
 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: A EXPERIENCIA DE 

UM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL  

PERSICH, Juliana Carla
1
 

WILLERS, Cleusa de Souza
2
 

ZAGONEL, Tiago Reginaldo
3
 

AMARAL, Volmir Ribeiro do
4
 

 

 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo fazer uma análise sobre as questões do 

gerenciamento de resíduos sólidos, e apresentar e discutir especialmente a formação e a 

efetividade do Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional (CITEGEM) da Região 

Celeiro do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, onde onze municípios constituíram um 

Consórcio Intermunicipal para viabilizar o destino adequado do lixo, sendo construída uma 

usina de triagem que recebe todo o lixo produzido nestes municípios e destina corretamente 

os resíduos. A metodologia utilizada baseou-se em pesquisa qualitativa e bibliográfica, sobre 

as questões desenvolvimento sustentável, gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, bem 

como o gerenciamento do próprio Consórcio, o CITEGEM. Esse estudo mostra que é 

extremamente importante encontrar um destino adequado ao lixo, bem como um 

gerenciamento condizente com a realidade que se encontram os municípios, mas que também 

é importante preparar a população para que a coleta tenha sucesso. Nesse sentido os 

consórcios aparecem como uma forma viável de solucionar problemas comuns entre 

municípios de pequeno porte. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, gerenciamento de resíduos sólidos, Consórcio 

intermunicipal. 

 

Abstract: This article aims to analyze the questions of solid waste management, and present 

and discuss especially the training and the effectiveness of the Intermunicipal Consortium 

Multifunctional Management (CITEGEM) Region of the Northwest Barn of Rio Grande do 

Sul, where eleven municipalities were an Intermunicipal Consortium to facilitate the disposal 

of trash, and built a sorting plant that receives all the waste produced in these municipalities 

and properly designed waste. The methodology used was based on qualitative and literature, 

on the issues sustainable development, solid waste management and the management of the 

Consortium itself, CITEGEM. This study shows that it is extremely important to find a 

suitable destination to waste and a consistent management with the reality that are the 

municipalities, but it is also important to prepare the population for which the collection is 

successful. In this sense consortia appear as a viable way to solve common problems among 

small municipalities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo sustentabilidade está em evidência e presente em diferentes setores da vida 

humana, pois tem como meta a melhoria da qualidade de vida, que deve ser comum a todos. 

A sustentabilidade se refere ao uso adequado e racional dos recursos naturais, garantindo 

assim que as futuras gerações também usufruam dos mesmos. Um desenvolvimento 

ecologicamente sustentável deve ter como base a natureza não apenas por seu caráter supridor 

de matérias primas, mas fundamentalmente pelo seu papel como supridora de serviços 

ecossistêmicos, essências a reprodução de todas as formas de vida.  

  O fato é que o lixo tem-se tornado um problema de magnitude sem precedentes, 

cujos vínculos se expressam nas dimensões sociais, econômicas e ambientais dos municípios, 

sendo alvo das políticas públicas nos setores de meio ambiente, saúde, trabalho e renda, bem 

como do planejamento urbano municipal. Os problemas relacionados à disposição inadequada 

dos resíduos no meio ambiente foram aos poucos convencendo as pessoas da premente 

necessidade de dar um destino adequado aos resíduos sólidos. A questão do lixo tornou-se um 

problema mundial, sendo nos dias de hoje um tema que exige uma maior atenção de todas as 

esferas do Poder Público Municipal, Estadual e Federal pelo nexo que se estabelece com 

deterioração dos serviços ecossistêmicos e a qualidade de vida de toda a população. 

A coleta seletiva de lixo surge neste momento como uma das possibilidades para o 

reaproveitamento destes resíduos sólidos, pois auxilia na separação prévia e correta dos 

materiais recicláveis, atuando assim como um instrumento concreto de incentivo à redução e 

reutilização do lixo que é reciclável. Nesse sentido, o tema Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, através de sua relação direta com a vida de todas as pessoas e importância social, 

transforma-se em um tema de estudos de vital importância. 

Os Consórcios Intermunicipais de Tratamento de Resíduos Sólidos têm sido uma das 

alternativas para muitos municípios de pequeno porte, visando a solução dos problemas com o 

lixo, ou seja, seu destino final. Através da união esses municípios criaram um centro de 

triagem onde realizam a separação do lixo, onde além de diminuírem a quantidade de lixo no 

aterro garantem emprego a muitas pessoas, enfim, uma solução social, ambiental e econômica 

para a sociedade local. 

O problema em comum que motivou a organização dos municípios em torno do 

Consórcio foi a dificuldade de, isoladamente, solucionarem a destinação inadequada de seus 

resíduos sólidos. Anteriormente, a maioria dos municípios contratava empresas para 

coletarem resíduos, e depositá-los em algum aterro sanitário ou “lixão” de outro município, o 



 

que, além de representar aumento de custos do transporte, em decorrência da maior distância 

percorrida, e resultando no provável aumento da concentração de resíduos, não representava 

uma solução, mas sim a transferência do problema ambiental. Assim, a necessidade de 

enfrentamento do problema motivou os municípios a pensarem na criação de um Consórcio 

Intermunicipal que pudesse dar um destino final aos resíduos sólidos. 

