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RESUMO 

 

NASCIMENTO, A. B. F. M. Relações de Cooperação em Consórcios Públicos de 
Regiões Metropolitanas: análises do CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife, 
2012. 171f. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Administração, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 
 
Com a descentralização ocorrida no Brasil após a Constituição de 1988, os 
municípios se elevaram ao patamar de entes federados. Esse fenômeno, que ficou 
conhecido por “municipalismo”, também trouxe alguns efeitos perversos como a 
baixa capacidade financeira, econômica e política desses entes. Diante dessa 
realidade os municípios buscaram em modelos de caráter colaborativo para 
solucionar problemas de políticas públicas ultrarregionais, um desses modelos são 
os Consórcios Públicos. Caracterizados como a organização entre entes federados 
que visem à solução implementação de políticas públicas que sozinhos eles não 
conseguiriam, ou despenderiam grandes recursos para tal. Essa realidade dos 
municípios tem um agravante quando se observa a situação nas Regiões 
Metropolitanas (RMs). Isso porque as RMs possuem um histórico processo de 
formação que não incentiva a cooperação, já que foram criadas de cima para baixo 
durante o regime militar. Além disso, os municípios metropolitanos têm significativas 
assimetrias de poder, visão localista, rigidez de receitas vinculadas, diferentes 
cenários de conurbação, dificuldade de padronização dos conceitos, dentre outros 
que contribuem para a visão de baixa cooperação dessas áreas metropolitanas. 
Assim, a problemática desse trabalho está na presença de arranjos colaborativos, 
como os Consórcios Públicos, em Regiões Metropolitanas, que são vistas como 
áreas de baixa cooperação. Para elucidar essa pesquisa, utilizou-se para análises 
os casos do CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife/PE, por serem 
aparentemente antagônicos, mas com alguns pontos de semelhança. Os casos têm 
como fundamentação a Teoria dos Recursos Comuns, que estabelece a 
possibilidade de ação coletiva através da iniciativa dos indivíduos. Essa teoria tem 
como metodologia de análise o quadro IAD Framework, que propõe sua análise a 
partir de três eixos: variáveis externas, arena de ação e resultados alcançados. A 
natureza do método dessa pesquisa foi classificada como exploratória e descritiva. 
Para a etapa de análise dos dados, utilizou-se o método de análise documental e de 
conteúdo, além da separação dos casos de acordo com suas especificidades. Ao fim 
da pesquisa, observou-se que o CONDIAM/PB foi uma estratégia do Governo 
Municipal de João Pessoa para atrair recursos junto ao Governo Federal com o 
propósito de construir um aterro sanitário, e com o passar dos anos a ideologia de 
cooperação foi deixada de lado, prevalecendo a visão localista dos municípios. No 
caso do Consórcio Grande Recife/PE, os membros atuam com certo grau de 
cooperação, sobretudo pelo aspecto colaborativo da região, entretanto, ainda 
prevalece com maior força o poder do Estado de Pernambuco nas decisões e nos 
caminhos do consórcio. Assim, conclui-se que, os Consórcios Públicos analisados 
são uma experiência de arranjo colaborativo, a partir da iniciativa dos membros, 
como diz a teoria dos recursos comuns, mas ainda não se firmaram efetivamente 
como uma prática de ação coletiva que supere os dilemas enfrentados pelas 
Regiões Metropolitanas. 
 
Palavras-Chave: Consórcios Públicos. Regiões Metropolitanas. Cooperação. 
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ABSTRACT 
 

NASCIMENTO, A. B. F. M. Relações de Cooperação em Consórcios Públicos de 
Regiões Metropolitanas: análises do CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife, 
2012. 171f. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Administração, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2012. 
 
With the disorganized decentralization occurred in Brazil after the 1988 Constitution, 
municipalities have risen to the level of federal entities. This phenomenon became 
known as "municipalism" also brought some negative effects such as low  capacity 
financial, economic and political of these entities. In the face of this reality , the 
municipalities sought in models of collaborative features to address public policy 
issues ultrarregionais, one of these models are the Public Consortia. Characterized 
as the organization of all federal entities that aim to solve public policy 
implementation alone that they could not, or spend great resources for such. This 
reality of the municipalities have an aggravating factor when looking at the situation 
in Metropolitan Regions (MRs). This is because the RMs has a historical process of 
formation that does not encourage cooperation, since that were created top-down 
during the military regime. Furthermore, the metropolitan municipalities have 
significant power asymmetries, localist vision, rigidity earmarked revenues, different 
scenarios conurbation, difficulty standardization of concepts and others that 
contribute to the vision of low cooperation of these metropolitan areas. Thus, the 
problem of this work is in the presence of collaborative arrangements, such as the 
Public Consortia in metropolitan areas, which are seen as areas of low cooperation. 
To elucidate this research was used for analysis the cases of CONDIAM/PB and 
Consórcio Grande Recife/PE, because they are apparently antagonistic, but with 
some points of similarity. The cases has as foundation the Theory of Common 
Resources, which provides the possibility of collective action through the initiative of 
individuals. This theory has as its methodology for analyzing the picture IAD 
Framework, which proposes its analysis based on three axes: external variables, the 
arena of action and results. The nature of the method of this research was classified 
as exploratory and descriptive. For the stage of date analysis, was used the method 
of document analysis and content, Further than of separation of the cases according 
to theur especificities. At the end of the study, noted that the CONDIAM/PB was a 
strategy of municipal government of Joao Pessoa to attract funds from the Federal 
Government for the purpose of to build a landfill, and over the years the ideology of 
cooperation was left aside, the prevailing view localist municipalities. In the case of 
Consórcio Grande Recife/PE, members act with some degree of cooperation, 
especially the collaborative aspect of the region, however, still prevails with greater 
strength the power of the state of Pernambuco in the decisions and paths of the 
consortium. Thus, was conclude that the Public Consortia analyzed are an 
experience of collaborative arrangement, from the initiative of members, as the 
theory of common resources says, but has not actually signed as a practice of 
collective action to overcome the dilemmas faced by metropolitan areas. 
 
Keywords: Public Consortia. Metropolitan Areas. Cooperation. 
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INTRODUÇÃO 

Após um breve período de democracia (1945-1964), reinicia-se o governo 

ditatorial no Brasil com a Ditadura Militar (1964-1985). Nesse período, os estados 

subnacionais têm as eleições suspensas e seus representantes substituídos por 

interventores. Uma das principais realizações nesse período ditatorial, no tocante às 

relações intergovernamentais, foi a criação das primeiras Regiões Metropolitanas1. 

Em 1988, o Brasil marca, com a nova Constituição Federal, seu retorno à 

democracia. E nesse momento uma das peculiaridades do sistema federal brasileiro 

foi a inclusão dos municípios como entes federados, juntamente com Estados 

subnacionais e União. Os municípios são levados a esse patamar com a 

prerrogativa constitucional de legitimar a sua autonomia, para tanto são direcionadas 

a eles receitas fiscais específicas, bem como novas atribuições de políticas públicas.  

Nesse período, ocorre a descentralização das atividades antes centradas no 

Governo Federal e então repassadas aos municípios e Estados federados, que 

somada às características intrínsecas do federalismo brasileiro gera um fenômeno 

chamado ‘municipalismo’. Este se caracteriza por aumentar a receita dos municípios 

e sobrecarregá-lo de demandas de políticas públicas. Isso acarreta deficiências na 

prestação do serviço público, pois apesar do aumento de receita, os municípios se 

mostram frágeis financeiramente, sucateados administrativamente e insulados. 

Logo, algumas iniciativas de acordos bilaterais são utilizadas pelos municípios 

como forma de superar suas deficiências e conseguir atender às demandas locais. 

No bojo dessas iniciativas, uma das escolhas são os Consórcios Públicos, pois com 

mais demandas e menos receitas, os municípios vislumbraram nos Consórcios 

Públicos uma possibilidade de garantir melhores serviços, reduzir custos, captar 

mais recursos e ganhar notoriedade pública. 

Consórcios Públicos são instituições de direito público, ou privado, pelos 

quais os atores políticos da esfera municipal, estadual ou federal (limítrofes ou não), 

decidem cooperar entre si para solucionar problemas de comum interesse e em 

áreas específicas, com o objetivo de atender às demandas locais. E o que leva os 

municípios a se consorciarem é a possibilidade de atender demandas locais que, se 

fossem atuar sozinhos, ou não conseguiriam ou despenderiam mais gastos com 

                                                           
1
 Este assunto será aprofundado na seção 5 (cinco). 
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tempo e energia (VAZ, 1997; ABRÚCIO e SOARES, 2001; CRUZ, 2002; CUNHA, 

2004; e CALDAS, 2007). 

Além de contribuir, ainda que minimamente, para o fortalecimento do 

federalismo, os consórcios têm apresentado vantagens internas para os entes 

consorciados. Para Vaz (1997), são cinco as principais vantagens para os entes que 

se consorciam: maior capacidade de realização do governo; aumento da eficiência 

na aplicação de recursos; condições de realizar ações inacessíveis a um único 

município; aumento do poder de articulação; e maior publicidade das decisões 

públicas. 

As áreas de atuação dos consórcios podem variar em diversos temas: 

desenvolvimento urbano, emprego e renda, turismo, cultura, saúde, meio ambiente, 

educação e habitação. Dentre esses, o que mais se destaca são os consórcios de 

saúde, chegando a ter mais de 3.813 consórcios dessa natureza (IBGE, 2009). 

Os Consórcios Públicos atravessaram um longo caminho até sua legitimação 

em 2005, quando surge a Lei 11.107/05 e o Decreto Normativo nº 6.017/2007 que 

regulam a Lei dos Consórcios. Antes dessa lei, os consórcios eram meros pactos 

administrativos de acordo colaborativos, portanto, a leitura era de que eles não 

precisavam de natureza jurídica, isso por não serem tratados como uma instituição. 

Dentre as contribuições da Lei dos Consórcios, estão: a definição da natureza 

jurídica, ampliação para a participação de outros entes federados; normatização do 

funcionamento, vinculação com a responsabilidade fiscal, e outras. E por prever em 

lei que as ações sejam compartilhadas, e com responsabilidades e direitos 

coletivamente construídos, presume-se que os consórcios públicos são práticas de 

ação coletiva. 

Nas palavras de Best (2011, p.27-28):  

 
(...) apesar de proporcionar um arcabouço jurídico e institucional mais 
robusto aos arranjos cooperativos, são poucos os consórcios estabelecidos 
no âmbito da lei e poucos os consórcios intermunicipais que se adequaram 
à nova legislação. 

 

Assim, os Consórcios Públicos funcionam como uma saída, dentre outras, 

para superar alguns dilemas do municipalismo. Dilemas esses que se observam 

também nas Regiões Metropolitanas (RMs), os quais se somam às peculiaridades 

típicas dessas áreas.  
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Entende-se de imediato que o conceito de ‘região’ traz, não só a ideia de ser 

um mero reflexo das características de um espaço físico, político, econômico ou 

social, mas também a de ser um local que admite a interação de atores em uma 

dimensão territorial de desenvolvimento. Essa abordagem defende o conceito de 

que ‘região’ representa “uma trama de relações com raízes históricas, configurações 

políticas e identidades” (ABRAMOVAY, 1998, p.7).  

Ainda segundo Abramovay (1998, p.3), nas regiões “o fenômeno da 

proximidade social” proporciona uma “coordenação entre os atores capaz de 

valorizar o conjunto do ambiente em que atuam e, portanto, de convertê-lo em base 

para empreendimentos inovadores”. Assim, a “proximidade social” – enquanto 

fenômeno intrínseco às regiões – enseja “a montagem de redes, das convenções, 

em suma, das instituições que permitem ações cooperativas capazes de enriquecer 

o tecido social de uma localidade.” 

Segundo Freitas (2009), o processo de metropolização ocorre a partir da 

polarização de uma dessas regiões em torno de uma cidade, em suas dimensões 

físicas e populacionais, caracterizadas por alta densidade demográfica e alta taxa de 

urbanização. Essa cidade núcleo é também chamada de ‘metrópole’ e em torno dela 

há uma série de outras cidades sob sua direta influência, com grande 

interdependência econômica e movimento pendular da população. Tais áreas são, 

portanto, chamadas de Regiões Metropolitanas. 

Os espaços urbanos de João Pessoa/PB e Recife/PE são denominados em 

lei complementar como “Área Metropolitana” e “Região Metropolitana”, 

respectivamente. Entretanto, o Observatório das Metrópoles (2009, p.13), classificou 

esses espaços urbanos em categorias, segundo suas características intrínsecas. 

Para fins de padronização de conceitos, foram considerados os critérios de 

integração entre os municípios, concentração das atividades na cidade pólo e 

condição social.  

Assim, o espaço urbano de João Pessoa/PB é classificado na categoria 052, 

portanto, como “não metropolitano”, pois a região possui alta concentração das 

atividades na cidade núcleo (75% das atividades acontecem em João Pessoa/PB), 

além disso, possui um baixo volume populacional, baixa densidade demográfica e 

baixa conurbação, portanto, sendo considerado como aglomeração urbana.  

                                                           
2
 Em uma classificação que vai de 01 (mais metropolitano) a 06 (menos metropolitano). 



17 
 

Já o espaço urbano de Recife/PE foi incluído na categoria 03, no grupo dos 

espaços “metropolitanos”, pois a concentração das atividades na cidade núcleo é 

menor, o que significa que há participação mais ampla de outros municípios além do 

polo, e mais, é uma região com alto volume populacional, alta densidade 

demográfica, alto poder econômico em mais de um município e alta conurbação, 

portanto, sendo considerada Região Metropolitana do Recife – RMR 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2009). 

Um dos principais dilemas das RMs é a dificuldade de cooperação 

intergovernamental, que tem como causas, segundo Garson (2009): as 

características do processo centralizado e autoritário de criação (ainda no regime 

militar); descentralização desgovernada (pós-constituição de 1988) e agravamento 

dos problemas locais; universalismo de tratamento dos municípios, no qual o 

governo não considera as especificidades locais e desconhece as suas 

necessidades prioritárias; enfraquecimento do papel do Estado, que poderia atuar 

como coordenador das políticas e ações metropolitanas; rígida vinculação entre 

receita e gasto público, oferecendo pouca flexibilidade para alocação de recursos 

em novas áreas; e falta de investimentos direcionados, especificamente, para as 

Regiões Metropolitanas. E ainda, a assimetria de poder entre os municípios que 

gera certa polarização de receitas, serviços e políticas públicas nas capitais ou 

cidades-núcleo dessas regiões.  

Portanto, devido a esses problemas, somados às características históricas 

dessas regiões, elas não conseguiram desenvolver instituições com força suficiente 

para gerar integração entre os atores. As instâncias deliberativas previstas em lei 

exercem baixo poder de ação, o que acaba configurando a maioria das Regiões 

Metropolitanas como áreas de baixas relações de cooperação.  

E nesse contexto, os consórcios públicos são criados para aproximar os 

municípios em torno de uma política pública em comum. O resultado disso é que os 

consórcios passam a ser apenas uma forma facilitadora de operacionalizar 

determinada política pública, mas sem criar efetivamente um cenário de cooperação 

a ponto de solucionar o dilema das RMs. 

Apesar de ser um ambiente de baixa cooperação, observa-se a presença de 

manifestações de cooperação nas RMs, como arranjos produtivos locais e 

consórcios públicos. Mas, até que ponto os consórcios públicos podem se configurar 
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como um arranjo de ação coletiva, e, portanto, contribuir para a superação dos 

dilemas de cooperação e coesão nas Regiões Metropolitanas? 

Nesse trabalho, especificamente, foram analisados os casos dos consórcios: 

CONDIAM/PB (Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal da Aglomeração 

Metropolitana de João Pessoa) e Consórcio Grande Recife (Consórcio de 

Transportes da Região Metropolitana do Recife/PE – CTM). 

O CONDIAM/PB foi formado em 2002 com a prerrogativa máxima de 

desenvolver de maneira autossustentável a Aglomeração Metropolitana de João 

Pessoa, só no ano seguinte, 2003, foi criada pela LC nº59 a Aglomeração 

Metropolitana de João Pessoa – AMJP. Os municípios de Bayeux, Cabedelo, 

Conde, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Santa Rita e liderados, principalmente, por 

João Pessoa, compuseram o consórcio, o que teve como principal ação a 

destinação de resíduos sólidos através da construção do aterro sanitário na zona 

rural de João Pessoa/PB. Entretanto, nem todos os membros do consórcio usufruem 

do benefício coletivo, mas todos contribuem com 0,3% do FPM. 

