho de Prefeitos: 

 

“deliberar em última instância sobre os assuntos gerais do consórcio; aprovar e 
modificar o regimento Interno ao consórcio, bem como resolver e dispor sobre os 
casos omissos; aprovar o plano de atividade e a proposta orçamentária anuais, 
definir a política patrimonial e financeira e os programas de investimentos do 
consórcio; deliberar sobre o quadro de pessoal e a remuneração de seus 
empregados, inclusive a do Coordenador Geral; eleger ou indicar o Coordenador 
Geral, bem como determinar o seus afastamento ou a sua demissão, conforme o 
caso; aprovar o relatório anual das atividades; apreciar, em fevereiro de cada ano, 
as contas do exercício anterior prestadas pelo Coordenador Geral e analisadas 
pelo Conselho Fiscal; prestar contas ao órgão público concessor dos auxílios e 
subvenções que o CITRESU venha a receber; deliberar sobre as quotas de 
contribuição dos municípios consorciados; autorizar alienação dos bens do 
consórcio, bem como seu oferecimento como garantia de operações de crédito; 
deliberar sobre a exclusão de sócios; autorizar a entrada de novos sócios.” 
(ESTATUTO, artigo 13) 
 

O Conselho se reúne trimestralmente, nas segundas quinzenas dos meses de 

fevereiro, maio, agosto e novembro de cada ano e também é responsável pela escolha da 

Secretaria Executiva, constituída por um Coordenador Geral e pelo apoio técnico e 

administrativo integrado pelo quadro de pessoal, e do Conselho Fiscal, órgão de 

fiscalização, constituído por um representante de cada município participante do consórcio.  
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O Conselho de Prefeitos indica o Coordenador Geral, este por sua vez é um cargo 

em que o nome é sugerido pelo Presidente do Consórcio e aprovado por todos os prefeitos, 

normalmente há um consenso na escolha. Nas duas últimas gestões apesar de ter mudado o 

Presidente, o Coordenador Geral permaneceu o mesmo, pois segundo o Presidente atual, o 

Coordenador vem desenvolvendo um trabalho sério e competente, que faz parte da 

Secretaria Executiva e é responsável pela operacionalidade do consórcio. Suas funções são: 

informar os prefeitos sobre o funcionamento da central de triagem, pesquisa de preços e 

comercialização dos resíduos, a contabilidade do consórcio, plano de atividades e proposta 

orçamentária anuais, a serem submetidas ao Conselho de Prefeitos. Além disso, é 

responsável pela central de triagem, supervisionando e acompanhando todo o trabalho 

realizado.  

 

O Coordenador também realiza um trabalho bastante abrangente de conscientização 

da população através de palestras e encontros para debater e apresentar o trabalho realizado 

no CITRESU, que abrange as escolas da rede pública e particular, universidades e também 

as Associações Comerciais e Industriais da região. A nível estadual e nacional também 

participa de eventos para a divulgação do CITRESU. 

 

Segundo o Coordenador do Citresu: 

“Atualmente o Consórcio conta com 35 funcionários responsáveis pelo recebimento, 
triagem e enfardamento dos resíduos selecionados, pelo acondicionamento dos rejeitos e 
pela manutenção do aterro. O regime de trabalho é celetista (CLT), os salários diferem 
segundo as funções exercidas, mas todos superam o salário mínimo, acrescidos de 40 % 
pela insalubridade do trabalho. O Consórcio também recolhe os encargos sociais e paga 
vale-transporte. Os trabalhadores são atendidos pelo serviço médico do município de Bom 
Progresso e participam dos programas de saúde deste município.” (Entrevista, janeiro, 
2009)  
 

Compete ao Conselho Fiscal a fiscalização permanente da contabilidade do 

consórcio, bem como, acompanhar e fiscalizar, sempre que considerar oportuno e 

conveniente, quaisquer operações econômicas ou financeiras da entidade. Cabe ao 

Conselho também emitir parecer sobre o plano de atividades, proposta orçamentária, 

balanços e relatórios de contas em geral, a serem submetidos ao Conselho de Prefeitos pelo 

Coordenador (ESTATUTO, artigo 16). 
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Todo o lixo gerado nos municípios consorciados na área urbana é destinado ao 

CITRESU, onde recebe o tratamento adequado.  