A conscientização da população também é um fator de extrema importância, tendo a 

educação ambiental como ferramenta apoiadora, para que as políticas ambientais tenham 

sucesso, sendo que o engajamento e a colaboração estimula e possibilita uma melhor atuação 

destas políticas no município, estabelecendo-se uma corrente entre o poder executivo e a 

sociedade.  

O presente artigo está estruturado nos seguintes tópicos: desenvolvimento sustentável: 

o meio ambiente e o consumo; gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e o Consórcio 

Intermunicipal de Gestão Multifuncional – CITEGEM. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Quanto ao caráter explicativo, Gil (2010) destaca que a finalidade da pesquisa 

explicativa é identificar e esclarecer quais os fenômenos determinantes ou que contribuem 

para a ocorrência dos fatos.  Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa quali-

quantitativa.  

A pesquisa qualitativa corresponde a questões particulares em um contexto, e focaliza 

um grau de realidade que não pode ser quantificado. Nesse sentido, trabalha com um universo 

de múltiplas, aspirações, significados, motivos, crenças, atitudes e valores (MINAYO, 2012). 

A autora também explica que qualquer investigação social precisaria considerar uma 

característica básica de seu objeto, que seria o aspecto qualitativo. 

Em termos metodológicos este artigo define-se como um ensaio teórico, no sentido 

que busca, através da literatura existente, abordar a problemática do gerenciamento de 

resíduos sólidos no contexto municipal, e ainda propõe uma leitura da realidade, nesse caso 

do funcionamento do Consórcio municipal CITEGEM. Trata-se de uma abordagem 

qualitativa e descritiva do problema em questão, pois este procedimento explora 

particularmente a observação, análise documental e entrevistas semi-estruturadas com agentes 

públicos, para chegar aos resultados esperados na pesquisa. Tem caráter aplicado, pois busca 

melhor conhecer uma realidade para produzir conhecimento, e aplicar seus resultados, com o 



 

objetivo de “contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do 

problema encontrado na realidade” (BARROS; LEHFELD, 2000, p. 78). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSÕES  

 

 O presente artigo está dividido em 3 blocos, o primeiro trata do desenvolvimento 

sustentável e segundo sobre o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos e por fim trata sobre 

o Consórcio Intermunicipal – CITEGEM. 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: O MEIO AMBIENTE E O CONSUMO  

 

O desenvolvimento não se mantém se a base de recursos ambientais se deteriora, pois 

o meio ambiente não pode ser protegido quando o crescimento não leva em conta as 

consequências da destruição ambiental. A economia não pode mais ser vista como um sistema 

dissociado do mundo da natureza, e essa mudança é um caminho, um processo que na sua 

dinâmica deve procurar envolver e interrelacionar as esferas econômica, social, política e 

ambiental. 

O consumo sustentável deve estar associado também à reciclagem dos resíduos 

gerados, ou seja, introduzindo-os novamente no sistema produtivo de forma que se 

transformem em novos produtos. É necessário mobilizar a comunidade para sua participação 

efetiva e ativa na implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos, separando os materiais 

recicláveis e/ou reutilizáveis diretamente na fonte de geração e descartando-os seletivamente. 

Por outro lado, para que a coleta seletiva seja colocada em prática, é preciso incentivar a 

implantação de projetos que visem à organização de catadores de resíduos, os quais são os 

mais afetados pela ausência de políticas públicas e pelo contato direto com o lixo, estando 

sujeitos à contaminação e doenças. Portanto, qualquer programa de coleta seletiva deve 

envolver diretamente os catadores que sobrevivem e retiram seu sustento da comercialização 

dos materiais recicláveis, muitos trabalhando nos lixões.  

A essência do consumo sustentável é criar nos consumidores a consciência 

ecologicamente seletiva, desenvolvendo dentro do cotidiano novos hábitos de consumo, mais 

responsáveis, com menor volume de desperdício. Deve-se educar primeiramente para a 

redução, afinal nem tudo que se consome é realmente necessário. Deve-se passar a observar 

as necessidades “reais” e as “criadas” pela mídia. Posteriormente, deve-se educar para a 

reutilização, uma vez que muito dos produtos que a população consome podem servir para 



 

novos usos. A introdução dessa prática também minimiza os impactos dos descartáveis. É 

neste contexto que devem surgir os programas de coleta seletiva, no intuito de colaborar e 

encontrar soluções na Educação Ambiental. A coleta seletiva, ao se consolidar, constitui-se 

alternativa e dá suporte para que outras cidades consigam se organizar.  

É importante ressaltar que a deteriorização ambiental não é um problema, mas um 

processo que afeta a todos de diferentes formas, seja no Brasil ou em outros países. Além 

disso, não é uma consequência inevitável do progresso humano, mas uma característica 

predominante que traz problemas ambientais, desigualdade e injustiça social. O problema não 

consiste na escolha entre crescimento e qualidade do meio ambiente, mas sim tentar 

harmonizar objetivos socioambientais e econômicos, mediante a redefinição dos padrões de 

uso dos recursos naturais. Pode-se dizer que o desenvolvimento não se mantém quando a base 

de recursos ambientais se deteriora. O meio ambiente não pode ser protegido quando o 

crescimento não leva em conta as consequências da destruição ambiental. Então, não só os 

desgastes ambientais estão interligados, mas também os padrões de desenvolvimento se 

interligam, ameaçando o desenvolvimento econômico.  