Trata-se, então, de uma região polarizada pela capital, mas que envolve a 

participação de mais seis municípios circunvizinhos, os quais, através do consórcio, 

decidem cooperar em prol de um benefício coletivo. Entretanto, a RM de João 

Pessoa não se exime de ser uma área de baixa cooperação, com frágeis instituições 

metropolitanas e pouca coesão regional. 

No caso do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife/PE, 

cujo nome de fantasia é Consórcio Grande Recife, trata-se de um consórcio criado 

em 2008 com o objetivo de gerir plenamente o Sistema de Transportes Públicos de 

Passageiros da Região Metropolitana de Recife/PE. O Consórcio Grande Recife 

tornou-se o primeiro consórcio de transporte público em acordo com a Lei dos 

Consórcios/2005, destacando-se também por almejar a adesão de todos os 

municípios metropolitanos ao arranjo. Atualmente, são membros do Consórcio 

Grande Recife apenas o Governo de Pernambuco, a Prefeitura de Recife/PE e a 

Prefeitura de Olinda/PE, porém todos os municípios da RMR assinaram o Protocolo 

de Intenções do consórcio, portanto, há expectativas de os outros municípios 

aderirem ao consórcio à medida que esses se adequem às exigências técnicas. 

O Consórcio Grande Recife foi criado a partir de três pontos, segundo Best 

(2009): a entrada de um prefeito de Recife/PE, que tinha o objetivo de municipalizar 

o sistema de transportes públicos; a pressão por parte do Governo Federal em 
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estadualizar o sistema de metrô; e, o objetivo do Governo de Pernambuco e da 

Prefeitura de Recife/PE de combaterem o transporte clandestino. 

Portanto, considerando o contexto de baixa cooperação das Regiões 

Metropolitanas, pergunta-se: A partir da influência de elementos institucionais, 

como se configuram as relações de cooperação nos Consórcios Públicos do 

CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife, em suas respectivas delimitações 

metropolitanas? 

Para analisar esses dois casos, essa pesquisa lança os seguintes 

questionamentos: até que ponto há cooperação entre atores nos Consórcios 

Públicos, mesmo em áreas de baixa cooperação, como nas Regiões 

Metropolitanas? Os consórcios podem ser uma saída para a coesão metropolitana, 

e, portanto, para a ação coletiva nessas áreas? Que peculiaridades de certas 

políticas facilitam ou dificultam a cooperação nos consórcios? Que variáveis 

externas influenciam a cooperação nos consórcios? Como as regras e normas do 

consórcio influenciam as relações de cooperação nos consórcios? Quais as 

semelhanças e diferenças entre os elementos que influenciam a cooperação nos 

consórcios do CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife? 

Assim, o objetivo dessa pesquisa é compreender, a partir das 

instituições e dos atores, as relações de cooperação nos Consórcios Públicos 

do CONDIAM/PB (Aglomeração Metropolitana de João Pessoa) e Consórcio 

Grande Recife (Região Metropolitana de Recife). 

A abordagem de Elinor Ostrom dos Common Pool Resources (CPRs), propõe 

que as instituições influenciam a ação dos atores – eles [atores] também moldam ou 

criam suas próprias instituições – através de atributos locais, quais sejam: físicos, 

culturais e/ou regulamentares, e o fazem por iniciativas próprias, de forma interativa 

gerando resultados e benefícios para toda a coletividade.  

Sendo assim, destacam-se como etapas para se atingir o objetivo geral, os 

seguintes objetivos específicos: a) Elencar os principais atores interventores nos 

Consórcios Públicos em estudo; b) Mapear, com o uso do quadro IAD framework, a 

influência dos aspectos institucionais sob os atores, bem como a dinâmica de 

interação e cooperação desses em seus respectivos contextos metropolitanos; c) 

Relacionar os elementos institucionais que afetam as relações de cooperação entre 

os atores com os pressupostos da Teoria dos Common Pool Resources; e d) 

Relacionar as semelhanças e diferenças entre os dois casos analisados. 
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Dessa forma, essa pesquisa encontra relevância teórica e empírica. A 

justificativa teórica é contribuir para o debate sobre as Regiões Metropolitanas e 

suas relações intergovernamentais, sobretudo no contexto intra-metropolitano. A 

contribuição empírica reside no fato de analisar duas experiências em Regiões 

Metropolitanas similares3, até certo ponto, porém, atuando em setores diferentes, 

com desafios peculiares e em diferentes contextos de formação. Ainda assim, 

utilizando de uma mesma estratégia, (os consórcios públicos), para resolver seus 

problemas locais. Por fim, essa pesquisa foi capaz de entender como experiências 

de cooperação em diferentes realidades metropolitanas são influenciadas por suas 

instituições. 

A dissertação está estruturada na sequência: delineamento e fundamentação 

do modelo teórico, destacando a discussão sobre a literatura de ação coletiva; 

abordagem metodológica, com a definição da natureza desta pesquisa, bem como a 

classificação das categorias analíticas; estudo explanatório sobre os Consórcios 

Públicos e Regiões Metropolitanas, descrevendo os principais dados coletados pela 

pesquisa; Considerações de semelhança e diferença entre os casos analisados; e 

Conclusões. 

 

 

                                                           
3
 Isso porque se trata de duas Regiões Metropolitanas com arcabouço legal e normativo similares, porém com 

diferentes dimensões, graus de interações, cenários políticos, economias e outros. 
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1 DELINEAMENTO E FUNDAMENTAÇÃO DO MODELO TEÓRICO 

 

1.1  Teoria dos Common Pool Resources (CPRs) e  
 Ferramenta IAD Framework 

Como a fundamentação teórica dessa pesquisa é relacionada à influência das 

instituições no comportamento de cooperação dos atores em consórcios públicos, 

seguirão aqui os principais postulados sobre teorias de ação coletiva, destacando a 

teoria dos Common Pool Resources (CPRs), de Elinor Ostrom. 

Para postular a teoria dos CPRs, Ostrom (1990) refutou três outras 

abordagens imbricadas sobre os dilemas da ação coletiva, tais como: “Tragédia dos 

Comuns”, proposto por Garrett Hardin em 1965; “Dilema dos Prisioneiros”, 

amplamente pesquisado pela Teoria dos Jogos; e “Dilema da Ação Coletiva”,  

principal expoente: Mancur Olson em 1967. 

Além das críticas pontuais a cada uma dessas abordagens, Ostrom as refuta, 

principalmente, por não considerá-las como único caminho para se chegar à ação 

coletiva. Vale ressaltar que a teoria dos CPRs não exclui completamente as outras 

abordagens, apenas sugere uma forma alternativa de se alcançar a ação coletiva – 

suas pesquisas foram aplicadas em casos de manejo de recursos naturais 

(OSTROM, 1990). 

O que Ostrom propõe, basicamente, é que não somente o Estado ou o 

mercado são únicas vias para haver ação coletiva. Mas, também, a própria iniciativa 

e interação dos atores pode ser um caminho para a cooperação, ela desenvolve 

ainda uma ferramenta para comprovar sua teoria, a qual chama de Institutional 

Analysis Development (IAD) Framework. Com isso, ela tenta mostrar não só a 

influência das instituições no comportamento dos atores, como também a arena de 

decisões, a interação entre eles e os resultados alcançados. 

Portanto, essa pesquisa buscou relacionar tanto a influência das instituições 

no comportamento de cooperação dos atores dos consórcios públicos quanto os 

padrões de interação para constituir as demais características estruturais do arranjo. 

Aqui se delineia outra hipótese: os Consórcios Públicos brasileiros são arranjos 

cooperativos governamentais “gerenciados” por agentes públicos, todavia, não se 

trata de uma ação do Estado regulando a ação coletiva4. Isso porque, apesar de 

                                                           
4
 Salvo os casos onde o Estado é um dos membros do Consórcio. 



22 
 

existirem mecanismos legais sobre o seu funcionamento, os atores criam suas 

próprias regras e normas de gerenciamento. Além disso, os consórcios são de 

formação e adesão voluntária, ou seja, os atores têm autonomia para criar seu 

sistema normativo, mas são facultados a entrar ou a sair do consórcio.  

A confirmação de tal hipótese justifica a utilização da ferramenta IAD 

Framework e os postulados do Common Pool Resources, também, em arranjos 

colaborativos governamentais – tais quais os Consórcios Públicos. Para melhor 

compreender o desenho teórico até aqui delineado, segue-se o detalhamento das 

abordagens sobre ação coletiva. 

 

1.1.1 Teorias de Ação Coletiva 

Primeiramente, registra-se aqui que “ação coletiva” possui um conceito que 

vem desde os movimentos sociais até as relações de governança5. A literatura que 

advém das Ciências Sociais, com os movimentos sociais, trata a ação coletiva além 

de questões fisiológicas e individuais dos atores. Para Haguette (2005 apud MELO 

JÚNIOR, 2007): 

 
(...) o ator individual percebe as ações e atos de outros e se identifica com 
elas e a partir disso, constrói suas respostas vinculadas aquele determinado 
grupo. (...) para que ocorra o processo de cooperação entre as pessoas, de 
fato, seria preciso observar dois pontos cruciais: a) compreender as formas 
de ação do outro; b) conseguir acomodar o comportamento pessoal de 
acordo com os interesses coletivos. 

 

 
Essa postura se estende e se assemelha aos comportamentos de cooperação 

na governança. A questão é que os interesses devem ser não só individuais, como 

também de um grupo representado, como a população no caso de uma prefeitura ou 

governo estadual. 

Na tese de Hardin (1965 apud OSTROM, 1990), ele demonstra, diante de 

uma “pastagem aberta a todos”, como cada pastor segue uma lógica de benefício 

individual de externalização de custos e internalização de benefícios que, no âmbito 

do usufruto coletivo, conduz tragicamente ao esgotamento do recurso comum 

(LAURIOLA, 2009). Ou seja, na busca por maximizar seus benefícios individuais, se 

todos os atores agirem assim consumiriam demasiadamente os recursos disponíveis 

a ponto de findá-los. 

                                                           
5
 Para melhor compreender o conceito de Governança, ver (Diniz, 1995; Santos, 1997; Garson, 2009). 
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Diferentemente desse pensamento e em uma conceituação metafórica, 

Ostrom e Moran (2009) dizem que a “tragédia dos bens comuns” se assemelharia 

mais a uma “tragicomédia dos bens comuns”, pois é inconcebível que uma 

população (exceto casos extremos de superpopulação) consuma quaisquer bens 

comuns sem considerar regras, decisões e comportamentos dos atores que se 

relacionam e compartilham recursos. 

A proposta de Hardin (1965 apud OSTROM, 1990) para a solução do dilema 

da “tragédia dos bens comuns” é a privatização6, ou estatização, dos recursos, que é 

criticado por Ostrom e Moran (2009). Esses defendem que várias teses de Hardin 

são repetidamente negadas pelos estudiosos dos bens comuns, tais como: existir o 

livre acesso aos bens comuns, haver comunicação limitada, condição predominante 

dos usuários agirem sempre em free riding, ou seja, comportamento sempre egoísta 

quanto ao usufruto do bem comum. 

Outra proposta para entender as dificuldades da ação coletiva é o “dilema dos 

prisioneiros”. Trata-se da premissa que reforça a racionalidade individual dos 

comportamentos de não cooperação: diante de um cenário onde a escolha está 

entre trair ou cooperar, em contextos de ausência de comunicação, o prisioneiro 

racional só pode trair, mesmo que a melhor escolha coletiva fosse de cooperar.  

Esse modelo é criticado pelas hipóteses de “jogo de rodada única” e ausência 

de comunicação, além de fundamentar suas previsões em cenários 

demasiadamente simplistas e irreais. A realidade engloba os fatores históricos, erros 

naturais durante o processo de aprendizado e interação dos atores; e é nessa 

interação que os atores definem suas regras, mecanismos de fiscalização e controle 

de cumprimento e sanções para infratores (OSTROM, 1990).  

E, por último, o “dilema da ação coletiva” postulado por Mancur Olson em 

1965. Para Olson (1999, p.19) a função e característica elementar de toda 

organização é “sua faculdade de promover interesses comuns de grupos de 

indivíduos.” Logo, para se alcançar a ação coletiva é importante analisar as 

diferentes particularidades dos indivíduos. 

Em sua teoria, Olson (1999, p.14) chamou de “bens públicos’, aqueles bens 

que, uma vez alcançados por uma ou várias pessoas do grupo, não podem ser 

negados ou retirados dos demais membros do grupo.” Assim, o autor observou o 

                                                           
6
 Esta escolha foi a mais praticada, devido à evolução das ideias de eficiência com a solução de mercado, 

fundadas no direito de propriedade privada e em ausência de custos de transação. 
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seguinte problema: suponha-se que todos os membros de um grupo estejam 

interessados na obtenção de determinado bem público. O esforço para produzir 

esse bem gera gastos de tempo e energia, e, portanto, cada membro não tem 

interesse em despender seus recursos, haja vista que no final todos usufruirão o 

bem público produzido7.  

Outro problema é que, em grupos grandes, o esforço individual tende a não 

fazer diferença. Porém, se todos agirem assim, o bem público não será obtido. 

Portanto, Olson (1999) diz que nesses casos, para que haja ação coletiva, é 

necessário haver incentivos positivos e/ou sanções para fazer com que as pessoas 

contribuam para a obtenção do bem público. 

Tanto no dilema dos prisioneiros, quanto da lógica da ação coletiva, Ostrom 

(1990) critica a falta de comunicação e interatividade entre os atores. Para ela, a 

negligência disso compromete a expectativa de cooperação em eles, pois há 

situações em que relações de confiança, comprometimento e sensibilização de 

preservação do bem de propriedade comum faz com que os atores cooperem. 

Ostrom (1990) propõe, então, o que chama de Common Pool Resources 

(CPRs), ou adaptado ao português, como Recursos de Propriedade Comum. Ela 

finca seus postulados em fatores como aspectos institucionais exógenos ou 

endógenos, comunicação e interação entre os atores, compartilhamento coletivo de 

ações e resultados finais de eficiência. Todos eles em cenários de regimes de 

propriedade comum, ou recursos de propriedade comum, que para Ostrom e 

McKean (2001, p. 80) significa: 

 
(...) arranjos de propriedade nos quais grupos de usuários dividem direitos e 
propriedade sobre os recursos. O termo ‘propriedade’ está relacionado a 
instituições sociais e não às qualidades naturais e físicas inerentes aos 
recursos. 

 
Polski e Ostrom (1999) classificam os “bens” em quatro tipos, quanto sua 

natureza econômica: privados, públicos, tarifados e bens comuns, conforme o grau 

de “excludability” e “subtractability”. O primeiro critério quer dizer a medida que o 

acesso e consumo de um bem pode ser controlado. E o segundo significa a medida 

que o consumo por um dos atores reduz a oferta disponível do bem para outrem. 

Assim, entendem-se as seguintes assertivas: 1) Um grau ALTO de 

“subtractability” implica um maior grau de consumo individual; e 2) Um grau BAIXO 

                                                           
7
 Isto remete ao que Olson chama de efeito free rider. 
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de “subtractability” implica mais de uma pessoa consumindo o bem. Assim como: 3) 

Um grau ALTO de “excludability” implica que os atores (ou consumidores) terão 

dificuldade de usufruir o bem sem contribuir para o custo; e 4) Um BAIXO grau de 

“excludability” implica que os consumidores podem ser capazes de usufruir do bem 

sem que para isso tenha que contribuir com o custo de fornecimento ou produção. 

Tal qual mostra a quadro abaixo: 

 

Quadro 01 – Natureza Econômica do Bem ou Serviço 

 Alto “excludability” Baixo “excludability” 

Alto “subtractability” PRIVADO – Alto grau de 
consumo individual e alto 
grau de contribuição com 
os custos do bem. 

COMUM – Alto grau de 
consumo individual, mas 
alta possibilidade de que 
consumidores possam 
usufruir o bem sem 
contribuir com os custos. 
 

Baixo “subtractability” TARIFADO – Baixo grau 
de consumo individual e 
alto grau de contribuição 
com os custos do bem. 
Ou seja, vários 
consumidores, mas que 
precisam contribuir (taxas, 
pedágios, contribuições e 
outras) com os custos 
para manter o bem ou 
serviço.  

PÚBLICO – Baixo grau de 
consumo individual e 
baixo grau de contribuição 
com os custos para 
manter o bem ou serviço.  

Fonte: Adaptado de Polski e Ostrom (1999) 

 

Outro ponto de crítica aos modelos de Hardin e Olson, é a ideia de “way one”, 

ou caminho único. Trata-se de acreditar que a solução para os dilemas de ação 

coletiva se restringem a apenas uma escolha: ou o Estado regula com medidas de 

sanções legais ou o mercado mantém o equilíbrio das forças através dos direitos de 

propriedade e estímulos materiais.  

