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Resumo 

Os municípios de pequeno porte enfrentam problemas com o saneamento e, conseqüentemente, os 

resíduos sólidos urbanos são dispostos inadequadamente, gerando problemas sociais e ambientais. 

Nesse cenário, em que as entidades municipais se deparam com os mesmos problemas, a idéia de 

formação de consórcios começa a ser pensada como uma ferramenta de gestão. Assim, para 

entender os aspectos de um consórcio, objetivou-se realizar um estudo de caso sobre o Consórcio 

Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos – CITRESU, levando em consideração 

a bacia hidrográfica, espacializando a área do Consórcio e os municípios consorciados no mapa do 

Rio Grande do Sul. O CITRESU está localizado na região Noroeste do Rio Grande do Sul, na Bacia 

U30 e tem o objetivo de dar destino final aos resíduos sólidos urbanos dos onze municípios 

participantes.  

 

Abstract 

The small towns have problems with sanitation and hence the solid waste are disposed improperly, 

causing social and environmental problems. In this scenario, in which the municipal authorities are 

facing the same problems, the idea of forming consortia begin to be thought of as a management 

tool. Thus, to understand the aspects of a consortium aimed to conduct a case study on the 

Intermunicipal Consortium of Urban Solid Waste Treatment - CITRESU, taking into account the 

river basin area spatialising Consortium and the municipalities of intercropping on the map The Rio 

Grande do Sul CITRESU is located in northwest of Rio Grande do Sul, U30 Basin and aims to give 

final destination for municipal solid waste of the eleven participating municipalities. 

 

Palavras-chave: gestão municipal; aterro sanitário; bacia hidrográfica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Pelos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2003), constata-se que os 

municípios brasileiros ainda dispõem seus resíduos sólidos de maneira sanitariamente inadequada, 

em lixões a céu aberto. Ainda, pesquisas recentes do IBGE confirmam que essa realidade está 

mudando. Pelos dados tem-se que de 2005 para 2008 a porcentagem de municípios com 

instrumento de política urbana para gestão dos resíduos cresceu de 7,1% para 10,4%. 

Silva (2002) apud Silveira (2008), relata que 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul 

com mais de 50.000 habitantes representavam em 2002, cerca de 60% da carga de resíduos em 

situação regular; e dos municípios com menos de 50.000 habitantes, considerados como de pequeno 
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porte, 50% encontravam-se em situação irregular. Mesmo assim, o autor afirma que a destinação 

dos resíduos sólidos urbanos tem evoluído de forma favorável no estado. 

Para Bidone (2001): “A disposição inadequada de resíduos sólidos pode resultar em 

problemas ambientais relevantes, como a produção de percolados potencialmente tóxicos”. Porém 

se houver um gerenciamento efetivo que promova o tratamento e a disposição final dos resíduos 

sólidos, serão diminuídos os problemas de saúde pública e do meio ambiente. 

A gestão municipal ainda se mostra fortemente marcada pela ausência de planejamento 

sistemático. Isso acontece principalmente nos municípios de pequeno porte onde se encontram 

inúmeros problemas gerados pela falta de organização. Os problemas mais significativos são de 

ordem econômica e a inexistência de profissionais capacitados que somados ao fato da rotatividade 

política administrativa resulta na inexistência de um sistema de gestão que atenda perspectivas 

positivas para o município.  

A gestão de resíduos sólidos para Ferreira (2009, p.12) “é um conjunto de atitudes 

(comportamentos, procedimentos, propósitos) que apresentam como objetivo principal, a 

eliminação dos impactos ambientais negativos, associados à produção e à destinação do lixo”.  

Para Lima (2003), o conceito de gestão de resíduos sólidos urbanos envolve a questão de 

política estratégica para a organização do setor. A gestão acontece juntamente com o gerenciamento 

dos resíduos sólidos que engloba aspectos operacionais e tecnológicos do assunto. 

O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos vai além dos aspectos técnicos de coleta, 

transporte e destino final, esse tem significado enorme para a formulação de soluções e é essencial 

para questão de gestão. 

Sisinno (2000) diz que a principal característica de um sistema de resíduos deve ser a sua 

adequação a realidade local, procurando, dentro de critérios técnicos, potencializar a capacidade dos 

recursos disponíveis. 

As autoridades municipais e a sociedade têm papel importante na gestão dos resíduos sólidos 

urbanos e no seu correto gerenciamento. Os municípios têm a responsabilidade na formulação da 

política de gestão e de conscientizar os cidadãos para o assunto (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000). 