O desenvolvimento da consciência ambiental pode ser traçado ao longo das últimas 

décadas, com base em uma série de eventos. Em âmbito internacional: as Conferências de 

Estocolmo (1972) e a da Tbilisi (1977) que originaram as primeiras manifestações da sobre as 

questões ambientais. Pode-se destacar também Limites para o Crescimento (1972), o 

Relatório Brandt (1980), Estratégia Mundial de Conservação (1980), o Relatório de 

Brundtland (1987), e a Agenda 21 (1992), realizada no Brasil.  

Conforme Becker (2001) é possível dizer que os problemas ambientais derivam da 

falta de desenvolvimento, e de consequências inesperadas de certas formas de crescimento 

econômico. Além disso, pouca atenção tem sido dada aos métodos e ao espaço de tempo 

necessário para a regeneração dos sistemas naturais renováveis. Nesse sentido o autor ainda 

afirma que:  

Desenvolvimento econômico e meio ambiente encontram-se em uma relação 

recíproca: atividades econômicas transformam o meio ambiente e o ambiente 

alterado constitui uma restrição externa para o desenvolvimento econômico e social 

(BECKER, 2001, p. 170).    

As novas regras econômicas são necessidades à medida que o desenvolvimento 

sustentável se torna objetivo econômico mais consensual. Assim, todos os países, sejam eles 

ricos ou pobres, precisam buscar um tipo de desenvolvimento que integre conservação e 

ampliação dos recursos naturais. Entretanto as soluções para os problemas ambientais ainda 



 

caminham lentamente no processo de efetivação de mudanças nas atitudes e comportamentos 

humanos em relação ao meio ambiente. 

A estruturação de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos vem ao encontro de um 

dos grandes desafios a ser enfrentado pelos governos e pelo conjunto da sociedade brasileira – 

a magnitude do problema da geração de resíduos sólidos. Certamente trata-se de um problema 

de enorme amplitude e necessariamente deve passar por implementar um novo estilo de 

comportamento à sociedade, com ênfase no consumo sustentável de bens e serviços. 

A essência do consumo sustentável é criar nos consumidores a consciência 

ecologicamente seletiva, desenvolvendo dentro do cotidiano novos hábitos de consumo, mais 

responsáveis, com menor volume de desperdício. O consumo sustentável deve estar associado 

também à reciclagem dos resíduos gerados, ou seja, introduzindo-os novamente no sistema 

produtivo de forma que se transformem em novos produtos. Deve-se educar primeiramente 

para a redução, a partir de uma profunda reflexão acerca necessidades “reais” e não aquelas 

“induzidas” pela mídia. Posteriormente, deve-se educar para a reutilização, uma vez que 

muito dos produtos que a população consome podem servir para novos usos. 

 

3.2 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

O Gerenciamento de Resíduos Sólidos, através de sua riqueza de informações, relação 

direta com a vida de todas as pessoas e importância social, transforma-se em um tema de 

estudos essencial e importante. Os problemas com o lixo são constantes, por isso encontrar 

alternativas para essa questão, exige um gerenciamento condizente com a realidade em que se 

encontram os municípios. Sabemos hoje que grande parte dos municípios enfrenta 

dificuldades ambientais, decorrentes da inexistência de um planejamento local adequado para 

o desenvolvimento e a gestão ambiental do seu território.  

A questão do lixo tornou-se um problema mundial, sendo um tema que exige uma 

maior atenção do Poder Público Municipal, Estadual e Federal, pois conforme a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos é competência Municipal promover ações nos tratos com o 

lixo urbano, promovendo assim a gestão integrada de resíduos sólidos. No que se refere a 

legislação, os resíduos sólidos estão regidos pelas Lei nº 12.305 de 02 de Agosto de 2010, a 

qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, expressa em seu Art. 9º. Na gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não 

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

ambientalmente adequada dos rejeitos.  



 

A Constituição Brasileira assegura, em seu Art. 30, a competência do Município em 

legislar sobre assuntos de interesse local, especificando ainda, seu papel na organização e 

prestação desses serviços. A responsabilidade pela coleta de lixo compreende dois grandes 

responsáveis, que são o poder público municipal e o gerador. Nesse sentido é de 

responsabilidade do poder público o lixo domiciliar, comercial e público, e de 

responsabilidade do gerador o hospitalar, especial, industrial e agrícola. 

Produzem-se todos os dias, grandes quantidades de materiais descartados e 

considerados sem utilidade, aos olhos de quem o gera. O consumismo não gera apenas 

impacto ambiental, mas causa outro grave problema que é o esgotamento dos recursos 

naturais não-renováveis. O lixo surge nesse contexto como um indicador de desenvolvimento 

e consumismo, pois quanto mais ser humano consome, mais lixo ele gera. 

Na natureza, a matéria gerada em qualquer processo passa imediatamente a fazer parte 

de outros processos, numa cadeia interminável, onde nada se perde tudo se transforma. Na 

cidade é diferente, pois de todo lugar qe haja atividade humana decorre produção de lixo. 