O que Ostrom (1990) afirma não é a total negação de ambas as propostas – a 

solução hobbesiana de Estado ou a solução de mercado – o que a autora propõe é 

que, em alguns casos, quando o recurso natural, ou bem de capital, for um bem de 

propriedade coletiva, há a possibilidade de se constituir regras para o desfrute 
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coletivo sustentável, e isso sem elevar tanto os custos e ainda manter a preservação 

do respectivo bem coletivo. 

Assim, Ostrom (1990) afirma que os modelos que a antecederam não 

esgotam os motores da cooperação e que a institucionalização pode oferecer uma 

solução mais justa e criativa, adequando o que há de bom na proposta do governo 

ou na proposta do mercado. Nos casos estudados por ela, há exemplos de 

cooperação precedidos de institucionalização que deram certo em bacias 

hidrográficas, florestas, áreas de pesca, superfície de terra e outros. 

Dados empíricos de Ostrom, Gardner e Walker (1994) mostraram que, 

quando as instituições, exógenas ou endógenas, são acrescidas de elementos como 

a ‘comunicação’ entre os atores, incorporação de regras bem definidas, acordos 

institucionais e mecanismos de controle e sanções, os resultados de cooperação e 

eficiência tendem a ser mais positivos.  

O quadro a seguir mostra a influência da “comunicação” nos resultados de 

eficiência e traição quando se trabalha com instituições exógenas (entenda como 

instituições externas aos atores, por exemplo, legislações estaduais e garantias de 

mercado), e instituições endógenas (instituições inerentes às preferências dos 

atores, que podem ser criadas a partir das características locais, culturais e 

históricas). 

 

Quadro 02 – Influência da comunicação nos resultados de eficiência e traição 

Instituição 
Presença de 

Comunicação 

Ganho de 

Eficiência do 

Ótimo Teórico 

Taxas de Traição 

Exógenas Sim 56% 42% 

Endógenas Sim De 90% a 93% 4% 
Fonte: Autoria própria com base nos dados de Ostrom, Gardner e Walker (1994). 

 
Segundo Ostrom (1990), os estudos sobre institucionalismo, e mesmo o novo 

institucionalismo, foram essenciais para entender como surgem e como são 

operadas as instituições, mas não são suficientes para desenvolver uma ampla 

teoria dos arranjos institucionais que estão ligadas às questões de governança e 

gestão dos recursos comuns, por exemplo. Para aprofundar o estudo seria 

necessário incorporar informações de outras pesquisas, o que resultaria, 
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consequentemente, em uma ampliação da base empírica necessária para o 

aprofundamento teórico sobre como as instituições agem e como os atores mudam 

suas próprias instituições. 

Os estudos sobre a influência de instituições no comportamento dos atores e 

formulação de políticas datam do século 20, considerando apenas os trabalhos do 

institucionalismo e neo-institucionalismo. Contudo, para Polski e Ostrom (1999), até 

recentemente, as análises políticas têm ignorado o papel das instituições na política 

e economia. Os autores afirmam que isso se explica pela dificuldade inerente de 

analisar as instituições. 

Primeiramente, a dificuldade de conceito. Ostrom (1990) define “instituições” 

como uma regra ou norma amplamente compreendida, ou ainda, uma estratégia que 

cria incentivos para o comportamento em situações repetitivas. Elas podem ser 

formalmente escritas em leis, política ou procedimento; ou podem ser informais 

como normas, práticas operacionais padrão ou hábitos. 

Huwircz, apud Polski e Ostrom (1999), diz ainda que as instituições, sozinhas 

ou em um conjunto de medidas relacionadas, são mecanismos para ajustar o 

comportamento em uma situação que exige coordenação entre dois ou mais 

indivíduos (ou grupo de indivíduos). As instituições são quase imperceptíveis aos 

indivíduos por serem conceitos compartilhados que habitam nas mentes e rotinas 

das pessoas que atuam em situações políticas. Portanto, as análises políticas 

devem considerar a influência dessas instituições no comportamento dos atores e 

analisar, cuidadosamente, os motivos que os levam a agir ou a não agir. 

Assim, Polski e Ostrom (1999) atentam para o fato de que situações políticas 

são cenários complexos e que exigem um olhar multidisciplinar dos atores, situações 

essas que são governadas, positiva ou negativamente, por arranjos institucionais 

especificamente voltados para atender a uma demanda local em determinado 

tempo, lugar e contexto social. E as decisões compartilhadas, ou acordos entre 

pares, são criados (ou evitados) por indivíduos ou grupos a fim de tornar a interação 

mais previsível, removendo incertezas e reduzindo riscos.  

Em síntese, Polski e Ostrom (1999) dizem que as instituições delimitam a 

capacidade de mudança social. Elas são importantes, principalmente, porque são 

construções intencionais que estruturam informações e criam incentivos para agir ou 

não agir em uma situação particular, impondo restrições sobre a gama 

de comportamentos possíveis e as reformas factíveis. Interagindo com as condições 
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físicas e culturais, as instituições criam incentivos para o comportamento 

social. Esse comportamento gera padrões observáveis de interação, que, por sua 

vez, produzem os resultados das políticas.  

Logo, é necessário que os atores criem/modifiquem instituições que 

mantenham relações de interação e confiança para, assim, gerir coletivamente seus 

próprios bens comuns. Nas palavras de Baiardi (2011, p. 210), em interpretação da 

teoria dos Common Pool Resources:  

 
As condições que levariam a soluções que não fossem nem de mercado e 
nem de Estado seriam aquelas que favorecessem a criação de instituições 
estáveis de autogoverno, desde que problemas de suprimento, de 
credibilidade e de monitoramento fossem resolvidos. Em outras palavras, se 
as comunidades não são pressionadas por razões de subsistência a 
desfrutar predatoriamente os recursos, se há possibilidade de fomentar a 
credibilidade e a confiança entre os integrantes e se são aceitas regras de 
monitoramento com vistas a dividir custos, benefícios e distribuir 
responsabilidades, existiriam condições de criação de um autogoverno de 
bens comuns (BAIARDI, 2011, p.210). 

 

Portanto, há um compartilhamento de direitos e obrigação na gestão do bem 

coletivo em um típico ‘autogoverno’, no qual os atores constroem legitimidade entre 

os pares para se chegar a uma ação coletiva. Em verdade, esse ‘autogoverno’ não 

significa que esse arranjo esteja totalmente imune às influências de mercado ou às 

de Estado, elas continuam existindo e exercendo pressão no comportamento dos 

atores, mas nem o Estado, nem o mercado são protagonistas no processo. 

A partir de suas conclusões sobre sucessos e fracassos em termos de 

‘autogoverno’, Ostrom (1990) elaborou alguns dos principais pontos para exploração 

dos Common Pool Resources: a) estrutura do bem ou recurso; b) os atributos físicos 

(extrínseco ao grupo) ou comportamentos (intrínseco ao grupo) dos atores; c) regras 

utilizadas na apropriação e usufruto do bem; e d) os resultados e benefícios 

gerados. 

Com esses elementos, a autora desenvolveu um método rigoroso para 

mapear e analisar estruturas de auto-organização e autogoverno, especificamente 

em Recursos de Propriedade Comum – esse método ela chamou de Institutional 

Analysis and Development – IAD Framework. No momento em que foi apresentado, 

o desafio era tratar de problemas que envolvia, dentre outras questões, o 

compromisso credível, monitoramento mútuo, escolhas institucionais, 

compartilhamento de normas e oportunidades, processo de mudanças institucionais, 
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previsão de mudanças institucionais e avaliação de custos e benefícios (BAIARDI, 

2011). 

Pesquisas realizadas no Brasil que utilizam a Teoria do CPRs centram suas 

análises em manejo de recursos naturais, seguindo o exemplo básico utilizado 

inicialmente por Ostrom. Os trabalhos de Carlos Filho et al (2009) mostrou uma 

análise política da interação entre os atores na gestão dos recursos ambientais da 

Região Metropolitana de Porto Alegre. 

A pesquisa de Sabbagh (2010) trabalhou com os postulados da Teoria do 

CPRs utilizando como campo de análise a comunidade local de Cubatão-SP, na 

conservação de sua biodiversidade. A autora relacionou o modelo de Ostrom com as 

teorias de ambientalismo e socioambientalismo para mostrar a necessidade ou não 

da intervenção governamental na região. No caso em estudo, ficou evidenciada a 

necessidade de uma intervenção externa diante de uma fragilidade institucional local 

entre os atores da região. 

Outros trabalhos como os de Denters e Klok (2001) e o de Castellano (2007) 

utilizaram a Teoria dos CPRs aliada com a ferramenta IAD Framework para 

evidenciar a importância da iniciativa dos atores no intento de conservação de seus 

recursos naturais a partir de suas próprias regras e peculiaridades locais.  

Entretanto, algumas pesquisas estenderam a utilização dessa teoria para 

outros objetos de análise, como é o caso de Costa (2005). Em sua pesquisa, o autor 

analisa a cooperação em arranjos organizacionais de combate à violência na cidade 

de Salvador-BA. Seus resultados mostraram que a cooperação depende de uma 

superação da inércia inicial dos atores racionais para a ação coletiva, ou seja, por 

iniciativa própria desses, e argumenta ainda, observando que essa ruptura da inércia 

se dá no processo decisório dos atores para definir e implementar ações coletivas, 

garantindo incentivos gerais e seletivos. 

Há ainda, os estudos de Sabourin (2010) que relacionam as pesquisas de 

Ostrom (1990) com a Teoria da Reciprocidade. O autor assume uma postura 

contraditória à de Ostrom e afirma que ela se limita a analisar contextos de relação 

íntima entre reciprocidade, confiança e reputação. No entanto, as evidências 

empíricas dela trabalham em cenários onde a expectativa de regulação gira em 

torno de uma minoria de indivíduos altruístas e “reciprocitários”.  

Basicamente, a diferença entre os CPRs e a Teoria da Reciprocidade é que 

enquanto a primeira parte da ideia prévia de confiança entre os atores, a segunda 
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diz que a partir de estruturas de compartilhamento simétrica é que se gera confiança 

para cooperar. E o principal ponto de semelhança entre elas é que as duas 

pressupõem que a gestão compartilhada só funciona em grupos de proximidade 

onde funcionam interconhecimento ou respeito das regras e normas (SABOURIN, 

2010). 

A teoria dos Common Pool Resources foi utilizada como fundamentação para 

essa pesquisa. Assim, em um primeiro, momento o objetivo é mostrar como as 

instituições influenciam o comportamento de cooperação dos atores dos consórcios 

públicos, e em um segundo momento o objetivo é destacar como tais instituições 

estruturam as demais características desses consórcios8. Para tanto, foi utilizada a 

teoria dos Common Pool Resources de Elinor Ostrom, sobretudo os elementos de 

interatividade, comunicação, regras (normas, diretrizes e procedimentos), decisões e 

benefícios obtidos. Para isso, essa pesquisa tomou, parcialmente, os ditames da 

ferramenta IAD Framework, que será detalhada na seção seguinte. 

 

1.1.2 Institutional Analysis and Development (IAD) - Framework 

O quadro IAD foi desenvolvido por Elinor Ostrom e um conjunto de 

profissionais das ciências sociais, políticas e econômicas, que participaram do 

Workshop em Teoria Política e Análise Política da Universidade de Indiana (EUA), 

com o propósito de projetar e analisar intervenções políticas de uma forma 

multidisciplinar. Apesar de alguns autores ainda não aceitarem, o IAD foi criado 

como uma proposta de ser um método de pesquisa para analistas políticos que 

busquem, por exemplo, avaliar a eficácia de uma política, iniciar uma reforma 

política ou projetar futuras intervenções (POLSKI; OSTROM, 1999). 

Esse quadro chama atenção dos analistas políticos para os indivíduos que 

tomam decisão sobre algum curso de ação, dessa forma, o quadro IAD trabalha com 

variáveis externas aos indivíduos, que são elementos ou instituições que, de alguma 

forma, afetam as ações dos atores, seus processos políticos e os resultados na 

arena de ações.  

Conforme Ostrom, Gardner e Walker (1994), a ferramenta IAD é dividida em 

04 eixos: 

                                                           
8
 A influência das instituições no comportamento humano tem origem com a Teoria do Institucionalismo, a 

qual sofreu reformulação com as novas abordagens do Neo-Institucionalismo. Para isso, ver Meyer e Roman 
(1977), North (1990), Williamson (1995), e Dimaggio e Powell (2007). 
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a) Variáveis externas, subdividida em: (i) atributos do mundo físico; (ii) 

atributos culturais da comunidade em que os atores estão inseridos; e (iii) 

regras de incentivos e restrições para determinadas ações;  

b) Arena de Ação, sendo: (i) Situação de Ação; e (ii) Atores ou Participantes; 

c) Padrões de Interação e Fluxos de Comunicação; e 

d) Resultados e Benefícios. 

 

Atente-se, primeiramente, para as três variáveis externas, em seguida para o 

momento de ação dos atores, bem como seus padrões de interação (quarta variável 

externa), e por fim, aos resultados gerados. 

O IAD ajuda a investigar situações políticas que são afetadas por um conjunto 

de fatores derivados de um mundo físico, cultural e um conjunto de regras, bem 

como na forma como esses fatores, (entende-se como “instituições”), interferem no 

comportamento dos atores.  

A primeira variável externa, os atributos do mundo físico, circunscrevem todas 

as características materiais dos recursos que são importantes para constituir as 

possibilidades práticas de ação dos atores e os possíveis resultados. Eles são 

históricos e forjam os interesses envolvidos nas ações de cooperação, assim como 

interferem no volume, peculiaridade do conhecimento e informações que os atores 

têm para tomar suas decisões, assim, eles representam uma relevante base de 

fundamentos para estruturar a situação de ação. Além disso, eles podem exercer 

influência em outras variáveis externas, como as “regras” (POLSKI; OSTROM, 

1999). 

Na segunda variável externa, os atributos da comunidade, incluem-se os 

aspectos culturais locais envolvidos nos comportamentos de cooperação. Eles são 

compostos pelas normas socialmente aceitas, os poderes que são atribuídos aos 

pares, a homogeneidade das preferências dos atores e a forma como os recursos 

são distribuídos entre eles (OSTROM; GARDNER; WALKER, 1994). Nesse ponto, 

estão inseridos os atributos do grupo e a forma como os atores observam uns aos 

outros, e o retrospecto de comportamentos de cooperação inerentes à região. 

E, por fim, a variável externa chamada de “rules-in-use”, ou simplesmente 

“regras em uso”. É o conjunto de regras de trabalho que delimitam: o poder de ação 

dos membros e divide as responsabilidades do grupo; quais ações são permitidas e 

proibidas; qual a quantidade de recursos que cada membro deve dispor; quais as 
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regras de ingresso ou exclusão dos membros; quais informações devem ou não ser 

facilitada; e que restrições serão aplicadas aos atores segundo suas ações. As 

regras sempre irão incentivar, restringir ou coibir as ações para que, no final, gere o 

resultado esperado pelo grupo. Os responsáveis por fazer cumprir as regras podem 

ser os participantes diretos, agentes contratados, agentes externos ou a combinação 

entre eles. Elas devem ser de conhecimento comum entre os membros e 

supervisionadas por atores que sejam afetadas por elas (OSTROM, 1990; 2005). 

A estabilidade do conjunto de regras dependerá dos significados das palavras 

que as formularão, pois se elas provocarem uma infinidade de interpretações 

permitirá que os atores as sigam por diferentes caminhos. Segundo Ostrom (2005), 

as regras não são autoformuladas, autoexecutáveis ou autoaplicáveis, elas são fruto 

da ação humana que as utilizam em situações específicas para promover resultados 

previamente intencionados. 

No caso dos consórcios públicos brasileiros, as regras são definidas pela Lei 

dos Consórcios de 2005, pelas cartas de intenções que cada consórcio deve 

apresentar às suas casas legislativas, por leis locais de regulamentação e criação 

dos consórcios, pelos Estatutos de cada um e, periodicamente, por assembleias 

ordinárias. 

Nesse primeiro momento do quadro IAD, o objetivo é definir esses atributos, 

como físicos, culturais e normativos. Em seguida, saber como esses atributos 

influenciam o comportamento dos atores, e, no caso específico dessa pesquisa, 

saber como eles interferem no comportamento de cooperação dos atores que se 

consorciam. 