 

 As prefeituras divulgam os dias de coleta, que é realizada diariamente atendendo as 

comunidades de acordo com o cronograma estabelecido. e a população separa em suas 

residências e no comércio os resíduos em dois grupos: seco e úmido, em dias intercalados. 

A responsabilidade da coleta e transporte dos resíduos é das prefeituras. Algumas fazem 

isto diretamente outras terceirizam. O Citresu recebe o material em seu centro de triagem e 

reciclagem. 

 

Na região rural, a coleta é feita trimestralmente, devido ao pouco resíduo orgânico 

gerado, que é tratado nas propriedades rurais. Já os resíduos secos são acondicionados em 

galpões já existentes nas propriedades. As empresas responsáveis pela coleta transportam 

os resíduos até a Central de Triagem. 

 

O tratamento dado ao lixo depende de seu tipo e destino. 

1. O resíduo orgânico composto por papel higiênico, restos de alimentos, cascas de 

frutas, e outros componentes quando chega ao CITRESU, passa por uma esteira para ser 

melhor selecionado. Posteriormente é conduzido ao pátio de compostagem, onde através de 

um processo físico-químico é transformado em adubo orgânico para ser utilizado na 

agricultura. Segundo SHEREN (Entrevista, Dezembro,2008) mestre em educação 

ambiental o CITRESU viabiliza a destinação adequada dos resíduos sólidos, dentro da 

medida em que foi projetado e construído. Um dos melhores destinos e tratamentos está no 

material orgânico, pois este, dispõe de alta carga poluidora (chorume) ambientalmente 

falando, o CITRESU, é uma das poucas unidades de tratamento de resíduos que dispõe 

desse método de tratamento para resíduos orgânicos.  

 

2. O resíduo “seco” ou reciclável é recebido e depositado numa esteira, onde é 

classificado em vários grupos, organizados de acordo com a demanda por recicláveis, 

como: papel, papelão, plástico branco, garrafas plásticas, PVC, vidro de conserva, 
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alumínio, panela, fio de cobre, madeira e lenha, vidro de café solúvel, sucata de ferro, 

plástico colorido, garrafas, baterias, válvulas de gás, pilhas, garrafões e vidros. Os 

funcionários do CITRESU separam, prensam e embalam esses materiais segundo a sua 

natureza para ser enviado às usinas de reciclagem. O trabalho de triagem ocupa 35 

funcionários: um no início da esteira, que abre as sacolas de lixo; dois que reviram o lixo 

das sacolas e separam o papelão; em seguida cada trabalhador distribuído ao redor da 

esteira se responsabiliza por separar os resíduos nos grupos enumerados acima. 

 

3. Os resíduos tóxicos são caracterizados por pilhas elétricas, embalagens e restos 

de remédios, embalagem de venenos domésticos e lâmpadas fluorescentes, quando chegam 

ao CITRESU, são conduzidos diretamente ao aterro séptico, sendo muitas vezes enviados 

para locais em que os materiais tóxicos são tratados adequadamente. 

 

4. O material de rejeito é formado por certos plásticos (sem comercialização ainda), 

roupas, sapatos, etc. E segue para os aterros próprios dentro da usina, ou seja, os aterros de 

Rejeito. 

  

 Não tive acesso às informações com relação às quantidades de resíduos gerados, se 

o Consórcio faz ou não este tipo de controle. E também não obtive resposta com relação ao 

orçamento anual, volume obtido com a venda do material reciclável, o valor resultante da 

venda é aplicado em melhorias na Central de Triagem e no pagamento dos funcionários. 