Atualmente devido à problemática ambiental o lixo deixou de ser visto de maneira tão 

comum. Percebeu-se que a questão era mais complexa do que se pensava, que o impacto no 

meio ambiente era muito maior e que fatores econômicos e culturais estão diretamente ligados 

a sua produção, tornando-se um problema de ordem pública e social em qualquer município. 

A realidade nos centros urbanos é que o lixo cresceu em quantidade e diversidade, a 

ponto de exigir uma tomada de consciência urgente por parte da população, da indústria e dos 

próprios poderes públicos, no sentido de reduzir, modificar e tratar o mesmo. Segundo 

Vilhena (2000), no gerenciamento são priorizados programas de limpeza urbana, enfocando 

meios para que sejam obtidos a máxima redução da produção de lixo, o máximo 

reaproveitamento e reciclagem de materiais e, ainda, a disposição dos lixos de forma mais 

sanitária e ambientalmente adequada, abrangendo toda a população e a universalidade dos 

serviços. Essas atitudes contribuem para a redução dos custos do sistema, além de proteger e 

melhorar o ambiente. 

Ao se verificar alguns fatos, Grippi (2001) ressalta, “nos deparamos em uma situação 

sem precedentes com relação ao lixo: nossos espaços de reserva estão diminuindo e a terra 

parece que está se tornando pequena demais para a crescente população mundial”. O homem 

está pressionando a Terra cada vez mais, o que causa o desequilíbrio de seus ecossistemas, 

afetando todas as espécies. 

 



 

No Brasil, de cada 100 habitantes, 75 moram em cidades e o restante na zona rural. 

Esta migração crescente da zona rural para as grandes cidades desequilibra o 

gerenciamento do lixo, forçando as prefeituras a correrem contra o tempo em 

disponibilizar lugares para a disposição correta do lixo urbano (GRIPPI, 2001, p. 19) 

 

O lixo disposto de forma incorreta é danoso para o meio ambiente, pois alguns desses 

resíduos levam centenas de anos para se decomporem na natureza. O gerenciamento implica 

busca contínua de parceiros, especialmente lideranças da sociedade e das entidades 

importantes na comunidade, para comporem o sistema. Políticas, sistemas e arranjos de 

parceria diferenciados deverão ser articulados para tratar, de forma específica, os lixos 

recicláveis, tais como o papel, metais, vidros e plásticos; lixos orgânicos passíveis de serem 

transformados em composto orgânico para enriquecer o solo agrícola; entulho de obras, 

decorrentes de sobra de materiais de construção e demolição, e finalmente os lixos 

provenientes de estabelecimentos que tratam da saúde. Esses materiais devem ser separados 

na fonte de produção pelos respectivos geradores, e daí seguir passos específicos para a 

remoção, coleta, transporte, tratamento e destino correto. Consequentemente, os geradores 

têm de ser envolvidos, de uma forma ou de outra, para se integrarem à gestão de todo o 

sistema.  

Para Grippi (2001), cada brasileiro hoje gera, em média, 500g de lixo por dia, ou seja, 

cerca de 100.000 toneladas de lixo são geradas por dia em todo país. Aliado a este problema, 

vem a baixa eficiência da grande maioria das prefeituras brasileiras que operam com 

verdadeiros lixões a céu aberto, faltando recursos e tecnologias para investimento em aterros 

sanitários licenciados e oficiais, e, o que seria melhor, incrementar a coleta seletiva para 

propiciar a reciclagem. 

Nos últimos vinte anos, o Brasil mudou muito seu tipo de lixo. O crescimento 

acelerado das cidades e ao mesmo tempo as mudanças de consumo das pessoas 

trouxeram fatores que vêm gerando lixo muito diferente daquele que as cidades 

brasileiras produziam há quarenta anos. O lixo atual é diferente em quantidade e 

qualidade, em volume e composição. Hoje cada vez mais a população dos 

municípios brasileiros concentra-se nas cidades. (GRIPPI, 2001, p. 2).  

 

Pode-se dizer que nas cidades mais populosas quanto nas comunidades mais carentes, 

um número crescente de pessoas e administrações municipais estão se esforçando para 

encontrar as melhores soluções para as questões do lixo urbano. Mesmo assim, pode-se 

perceber que ainda há muito por se fazer no Brasil para que bons exemplos sustentáveis 

possam ser mostrados.  



 

Considerada um dos setores do saneamento básico, a gestão dos resíduos sólidos não 

tem merecido a atenção necessária por parte do Poder Público. Com isso, compromete-se cada 

vez mais a já debilitada saúde da população, bem como se degradam os recursos naturais, 

especialmente o solo e os recursos hídricos. A interdependência dos conceitos de meio 

ambiente, saúde e saneamento se colocam hoje bastante evidentes, o que reforça a 

necessidade de integração das ações desses setores em prol da melhoria da qualidade de vida 

da população brasileira. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – 2000 (IBGE, 2002), 

30,5% da destinação final dos resíduos sólidos urbanos coletados, em peso, são dispostos em 

lixões, os que correspondem a 63,6% dos municípios brasileiros. Ao cruzarmos o tipo de 

disposição final de resíduos sólidos urbanos com as faixas populacionais do Censo 2000 

observaremos que: dos municípios com menos de 10.000 habitantes, 63,5% dispõem seus 

resíduos em lixões. E dos municípios com uma população na faixa entre 10.000 a 20.000 

habitantes, e dos que possuem uma população na faixa de 20.000 a 50.000 habitantes, 72,3% 

e 63%, respectivamente, também dispõem seus resíduos em lixões. Ora, 90,5% dos 

municípios brasileiros possuem menos de 50.000 habitantes e 48% menos de 10.000 

habitantes (IBGE, 2001). 