O ambiente em que os atores interagem e tomam decisões é chamado de 

“action arena”, ou arena de ação, que é a unidade conceitual principal da estrutura 

do quadro IAD, e na qual há um espaço social onde os atores interagem chamado 

“situação de ação”. Enquanto as características da situação de ação e dos atores 

definem o tipo de arena de ação, as práticas, interações e comunicação entre os 

atores dentro da arena levam aos resultados do arranjo institucional (BRAVO, 2002; 

DENTERS & KLOK, 2001; OSTROM; GARDNER; WALKER, 1994). 

Uma “situação de ação” é “the social space where individuals interact, 

exchange goods and services, engage in appropriation and provision activities, solve 

problems, or fight”. E isso inclui elementos como:  
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“participants in positions who must decide among diverse actions in light 
of the information they possess about how actions are linked to the 
potential outcomes and the costs and benefits assigned to actions and 
outcomes” [grifo dos autores] (OSTROM; GARDNER; WALKER, 1994, p. 
28-29) 

 

Portanto, uma “situação de ação” é um espaço social no qual os indivíduos 

interagem com práticas, atividades e troca de bens/serviços para solucionar 

problemas. Para tanto, os atores precisam tomar decisões diante de um plantel de 

diversas ações, com base em informações que possuem sobre como tais ações 

estão ligadas aos resultados e, consequentemente, aos custos e benefícios 

relacionados.  

Nessas situações de ação estão os participantes, ou atores, que são os 

responsáveis pelas decisões na arena de ação. Eles são influenciados pelos seus 

contextos locais, preferências, regras e por aspectos da comunidade socialmente 

aceitos. Nesse ponto, o objetivo é descrever ao máximo as características desses 

atores, e buscar relacionar tais características com as relações de cooperação, por 

exemplo, se o porte econômico do município ou suas assimetrias regionais afetam o 

resultado final (POLSKI; OSTROM, 1999). 

As características dos atores, bem como as decisões tomadas na situação de 

ação estão interligadas ao grau de interação dos atores. Essa interação entre os 

atores é definida por padrões de fluxo de interação lógica de seus comportamentos 

na arena de ação, o que diz respeito às características estruturais de uma situação 

de ação e da conduta dos participantes na estrutura final. Em situações políticas 

onde as decisões são independentes, os atores fazem suas escolhas em um 

contexto de normas coletivamente aceitas ao invés de tentar mudar radicalmente a 

estrutura da situação. E, para isso, os atores, munidos de uma gama de possíveis 

estratégias, interagem com outros interventores na busca de resolver o problema 

sem incorrer em erros passados (POLSKI; OSTROM, 1999). 

E, por fim, o quadro IAD sugere que se analisem os “outcomes”9, ou os 

resultados e benefícios gerados pela ação política. E quando se analisam os 

resultados analisam-se também o desempenho de um sistema político, para isso é 

preciso estabelecer rigorosos critérios de avaliação e comparação. Embora haja 

                                                           
9
 Apesar de relevante, nessa pesquisa esse elemento não foi analisado com profundidade teórica, pois não se 

tem por escopo avaliar os resultados dos consórcios públicos, mas somente as relações de cooperação entre os 
atores. 
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vários modelos para isso, em geral, todos se concentram em seis preocupações de 

análise político-econômica: eficiência econômica, equivalência fiscal, equidade, 

prestação de contas, responsabilidade com a moral em geral e adaptabilidade 

(POLSKI; OSTROM, 1999).  

Uma vez delineadas a arena de ação e a situação de ação é preciso 

relacioná-las e analisá-las junto às variáveis externas (atributos físicos, culturais e 

regras), em seguida aos padrões de interação, e por fim, aos resultados e benefícios 

gerados. Como está definido na figura abaixo por Ostrom, Gardner e Walker (1994): 

 

Figura 01 – Institutional Analysis and Development – IAD Framework 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Ostrom, Gardner e Walker (1994) 

 

É importante ressaltar que na concepção inicial dessa ferramenta, os autores 

propõem estudos utilizando um detalhamento e categorização de cada elemento que 

compõe o quadro IAD, e as interpretações são feitas principalmente a partir da teoria 

dos jogos. Entretanto, tal qual já foi praticado em outros estudos (como o de Denters 

& Klok, 2001 e o de Castellano, 2007), para esta pesquisa será utilizado o quadro 

IAD tomando-se os aspectos que mais corrobore com os interesses dessa pesquisa. 

Na seção seguinte será discutida a contextualização histórica do objeto dessa 

pesquisa. Uma explanação sobre os elementos de relações intergovernamentais 

com a Constituição de 1988 e os efeitos do municipalismo no Brasil. 
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2 CONSÓRCIOS PÚBLICOS NO BRASIL 

Conforme exposto, os municípios elevaram seus ganhos de receitas com a 

Constituição de 1988, porém, o concomitante e desproporcional aumento das 

responsabilidades submetidas a esses entes, impõe-lhes grandes dificuldades de 

gestão. Assim, a heterogeneidade do território brasileiro revela municípios fortes e 

fracos, tanto economicamente, quanto político e administrativamente. 

Os problemas sociais ultrapassam os limites jurisdicionais e, com isso, os 

municípios vislumbram em práticas de cooperação a possibilidade de atender as 

demandas locais. Como confirma Cruz (2002), ao dizer que: 

 
(...) muitos dos problemas municipais transcendem o território municipal, 
exigindo que sua atuação seja discutida com os municípios vizinhos. Não há 
como um município isoladamente pensar a despoluição de um rio ou um 
problema de uma estrada vicinal intermunicipal se os vizinhos não se 
conscientizarem sobre esse problema (CRUZ, 2002, p.199). 

 

Por isso, os municípios utilizam as mais diversas formas de cooperação: 

convênios, contratos de gestão, agências, redes, associações, parcerias público-

privadas, comitês e consórcios. Cada modelo tem suas especificidades que são 

consideradas em cada tipo de situação. 

A autora Farah (1999) resume o surgimento de novas formas de associações 

dizendo que, juntamente com a descentralização de responsabilidades 

administrativas aos municípios, e de centralização econômica e de renda no Brasil, 

surge o sentido da cooperação entre as administrações locais, juntamente com os 

outros atores sociais, e, assim, se esboça o movimento por soluções conjuntas. Isso 

faz surgir uma série de novos arranjos institucionais da esfera pública em relações 

intergovernamentais, intermunicipais e intersetoriais. 

O modelo de cooperação a ser trabalho aqui – consórcios públicos – é 

definido pelo Direito Administrativo, nas palavras de Di Pietro (2007), como a união 

em torno das relações intermunicipais10 visando ao diagnóstico de soluções em 

municípios limítrofes e que se identificam com problemas de comum interesse em 

função da forte demanda dos administrados. 

Porém, com as novas configurações de consórcios, observa-se que não 

necessariamente precisam ser de limites jurisdicionais coincidentes.  

                                                           
10

 Mais adiante será explicitada a diferença entre os termos ‘consórcio intermunicipal’ e ‘consórcio público’. 
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Em conceito simplificado, Caldas (2007) diz que são organizações nas quais 

os atores políticos (prefeitos, governadores, vereadores, secretários e outros) agem 

em cooperação entre si para solucionar problemas de temas e setores específicos.  

Essa definição, à primeira vista simples, engloba a natureza de cooperação 

dos consórcios, bem como seu objetivo final. Para o incremento do conceito de 

Caldas, acrescentar-se-ia o elemento institucional pelo qual os atores políticos 

agem, ou seja, os atores decidem cooperar a partir das instituições que compõem – 

municípios, estados e Governo Federal. Outro ponto a acrescentar seria a natureza 

jurídica dessas organizações, pois isso dá legitimidade ao consórcio.  

A definição de Vaz (1997), mais explica os motivos da formação de consórcio 

do que o conceitua, todavia, atenta para a dificuldade dos municípios de responder 

às demandas locais. Em suas palavras, Vaz (1997, p.8) diz que consórcio público é:  

(...) uma entidade que reúne 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. 
 

Ravanelli (2010) afirma que os consórcios se constituem em um instrumento 

de gestão governamental capaz de articular iniciativas de políticas públicas entre as 

esferas de governo. Contudo, ainda carece de incentivos para sua efetiva utilização 

na prestação de serviços públicos.  

Na definição de Spink (2005) e Lacnzski (2009), os consórcios são arranjos 

baseados na iniciativa local, ou seja, de “baixo para cima”, com interesses comuns e 

propostas de resolução de problemas comuns.  

Alguns autores como, Meireles (1990), Cruz (2002), Gasparini (2006), Pietro 

(2007), são unânimes em afirmar que os consórcios, diferente dos convênios, são 

acordos entre entes públicos do mesmo nível federativo.  

Compreende-se que todas essas definições que colocam os consórcios com 

entes do mesmo nível federativo antecedem a Lei dos Consórcios. Na lei, o 

legislador acrescenta a possibilidade de haver Consórcio Público mesmo entre entes 

de diferentes níveis: 

 
(...) Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as normas gerais para a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos 
para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras 
providências.  
(...) § 2º A União somente fará parte de consórcios públicos em que também 
façam parte todos os Estados em cujos territórios estejam situados os 
municípios consorciados (Brasil, 2011c). 
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Assim, para esse trabalho serão considerados consórcios públicos as 

instituições de direito público, ou privado, pelos quais os atores políticos da esfera 

municipal, estadual ou federal (limítrofes ou não), decidem cooperar entre si para 

solucionar problemas de comum interesse e em áreas específicas, com o objetivo de 

atender às demandas locais.  

 

2.1 Evolução dos Consórcios Públicos no Brasil 

O formato de cooperação por consórcios vem sendo praticado desde o 

Século XIX. Todavia, os municípios ainda não eram entes federados e o texto 

constitucional tratava somente pelo viés estadual. Só há um momento em que se faz 

relação entre consórcio e municípios, como consta na Constituição Brasileira: “Os 

Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos Municípios 

em tudo quanto respeito ao seu peculiar interesse” (BRASIL, 2011b, p. 136). 

 Em 1937, a Constituição previa que: “Os Municípios da mesma região podem 

agrupar-se para a instalação, exploração e administração de serviços públicos 

comuns. O agrupamento, assim constituído, será dotado de personalidade jurídica 

limitada a seus fins” (BRASIL, 2011b, p. 122). Nesse período o Estado Novo, da Era 

Vargas (1937-45), regulava as ações locais, sobretudo as relações interfederativas. 

Para Ribeiro (2004), no período de 1891 a 1937, os consórcios eram 

celebrados entre municípios, cuja eficácia dependia do Estado. A partir de 1937, os 

consórcios, chamados de “associações municipais”, se tornam pessoas jurídicas de 

direito público. 

Essa personalidade jurídica acaba no período de 1964 a 1988 e surgem os 

consórcios administrativos como meros pactos colaborativos. A partir de 1988 se 

expande o número de consórcios, principalmente nas áreas de saúde e meio 

ambiente (RIBEIRO, 2004). 

Em 1998, a Emenda Constitucional nº19/1998, especificamente no Art. 24, 

muda o texto do Art. 241 das Disposições Constitucionais Gerais, Título IX: 

 
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 
meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os 
entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem 
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 
essenciais à continuidade dos serviços transferidos (BRASIL, 2011b, p. 
147). 
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Com isso, a legislação segue em direção à Lei dos Consórcios Públicos, que 

só vem sair em 2005, na ordem nº 11.107/2005. E somente dois anos depois, saí o 

Decreto Normativo nº 6.017/2007 que normatiza a Lei do Consórcios Públicos. 

No fervor do debate sobre uma nova forma de pacto federativo, a câmara dos 

deputados coloca em pauta sob regime de urgência o Projeto de Lei nº 3.884 de 

2004. Esse documento regulamentava a gestão consorciada do país e criava 

instrumento para a coordenação intergovernamental do Governo Federal. Porém, 

devido ao seu extenso detalhamento, esse projeto foi substituído no ano seguinte 

pelo que seria a Lei dos Consórcios Públicos 11.107/2005. 

Dentre outras medidas, essa lei cunha a natureza jurídica dos consórcios; 

inclui a possibilidade de outros entes federados de participarem dos consórcios 

mesmo com municípios e estados; legitima a adesão voluntária dos entes; regula as 

atribuições financeiras; e outros. 

O primeiro aspecto contemplado pela Lei dos Consórcios Públicos (LCP) foi 

atribuir personalidade jurídica para os consórcios: Art. 1º §1º “O Consórcio público 

constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado.” (BRASIL, 

2011c). Com isso o legislador garante o convívio com o ordenamento jurídico de 

duas outras figuras homonímias de consórcio, tais: os consórcios administrativos 

despersonalizados e os consórcios entre empresas. 

A falta de personalidade jurídica no disciplinamento de acordos cooperativos 

de consórcios ou convênio era um entrave às práticas de estruturas consorciadas 

(LEAL, 2008). Uma natureza jurídica definida enseja legitimidade aos consórcios, 

perdida no regime militar pelo fato de considerá-los como meros pactos 

colaborativos, e, portanto, sem a necessidade dessa tipologia jurídica. 

Com a inclusão da possibilidade de consórcios entre os demais entes da 

federação, não necessariamente do mesmo nível federativo, a LCP 11.107/2005, 

Art.1º, § 2º, amplia o raio de possibilidades de cooperação. Dessa forma, o antigo 

termo ‘consórcio intermunicipal’ se expande para ‘consórcio público’. A ressalva feita 

pela lei é de que a União só poderá participar de consórcios públicos se também 

fizerem parte os Estados em cujos territórios estejam situados os municípios 

consorciados (BRASIL, 2011c). 

Diferente das Regiões Metropolitanas, os Consórcios Públicos são de adesão 

voluntária. E o Art. 2º diz que os objetivos de cada consórcio são definidos pelos 
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próprios entes consorciados, observados os limites constitucionais (BRASIL, 2011c). 

Para Alves (2006): 

 
A possibilidade conferida pela Lei para que os consórcios públicos definam 
seus próprios objetivos representa uma evolução qualitativa na forma do 
legislador federal regular matéria de aplicação local, eliminando o viés 
autoritário e vertical, que historicamente marcou o processo legiferante (p. 
54, grifos do autor). 
 

Especificamente nos casos de consórcios na área de saúde, a LCP 

11.107/2005 destaca uma particularidade. No Art. 1º, §3º, lê-se: “Os consórcios 

públicos, na área da saúde, deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas 

que regulam o Sistema Único de Saúde – SUS.” (BRASIL, 2011c). 

Essa exceção se explica pelo fato da Constituição Federal dispor de 

regulações acerca do SUS (art. 198, inciso I). A matéria foi regulamentada pela Lei 

8.080/1990, a qual prevê a formação de consórcios administrativos intermunicipais11 

e dá outras diretrizes: 

 
Art. 10 (...) § 1º Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais o 
princípios da direção única, e os respectivos atos constitutivos disporão 
sobre sua observância. 
(...) Art. 18. À Direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete:  
(...) VII – formar consórcios administrativos.intermunicipais (...). 

 

Todavia, essas formas de consórcios não são pauta da LCP 11.107/2005, 

pois se trata de consórcios despersonalizados. Por esse motivo, Alves (2006) diz 

que os Consórcios Públicos regulados pela LCP 11.107/2005 implicarão perda de 

eficácia da Lei 8.080/90 nos dispostos acima. 

Outras diretrizes da Constituição devem ser seguidos pela Lei dos 

Consórcios. Tais como no disposto do Art.198 da CF (Constituição Federal):  

 
(...) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
atendimento integral com prioridade para atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; participação da comunidade; e 
financiamento do SUS (art.195) através de orçamento da seguridade social 
dos entes da federação e outras fontes (BRASIL, 2011b, p. 129). 

 

O documento que consumará a formação do consórcio público é o Protocolo 

de Intenções. O projeto de Lei nº 3.884/2004, que antecedeu a Lei dos consórcios, 

                                                           
11

 Não cabe a Lei dos Consórcios, pois se trata de consórcio despersonalizado, ou seja, pactos ou acordos 
colaborativos de vínculos frágeis entre os entes. Por exemplo, convênio, contratos de gestão, etc. 
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dizia que era um contrato preliminar que, ratificado mediante lei pelos entes da 

Federação interessados, converte-se em contrato de consórcios público. 

Dentre as exigências desse documento, estão: a identificação dos entes 

consorciados, definição da finalidade, denominação, prazo de duração e a sede do 

consórcio, a área de atuação, o funcionamento das assembléias e outros. O art. 4º 

da Lei dos Consórcios prevê ainda: 

 
A forma de eleição e duração do mandato do representante legal; a 
remuneração dos empregados e as formas de contratação; as condições do 
contrato de programa, quando o serviço envolver outros órgãos dos entes 
federados; o número de votos que cada ente consorciado possui na 
assembléia, sendo assegurado 1 (um) voto a cada ente federado 
consorciado (BRASIL, 2011c, p. 4) 
 
 

Outra regulamentação da Lei dos Consórcios diz respeito às questões 

financeiras. O Art. 8º da referida lei estabelece os critérios para o contrato de rateio, 

e diz que essa é a única forma de repasse de recursos dos entes para o consórcio. 