 

 Constituem recursos financeiros do CITRESU: a quota de participação dos 

municípios integrantes; a quota de contribuição anual dos municípios integrantes, aprovada 

pelo Conselho de Prefeitos, que deverá ser levado em consideração o percentual de 

participação de cada consorciado; a remuneração dos próprios serviços; os auxílios, 

contribuições e subvenções concedidos por entidades públicas ou particulares; as rendas de 

seu patrimônio; os saldos do exercício; as doações e legados; o produto da alienação de 

seus bens; o produto de operações de crédito; as rendas eventuais, inclusive as resultantes 

de depósitos e de aplicação de capitais (ESTATUTO, artigo 20) 
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 A cota de contribuição de cada município varia em função da população, o menor 

município contribui com R$1.250,00 e o maior com R$ 18.000,00. 

 

Na gestão atual do CITRESU segundo o Presidente não foi necessário para as 

prefeituras disporem de mais recursos financeiros, o CITRESU se manteve com as cotas 

mensais das prefeituras e a venda dos materiais separados na triagem, como plásticos, 

vidros, alumínio e todos os outros recicláveis. 

 

A taxa de coleta de lixo é cobrada da população juntamente com o IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano) anual dos municípios. Em 2008 o CITRESU recebeu e 

destinou corretamente 12.000 toneladas de lixo. 

 

5. CONTRIBUIÇÕES DO CITRESU PARA A POLÍTICA DE RESÍ DUOS 

SÓLIDOS E PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO CELEIRO  

 

Segundo VAZ (1997) a criação dos consórcios intermunicipais pode produzir 

resultados positivos de cinco tipos, que no caso do CITRESU foram observados: a) 

aumento da capacidade de realização - Os governos municipais partícipes do CITRESU 

ampliaram o atendimento aos cidadãos de toda a região no que tange ao destino adequado 

do lixo, que antes do Consórcio não existia, por conta da disponibilidade maior de recursos 

e do apoio intermunicipal; b) Maior eficiência do uso dos recursos públicos- foram 

compartilhados os custos de implantação e de funcionamento da unidade de tratamento de 

resíduos. E também uma diminuição de custos para os municípios com a coleta dos 

resíduos; c) Realização de ações inacessíveis a uma única prefeitura- nenhuma das 

Prefeituras integrantes do consórcio teria condições orçamentais de instalação de uma 

Usina de Reciclagem isoladamente em seu município. Então somente através da criação do 

consórcio pode-se construir uma Usina de Reciclagem que atende todos os municípios em 

conjunto; d) Aumento do poder de diálogo, pressão e negociação dos municípios- nesta 

questão observou-se que em grupo as negociações estaduais e federais para repasse de 

provimentos ao consórcio foi facilitada e também a contratação de empresas que fazem a 

coleta e que são terceirizadas por um custo menor se deu pela negociação dos municípios; 
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e) Aumento da publicidade das decisões públicas: aavés do consórcio ocorreu um aumento 

da publicidade das decisões públicas nestes municípios, com relação à questão da 

reciclagem do lixo, pois todo o trabalho é feito abrangendo os 11 municípios, folders, 

rádios e jornais.  

 
Outros resultados positivos foram alcançados, e um deles é a implantação de 

campanhas educacionais de separação adequada e coleta seletiva nas escolas municipais e 

estaduais dos municípios, que são realizadas e mantidas nos municípios integrantes do 

Consórcio, durante o ano todo, alcançando a maioria da população urbana.  

 

Outro fator é a destinação ao aterro de 100 %  dos rejeitos gerados nos municípios, 

o que representa o fim dos lixões, e também a compostagem de 10 % da matéria orgânica, 

que só foi possível devido a implementação de política de tratamento de resíduo sólido, que 

está amparada na Política Nacional de Saneamento Básico. 

 

Nas entrevistas realizadas ficaram evidenciados outros resultados positivos, para a 

Bióloga da Secretaria do Meio Ambiente de Três Passos (Entrevista, agosto, 2008): 

 “ as vantagens para os municípios são muitas, além das financeiras, tem a questão 
da geração de empregos, a melhora da saúde pública, porque os lixões são um 
problema, causam poluição da água, do solo, toda essa questão ambiental. Outro 
fator muito positivo foi o surgimento dos catadores que conseguem tirar seu 
sustento e de suas famílias com a venda de material para a reciclagem” 
“...se fizer uma comparação do hoje com o Citresu e o anterior ao Citresu, vejo que 
foi uma importante saída para os problemas do lixo...além disso, pela união de 
vários municípios aumentou a capacidade de realização destes, através do 
Consórcio foi possível levar conscientização ambiental a nível regional”. 