A Lei Estadual n° 9.921 através de seu Art. 3º (RIO GRANDE DO SUL, 1993), descreve que 

os sistemas de gerenciamento dos resíduos sólidos terão como instrumentos básicos planos e 

projetos específicos de coleta, transporte, tratamento, processamento e destinação final a serem 

licenciados pelo órgão ambiental do Estado, tendo como metas a redução da quantidade de resíduos 

gerados e o perfeito controle de possíveis efeitos ambientais. 

Segundo Lima (2003), para um modelo de gestão, são indispensáveis em seu projeto: 

reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando os papéis por eles 
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desempenhados e promovendo a sua articulação; consolidação da base legal necessária e dos 

mecanismos que viabilizem a implementação das leis; mecanismos de financiamento para a auto-

sustentabilidade das estruturas de gestão e do gerenciamento; informação à sociedade, empreendida 

tanto pelo poder público quanto pelos setores produtivos envolvidos, para que haja controle social; e 

sistema de planejamento integrado, orientando a implementação das políticas públicas para o setor. 

Para poder gerenciar o resíduo urbano de maneira correta é essencial que esse gerenciamento 

seja feito de forma integrado, ou seja, deve-se ter consciência que todas as ações e operações 

envolvidas estão interligadas, influenciando umas às outras (D’ALMEIDA e VILHENA, 2000). 

O saneamento é um dos setores mais afetados pela falta de um sistema municipal. Os resíduos 

sólidos urbanos não recebem o tratamento adequado e, geralmente, acabam sendo dispostos 

inadequadamente. Desta forma, os municípios que não tem capacidade financeira e nem dispõem de 

recursos técnicos e pessoas especializadas para a gestão dos resíduos acabam se deparando com 

problemas ambientais e sociais.  

É nesse cenário que, a partir do momento em que as entidades municipais vivenciam os 

mesmos problemas, a idéia inovadora de formação de consórcios para a destinação final de resíduos 

começa a ser pensada como uma solução mais viável.  

Para Jacobi (2006), os consórcios são arranjos intermunicipais e interinstitucionais que 

buscam, em conjunto, resolver problemas comuns. Silveira (2008) diz que na medida em que os 

municípios se deparam com os mesmos problemas, as administrações municipais começam a pensar 

na idéia de formação de arranjos e cooperações para facilitar a resolução das dificuldades. 

Segundo a Lei Federal n° 11.107 (BRASIL, 2005), consórcio intermunicipal é um consórcio 

público com pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação. Os consórcios são 

formados para a realização de objetivos de interesse comum, constituídos como associação pública, 

com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica (SUDERHSA, 2007).  

Assim, para entender melhor como funciona todos os aspectos de formação de um consórcio, 

é importante o estudo individualizado de um consórcio que já está bem estruturado. 

Com isso, objetivou-se realizar um estudo de caso sobre o Consórcio Intermunicipal de 

Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos – CITRESU, levando em consideração a bacia 

hidrográfica a que pertence, espacializando a área abrangida pelo Consórcio e os municípios 

consorciados no mapa do Rio Grande do Sul. 

 

2. METODOLOGIA 

Foi feito um estudo de caso sobre o Consórcio Intermunicipal para Tratamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos – CITRESU, localizado na Região Noroeste do Estado. Nesse estudo, foram 
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investigadas as seguintes questões: formação e estruturação do Consórcio, gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos dos municípios participantes, em relação ao tratamento, beneficiamento e 

destinação final (aterro controlado, tratamento de percolados e gases). Ainda, com o uso do 

programa computacional ArcGis, foi feito o mapeamento da bacia hidrográfica em que o Consórcio 

está inserido e a espacialização da área dos municípios e do aterro. E, também, foi feito um estudo 

das características da bacia hidrográfica (como drenagem, produção de resíduos, etc.).  

O trabalho foi desenvolvido tendo como base as informações da literatura e das legislações 

vigentes no Rio Grande do Sul e no Brasil, pesquisas em órgãos competentes, visitas de campo e 

entrevistas.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Estudo de caso: CITRESU 

O Consórcio Intermunicipal para Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos – CITRESU é um 

consórcio de direito privado entre onze municípios da região Noroeste do Rio Grande do Sul, são 

eles: Tiradentes do Sul, Esperança do Sul, Três Passos, Crissiumal, Humaitá, Bom Progresso, 

Braga, Campo Novo, Sede Nova, São Martinho e São Valério do Sul (Figura 1).  