A lei veda a possibilidade de vincular os recursos recebidos às despesas do 

consórcio. Para essa e outras normas do contrato de rateio, os entes são legítimos 

para exigirem o cumprimento das obrigações contratuais. E, caso o ente 

consorciado não inclua em seu orçamento as dotações para o cumprimento do 

contrato de rateio, ele poderá ser excluído do consórcio (BRASIL, 2011c). 

Assim, esse instrumento de gestão cria mecanismos legais para o 

funcionamento dos consórcios. É uma medida que se diferencia de outras formas de 

gestão compartilhada. Outro mecanismo é a vinculação com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Mas isso, às vezes, pode gerar um efeito perverso, pois se 

o consórcio for de Direito Público, a entrada de, pelo menos, um dos membros no 

CAUC – Cadastro Único de Convênios – o impede de receber recursos junto ao 

Governo Federal. 

Para elaborar o contrato de rateio, os entes precisam estar em equilíbrio 

financeiro, para assim, conseguir fixar metas, comprometer receitas ou conseguir 

crédito. Além disso, todas as contas do Consórcio são fiscalizadas pelo Tribunal de 

Contas, seja pelo critério contábil, operacional ou patrimonial (BRASIL, 2011c). 
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2.2 Abordagens Teóricas sobre Consórcios Públicos 

Para o Governo Federal, a formação de consórcios promove a coordenação 

intergovernamental e o federalismo cooperativo. Estudos de Abrúcio e Soares 

(2001) e Cunha (2004) integram o grupo dos autores que analisam os consórcios 

públicos sob a perspectiva das relações intergovernamentais. Para Cunha (2004), os 

consórcios representam esforços reais de trabalho conjunto que podem contribuir, 

enquanto instrumento de gestão cooperativa, para preencher as lacunas do 

federalismo brasileiro. Estas definidas por conflitos e contenciosos federativos 

(verticais e horizontais). 

Contudo, Cunha (2004, p. 19) reconhece que os consórcios públicos não são 

suficientes para resolver o problema do federalismo brasileiro. A autora afirma que 

“é importante reconhecer que eles não serão capazes de resolver todos os conflitos 

e pendências decorrentes do desenho ainda inconcluso da Federação brasileira.” 

Outros problemas extrapolam os limites dos consórcios. O processo de 

formação histórica do Brasil, baseado no centralismo e nas desigualdades regionais, 

ainda são obstáculos para o federalismo cooperativo. A formação de consórcios tem 

a prerrogativa de contribuir para relações menos predatórias entre os entes, porém, 

dissociar a cultura política local de experiências passadas é um desafio que não se 

espera atingir somente com os consórcios públicos. 

Há uma contraposição entre federalismo competitivo e federalismo 

cooperativo. Abrúcio e Soares (2001) defendem as redes federativas colaborativas 

como forma de chegar ao federalismo cooperativo. Para esses autores, os 

consórcios públicos – enquanto exemplos de redes federativas – reforçam os laços 

entre entes federados, sem perder o pluralismo e autonomia típicos da estrutura 

federativa. 

Além de contribuir para o fortalecimento do federalismo, os consórcios têm 

apresentado vantagens internas para os entes consorciados. Para Vaz (1997), são 

cinco as principais vantagens para os entes que se consorciam: maior capacidade 

de realização do governo; aumento da eficiência na aplicação de recursos; 

condições de realizar ações inacessíveis a um único município; aumento do poder 

de articulação; e maior publicidade das decisões públicas. 
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Os benefícios gerados pelos consórcios poderiam de imediato, justificar as 

relações de cooperação nessas organizações. Porém, as nuances que circundam 

esse tema requerem análises mais complexas. 

Além das pesquisas sobre relações intergovernamentais, duas correntes 

teóricas predominam na análise da formação de consórcios: capital social e escolha 

racional. Pesquisa realizada por Caldas (2007) mostra que a formação de 

consórcios ocorre em uma relação entre estas duas correntes com outros fatores 

históricos da região. 

Por um lado, os que explicam os consórcios pelo Capital Social afirmam que a 

formação de consórcios se dá pelas relações de confiança locais, ainda que não 

existam estímulos institucionais. Nessa perspectiva, os autores colocam que o fio 

condutor da formação de consórcio está na “capacidade prévia dos municípios, seus 

agentes políticos e atores sociais com raízes na localidade estabelecerem laços e 

relações de confiança (verticais/horizontais) (JACOBI, 2006; CALDAS; 2007). 

Na segunda gleba, os adeptos da escolha racional explicam a formação de 

consórcios a partir de incentivos verticais, da União ou dos Estados, que induzem os 

municípios a se consorciarem. Ou seja, os atores decidem se consorciar pela ação 

racional, que busca otimizar seus ganhos (TEIXEIRA; DOWELL; BUGARIN, 2002a; 

2002b)  

Fundamentados pela teoria dos jogos, Teixeira, Dowell e Bugarin (2002a) 

sugerem que os municípios se consorciam vislumbrando um ganho tecnológico, bem 

como decidem pela saída (ou não adesão) quando percebem resultados negativos. 

Assim, tanto os resultados negativos, quanto a saída de alguns membros do 

consórcio podem determinar a dissolvência do mesmo.  

Os autores complementam dizendo que há prática do free rider nos 

consórcios, na qual municípios pequenos usufruem do benefício coletivo sem 

contribuir para tal. Isso pode gerar deficiências financeiras, contribuir para o fracasso 

do consórcio e, consequentemente, para sua dissolução. Quando o município adere 

ao consórcio e se torna inadimplente gera um efeito negativo nas contas finais. 

Assim, a existência de mecanismos punitivos para esses municípios é condição para 

a sobrevivência do consórcio (TEIXEIRA; DOWELL; BUGARIN, 2002b). 

Outra abordagem que analisa os consórcios é a Teoria dos Contratos, na qual 

Teixeira, Dowell e Bugarin (2002b) acrescentam o ente federal/estadual como 

instância reguladora dos consórcios públicos. Para os autores, esses entes podem 
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assegurar a manutenção dos consórcios e garantir que nenhum membro se torne 

inadimplente, bem como atribuir punições para os municípios que se desligarem do 

consórcio. Assim, se de um lado os ganhos de tecnologia podem atrair os 

municípios, por outro lado a União/Estados podem funcionar como reguladores para 

manter a sobrevivência do consórcio (TEIXEIRA; DOWELL; BUGARIN; 2002b). 

Além disso, Caldas (2007) soma outros fatores que explicam a formação dos 

consórcios. O autor acrescenta a influência de um “empreendedor político” como 

agente indutor e persuasivo no sentido de captar adeptos para os consórcios. E, 

também, a própria conjuntura social na qual o município se encontra, pois suas 

carências sociais podem emergir para esse tipo de formato consorciado. Para essa 

perspectiva, o autor se fundamenta nas questões históricas e locais. 

No caso específico, Caldas (2007) analisa o Consórcio Intermunicipal de 

Abastecimento e Produção de Alimentos (CINPRA). Seus resultados concluem que 

os estímulos institucionais de ganhos de tecnologia e a existência de um capital 

social com viés associativista baseado na confiança contribuem, mas, não são 

suficientes para explicar as relações de cooperação no CINPRA. O autor soma a 

isso, a capacidade de articulação política do “empreendedor político e às 

circunstâncias casuais que conduzem os municípios a acreditar que a formação 

cooperativa é beneficente para todos” (CALDAS, 2007). 

2.3 Experiências de Consórcios Públicos: no mundo e no Brasil 

A França é um país que desde 1999 vem utilizando a gestão consorciada 

intermunicipal. Isso teve início com a Lei de 12 de julho de 1999, a que buscou 

simplificar as formas de cooperação entre communes (municípios). A partir dessa 

Lei, a malha territorial francesa passa a se preparar para implementar 

Établissements Publics de Coopération Intercomunale – EPCI à Fiscalité Proppre – 

Estabelecimentos Públicos de Cooperação Intermunicipal com Tributação Própria - 

EPCI (LEAL, 2008). 

O objetivo é substituir a lógica centralizadora por questões que considerem as 

especificidades locais. Uma das características do caso francês é o reduzido número 

de habitantes por município, e a Intercomunalité surge como forma de suprir essa 

fragilidade demográfica, bem como ir mais além nas questões políticas e fiscais 

(LEAL, 2008). 
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Em pesquisa realizada por Le Saout (1998, apud LEAL, 2008, p. 49), 

constatou-se que “cerca de 32.000 deles contam menos de 2.500 habitantes, cerca 

de 3.280 contam com menos de 700 habitantes; 1.200 com 200 mil, sendo que 

somente 103 municípios possuem mais de 50.000 habitantes.” 

Todavia, os resultados mostram resultados significativos após a Lei de 1999, 

em 2000, 1.846 Estabelecimentos Públicos de Cooperação Intermunicipal com 

Tributação Própria reagrupavam 21.339 municípios representando 37,1 milhões de 

habitantes (LEAL, 2008). 

Outras denominações de consórcios no mundo de acordo com Mateo (1987, 

apud Endlich, 2007) e Diry (1998, apud Endlich, 2007), desde 1961: 

 

 A Itália continha 8.025 municípios, dos quais 6.000 tinham menos de 5 mil 

habitantes. A gestão associada ocorria através da figura dos Consorzi 

intercomuni; 

 A Alemanha continha 11.028 municípios com menos de 500 habitantes. O 

instrumento utilizado para a gestão compartilhada é o Gemeindeverbande; 

 A Espanha, com 8.000 municípios, dos quais 6.000 tinham menos de 2 mil 

habitantes, utiliza a figura da mancomunidade. 

 

Nas duas maiores cidades do Canadá, Toronto e Montreal, ocorreram 

experiências significativas para o tema de consórcios públicos, principalmente por se 

tratarem de cidades metropolitanas. Aqui será brevemente exemplificado o caso de 

Toronto. 

Em decorrência dos efeitos da crise de 29, esses dois municípios enfrentaram 

problemas urbanos na área de habitação, saneamento, desemprego e outros. E 

buscaram em medidas cooperativas soluções para tais problemas. Segundo Smith 

(2007), até 1953 foram firmados 163 acordos para serviços municipais. A cidade de 

Toronto passou por um processo de agrupamento ‘forçado’ pelo Governo Federal 

para tentar resolver os problemas sociais da região, que é composta por 13 

municípios. 

Essa experiência top-down de tentar forçar o agrupamento em torno da 

cidade de Toronto, ocorrida em 1998 no governo de Harris, foi criticado pelos 

municípios, que reclamaram da falta de participação no processo. O problema das 

relações intermunicipais na Região Metropolitana de Toronto é, sobretudo, a falta de 
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um arcabouço institucional, ou mecanismo eficaz, para coordenar e integrar à cidade 

de Toronto pós-agrupamento com os municípios limítrofes, além disto, a falta de 

cooperação (SMITH, 2007). 

Diante desses dados, as experiências mundiais mostram algumas 

similaridades com o caso brasileiro. A centralidade administrativa, os problemas 

urbanos e sociais, a multiplicidade de municípios e a falta de cooperação são 

exemplos dessas semelhanças. 

A experiência do Canadá gerou um recente projeto de parceria com o Brasil, 

denominado “Novos Consórcios Públicos para a Governança Metropolitana no 

Brasil”, desenvolvido pela Universidade de British Columbia/Canadá e no Brasil, por 

intermédio do Ministério das Cidades, com interveniência de universidades 

brasileiras, instituições governamentais e não governamentais, que atua em Regiões 

Metropolitanas brasileiras (PUC-MINAS | UNIVERSIDADE DE BRITISH COLUMBIA 

CHS/UBC – CANADÁ, 2009). 

O projeto, que durou 04 (quatro) anos (2006-2010), realizou oficinas em cinco 

Regiões Metropolitanas brasileiras e tinha por objetivos: conscientizar os gestores 

públicos acerca da temática; capacitar profissionais da área; vincular políticas 

públicas locais à perspectiva regional; e mapear os processos da colaboração 

intermunicipal (PUC-MINAS | UNIVERSIDADE DE BRITISH COLUMBIA CHS/UBC – 

CANADÁ, 2009). 

Desse projeto, surgiram dois consórcios em Regiões Metropolitanas, um em 

Recife/PE, sobre transporte metropolitano – o Consórcio Grande Recife (campo de 

estudo dessa pesquisa); e outro em Belo Horizonte, sobre políticas de valorização 

das mulheres. 

 

i) Experiências no Brasil 

Um dos casos mais referenciados na literatura sobre consórcios no Brasil é a 

experiência do Consórcio do Grande ABC-SP (apesar de ser uma associação civil 

de direito privado), que se localiza na Região Metropolitana de São Paulo.  

Essa experiência se destaca pela abrangência das políticas atendidas: 

sociais, infraestrutura urbana e desenvolvimento local/regional. Outra peculiaridade 

é que a maioria dos municípios consorciados é de grande porte, e seu desenho 
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institucional tem a presença do Estado e alguns setores da sociedade civil 

organizada. Para Abrúcio e Soares (2001, p. 230):  

 

(...) a experiência do Grande ABC, a despeito das condições desfavoráveis 
no plano federativo, logrou estabelecer um modelo de coordenação regional 
bastante amplo, lastreado em instâncias próprias e com uma longevidade 
rara nesta área. Mais importante: conseguiu montar uma rede federativa, 
horizontal e vertical, envolvendo a sociedade civil, os sete Municípios da 
região e o governo estadual. 
 

Alguns fatores, segundo Abrúcio e Soares (2001), contribuíram para a 

formação do Consórcio do ABC, tais como: a) histórico, pois se tratava de um único 

município que se desmembrou aos poucos; b) geográficos, na medida em que ele se 

localiza em uma região de mananciais; c) econômicos, já que a região é marcada 

pela industrialização; e d) culturais, visto pelo sentimento dos atores sociais de 

pertencer à região. 

Com exceção dos fatores geográficos, todos os outros são decorrentes de 

escolhas racionais, nas quais os atores buscam algum tipo de benefício satisfatório 

sob determinado prisma de opções limitadas. 

Configuram-se como obstáculos aos resultados do Consórcio do ABC, 

segundo Abrúcio e Soares (2001): a) regras institucionais que desestimulam ou 

dificultam a coordenação entre os entes federados; b) falta de uma política nacional 

para as áreas metropolitanas, especificamente; c) indefinição quanto ao papel das 

Regiões Metropolitanas; d) especificidade do alto grau de competitividade do espaço 

político do Grande ABC, isso acaba prejudicando a consciência regional da área. 

Tais constatações mostram a influência das questões institucionais nas 

relações de cooperação dos atores consorciados. Todos os pontos, exceto o último, 

são do bojo das ações institucionais. Isso mostra que a ação do Estado – enquanto 

agente coordenador – pode ser um indutor de regulação das práticas dos 

consórcios. 

Os dados do IBGE (2009) mostram que, no Brasil, os municípios 

consorciados são de pequeno contingente populacional, e em sua maioria do tipo 

intermunicipal, com a participação do Estado como membro do consórcio. A tabela a 

seguir mostra consórcios do tipo estadual e federal, mas estes casos representam o 

ente estadual e federal como membro do consórcio e não consórcios entre Estados 

diferentes da Federação.Veja a tabela: 
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Tabela 01 – Consórcios Públicos por população - 2009 

Totais 
Total de 

Municípios 
Intermunicipal Estadual Federal 

Total 
Geral 

Brasil 5565 5864 5457 4042 15363 

Até    5 000 1257 1208 871 589 2668 

De      5 001 a   10 000 1294 1308 1048 749 3105 

De    10 001 a   20 000 1370 1366 1314 940 3620 

De    20 001 a   50 000 1055 1198 1244 913 3355 

De    50 001 a 100 000 316 403 489 394 1286 

De  100 001 a 500 000 233 323 417 365 1105 

Mais de 500 000 40 58 74 92 224 
Fonte: IBGE, 2009 

 

E o gráfico a seguir representa o número de consórcios públicos por setor 

econômico. Com destaque para o setor de Saúde e Educação, ver a figura: 

 

Figura 03 – Consórcios Públicos por Natureza - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: IBGE, 2009 

 

No Nordeste, especificamente nas Regiões Metropolitanas, observa-se 

algumas experiências significativas: 

 São Luís/MA – Consórcio Intermunicipal de Produção e Abastecimento 

de Alimentos12. 

o Tema: produção e abastecimento de alimentos para a Região 

Metropolitana de São Luís; 

                                                           
12

 O consórcio está passando por dificuldades de gestão, bem como a saída de alguns membros. 
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o 14 municípios consorciados; 

o Premiado pela FGV, como novas práticas em gestão pública. 