 
O surgimento de catadores foi verificado principalmente no Município de Três 

Passos, por ser o maior e consequentemente apresentar uma demanda da população para 

esta atividade, existe atualmente uma cooperativa de catadores, e várias pessoas adquirem 

sua renda mensal do lixo. Nos demais Municípios ainda é muito inexpressiva a atividade, 

pois os munícipes separam seu lixo em suas residências 

 
Para a Mestre em Meio Ambiente do Município de Sede Nova:  
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“O CITRESU foi uma importante saída para a questão do lixo, pois quando se trata 
de destino de resíduos sólidos há poucas alternativas, ou é ou não é, não é um 
assunto que dá margens para muitas divagações ou filosofias, é pura ciência, e 
ciência requer medidas exatas e concretas. Por isso, a questão da opção de se 
construir o CITRESU, acredito, tendo conhecimento da implantação do mesmo é 
um projeto de destino e tratamento de resíduos sólidos completo, pois leva em 
consideração numa mesma área todos os tipos de resíduos sólidos. Foi montado e 
estruturado seguindo as mais rígidas regras ambientais do estado do Rio Grande 
do Sul, e sabemos que as leis ambientais no Rio Grande do Sul, são rígidas e bem 
completas. Além de uma maravilhosa estrutura física o CITRESU contou com um 
aparato memorável na área de Educação Ambiental, pois, de nada adiantaria 
construir uma bela unidade de tratamento de resíduos se a mesma não iria receber 
os resíduos adequadamente para serem tratados, assim o projeto não teria êxito.” 
(Entrevista, Dezembro, 2008) 

 
  Segundo o atual Presidente  o CITRESU apresenta vários pontos relevantes: 
 

“Quando me perguntam se o CITRESU é uma boa saída para as questões do lixo, 
sempre respondo que sim, é fácil de ver, é só visitar um município que tem lixo a 
céu aberto e ver como a população paga com o mau cheiro, as queimadas, os 
catadores que convivem com ratos e outros animais que ali se criam ou proliferam. 
Outro ponto importante, é a questão do meio ambiente que não resolve totalmente 
mas minimiza, são vários municípios que estão dispondo o seu lixo de uma forma 
responsável, correta perante as leis e conquistando a sustentabilidade, dando aos 
seus munícipes um pouco de cidadania e dignidade, pois uma população que não 
tem lixão, também não tem doenças geradas pelo lixo quando este não é 
abandonado em locais a céu aberto” (Entrevista, janeiro,2009) 

 
Outro ponto positivo são as notícias de que outros municípios de regiões próximas 

estão articulando-se e construindo outros consórcios, muito semelhantes ao CITRESU, 

estão se espelhando no CITRESU para resolver os seus problemas com os resíduos sólidos 

urbanos, demonstrando o efeito multiplicador que pode advir de um projeto estabelecido a 

partir de políticas públicas de consórcios intermunicipais. Como é o caso dos municípios de 

São Nicolau, Dezesseis de Novembro e Pirapó: 

 

“Consórcio instala aterro sanitário: Os municípios de São Nicolau, Dezesseis de 

Novembro e Pirapó, na região da Missões, formaram um consórcio para dar destino 

adequado ao lixo urbano. O aterro sanitário, implantado na localidade de Rincão do Maciel, 

a 10 quilometros de São Nicolau, deverá receber em torno de 20 mil toneladas de resíduos.” 

Notícia do Jornal Correio do Povo de 08 de fevereiro de 2009, pg 15.  
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Para o Município de São Valério do Sul as vantagens de sua inclusão no consórcio 

são muitas. De acordo com o Prefeito Municipal 2005-20012 (Entrevista, janeiro,2009) 

“hoje estamos muito felizes em participar do Citresu, é uma preocupação a menos 
para o município, estamos dentro da lei, resolvemos um grande problema 
Ambiental, o meio ambiente está seguro em relação ao lixo gerado no município, 
não corremos risco de sermos multados. A grande vantagem foi a segurança frente 
à FEPAM. 