A produção de lixo nas cidades brasileiras é um fenômeno inevitável, que ocorre 

diariamente e em composições que dependem do tamanho da população e de seu 

desenvolvimento econômico. Os sistemas de limpeza urbana, de competência municipal, 

devem afastar o lixo da população e dar-lhe um destino adequado, tanto ambiental quanto 

sanitário. Mesmo sendo uma difícil tarefa, o assunto deve ser priorizado nas gestões públicas 

municipais de todo o país e do mundo. 

Problemas atualmente invisíveis podem, em pouco tempo, causar grandes 

dificuldades para a população. Não há qualquer vantagem no Brasil de hoje deixar a 

solução para mais tarde (GRIPPI, 2001, p. 3). 

Segundo o autor, esses problemas são realmente novos se comparados com quatro 

décadas atrás e, infelizmente, não se resolvem sozinhos. As situações são bem diferentes de 

município para município, porém pode-se dizer que, diante dos recursos humanos e materiais 

atualmente existentes e disponibilizados em cada administração pública, as dificuldades são 

sempre grandes. Mas mesmo apresentando-se de maneiras diferentes, os problemas do lixo 

incomodam da mesma forma qualquer município. 

Pode-se dizer que, apesar dos obstáculos existentes, registra-se nos últimos anos, no 

Brasil, um aumento do interesse pelo tema “lixo”, bem como um crescente número de 



 

iniciativas consistentes neste setor. Os esforços agora devem voltar-se principalmente para 

que a reciclagem seja compreendida com sua magnitude e limitações, e praticada com 

enfoques adequados a cada realidade local. O caminho, sem dúvida perpassa o 

desenvolvimento de uma educação ambiental, visando incentivar as pessoas e socializar 

informações que contribuam para a formação de cidadãos atentos às questões ambientais e 

conhecedores das causas e efeitos desses problemas para todos. 

Em nível de legislação, a Educação Ambiental aparece na Lei nº 6.938/81, que 

instituiu a “Política Nacional do Meio Ambiente”. A constituição de 1988 assimilou 

a legislação ordinária e estabeleceu como incumbência do poder público: “promover 

a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente” (art. 225, § 1º, VI). A Educação Ambiental foi 

inserida primeiramente na estrutura administrativa dos órgãos públicos de meio 

ambiente, em vez de ser objeto de trabalho do sistema educativo. Com a atuação da 

mídia e a falta de conhecimento adequado da população, seus conceitos e objetivos 

gerais estão, ainda hoje, relacionados somente aos estudos de conservação. (SATO, 

2003, p. 63). 

O destino final do lixo é um dos agravantes da degradação do meio ambiente. A coleta 

seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos são alternativas para redução do volume de lixo em 

aterros ou lixões. A reciclagem permite a diminuição da quantidade de lixo produzido com o 

reaproveitamento de diversos materiais, ajudando a preservar alguns elementos da natureza. 

Os programas de coleta seletiva que se consolidaram vêm-se traduzindo também em 

alternativas de geração de renda para a manutenção e sobrevivência de muitas famílias. 

Temos, porém, muito a pesquisar e aprender sobre coleta seletiva, como um fator importante 

para o melhoramento da qualidade e da quantidade dos materiais a serem reciclados.  

As campanhas educativas contribuem para mobilizar a comunidade, para sua 

participação efetiva e ativa na implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos, separando os 

materiais recicláveis e/ou reutilizáveis diretamente na fonte de geração. Cabe ressaltar o papel 

da sociedade no desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental, pois a reciclagem, por 

si só, não pode ser considerada a solução. A mudança de hábitos e atitudes pode levar a 

sociedade a tomar medidas mais abrangentes, com ações que minimizem a quantidade de 

resíduos na própria fonte geradora, consumindo menos e reutilizando embalagens 

descartáveis, por exemplo.  

Dessa forma, a Educação Ambiental, como processo educativo, permanente e 

contínuo, que visa desenvolver uma filosofia de vida ética e moral, de maior harmonia e 

respeito com a natureza e entre os seres humanos, pode propiciar conhecimentos e o exercício 

da cidadania para uma atuação crítica e consciente dos indivíduos e grupos. Ela é 

indispensável para a implementação de projetos direcionados aos resíduos sólidos.  



 

Nesse sentido, Galvão (2000) destaca que uma das condições para a expansão da 

reciclagem é o desenvolvimento de ações exemplares de articulação entre Educação 

Ambiental, coleta seletiva e responsabilidade social envolvendo escolas, empresas e 

organizações não governamentais. Tal articulação viabiliza o ciclo completo da reciclagem, 

além de beneficiar entidades sociais. Não é novo o fato de que as cidades produzem, 

diariamente, milhares de toneladas de lixo, e que esse é um problema que vem se tornando 

cada vez maior. No entanto, está-se chegando a um ponto em que já não é mais possível 

prosseguir sem que medidas mais eficazes sejam tomadas. Os aterros já não conseguem 

absorver tanto lixo, e a degradação do meio ambiente está tomando proporções perigosas para 

a sobrevivência no Planeta. Em função disso, o Poder Público e a própria sociedade vêm 

buscando soluções que preservem o meio ambiente e a própria vida.  

