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ATERRO SANITÁRIO REGIONAL- VIABILIDADE E LOCALIZAÇÃO NA REGIÃO DE 
CRUZ ALTA. Tenile Rieger Piovesan, Tenile Riger Piovesan, Andrea Quadrado Mussi (orient.) 
(UNICRUZ). 

A pesquisa tem por objetivo verificar a viabilidade e definir uma localização para um Aterro Sanitário Regional na 
região de Cruz Alta, com abrangência na área do COREDE (Conselho Regional de Desenvolvimento) do Alto Jacuí 
e cidades vizinhas ao mesmo. Por conseguinte, analisar o comportamento da disposição final dos resíduos sólidos 
nos municípios em estudo e ainda verificar a proporção de volume de lixo que é gerada pelos mesmos, e quantos 
habitantes possui, para desta forma, implantar um aterro sanitário municipal e regional frente à terceirização dos 
serviços prestados nestas cidades, bem como determinar os municípios prováveis a comportar um consórcio regional 
de acordo com questões técnicas referentes à logística, questões urbano-ambientais e de articulação política. A 
metodologia que vem sendo empregada parte de revisão bibliográfica, definição dos municípios de estudo, 
aglutinamento de dados e aplicação de questionários que possibilitem dimensionar qual município contempla os 
quesitos base para a efetivação do projeto. De acordo com dados já coletados, a maioria dos municípios da região 
demonstrou interesse no que se refere à implantação de um aterro sanitário regional, porém questões minoritárias, 
mas de relevância, como é o caso do lixo gerado dentro de cada cidade, atrapalham na tomada de decisões com 
relação ao tema debatido pelo trabalho, visto que, nenhum município deseja ter este problema para si próprio, 
tratando logo de se livrar do problema antes que se agrave. Dados obtidos até então, poderão contribuir para a 
formação de um consórcio e incentivar a idealização do projeto. Mas para a realização de fato desta idéia, mais 
políticas públicas devem ser implantadas para incentivar a busca de soluções conjuntas para um mesmo problema 
regional, e com isto obter escala para viabilizar projetos de reciclagem, geração de energia, entre outros, a partir do 
lixo. 
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