 

 Com a implantação do CITRESU, os municípios consorciados adequaram-se à 

Legislação Ambiental, pois o destino dado ao Lixo produzido está de acordo com as 

recomendações da FEPAM, trazendo segurança e tranqüilidade para a população e para os 

gestores municipais. 

 

 Os governos municipais partícipes do consórcio ampliaram o atendimento aos 

cidadãos de toda a região no que tange ao destino adequado do lixo, por conta da 

disponibilidade maior de recursos e do apoio intermunicipal. 

  

 Ocorreu também uma maior eficiência do uso dos recursos públicos, pois foram 

compartilhados os custos de implantação e de funcionamento da unidade de tratamento de 

resíduos. E também uma diminuição de custos para os municípios com a coleta dos 

resíduos. Especificamente para Três Passos, o custo para tratamento do lixo foi reduzido 

em 50%, o que era gasto no pagamento da empresa coletora, hoje é utilizado para financiar 

as campanhas de sensibilização, a coleta dos resíduos e sua parte no rateio no Consórcio. O 

volume de recursos aplicados como investimento no consórcio e o custeio de sua utilização 

são menores do que a soma dos recursos que seriam necessários a cada um dos municípios 

para produzir os mesmos resultados. 

 

Outro fator a ser considerado é que nenhuma das Prefeituras integrantes do 

consórcio teria condições orçamentais de instalação de uma Usina de Reciclagem 

isoladamente em seu município. Então somente através da criação do consórcio pode-se 

construir uma Usina de Reciclagem que atende todos os municípios em conjunto. 
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Através do consórcio ocorreu um aumento da publicidade das decisões públicas 

nestes municípios, com relação à questão da reciclagem do lixo, pois todo o trabalho é feito 

abrangendo os 11 municípios, folders, rádios e jornais.  

 

Por ser de âmbito regional o consórcio traz uma discussão mais profunda dos 

problemas municipais, porque o assunto deixa de ser discutido somente no município e 

passa a ser discutido regionalmente. Acontece um intercambio entre os municípios, que 

resulta em uma maior integração onde a troca de informações é facilitada, aumentando 

dessa forma, o poder de diálogo, pressão e negociação dos municípios.  

 

Os municípios que integram o Consórcio o fizeram, principalmente, em função da 

proximidade geográfica entre eles, o que facilita a parte funcional de coleta, seleção e 

reciclagem do lixo, além de compactuarem com a mesma idéia para a resolução da questão 

do lixo em seus municípios. 

 

O principal problema enfrentado na funcionalidade do Consórcio ainda é a 

separação inadequada dos materiais pela população, o que acarreta em retrabalho, ou seja, 

os funcionários da Central de Triagem muitas vezes precisam realizar o serviço de separar 

nas sacolas de lixo que chegam ao Citresu, o lixo seco e o orgânico. Esta é uma questão que 

deve ser mais trabalhada com a população, conscientizar cada dona de casa, que é a pessoa 

que na maioria das residências realiza a tarefa de separação, da importância desse 

procedimento ser realizado corretamente, do quanto isto vai facilitar todo o trabalho do 

Consórcio. 

 

Observei durante a realização da pesquisa, e também pela vivência diária com esta 

questão, que as crianças e adolescentes destes municípios já estão ambientados com o 

procedimento de separar corretamente o lixo e de armazenar o lixo no lixo, dificilmente 

encontra-se lixo nas vias públicas e terrenos baldios. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Numa primeira aproximação do objeto analisado, iniciou-se esta dissertação 

mencionando a questão do lixo no planeta e suas implicações negativas para as populações.  

Nesta direção, fala-se do aumento substancial da população humana e dos reflexos 

negativos da falta de conscientização sobre a problemática da geração de lixo nas cidades. 

É relatada a importância da reciclagem de resíduos sólidos urbanos para o planeta e para a 

melhoria das condições de vida. Fez-se uma abordagem desta questão regionalizada, 

estudando a questão dos resíduos sólidos urbanos na Região Celeiro do Estado do Rio 

Grande do Sul.  