 

3.3 O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO MULTIFUNCIONAL – 

CITEGEM 

 

O problema em comum que motivou a organização dos municípios em aderir ao 

Consórcio foi a destinação inadequada dos resíduos sólidos dos mesmos. Anteriormente, a 

maioria dos municípios contratava empresas para coletarem resíduos, e depositá-los em algum 

aterro sanitário ou “lixão” de outro município, o que além de representar aumento de custos 

do transporte, em decorrência da maior distância entre as residências dos municípios, e o 

provável aumento do aterro ou “lixão”, não possibilitava a solução, mas sim a transferência 

do problema ambiental causado para outro local.   

Para buscar uma solução viável economicamente, embasada na sustentabilidade surgiu 

o CITEGEM, suas ações estão pautadas em três linhas de atuação: 1ª - 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; 2ª - Coleta seletiva de responsabilidade das prefeituras e finalmente, 3ª - 

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

O Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional – CITEGEM, fundado no ano 

de 1997, e que passou a denominação de Consórcio Público a partir do final do ano de 2010, 

adequando-se a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, é formado por onze municípios situados 

na região Celeiro do Estado do Rio Grande do Sul. O Consórcio possui uma usina de resíduos 

sólidos, a qual foi o objetivo maior da criação do consórcio na época, cuja finalidade da usina 

é de receber, separar, reciclar e dar destino final aos resíduos sólidos urbanos. Depois de 



 

realizados estudos técnicos, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista da 

localização e do custo de transportar os resíduos, ficou decidido que tanto a Central de 

Triagem (local onde o lixo é separado), quanto o aterro (local onde o rejeito é depositado), 

ficariam localizados no município de Bom Progresso/RS. A Promotoria Pública também 

exerceu papel importante, no sentido de sugerir e estimular a participação de outros 

municípios - que foram intimados e autuados pelo destino inadequado que estava tendo seus 

resíduos sólidos. 

A usina CITEGEM recebe aproximadamente 700 toneladas de resíduos dos mais 

diversos e que são separados e devidamente destinados. Também se mantém um convênio na 

destinação de pneumáticos, o que colabora com um grande problema que o depósito 

inadequado desse tipo material causa que é a proliferação do mosquito causador da dengue. 

Os pneus são recolhidos pelas prefeituras e depositados no CITEGEM, onde são devidamente 

inspecionados e acondicionados a espera do momento oportuno de serem enviados para 

reciclagem, evitando assim o acumulo de água e armazenamento em locais impróprios, que 

poluem e afetam diretamente o meio ambiente, consequentemente a população. 

O CITEGEM - Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional, antiga CITRESU 

- Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, se mantém com 

recursos repassados pelas prefeituras conveniadas e da venda dos resíduos reciclados, ou seja, 

o governo só manda a verba para os projetos, não mandam mensalmente como as prefeituras. 

O CITEGEM é composto por onze municípios da Região Celeiro do Rio Grande do Sul: Três 

Passos, Crissiumal, Humaitá, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova, Esperança do 

Sul, Tiradentes do Sul, Bom Progresso, Braga e Campo Novo.  

O Consórcio está articulado em dois níveis: um geral, entre municípios, e outro 

interno, peculiar a cada município. O primeiro nível de articulação está diretamente 

relacionado a um volume maior de investimento, para a construção de Centro de Triagem e 

acondicionamento e de terreno para tratamento e destino dos resíduos sólidos, a configuração 

jurídica do Consórcio, ao número de municípios participantes, e a forma de gestão e de 

financiamento. Já o segundo nível está relacionado a separação doméstica e a coleta seletiva 

dos resíduos sólidos, bem como a mobilização dos atores sociais que sensibilizam a 

população e realizam a separação dos resíduos ainda nas residências. 

Em termos operacionais, o Consórcio tem um coordenador indicado pela Assembleia 

dos Prefeitos, e possui um quadro de 40 operários catadores, que fazem o trabalho interno na 

usina, ou seja, são responsáveis pelo recebimento, triagem e enfardamento dos resíduos 

selecionados, bem como pelo próprio acondicionamento dos rejeitos e pela manutenção do 



 

aterro.  Nesse sentido percebe-se que o Consórcio é de suma importância, visto que possibilita 

a preservação o meio ambiente, traçando assim diretrizes juntamente com as Prefeituras, bem 

como as maneiras práticas da separação do lixo, hoje uma problemática vista e presente no 

contexto de todos os municípios do País. São desenvolvidas palestras periódicas em colégios, 

clubes de serviço, empresas e repartições públicas, onde são abordadas as temáticas dos 

resíduos, coleta e transporte em cada município.  