 

Figura 1 – Mapa dos municípios participantes do CITRESU 

O objetivo do Consórcio é receber e dar destino final adequado aos resíduos sólidos urbanos 

dos onze municípios participantes, sempre visando o beneficiamento, a reutilização e a reciclagem 

dos resíduos.  
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3.2. Formação e estruturação  

O Consórcio foi fundado em 1997 pelos municípios: Três Passos, Sede Nova, Bom Progresso, 

Campo Novo, São Martinho, Braga e Humaitá. As autoridades tiveram como critério de formação 

do consórcio a percepção de que enfrentavam o mesmo problema e de que a união dos municípios 

para o tratamento dos seus resíduos sólidos urbanos seria a maneira mais prática e economicamente 

viável.   

A partir daí que os outros municípios começaram a integrar o Consórcio. Em 2001 Tirandente 

do Sul e Esperança do Sul, em 2002 o município de Braga e em 2007 o município de São Valério 

do Sul. 

A Usina de Tratamento do Consórcio é localizada no Município de Bom Progresso, a cidade 

foi escolhida considerando a localização central em relação as outras cidades participantes do 

consórcio. A Usina tem 10 hectares de área e é onde localiza-se a parte administrativa do Consórcio 

e é, também, aonde os resíduos são recebidos e destinados à reciclagem, à compostagem ou ao 

aterro.  

O Consórcio é formado por um presidente e um vice-presidente que são escolhidos por 

votação por intermédio de assembléias e ficam no poder por dois anos. O presidente em vigor é o 

prefeito da cidade de Bom Progresso Armindo David Heinle.  

As decisões sobre os diversos assuntos que diz respeito ao Consórcio são tomadas em 

assembléias que acontecem uma vez por mês e participam os prefeitos das onze cidades 

consorciadas.  

Quando é necessário decidir sobre um determinado assunto fora do período das assembléias, o 

presidente ou o coordenador da Usina de Tratamento é quem tem o poder de decisão. O 

Coordenador da Usina é Nilton Moreira. 

Os municípios consorciados têm pretensões de mudar o Consórcio de direito privado para 

direito público, pois com isso poderão ter participações de verbas e programas do Governo 

Estadual. Almejam, também, que o consórcio se estenda para a área da saúde, além do objetivo 

principal de tratamento de resíduos sólidos urbanos. Há também projetos para a construção de 

outros tanques de contenção dos percolados e para o reflorestamento de todo o entorno da Usina. 

 

3.3. Gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos  

Em cada município consorciado, é feita a coleta seletiva dos resíduos sólidos (e essa coleta é 

de inteira responsabilidade apenas do município). A coleta seletiva é feita estipulando dias 

alternados para a coleta do resíduo seco (plásticos, papéis, latas, sucatas de ferro, vidro, embalagens 
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longa vida, isopor, etc.) e do resíduo orgânico (restos de alimentos, papel higiênico, fraldas 

descartáveis, absorventes, folhas de árvores, etc.).  

Para a coleta seletiva ser efetiva é preciso que a população separe o resíduo seco do orgânico e 

para certificação de que isso ocorra, os municípios fazem campanhas de educação ambiental nas 

escolas e creches e distribuem folders explicativos para a comunidade. 

Após a coleta, os resíduos são transportados até a Usina de Tratamento, em Bom Progresso. 

Na Usina, depois de serem pesados, são tratados separadamente os resíduos secos dos resíduos 

orgânicos.  

O resíduo orgânico é destinado à compostagem, provido de um sistema de drenagem, tanto 

para as águas pluviais como para os lixiviados. Os resíduos são dispostos em pilhas e ficam por um 

período de 120 dias, aproximadamente, que é o tempo para acontecer a degradação bioquímica. Para 

maior eficiência do tratamento, os resíduos recebem aeração pelo reviramento com trator. Após os 

120 dias, os resíduos são peneirados e resultam em um composto orgânico que é doado para 

aproveitamento agrícola ou é utilizado nas praças e/ou jardins dos municípios consorciados. O que 

não for aproveitado no composto orgânico, tem como destino final o aterro controlado. 

O resíduo seco é destinado à triagem, onde é feita a separação dos materiais reciclados dos 

não-reciclados. Os resíduos reciclados são destinados à recicladores que vão até a usina para 

recolher o material. Já os resíduos não reciclados são destinados a um aterro controlado. 