 

 Estudou-se o surgimento e também o funcionamento do Consórcio Intermunicipal 

de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos –CITRESU. Verificou-se que as ações do 

CITRESU estão articuladas em três eixos: Separação doméstica dos resíduos sólidos. Esta 

separação depende fundamentalmente de campanha de sensibilização realizada no âmbito 

de cada município, financiada com recursos próprios de cada um. O consórcio, neste 

aspecto, é somente um espaço para o acompanhamento das campanhas e troca de 

experiências.  

 

Coleta seletiva orientada pelas prefeituras. A coleta também é realizada no âmbito 

de cada prefeitura e não cabe ao consórcio definir a forma de realização da coleta – que 

pode ser por uma empresa ou secretaria municipal, ou ainda pela contratação de empresa 

privada.  

 

Tratamento e destino dos resíduos sólidos. Este eixo é gerenciado no âmbito do 

consórcio, responsável pela triagem, seleção e destino final dos resíduos. Cada município, 

orientado pelas decisões do Conselho de Prefeitos, precisa realizar adequadamente a 

separação e coleta dos resíduos sólidos para permitir posteriormente uma boa triagem, 

maior quantidade de resíduos reaproveitados e redução dos rejeitos que efetivamente 

ocuparão espaço no aterro. 
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 Ficou evidenciada na dissertação a relevância das políticas públicas adotadas para a 

constituição de consórcios intermunicipais que tem como propósito a resolução em 

conjunto de vários problemas comuns aos municípios. Os consórcios apresentam-se como 

uma forma prática e moderna de gestão, auxiliando os gestores públicos em várias 

questões, promovendo maior eficiência do uso de recursos públicos, realizando ações 

inacessíveis a um município isoladamente, aumentando o diálogo e negociação, bem como 

a publicidade das decisões públicas.  

 

Para os Municípios partícipes do CITRESU, o consórcio resultou no fim dos 

“lixões”, promovendo adequação à legislação ambiental, diminuição de custos para o 

tratamento do lixo, beneficiando toda a população. Na medida em que os municípios se 

juntam em torno de um Consórcio para resolver impasses comuns a todos eles, há um 

ganho no que diz respeito também a utilização e ocupação de espaço destinado aos resíduos 

sólidos. Essa medida pode ser aplicada por qualquer município, e, principalmente, pelos 

2.195 municípios brasileiros com menos de 10 mil habitantes, fator que também está 

previsto nos objetivos da Política Nacional de Saneamento Básico: organização de 

consórcios intermunicipais para o Saneamento Básico em municípios de pequeno porte. 

 

Do ponto de vista político, o Consórcio é inovador, por juntar num mesmo projeto 

prefeitos de diferentes partidos políticos para solucionar problemas comuns e também por 

romper licitações e contratos, com empresas de coleta de lixo. Sabe-se que os custos com 

coleta e destino de resíduos são altos e o poder de pressão desse setor é muito forte.  

 

Segundo VAZ (1997) a criação dos consórcios intermunicipais pode produzir 

resultados positivos de cinco tipos, que no caso do CITRESU foram observados: a) 

aumento da capacidade de realização - Os governos municipais partícipes do CITRESU 

ampliaram o atendimento aos cidadãos de toda a região no que tange ao destino adequado 

do lixo, que antes do Consórcio não existia, por conta da disponibilidade maior de recursos 

e do apoio intermunicipal; b) Maior eficiência do uso dos recursos públicos- foram 

compartilhados os custos de implantação e de funcionamento da unidade de tratamento de 

resíduos. E também uma diminuição de custos para os municípios com a coleta dos 
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resíduos; c) Realização de ações inacessíveis a uma única prefeitura- nenhuma das 

Prefeituras integrantes do consórcio teria condições orçamentais de instalação de uma 

Usina de Reciclagem isoladamente em seu município. Então somente através da criação do 

consórcio pode-se construir uma Usina de Reciclagem que atende todos os municípios em 

conjunto; d) Aumento do poder de diálogo, pressão e negociação dos municípios- nesta 

questão observou-se que em grupo as negociações estaduais e federais para repasse de 

provimentos ao consórcio foi facilitada e também a contratação de empresas que fazem a 

coleta e que são terceirizadas por um custo menor se deu pela negociação dos municípios; 

e) Aumento da publicidade das decisões públicas: aavés do consórcio ocorreu um aumento 

da publicidade das decisões públicas nestes municípios, com relação à questão da 

reciclagem do lixo, pois todo o trabalho é feito abrangendo os 11 municípios, folders, 

rádios e jornais.  