O Consórcio possui um coordenador que tem funções de organização, sendo que o 

mesmo tem as seguintes responsabilidades: a) informar constantemente os prefeitos sobre o 

funcionamento da Central de Triagem; b) se responsabiliza pela pesquisa de preços e 

comercialização dos resíduos e pela compatibilidade do Consórcio; c) organiza o trabalho na 

central; d) supervisiona a manutenção do aterro e as campanhas municipais de sensibilização; 

e) acompanha o recebimento do lixo e controla a saída dos resíduos sólidos na Central de 

Triagem. O coordenador é também responsável por fazer as mediações entre prefeitos e o 

cotidiano da Central de triagem, e entre os órgãos de fiscalização e a manutenção do aterro, 

bem como entre os trabalhadores e aos programas municipais de saúde.  

No que se refere ao envolvimento da população, as campanhas de sensibilização foram 

iniciadas dez meses antes do início da coleta seletiva, ancoradas em duas estratégias, umas 

delas foi acionar os meios de comunicação, principalmente as rádios locais, e a realização de 

ciclos de palestras. Foi realizada uma campanha publicitária em forma de outdoors espalhados 

em pontos estratégicos do município, 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, 

distribuídos a população. Dentre os atores sociais participantes do projeto, destacam-se, em 

cada município, as escolas (municipais, e estaduais e particulares) e as igrejas, principalmente 

a Católica e a Luterana do Brasil. 

A divulgação os dias de coleta para a população e para o comércio ficaram a cargo das 

prefeituras, sendo os resíduos divididos em dois grupos: seco e úmido. Já na região rural, a 

coleta é feita trimestralmente, em função de que o volume de resíduos úmidos tende a ser 

zero, uma vez que os próprios agricultores têm suas composteiras e reaproveitam o resíduo 

úmido transformando-o em adubo, que é posteriormente utilizado em suas atividades. Já os 

resíduos secos ficam acondicionados em galpões. Por esse material ficar um longo período 

armazenado faz-se um esforço para que esses resíduos não sejam atingidos pela chuva, uma 

vez que estando molhados ficam inaproveitados, ou seja, perdem a utilidade. 



 

No que se refere a divulgação no interior dos municípios consorciados, pode-se dizer 

que existe um envolvimento importante da Secretaria de Saúde, principalmente por meio do 

Programa Saúde da Família, em decorrência da proximidade entre os agentes comunitários de 

saúde e as famílias. Alguns municípios estabeleceram também convênios com a Emater, para 

obter auxílio em programas de compostagem doméstica nas zonas urbanizadas e em zonas 

rurais. Essas campanhas motivaram diversas ações nos municípios, e iniciaram um processo 

de mudanças e de uma nova mentalidade acerca das questões ambientais bem como da 

própria coleta seletiva, que passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. 

A coleta seletiva é uma alternativa ecologicamente correta, que desvia do destino em 

aterros sanitários ou lixões, resíduos sólidos que podem ser reciclados. Assim, os consórcios 

surgem como a solução para municípios de pequeno porte, para que os problemas com o lixo, 

bem como sua disposição inadequada no meio ambiente, sejam resolvidos de uma maneira 

apropriada a realidade financeira dos mesmos, onde a união faz a força.    

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Precisamos refletir sobre as questões do nosso cotidiano, que embora simples, como a 

questão do lixo, mostram nossa maneira de entender o nosso papel dentro da sociedade, e as 

relações de respeito e de harmonia do ser humano com o meio ambiente e consigo próprio. 

Devemos também perceber que os resíduos sem serventia que jogamos no lixo são a fonte de 

sobrevivência de muitas pessoas. Também é necessário avaliar até que ponto a nossa geração 

tem o direito de se apropriar das reservas e recursos naturais, comprometendo a qualidade de 

vida e até mesmo a possibilidade de sobrevivência de gerações futuras. 

Na medida em que os municípios se juntam em torno de um Consórcio para resolver 

impasses comuns a todos eles, permite ganhos a todos, ou seja, ganhos políticos, ambientais e 

econômicos. Ganhos políticos no sentido que se torna possível unir num mesmo Consórcio 

prefeitos de diversos partidos para solucionar problemas que são comuns a todos, e também 

por romper licitações e contratos, geralmente muito custosos, com empresas de coleta de lixo.  

Ganhos organizacionais no que se refere a redução de custos e otimização da utilização e 

ocupação de espaço destinado aos resíduos sólidos. Ganhos ambientais, uma vez que esse tipo 

de ação, que é focada nos 3R´s – Reaproveitamento, Reutilização e Reciclagem – e a intensa 

sensibilização da população através da educação ambiental, tem o potencial de mudança de 

hábito o que possibilita o aumento da vida útil dos aterros e o acondicionamento adequado 

dos resíduos e dos rejeitos. E ainda ganhos econômicos com ganhos de escala tanto no 



 

investimento coletivo quanto no transporte dos resíduos reciclados. Outro aspecto econômico 

que merece destaque é que parcela dos custos é financiada com a venda dos próprios resíduos 

reciclados vendidos pela Central de triagem. 

Os problemas de coleta seletiva estão ligados à conscientização da população sobre a 

importância da separação do lixo que ela própria gera e à vontade política das administrações 

públicas em resolver os problemas. A coleta seletiva deve ser tratada como uma questão de 

ordem pública e de máxima prioridade, por dizer respeito à saúde e bem-estar não só de uma 

parcela da população, mas de toda a sociedade. 