 

 João Pessoa/PB - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da 

RM de João Pessoa/PB 

o Desenvolvimento da RM João Pessoa/PB; 

o 08 consorciados; 

o Única ação da Região Metropolitana de João Pessoa está 

representada nesse consórcio. Mesmo assim, sem 

expressividade. 

 

 Recife/PE – Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do 

Recife Ltda. 

o Tema: Transporte público; 

o 02 municípios: Recife/PE e Olinda/PE (há intenções de outros 

municípios de aderirem ao consórcio); 

o Recém-criado e pioneiro em consórcios de transporte em 

Região Metropolitana no Brasil. 

 

Vale ressaltar também a experiência do Estado do Ceará, na qual o governo 

estadual criou um Grupo de Trabalho de Consórcios Públicos. Esse grupo é 

coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Ceará, e foi criado com a 

incumbência de oferecer suporte para a formação de consórcios públicos no Estado. 

Atualmente, o Estado possui 15 consórcios constituídos (CEARÁ, 2011). 

Com essas experiências de consórcio no Brasil e no mundo, conclui-se que 

se trata de um modelo de gestão bastante difundido. Em especial, no Brasil tem 

funcionado como forma de melhor implementar políticas de forma compartilhada em 

setores de alto custo com a Saúde, mas também utilizado em áreas onde os 

problemas ultrapassam os limites de fronteira municipal. 

Ao longo dos anos, o consórcio público tem ganhado solidez jurídica, 

culminando com a Lei dos Consórcios de 2005, entretanto, na prática, ainda carece 

de uma postura mais cooperativa por parte dos consorciados. Mas, ainda que 

minimamente, as iniciativas caminham para tentar amenizar as dificuldades e 

dilemas do federalismo cooperativo no Brasil.  
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E, como nessa pesquisa os consórcios públicos serão analisados 

especialmente no contexto das Regiões Metropolitanas, a próxima seção versará 

com maiores detalhes sobre os dilemas de tais regiões.  
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3 REGIÕES METROPOLITANAS 

 

As Regiões Metropolitanas foram criadas ainda no regime militar, pela Lei 

Complementar nº 14, de 1973, em atenção ao que previra a Constituição de 1967. 

Elas surgiram com o objetivo de promover o planejamento integrado e a prestação 

de serviços comuns de interesse metropolitano, bem como com a prerrogativa de 

impulsionar a industrialização do país (BRASIL, 2011a). 

Esse modelo estadualizado e compulsório de Região Metropolitana 

caracteriza-se por ter uma gestão centralizada e autoritária, típica do regime militar. 

Nessa época, o Brasil vivia um intenso fluxo migratório campo-cidade, bem como o 

processo de urbanização, iniciado da década de 50, consolidado nas principais 

capitais do país. 

Vale ressaltar duas questões acerca desse momento. Primeiro, que havia a 

possibilidade de se criar regiões mais cooperadas e de adesão voluntária, mas que 

foi descartada por motivos óbvios.  A perspectiva dominante foi de desenvolvimento 

econômico centralizado – sem opções e sem levar em consideração as experiências 

em cooperação intermunicipal da época (SPINK; TEXEIRA; CLEMENTE, 2009). 

E, segundo, já se manifestavam experiências embrionárias de administrações 

metropolitanas, era o caso do Grupo Executivo da Grande São Paulo (criado em 

1967 pelo governador), e também de Porto Alegre, Belém, Salvador e Belo 

Horizonte, para exemplo (ROLNIK; SOLMEKH, 2004). 

A criação das Regiões Metropolitanas (RMs) se caracteriza por um modelo 

top-down, no qual o Governo Federal seleciona e determina quais áreas seriam 

criadas. O principal critério para a escolha dessas áreas foi compreender que eram 

as capitais que mais contribuíam para a industrialização (KLINK, 2009). Nesse 

período, o mundo acabava de vivenciar os anos dourados do capitalismo e, portanto, 

os países vislumbravam na industrialização a oportunidade de desenvolvimento13. 

Em pleno regime militar, as questões metropolitanas são incluídas na 

Constituição de 1967 e mantidas na Emenda Constitucional nº 1 de 1969. Mas, foi 

somente após sete anos que a Lei Complementar nº 14 de 1973 definiu as regras 

básicas para a constituição das Regiões Metropolitanas. O Quadro a seguir resume 

os marcos regulatórios: 

                                                           
13

 Ver HOBSBAWN, 1997. 
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Quadro 03 – Legislação que cria e normatiza as Regiões Metropolitanas 1973-1988 

Legislação Determinações 

Constituição de 1967  Estabelece as Regiões Metropolitanas 

Lei Complementar nº 14 – Junho/1973  Cria as 08 Regiões e equipara todos os 
municípios em “tábua rasa”; 
 

 Define os serviços de interesse comum, 
independente das peculiaridades locais; 
 

 Subordina o uso do solo urbano a esse 
planejamento; 
 

 Define a estrutura de Gestão: Conselhos 
Deliberativo e Consultivo; 
 

 Cria mecanismos de coordenação de 
programas e projetos, oferecendo 
concessões aos Estados em casos de 
interesse comum; 
 

 Prioriza, para fins de acesso a recursos 
federais e estaduais, os municípios que 
participarem de projetos integrados de 
interesse comum. 

Decreto nº 72.800 – Setembro/1973  Restringe-se o acesso a recursos para 
infraestrutura a projetos compatíveis com 
os planos formulados para a região;  

Decreto nº 73.600 – Fevereiro/1974  Obriga-se alocar mínimo de 5% do FPE 
para financiamentos de projetos Comuns. 

Lei Complementar nº 20 – Julho /1974  Institui-se a Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro; 

 Criado Fundo contábil para 
desenvolvimento da região. 

Decreto nº 1.754 – 1979  Fixa o ano de 1983 para a extinção do 
Fundo Contábil, e as regiões ficam 
dependendo dos orçamentos anuais. 

Constituição de 1988  Transfere para os estados a 
responsabilidade de criar e organizar as 
RMs. 

Fonte: BRASIL (2011a). 

 
Nas LCs nº14 e 20, de 1973-74, se estabelecem a participação compulsória 

dos municípios, sem considerar as particularidades regionais e suas demandas 

específicas. Como o caso de incluir como serviço comum a todas as RMs, por 

exemplo, o gás canalizado, existente somente no Rio de Janeiro e São Paulo 

(BRASIL, 2011a). 
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A criação de Conselhos Deliberativos e Consultivos estabeleceu o maior peso 

de representatividade aos órgãos estaduais, e para os municípios apenas de 

participação, sem poder de decisão. Isso foi suficiente para que as ações ficassem 

sob o crivo do Governo Federal, que controlava os poderes estaduais na época. 

A problemática nas Regiões Metropolitanas se inicia com o processo de 

urbanização acelerado. O censo de 1970 revela um Brasil essencialmente urbano, 

com 55,9% da população brasileira vivendo nessas áreas (GARSON, 2009). Com o 

aumento da população nas cidades, os problemas urbanos se avolumam. A 

mudança de um país historicamente agrário para, então, urbanístico exige das 

instituições elementos como planejamento e gestão territorial para tentar atender às 

demandas locais. 

Nesse cenário, são criados institutos de pesquisa, planejamento e gestão 

para responder às questões metropolitanas das grandes cidades. São criados: 

Serviço Federal de Habitação e Urbanismo – SERFHAU; Grupo de Estudos da Área 

Metropolitana – GERMET (no Estado do Rio de Janeiro); e Escritório de Pesquisa 

Econômica Aplicada – EPEA14 (GARSON, 2009). 

As Regiões Metropolitanas caminham para problemas cada vez mais 

complexos. O fluxo migratório para essas áreas exigia novas oportunidades de 

emprego e os limites jurisdicionais eram extrapolados pelos limites econômicos. 

Somam-se a isso o acelerado processo de industrialização, e, consequentemente, 

os problemas econômicos e sociais. Logo, tratava-se de um fenômeno que 

ultrapassava as competências locais e exigia a atenção da União. Isso foi relatado 

pelo IPEA em 1969, ou seja, antes da criação das Regiões Metropolitanas:  

 
As aglomerações metropolitanas não constituem fenômeno de âmbito local 
(...) vem exigindo maior participação do Governo Federal na criação de 
melhores condições para o encaminhamento de soluções cabíveis (IPEA, 
1969 apud GARSON, 2009, p. 92). 
 

Para Garson (2009), o principal dilema das Regiões Metropolitanas está na 

falta de cooperação intergovernamental. Para a autora, isso se explica pelas 

características do processo centralizado e autoritário de criação; descentralização 

desgovernada, e agravamento dos problemas locais; universalismo de tratamento 

dos municípios, no qual o governo não considera as especificidades locais e 

desconhece as suas necessidades prioritárias; enfraquecimento do papel do Estado, 

                                                           
14

 Atualmente denominado IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. 
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que poderia atuar como coordenador das políticas e ações metropolitanas; rígida 

vinculação entre receita e gasto público, oferecendo pouca flexibilidade para 

alocação de recursos em novas áreas; e falta de investimentos direcionados, 

especificamente, para as Regiões Metropolitanas. 

Com o fervor do debate democrático e descentralizador, a Constituição de 

1988 altera as características das RMs no Brasil. Esse período é fundamental para a 

compreensão dos problemas metropolitanos. 

3.1 As RMs no período após a Constituição de 1988 

A Carta Constituinte de 1988 transferiu do Governo Federal para os Estados a 

possibilidade de instituir novos arranjos metropolitanos. Conforme texto da 

Constituição, Art. 25, §3º: 

 
Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir Regiões 
Metropolitanas, aglomerações urbanas e micro regiões constituídas por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum 
(BRASIL, 2006, p. 35) 

 

Os políticos, levados pela ideologia democrática que tomava conta do país 

após o regime militar, lutavam para que não mais se aceitasse qualquer tipo de 

arranjo que remetesse ao autoritarismo e centralismo, característicos do antigo 

regime. Portanto, as RMs são preteridas e recebem pouca atenção dos governos 

seguintes.  

Esse fato é fundamentado por Souza (2004) ao dizer que as Regiões 

Metropolitanas sempre estiveram vinculadas a objetivos de centralização e controle 

do território, portanto, marcas do autoritarismo. Esse formato, pouco pluralista, 

contrariava frontalmente o clima do final dos anos 80 e a agenda da 

redemocratização. 

Incentivados por formatos mais democráticos e descentralizados, os 

constituintes “silenciaram sobre questões relativas à gestão dos espaços 

metropolitanos. Esses constrangimentos e incentivos, explicam, em parte, a 

decadência e/ou extinção da maioria das entidades metropolitanas até então 

existentes” (SOUZA, 2004, p.71). 

A citação das Regiões Metropolitanas na Constituição de 1988 não cria 

nenhum mecanismo de coordenação que incentive a cooperação desses 



54 
 

municípios15. Mais uma vez o constituinte põe em um mesmo patamar todos os 

municípios metropolitanos, sem considerar suas peculiaridades locais. Além disso, 

as Regiões Metropolitanas sempre levam o nome dos municípios centrais (com 

exceções recentes). Não que isso justifique o fracasso das regiões, mas tentar 

reduzir dezenas de histórias sociais, culturais, econômicas e políticas a um mesmo 

“jugo” não traz nenhum incentivo à cooperação (SPINK; TEIXEIRA; CLEMENTE, 

2009). 

Sendo assim, Melo (2002) diz que os problemas perversos gerados pelo 

municipalismo (competição fiscal, falhas de coordenação intermunicipal e 

neolocalismo) induziram ao aumento da complexidade dos problemas 

metropolitanos. A visão neolocalista deslegitima o planejamento metropolitano como 

ação autoritária, e segue rumo à formação de uma agenda que vislumbra resolver os 

problemas sociais sozinhos. 

Com o municipalismo, os estados passam a barganhar com os municípios 

interesses políticos em troca de sua inserção nas RMs. Isso leva à propagação de 

diversas outras RMs, bem como a inserção de vários municípios nas já existentes, 

de forma que, atualmente, os dados do Observatório das Metrópoles mostram esse 

salto no número de Regiões Metropolitanas. No início, começaram com 09 (nove), e, 

em 2010, chegam a 35 (trinta e cinco) Regiões Metropolitanas e 03 (três) Regiões 

Integradas de Desenvolvimento. Juntas compõem 444 (quatrocentos e quarenta e 

quatro) municípios em 22 (vinte e dois) Estados da federação, como mostra o 

quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Não cria, mas mantém os Conselhos Deliberativos e Consultivos da LC de 1973. 
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Quadro 04 – Espaços Urbanos Metropolitanos Segundo as Grandes Regiões – 
2010 

 Espaços Urbanos Metropolitanos Total por 
Região 

N
o

rt
e

 

 

Belém (PA) 
Macapá (AP) 
Manaus (AM) 

 03 

N
o

rd
e

s
te

 

 

Aracaju (SE) 
Agreste (AL) 
Cariri (CE) 
Fortaleza (CE) 
Grande São Luís (MA) 
João Pessoa (PB) 
Maceió (AL) 
 

Natal (RN) 
Recife/PE (PE) 
RIDE Juazeiro/Petrolina (PE) 
RIDE Teresina/Timon 
Salvador (BA) 
Sudoeste Maranhense (MA) 

13 

S
u

d
e
s

te
 

 

Baixada Santista (SP) 
Belo Horizonte (MG) 
Campinas (SP) 
Grande Vitória (ES) 
 

Rio de Janeiro (RJ) 
São Paulo (SP) 
Vale do Aço (MG) 

07 

S
u

l 

 

Carbonífera (SC) 
Chapecó (SC) 
Curitiba (PR) 
Florianópolis (SC) 
Foz do Itajaí (SC) 
Lages (SC) 
 

Londrina (PR) 
Maringá (PR) 
Norte Catarinense (SC) 
Porto Alegre (RS) 
Tubarão (SC) 
Vale do Itajaí (SC) 

12 

C
e
n

tr
o

-

O
e

s
te

 

 

Goiânia (GO) 
RIDE DF 
Vale do Rio Cuiabá(MT) 

 03 

 Total  38 

Fonte: Observatório das Metrópoles (2009) 

 

Urge ressaltar que o Observatório das Metrópoles considera, para efeitos de 

estudo, somente 15 espaços urbanos metropolitanos: São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, 

Campinas, Manaus, Vitória, Goiânia, Belém e Florianópolis. A justificativa do estudo 

é que muitas regiões que surgiram possuem unidades regionais muito diferenciadas, 

bem como não obedecem a critérios claros, objetivos e consistentes, tanto da 

institucionalização como da identificação dos municípios. E os 15 espaços urbanos 

metropolitanos, além de obedecerem aos critérios da pesquisa (integração, 

concentração e condição social), representam expressiva concentração das forças 

produtivas do país (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2009).  
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Assim, pela configuração do Observatório das Metrópoles, o quadro 08 inclui 

outros espaços urbanos não metropolitanos, ficando assim: 

 

Quadro 05 – Classificação dos Espaços Urbanos por região 

 Metropolitano Total  Não-Metropolitano Total 

N
o

rt
e

 

 

Belém (PA) 
Manaus (AM) 

02 Porto Velho (RO) 
Macapá (AP) 
Palmas (TO) 
Boa Vista (RR) 
Rio Branco (AC) 

05 

N
o

rd
e

s
te

 

 

Salvador (BA) 
Recife/PE (PE) 
Fortaleza (CE) 

03 Natal (RN) 
São Luís (MA) 
Maceió (AL) 
João Pessoa (PB) 
Aracaju (SE) 
Teresina (PI) 

06 

S
u

d
e
s

te
 

 

São Paulo (SP) 
Campinas (SP) 
Rio de Janeiro (RJ) 
Belo Horizonte (MG) 
Vitória (ES) 

05 Baixada Santista (SP) 
Vale do Aço (MG) 

02 

S
u

l 

 

Porto Alegre (RS) 
Curitiba (PR) 
Florianópolis (SC) 

03 Carbonífera (SC) 
Foz do Itajaí (SC) 
N/NE Catarinense (SC) 
Tubarão (SC) 
Vale do Itajaí (SC) 
Maringá (PR) 
Londrina (PR) 

07 

C
e
n

tr
o

-

O
e

s
te

 

 

Brasília (DF) 
Goiânia (GO) 

02 Cuiabá (MT) 
Campo Grande (MS) 

02 

 Total 15 Total 22 
             Fonte: Observatório das Metrópoles (2009) 

 

Após essa classificação, vale destacar alguns conceitos utilizados nas 

pesquisas sobre Regiões Metropolitanas e definidos pelo Observatório das 

Metrópoles (2009): 

a) Espaços Urbanos: São áreas de concentração espacial do fenômeno urbano e 

definido pela continuidade e extensão do espaço construído. Implicam no papel que 

desempenham no conjunto do sistema urbano, isto é, suas articulações externas, e 

incorporam, implícita ou explicitamente, a noção de rede e de hierarquia urbana. 