 

Trata-se de um modelo de fácil replicabilidade, este tipo de ação, focada no 

Reaproveitamento, Reutilização e Reciclagem e a intensa sensibilização da população tem 

o potencial de mudança de hábito e possibilita o aumento da vida útil dos aterros e o 

adequado acondicionamento dos resíduos e dos rejeitos, possibilitando as populações uma 

vida mais saudável e segura. 

 

Pois bem, findo o trabalho o que se observou parcialmente, pois a pesquisa é 

dinâmica e a cada dia se colhem informações diferenciadas, foi a imensa capacidade que os 

municípios integrantes do CITRESU tem, na figura de seus gestores, de através de políticas 

públicas resolver a questão da reciclagem de resíduos sólidos urbanos em seus municípios, 

servindo de exemplo para o restante do país e ainda, sendo recomendada a replicabilidade 

do projeto pelo Ministério Público da Região Celeiro do Rio Grande do Sul. 
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ANEXOS 

 

Roteiro de entrevista (com gravação) para os municípios  que fazem parte do CITRESU 

Identificação do entrevistado: 

Nome: 

Município: 

Cargo na época da criação do CITRESU: 

Cargo atual: 

Relação com o tema resíduos sólidos urbanos e CITRESU: 

 

1. Como estava a situação do seu município com resíduos sólidos na década de 1990, 

antes da criação do CITRESU?  

Quantidade de lixo: 

Forma de tratamento: 

Dificuldades: 

Comunidade: 

Fepam: 

Situação regional: 

 

2. As razões pelo qual o Município aderiu ao CITRESU: 

Motivos que influenciaram a decisão: 

Quem convidou, de quem partiu a idéia: 

Dificuldades que tiveram que ser superadas: 

Como foi o comportamento da comunidade: 

Posições contrárias ou adversas ao ingresso do município: 

 

3. Como foi a participação do município no CITRESU: 

 

4. Sobre o CITRESU: 

Relação do CITRESU com a Amuceleiro: 

Relação do CITRESU entre União, estado e municípios: 
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Principais dificuldades para a sua constituição: 

Funcionamento: 

5. Relação entre o CITRESU e a atuação do município: 

Vantagens do consórcio para o município: 

Desvantagens do consórcio para o município: 

 

6. Comparação entre a situação atual dos resíduos sólidos e anterior ao CITRESU: 

 

7. O CITRESU foi uma importante saída para as questões ou existia alternativas: 

 

8. O CITRESU viabiliza a destinação adequada dos resíduos sólidos: 

 

9. Quais foram os principais desafios para a consolidação do CITRESU: 

 

10. O consórcio traz um aumento da capacidade de realização por conta da 

disponibilidade maior de recursos e do apoio dos demais municípios: 

 

11. Com o consórcio houve uma maior eficiência do uso dos recursos públicos, pois 

acontece o compartilhamento dos recursos que muitas vezes são escassos: 

 

12. A criação de um consórcio intermunicipal pode criar condições para atingir 

resultados que seriam impossíveis a uma prefeitura isoladamente: 

 

13. Um consórcio pode criar melhores condições de negociação dos municípios junto 

aos governos estadual e federal, ou junto a entidades da sociedade, empresas e outros: 

 

14. O consórcio traz um aumento da publicidade das decisões públicas: 

15. Por ser de âmbito regional o consórcio traz uma discussão mais profunda dos 

problemas: 

16. Com os consórcios abre uma maior fiscalização da sociedade sobre a ação dos 

governos: 