O aterro controlado é disposto em valas com área de 2500m² e volume de aproximadamente 

3000m³. O aterro é revestido por uma geomembrana sintética, sem cobertura diária, porém no final 

da vida útil, o aterro é coberto pela mesma membrana. O aterro possui sistema de drenagem de 

gases, através de tubulações que liberam os gases para a atmosfera e, também, drenagem de 

percolados que são direcionados a um tanque de contenção (figura 2). A vida útil de cada trincheira 

é de 5 anos.  

      

Figura 2 – Aterro Controlado com sistema de controle de gases e tanque de contenção dos 

percolados. 
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O sistema de tratamento de efluentes, o tanque de contenção, é distante da nascente do Rio 

Erval Novo em aproximadamente 200m. Por estar distante não há a hipótese de lançar os efluentes 

no córrego. O líquido fica retido no tanque por um período de 2 meses e depois é recirculado até as 

pilhas de compostagem. 

A estimativa diária de recebimento de resíduos é em torno de 45 toneladas. A composição 

gravimétrica não foi fornecida pelo coordenador da Usina. Mas, segundo Silveira (2006), a 

caracterização gravimétrica foi feita apenas no ano de formação do consórcio e em 2002, conforme 

a figura 3.   

 

Figura 3 – Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos dos municípios consorciados do 

CITRESU, 2002. 

Fonte: Silveira (2006). 

 

3.4. Delimitação da Bacia Hidrográfica 

Os municípios participantes do Consórcio Intermunicipal para Tratamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos – CITRESU estão localizados na bacia hidrográfica U30 referente aos Rios Turvo, 

Santa Rosa e Santo Cristo. Essa Sub-Bacia pertencente à Grande Região Hidrográfica do Rio 

Uruguai o qual faz divisa do território brasileiro com a Argentina.  

De acordo com a FEPAM (2004, p.17) a Bacia hidrográfica U30 é composta por cerca de 120 

cursos d’água que drenam diretamente ao Rio Uruguai. Desses rios, os que banham as sedes dos 

territórios dos municípios consorciados são os Rios Turvo, o Lajeado Grande e Buricá. Sendo que o 

principal é o Rio Turvo, pois é o principal afluente dos municípios consorciados do CITRESU e é o 

rio que banha o município de Bom Progresso – local de destinação dos resíduos do CITRESU 

(Figura 4). 
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Figura 4 – Mapa do Rio Grande do Sul e dos municípios consorciados, delimitação da bacia 

hidrográfica e foto do aterro do CITRESU. 

Na bacia hidrográfica U30, 65% dos resíduos produzidos são coletados e destinados à aterros 

controlados, à aterros sanitários, à reciclagem, à compostagem ou em recuperação de áreas 

degradadas (FEPAM, 2004).  

A sede operacional do CITRESU, onde está localizado o aterro, situa-se em uma área que 

possui o lençol freático a mais de dois metros de profundidade, e dista a mais de 200m de uma das 

nascentes do Rio Lajeado Erval-Novo.  

A situação atual da qualidade das águas superficiais da Bacia U30 é preocupante no que diz 

respeito aos parâmetros relativos ao Oxigênio Dissolvido e aos Coliformes Fecais. É a única Bacia 

Hidrográfica do Interior do Estado que apresenta as condições de baixa qualidade das águas em 

termos de Índice de Qualidade da Água (ruim ou muito ruim). 

 

4. CONCLUSÃO 

O Consórcio Intermunicipal para Tratamento de Resíduos Sólidos – CITRESU está localizado 

na região Noroeste do Rio Grande do Sul e reúne os municípios de Tiradentes do Sul, Esperança do 

Sul, Três Passos, Crissiumal, Humaitá, Bom Progresso, Braga, Campo Novo, Sede Nova, São 

Martinho e São Valério do Sul. O objetivo do Consórcio é receber e dar destino final adequado aos 

resíduos sólidos urbanos dos onze municípios participantes, sempre visando o beneficiamento, a 

reutilização e a reciclagem dos resíduos.  
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Os municípios consorciados do CITRESU estão localizados na Bacia U30 referente aos Rios 

Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo. Historicamente, a bacia hidrográfica é marcada pela destinação 

inadequada dos resíduos, que acabou comprometendo a qualidade dos recursos hídricos. 

Atualmente, a maioria dos resíduos gerados são coletados e destinados principalmente em aterros. 
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