Exemplo: Manaus, Campo Grande, Carbonífera, Maringá, Macapá e outros. 
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b) Aglomeração Urbana: é uma área contínua com ligação entre os municípios. 

Isso pode ocorrer por complementaridade funcional, integração socioeconômica 

decorrente de especialização, complementação ou suplementação funcional. 

Exemplo: a Aglomeração Urbana de Aracaju, Natal, Londrina e outros. 

 

c) Metrópole: é a cidade principal, ela tem a responsabilidade do comando e 

coordenação de uma rede urbana que se diferencia pelo tamanho populacional e 

econômico, bem como pelo desempenho de funções complexas e diversificadas. As 

metrópoles estabelecem relações com várias outras aglomerações e se 

caracterizam por uma extensão e alta densidade das grandes cidades. Exemplo: 

Fortaleza, São Paulo, Tóquio, Londres, etc. 

 

d) Aglomeração Metropolitana: também chamada de área metropolitana, elas se 

caracterizam por uma mancha ocupacional contínua, ou não, diretamente polarizada 

pela metrópole. Elas realizam as maiores intensidades de fluxos e as maiores 

densidades de população e atividades, envolvendo municípios com alto grau de 

integração, ou englobando, parcial ou inteiramente, apenas a área do município 

central. Exemplo: Aglomeração Metropolitana de João Pessoa, Florianópolis, São 

Luís e outros. 

 

e) Região Integrada de Desenvolvimento: são áreas metropolitanas que se 

localizam em mais de uma unidade federativa. São criadas por legislação específica, 

que determina os municípios que farão parte da RIDE e fixa as competências 

assumidas pelo colegiado dos mesmos. Atualmente existem 03 RIDEs: RIDE/DF, 

RIDE/Petrolina e Juazeiro e RIDE/Grande Teresina. 

  

f) Região Metropolitana: são as áreas institucionalmente definidas, como por 

exemplo, as 09 RMs criadas no Brasil pela LC nº14 e 20/73. Exemplo: Região 

Metropolitana de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e outras. 

 

O Observatório das Metrópoles realizou um estudo sobre os diversos espaços 

urbanos metropolitanos do Brasil. Seus resultados mostram a expressividade dessas 

regiões para o país. Na tabela 02, verifica-se a representatividade de cada área para 
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suas respectivas regiões. Por exemplo, a população das grandes cidades concentra 

um percentual sempre próximo dos 50% do total da Grande Região. 

O âmbito econômico é representado pelas atividades de ponta, operações 

bancárias e sedes de empresas. A tabela 02 mostra que duas ou três cidades de 

cada região concentram a maior parte destas atividades. E isso reflete na massa de 

rendimento, que concentra nas grandes cidades uma média acima dos 50% dos 

totais. 

Portanto, a tabela comprova que as desigualdades regionais concentram as 

riquezas em regiões consideradas metropolitanas, de fato, e os menores dados em 

regiões consideradas não metropolitanas. Ver a tabela: 
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Tabela 02 – Participação das Aglomerações, Quanto aos Indicadores Selecionados, 
no Total das Respectivas Grandes Regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
  
Fonte: Observatório das Metrópoles (2009), com base nos dados do IBGE, BC, MTE, DAC e 
Revista Exame. 
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Os dados servem para elucidar o grau de influência que os aglomerados 

metropolitanos exercem no país, ainda que se concentre nas 15 regiões 

consideradas metropolitanas. Os resultados consolidados ultrapassam os 40% de 

participação dos aglomerados em suas regiões, e, em alguns casos, essa 

representatividade alcança percentuais elevadíssimos, como se vê na tabela 

seguinte: 

 

Tabela 03 – Participação do Conjunto das Aglomerações, Quanto aos Indicadores 
Selecionados, no Total das Respectivas Grandes Regiões 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Observatório das Metrópoles (2009), com base nos dados do IBGE, BC, MTE, DAC e Revista 
Exame  

 

Mesmo com representatividade expressiva, os governos que sucederam o 

regime militar (quando foram criadas as RMs) não tiveram a obstinação de incluir 

essa temática na agenda política. Um paradoxo? 

Vale ressaltar que os resultados obtidos por essas regiões não significam que 

as Regiões Metropolitanas estão plenamente em funcionamento. Refletem a 

polarização do desenvolvimento municipal e os efeitos do processo histórico 

brasileiro de maximização das áreas mais ricas em detrimento das mais pobres.  

As áreas metropolitanas constituem um ambiente de contradição: de um lado 

as potencialidades e do outro as dificuldades de implementação. Para Lefèvre 

(2009), as metrópoles se tornaram lugares de grandes desafios, antigos ou novos. 

São locais estratégicos, ambientes para a produção de riquezas, espaços de 

convivências de várias diferenças.  

Nos anos 1950 e 1960, nos EUA, duas correntes de pensamento se 

confrontam sobre o tema metropolitano. Os reformadores, de um lado, afirmavam 

que o problema metropolitano era a fragmentação institucional. Para eles, o sistema 

não funcionava devido à onipotência das municipalidades, seja ela financeira e/ou 
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política. A principal consequência é a incompatibilidade entre território funcional 

metropolitano e território institucional (LEFÈVRE, 2009). 

Os reformadores acreditam que seja preciso limitar os poderes dos 

municípios, bem como impedir que esses tomem decisões que ultrapassem seus 

limites territoriais. Assim, nas Regiões Metropolitanas, cada município deveria atuar 

somente nos problemas que afetassem seu território. 

Na outra corrente, estavam os defensores da escolha pública. Eles rejeitavam 

a idéia de fragmentação institucional e a tratavam como uma “policêntria” que refletia 

a vontade dos habitantes. E seguem afirmando que não há como se ter um território 

único nas áreas metropolitanas, mas sim múltiplos territórios funcionais (LEFÈVRE, 

2009). Portanto, eles pensam o tema de forma mais concreta com a realidade, 

sendo que é quase impossível pensar uma Região Metropolitana com problemas 

limitados por fronteiras políticas. 

Nesse debate, os reformadores não atentam para o fato de que a 

fragmentação nas áreas metropolitanas é não só institucional, como também política 

e social. Portanto, restringir a escolha pública a questões de fronteira, com a 

intenção de criar uma maior integração tem suas lacunas teóricas e empíricas. 

O problema das Regiões Metropolitanas é recorrente em vários países. (a) Na 

Espanha, após terem sido criadas no período franquista, elas foram sucumbindo aos 

poucos por não responder às demandas locais. Uma exceção no caso espanhol é a 

região de Barcelona, que vem sendo modelo por buscar resolver as questões 

espinhais da relação entre cidade-centro e as outras cidades; (b) a Alemanha se 

mostra incapaz de administrar politicamente e administrativamente suas grandes 

cidades, onde prevalecem os estatutos especiais que restringem os poderes locais; 

(c) Na Holanda, as grandes cidades e as províncias se opõem à idéia de 

metropolização; (d) na Grã-Bretanha, os municípios ou se opõem ao fortalecimento 

da Grande Londres ou se preocupam com a criação de cidades-regiões; (e) nos 

EUA a idéia metropolitana causa medo, pois ela passa a imagem de inimigo da 

autonomia, da liberdade e da visão localista e comunitária que as municipalidades 

encarnam (LEFÈVRE, 2009). 

No caso do Brasil, ficou elucidado que o processo de formação histórico das 

Regiões Metropolitanas, atrelado ao regime militar, pode ter causado aversão ao 

tema. Aversão essa, justificada pela forma centralizadora e autoritária como foram 

criadas. Nessa baila, somam-se as desigualdades regionais, o municipalismo, o 
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neolocalismo e a baixa quantidade – ou ineficiência, no caso dos conselhos 

metropolitanos – de mecanismos de coordenação intergovernamental como alguns 

dos fatores que dificultam a cooperação nas Regiões Metropolitanas do Brasil. 

Para Garson (2009), os obstáculos das Regiões Metropolitanas têm relação 

com a dificuldade de cooperação interfederativa. Centrando-se principalmente na 

questão fiscal, a autora atenta para a forte vinculação das receitas, ou seja, o gasto 

público é rigidamente atrelado à receita e não possui maiores espaços para a 

aplicação em políticas urbanas. Em geral, o federalismo fiscal brasileiro e a falta de 

financiamentos para as metrópoles implicam fragilidades financeiras nos municípios, 

logo se instaura visíveis diferenças no porte econômico de tais entes. 

Além disso, Ribeiro (2004) afirma que as dificuldades de cooperação ocorrem 

devido à concentração de renda e fragmentação institucional, aliada ao desinteresse 

político. Os conselhos criados na década de 1970, ou desapareceram, ou perderam 

sua capacidade técnico-política. E as poucas ações resultam em práticas isoladas, 

nas quais os municípios-núcleo pouco utilizam seu poder para a ação coletiva. 

Mesmo assim, tais práticas são marcadas pelo efeito free rider16 e clientelismos, um 

exemplo disso são as compras de ‘ambulâncias comunitárias’17. 

Falta interesse político para as Regiões Metropolitanas. Isso se configura em 

uma ingovernabilidade das metrópoles brasileiras, devido: “a) tamanho e 

complexidade dos problemas que se avolumaram; b) fragmentação e desinteresse 

político; e c) inexistência de valores que impulsionem ações coletivas.” (RIBEIRO, 

2004, p. 23). 

No conjunto dos arranjos intergovernamentais do Brasil, inclusive presentes 

nas RMs, existem os Consórcios Públicos. Esses são arranjos horizontais e/ou 

verticais entre entes da federação com vistas a resolver problemas de demanda 

pública que sozinhos eles não conseguiriam resolver ou elevariam seus custos de 

implementação.  

O aumento do número de consórcios públicos trouxe à baila um duelo de 

opiniões. Há aqueles que veem os consórcios como uma forma de aumentar o 

municipalismo, portanto sugerem um modelo mais estadualizado. E há os que 

defendem os consórcios públicos alegando que são modelos embrionários de um 

                                                           
16

 Municípios pequenos usufruem de benefícios gerados por outros municípios sem que, para isso, tenha que 
despender recursos. Ou seja, uns pegam “carona” nos serviços de outros. 
17

 Aquisição de ambulâncias para conduzir pacientes de seus municípios para utilizar os serviços médicos de 
outro município (áreas centrais). Por isso exemplifica o efeito free rider. 
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novo modo de governança metropolitana. Nessa perspectiva, a flexibilidade deste 

modelo proporciona um clima de experimentação e aprendizagem, mas sempre 

impulsionada pela adesão voluntária (KLINK, 2009). 

Não se pretende aqui entrar nesse debate dicotômico, pois não casa com os 

interesses dessa pesquisa. Aqui, os consórcios públicos são analisados 

cientificamente com o objetivo de entender os elementos que impulsionam a 

cooperação ou não e, assim, contribuir para o debate acadêmico, porém, sem a 

pretensão de julgá-los. 

As Regiões Metropolitanas brasileiras surgiram em um momento delicado e 

antidemocrático e ao longo dos anos têm enfrentado dificuldades de operacionalizar 

as políticas públicas de forma coletiva. Vários motivos foram elucidados, e se 

resumem a dois principais pontos: a baixa capacidade de operacionalização das 

instâncias metropolitanas e as assimetrias de poder. 

Para tentar superar esses dilemas, algumas regiões utilizam arranjos 

colaborativos voltados para uma política pública específica. É o caso do 

CONDIAM/PB em João Pessoa e o Consórcio Grande Recife em Recife/PE – que 

serão apresentados na seção 07 e 08. 

 

3.2 Consórcios Públicos em Regiões Metropolitanas 

 

A literatura que trata especificamente dos Consórcios Públicos em Regiões 

Metropolitanas se assemelha às demais localidades, entretanto, acrescenta-se os 

percalços e dilemas históricos metropolitanos.  

Para Borba (2010), o agravamento dos problemas de dimensão 

supramunicipal ensejou o surgimento de novas formas de cooperação, como os 

consórcios públicos, que proporcionam aos municípios se associarem para a 

execução de ações específicas, e, que intentam assegurar fontes de financiamento 

estáveis. Porém, o autor afirma ainda que eles são visto com certa descrença por 

setores que acreditam que a governança metropolitana não pode se resumir à 

execução de uma quantidade limitada de políticas setoriais. 

Em geral, os Consórcios Públicos são monotemáticos, portanto, ele não se 

propõe resolver todos os dilemas metropolitanos. Entretanto, é o seu formato que, 

se forem respeitadas as regras de compartilhamento e cooperação, podem ser uma 

alternativa para a operacionalização de ações metropolitanas no futuro. 
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As definições anteriores sobre consórcios públicos pressupõem elementos de 

cooperação que tem por base a iniciativa local, que a partir de interesses comuns e 

com soluções compartilhadas e estruturadas em uma organização para atingir os 

objetivos. E isso, dentro de um contexto metropolitano de baixa cooperação, se não 

há certa contradição há, no mínimo, uma sobreposição territorial de arranjos 

institucionais (LACZYNSKI, 2009). 

Esses dois arranjos, Regiões Metropolitanas e Consórcios Públicos, 

sobrepõem-se a ponto de características históricas das RMs influenciar positivo e 

negativamente a gestão nos Consórcios Públicos. A proximidade dos municípios e a 

confluência de problemas urbanos podem contribuir, em termos, para o agir coletivo 

dos consórcios públicos. Entretanto, as assimetrias de poder, as dificuldades 

financeiras, municipalismo e outros, ajudam a impedir que os consórcios se 

consolidem como práticas coletivas nas RMs. 

No Brasil, grande parte das Regiões Metropolitanas utiliza a modalidade de 

consórcios para implementar alguma política pública. Como mostra o quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 06 – Presença e Ausência de Consórcios Públicos em Regiões 
Metropolitanas 

 

Há formação de Consórcios   Não há Consórcios Públicos 
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Públicos 

Região UF Região UF 

Macapá AP Rio Branco AC 

RIDE Juazeiro-Petrolina BA-PE Maceió AL 

Fortaleza CE Manaus AM 

Vitória ES Salvador BA 

Goiânia GO Brasília DF 

São Luís MA RIDE DF DF 

Belo Horizonte MG Boa Vista RR 

Vale do Aço (Ipatinga) MG Porto Alegre RS 

Campo Grande MS Vale do Itajaí (Blumenau) SC 

Cuiabá MT Carbonífera (Criciúma) SC 

Belém PA Palmas TO 

João Pessoa PB     

Recife PE 

    

RIDE Teresina PI-MA 

Curitiba  PR 

Londrina PR 

Maringá PR 

Rio de Janeiro RJ 

Porto Velho RO 

Florianópolis SC 

Foz do Itajaí SC 

Lages SC 

Norte/Nord.Catarinense SC 

Tubarão SC 

Aracaju SE 

Baixada Santista SP 

Campinas SP 

São Paulo SP 
Fonte: IBGE, 2009 

 

O quadro 09 mostrou que 28 (vinte e oito) espaços de características 

metropolitanas possuem pelo menos um Consórcio Público. E somente 11 (onze) 

delas não possuem consórcio. Há que se destacar que tais espaços urbanos têm 

diferentes classificações, conforme o Observatório das Metrópoles (2009), podendo 

ser Regiões Metropolitanas, Espaços Metropolitanos, Regiões de Desenvolvimento, 

e outros. 

Dentre os consórcios das Regiões Metropolitanas, destaque para os setores 

de Saúde, Educação, Habitação e Meio Ambiente. Ressalta-se que, por vezes, em 
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uma determinada região há o registro de mais de um consórcio. Isto não significa 

que todas estas áreas são fundamentalmente de caráter cooperativo, mas sim, que 

os municípios dessas áreas visualizam no modelo de consórcio uma forma de captar 

mais recursos externos, bem como assegurar estabilidade jurídica para os projetos 

específicos. 

Autores como Spink e Arretche (2005) contrapõe os consórcios, associações 

horizontais e voluntárias entre os municípios, às Regiões Metropolitanas, 

classificadas como instituições top-down criadas por lei federal ou estadual (de cima 

para baixo).  

Este fator é colocado como um elemento que facilitaria os bons resultados 

dos consórcios em RMs. E de fato o modelo cooperativo de consórcios, como prevê 

a lei 11.107/2005, possui dispositivos que levam a esta conclusão. Entretanto, a 

realidade de algumas regiões mostra que os consórcios não são a vanguarda 

“salvadora” dos dilemas metropolitanos. 