O Poder Público deve também criar mecanismos de divulgação da coleta seletiva e 

segregação do lixo, inserindo folders nas contas de energia elétrica, ou de água, que chegam a 

todas as casas, e fazer parceria com os meios de comunicação (rádios, jornais e portais 

virtuais) para campanhas de divulgação dos dias da coleta. A Educação Ambiental pode estar 

em qualquer lugar, e deve sim ser disseminada.  

É tarefa do Poder Público assumir efetivamente a coleta seletiva como uma política 

pública, e investir na Educação Ambiental como um processo contínuo e importante para o 

sucesso da implantação da coleta. A partir daí, com a população pronta e preparada com 

campanhas de sensibilização e informação, montar um plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos que efetivamente funcione.  Por isso, para que a coleta seletiva dê certo, deve haver 

um bom planejamento, bem como esclarecimento para a população, com ações concretas da 

maneira adequada de separar o lixo. A Educação Ambiental começa dentro de casa, não só na 

rua, nas escolas etc.  

A conscientização ambiental deve estar sempre presente no dia a dia da população, 

mas para isso é necessário informação, divulgação e acima de tudo vontade política, pois dar 

desculpas, eleger culpados é fácil, mas buscar alternativas, e a melhor maneira de motivar a 

população para separar seu lixo em casa é uma tarefa do Poder Público e uma obrigação dos 

órgãos ambientais municipais envolvidos em todo processo. 

Quando compreendemos que o problema dos resíduos sólidos não se resolve apenas 

com tecnologias, mas que envolve a coleta e tratamento adequado aos mesmos, reconhecemos 

a importância de trabalharmos na conscientização da população para a coleta seletiva de lixo, 

bem como seu gerenciamento. Isso vale tanto para o Poder Público quanto a sociedade civil, 

que tem responsabilidade de construir alternativas que possam melhorar os problemas 

relacionados ao lixo urbano.  

Considera-se como pontos positivos do Consórcio, a possibilidade de realizar o 

planejamento integrado entre os municípios pertencentes ao Consórcio, reduzindo assim 



 

custos operacionais, tornando possível a extinção dos antigos lixões nos municípios, sendo 

que todo o lixo dos consorciados é encaminhado para um único local, que é adequado e segue 

as normas que correspondem ao armazenamento correto dos resíduos sólidos urbanos, sendo 

visível a toda comunidade, que pode a qualquer momento acompanhar o trabalho realizado 

pelo mesmo.  

Outro ponto importante é a conscientização da população que se torna possível através 

de campanhas educacionais, que informam a maneira correta de separar o lixo. O Consórcio 

também proporciona a melhoria das condições ambientais e de saúde pública dos municípios, 

a diminuição da exploração dos recursos naturais e da poluição do solo, água e ar, e ainda 

contribui para a valorização da limpeza pública e para formar uma consciência ecológica.  

Cabe ressaltar que o Consórcio proporciona o resgate social de indivíduos, através da 

inclusão dos catadores, e o seu trabalho tanto na rua quanto na Central de triagem, nesse 

sentido estimula a cidadania, pois a participação popular reforça o espírito comunitário. Os 

fatores que tornam a coleta seletiva e a reciclagem viável convergem todos para a proteção 

ambiental e a sustentabilidade do desenvolvimento, pois se referem a economia de matérias-

primas, a redução da poluição no solo, subsolo, água e ar. Também favorecem a promoção de 

uma forma de desenvolvimento econômico e socialmente sustentável, pois envolve ganhos 

para a sociedade como um todo. 

Portanto os consórcios intermunicipais representam uma forma economicamente 

viável para a prestação de serviços públicos municipais e, ao se articularem com organizações 

da sociedade civil, podem formar uma rede de cooperação e ajuda mútua. Proporcionando 

uma relação participativa em oposição às relações competitivas e isoladas existentes entre os 

municípios. Por outro lado existem pontos negativos a serem elencados que necessitam ser 

solucionados, no que se refere a autossuficiência do Consórcio em relação aos recursos 

financeiros, uma vez que o lixo aterrado precisa ser monitorado constantemente. A falta de 

pagamento de alguns consorciados também é um problema que entrava o bom funcionamento 

do Consórcio, sendo que a falta de comprometimento prejudica.  

As limitações presentes no processo dão conta que a coleta seletiva não está 

funcionando corretamente nos municípios, sendo necessária uma maior conscientização da 

população, da importância de separar corretamente seu lixo em sua fonte geradora. Nesse 

sentido percebe-se que o processo de sensibilização da população para a mudança de estilo de 

habito em separar o lixo doméstico continua sendo um dos fatores com maior dificuldade de 

serem trabalhados no processo de gestão de resíduos sólidos de qualquer município. Outra 



 

dificuldade é a obtenção de recursos no âmbito Estadual e Federal, o que dificulta a 

possibilidade de alguns investimentos e melhorias do Consórcio de um modo geral. 

Nesse contexto, os consórcios municipais voltados a solução da destinação do lixo 

atendem ao princípio consagrado da gestão ambiental - pensar na questão do lixo globalmente 

e agir localmente - com políticas públicas eficientes.  
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