Spink (2005) destaca ainda que os consórcios foram uma estratégia de 

implementação de políticas públicas porque as instituições metropolitanas não 

estavam funcionando, mas os consórcios só continuariam sendo uma opção para as 

RMs enquanto eles funcionassem.  

Na realidade os problemas metropolitanos afetam os consórcios e o impedem 

de se tornar a solução dos problemas das RMs. Portanto, as diferenças econômicas 

e políticas dos municípios, bem como a sua visão localista representam o 

contraponto entre efetividade dos consórcios em termos legais com a baixa 

efetividade do cumprimento das contrapartidas obrigatórias aos membros 

consorciados.  

Ou seja, s consórcios possuem prerrogativas legais e teóricas para gerar 

ação coletiva nas RMs, mas o descumprimento das regras e centralização do poder 

nas mãos dos membros com maior força política e econômica são fatores que 

impedem a continuidade dos consórcios. 

Em áreas onde os municípios são fortes econômica e politicamente as 

relações de cooperação ocorrem de forma mais equilibrada e até o ponto de os 

membros perceberem vantagens no consórcio, como no caso do ABC paulista. 

Estas relações de cooperação são observadas também quando há um histórico de 

cooperação na região, como no caso do Grande Recife, ou quando há um 
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empreendedor político bastante interessado em estruturar um consórcio, como no 

CINPRA – Maranhão.  

Por fim, é notório que os Consórcios Públicos e as Regiões Metropolitanas 

são arranjos de prerrogativas colaborativas, mas com significativas diferenças. Ainda 

que os consórcios consigam relevantes resultados em específicas políticas públicas, 

os dilemas complexos das RMs ainda carecem de uma postura mais colaborativa 

dos municípios.  
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Entende-se que o problema de pesquisa é a baliza dos procedimentos 

metodológicos, portanto ele é o guia que definirá os métodos mais adequados para 

o alcance do objetivo da pesquisa. Assim, a natureza dessa pesquisa é qualitativa, 

pois pretende responder ao problema outrora formulado: “A partir da influência de 

elementos institucionais, como se configuram as relações de cooperação nos 

Consórcios Públicos do CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife, em suas 

respectivas delimitações metropolitanas?” 

A abordagem qualitativa pode ser definida como uma forma de tratar o 

problema quando se pretende entender a natureza de um fenômeno 

(RICHARDSON, 1985). Assim, justifica-se sua escolha para essa pesquisa já que o 

que se pretende aqui é compreender quais são as nuances que permeiam as 

relações de cooperação no fenômeno “consórcio público em Região Metropolitana”. 

Além de identificar os aspectos institucionais intervenientes durante o processo de 

formação desses consórcios, a análise servirá também para entender a influência de 

tais aspectos nas ações de cooperação dos atores, portanto, trata-se de uma 

pesquisa de natureza qualitativa. 

Para Flick (2002), na abordagem qualitativa os trabalhos são sempre 

moldados ao longo do estudo, bem como as análises e interpretações ocorrem 

durante toda a pesquisa. Assim, novas perspectivas de análises vão sendo 

vislumbradas, ao mesmo tempo em que a teoria e as considerações pertinentes 

acompanham as reflexões no decorrer da pesquisa. 

Dessa forma, o pesquisador se habilita em um processo contínuo de reflexão 

que imbrica ação, pensamento, teoria e prática, cujo teor científico é dado pelo 

referencial teórico que fundamenta a pesquisa (SCHWANDT, 2006; TRIVIÑOS, 

1995). 

Portanto, essa pesquisa se fundamenta, teórico e empiricamente, no sentido 

de se legitimar nos moldes dos trabalhos científicos. E em adequação ao objetivo 

geral desse trabalho: “Compreender, a partir das instituições e dos atores, as 

relações de cooperação nos Consórcios Públicos do CONDIAM/PB (Aglomeração 

Metropolitana de João Pessoa) e Consórcio Grande Recife (Região Metropolitana de 

Recife)”, estabelece-se essa pesquisa como sendo exploratória e descritiva. 
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A pesquisa realizou primeiramente um levante exploratório, que é entendido 

por Vergara (1997) como um tipo de pesquisa que visa proporcionar uma visão geral 

acerca de determinado fenômeno. Além disso, trata-se de uma pesquisa realizada 

em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. 

Após esse primeiro momento do trabalho, de cunho exploratório, esta 

pesquisa se delineou para o viés descritivo. Entendendo-se como o tipo de pesquisa 

no qual o objetivo é expor determinadas características do fenômeno, podendo 

estabelecer relações e clarear sua natureza (SANTOS, 1999). 

Em concordância, Andrade (2003) diz que a pesquisa descritiva se preocupa 

em observar e identificar os fatos, relatar e registrá-los, analisá-los, interpretá-los e o 

faz sem a interferência significativa do pesquisador. Assim, os fenômenos do mundo 

físico e humano são estudados, mas não são modificados pelo pesquisador. 

Portanto, a pesquisa descritiva serviu a esse trabalho para identificar os fatores que 

influenciam as relações de cooperação nos consórcios públicos no âmbito em 

questão; classificá-los segunda a teoria de fundamentação; e, por fim, analisá-los 

segundo as categorias elencadas durante, ou no final, da pesquisa. 

Para a coleta de dados, utilizou-se o método de análise documental e 

entrevistas semiestruturadas. Na análise documental, foram trabalhados dados 

primários e secundários através de documentos oficiais de governo e institutos de 

pesquisa. E para as entrevistas semiestruturadas, foi definido um roteiro de 

perguntas, que oferecesse ao entrevistado certa liberdade para discorrer suas 

respostas, bem como ao entrevistador de mudar o curso das perguntas e, portanto, 

da entrevista, sempre que necessário. 

A escolha dos entrevistados não teve preocupação com representatividade 

amostral, mas sim com a qualidade das informações e sua relação com os objetivos 

da pesquisa.   

1) Sujeitos representantes do CONDIAM/PB: a preocupação nesse caso foi 

escolher atores que participaram do consórcio desde a sua formação e 

outros que ainda atuam no consórcio. Devido à situação de “stand by” do 

CONDIAM/PB, poucos atores se dispuseram a passar informações, e a 

coleta de dados foi interrompida tão logo se atingiu um grau de saturação 

das informações. Os atores escolhidos foram representados pelo código 

“COND” e são eles: 
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a. Presidente do Consórcio no ato da formação em 2002 (ex-prefeito 

de João Pessoa/PB e atual Senador pela Paraíba);  

b. Secretário de Infraestrutura do Município de Cabedelo/PB; 

c. Secretário Executivo que atua desde 2005 até os dias atuais; 

d. Diretor Administrativo do CONDIAM/PB. 

 

2) Sujeitos representantes do Consórcio Grande Recife: também houve a 

preocupação de entrevistar atores que participaram da formação do 

consórcio, como também o depoimento dos principais representantes. No 

entanto, dois atores não se dispuseram a realizar entrevistas, optando por 

responder questionários (Rep. do Governo de Pernambuco e Rep. do 

Município de Recife/PE), entretanto nenhum deles retornou com as 

respostas. E para amenizar a falta desses dois atores, acrescentou-se o 

depoimento do representante da Câmara dos Vereadores e Diretora 

Presidente da CTTU (Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos do 

Recife/PE). Os atores escolhidos foram representados pelo código 

“GRAN.REC” e são eles: 

a. Presidente do Consórcio; 

b. Ex-Diretora de Projeto do Consórcio Grande Recife (participou da 

formação do consórcio e esteve presente na antiga EMTU); 

c. Secretário de Transportes de Olinda/PE; 

d. Representante da Câmara de Vereadores; 

e. Diretora Presidente da CTTU – Companhia de Trânsito e 

Transporte Urbanos; 

f. Representante dos Usuários. 

 

Assim, foi elaborado um quadro com as respectivas codificações dos sujeitos 

de pesquisa, a saber: 
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Quadro 07 – Codificação dos Sujeitos da Pesquisa 

Consórcio Código Sujeito 

CONDIAM/PB COND1 
Presidente do Consórcio no ato da formação em 
2002 (ex-prefeito de João Pessoa/PB e atual 
Senador pela Paraíba) 

CONDIAM/PB COND2 
Secretário de Infraestrutura do Município de 
Cabedelo/PB 

CONDIAM/PB COND3 Secretário Executivo que atua desde 2005. 

CONDIAM/PB COND4 Diretor Administrativo do CONDIAM/PB 

Consórcio 
Grande Recife 

GRAN.REC1 
Presidente do Consórcio Grande Recife 

Consórcio 
Grande Recife 

GRAN.REC2 
Ex-Diretora de Projeto da EMTU (participou da 
formação do Consórcio Grande Recife) 

Consórcio 
Grande Recife 

GRAN.REC3 
Secretário de Transportes de Olinda/PE 

Consórcio 
Grande Recife 

GRAN.REC4 
Vereador representante da Câmara de Vereadores 
do Recife/PE no consórcio 

Consórcio 
Grande Recife 

GRAN.REC5 
Diretora Presidente da CTTU – Companhia de 
Trânsito e Transporte Urbanos 

Consórcio 
Grande Recife 

GRAN.REC6 
Representante dos Usuários 

Fonte: O Autor 

 

Para essa pesquisa foram analisadas ainda as legislações que criaram os 

consórcios em cada espaço urbano, a legislação que regulamentou os consórcios no 

Brasil, os dados de institutos como STN, IBGE, Observatório das Metrópoles, 

CONSAD, TSE, além da revisão bibliográfica de livros, artigos acadêmicos, jornais e 

dados estatísticos. 

A análise documental é entendida por Godoy (1995) como “o exame de 

materiais de natureza diversa, que ainda não receberam um tratamento analítico, ou 

que podem ser reexaminados, buscando-se novas e/ou interpretações 

complementares.” 

Cabe ressaltar que, às vezes, os documentos podem não ser amostras 

representativas do fenômeno em questão. Aqueles que foram preservados, ou 

mesmo liberados para o pesquisador, podem não ter dados confiáveis ou válidos 

(GODOY, 1995). 

Nas analises de tais documentos serão perseguidos os aspectos 

institucionais normativos e regulamentares que influenciam o comportamento de 

cooperação dos atores nos Consórcios Públicos em Regiões Metropolitanas. Para 
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tanto, foram coletadas as seguintes informações, a saber: População do Município; 

Porte Econômico (PIB); Receitas Totais e Tributárias; Regras estatutárias; normas e 

periodicidades de assembleias; Filiação Partidária; e outros. 

Uma vez coletados os dados, usou-se a técnica de análise de conteúdo para 

fazer o tratamento deles, buscando-se identificar como os elementos do discurso e 

dos dados documentais se articulam com os termos definidos pelas categorias e 

fundamentados pela teoria. A análise de conteúdo é definida por Bardin (2011, pág 

42) como “uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva e 

sistemática do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a 

interpretação destas mesmas comunicações”.   

Sendo, portanto, uma análise de conteúdo qualitativa e temática dos 

significados das mensagens. Qualitativa, pois se buscou indicadores não 

frequenciais, e sim, a observação de indicativos de presença ou ausência de termos 

que se articulem com as categorias. Ou seja, observando os significados através de 

um tratamento descritivos das informações, e não os significantes, como ocorre nos 

casos de análise léxica e análise de procedimento. Afirma Bardin (2011) que esse 

tipo de análise é válido na elaboração de deduções específicas sobre um 

acontecimento de inferência precisa.  

Segundo Bardin (2011, p. 127) o trabalho de análise se divide em três polos 

cronológicos. Primeiro a fase de pré-análise, depois a fase de exploração do 

material, e, por fim, o tratamento dos resultados (inferência e interpretação). O que 

compreende em:  

 

1) Pré-Análise: é a fase de organização propriamente dita do material, e 

tem por objetivo tornar operacionais e sistemáticas as ideias iniciais, de 

maneira a conduzir a um esquema preciso que servirá para as fases finais 

de análise. Geralmente essa fase é composta de escolhas dos 

documentos, elaboração das hipóteses e objetivos e elaboração dos 

indicadores que fundamentem a interpretação final. 

 

2) Exploração do Material: consiste em uma fase longa e exaustiva de 

codificação, decomposição ou enumeração do material a ser analisado, 

tarefa essa com base em regras categoriais previamente formuladas. 

Nesta pesquisa é realizada a codificação temática (unidades de registro 



73 
 

por tema). A análise categorial funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades e depois com reagrupamento 

analógicos por categoria. 

 
3) Tratamento dos Resultados (inferência e interpretação): finalmente, o 

analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode 

então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos 

objetivos previstos – ou que digam respeito a outras descobertas 

inesperadas. Portanto, a indução a partir dos fatos pode ser realizada 

com as significações da mensagem, sendo um procedimento 

intermediário entre a descrição do texto e a interpretação de sua 

significação. 

 

Nesse trabalho se buscou inferir da realidade os significados a partir do 

depoimento dos sujeitos (ainda que outras fontes documentais fossem utilizadas), 

não se comprometendo a explicar suas causas ou consequências, mas descrevendo 

suas características, as formas e variações do fenômeno (TRIVIÑOS, 1995). 

Essa análise de conteúdo se dará obedecendo às categorias elencadas a 

partir da teoria de fundamentação (ver o quadro 04). Como diz Gressler (2004, p. 

128), “definir’ significa determinar um conjunto de notas constitutivas, integrantes ou 

descritivas de uma realidade e o significado do termo que substitui essa realidade na 

condição humana.” E, independente da simplicidade ou complexidade dessa 

definição, o pesquisador, precisa deixar claro alguma forma de observar o 

acontecimento (GRESSLER, 2004). 

Para tanto, Ary, Jacobs e Razavieh (apud Gressler, 2004) classifica as 

“definições” em dois tipos, a definição constitutiva e a definição operacional. A 

primeira trata-se daquela em que o termo é definido por outros termos que já 

possuem significado claro na ciência. E a segunda é aquela em que se especifica 

um procedimento e expõe as atividades que o pesquisador realiza para obter os 

dados. 

Com base nisso, utilizou-se dessa classificação para definir as categorias 

analíticas dessa pesquisa, assim, considerou-se que: Definição Constitutiva de uma 

categoria é sua definição conceitual. E Definição Operacional significa como a 

categoria será identificada no fenômeno e quais os elementos que se relacionam 
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com a categoria dada. E para as categorias e subcategorias que se fundamentam 

pela teoria dos Common Pool Resources e IAD Framework, seguem os quadros com 

as respectivas definições categoriais, bem como as codificações utilizadas: 
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Quadro 08 – Categorias de Análise 

 

Categorias de Análise 

Teoria Categorias Definição Constitutiva Definição Operacional 
Questões do 

Roteiro 
C
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C1 Variáveis externas 

Elementos, ou instituições, 
externas aos indivíduos que 

influenciam o comportamento 
destes em uma situação de 

ação, bem como os processos 
políticos e resultados 

(OSTROM; GARDNER; 
WALKER, 1994). 

Presença de instituições 
influenciando as decisões dos 

atores em uma situação de 
ação. Instituições essas que 

podem se manifestar por 
atributos legais, características 

históricas da região, 
características físicas que 
ensejem a necessidade de 

cooperação. 

Apêndice A 
Alínea I: quest. 1; 2 e 
13. 
Apêndice B 
Alínea I: quest. 1; 2; e 
11. 
Alínea II e III: quest.1 
e 10. 
 
 

C2 Arena de ação 

É o espaço social onde há os 
atores que, diante uma 

situação de ação, tomam 
decisões influenciados pelos 
atributos e variáveis externas 
gerando padrões de interação 

e resultados/benefícios 
(OSTROM, 2005). 

Identificação de atores 
(participantes), disposições 

para tomar decisão, interesses 
em jogo nas reuniões de 
assembleia, instâncias 

deliberativas, e capacidade de 
voto dos membros. 

Capacidades fiscais, poder 
econômico, dados 

populacionais, e filiações 
partidárias. 

Apêndice A 
Alínea I: quest. 5 e 12. 
 
Apêndice B 
Alínea I: quest. 6; 8 e 
13. 
Alínea II: quest. 3 e 9. 
Alínea III: quest. 3; 5 e 
9. 
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C3 

Padrões de 
interação e fluxos 
de informações 
entre os atores 

Dizem respeito às 
características estruturais de 
uma situação de ação e da 

conduta de compartilhamento 
coletivo dos participantes na 
estrutura final. Em situações 

políticas, onde as decisões são 
independentes, os atores 

fazem suas escolhas em um 
contexto de normas 

coletivamente aceitas ao invés 
de tentar mudar radicalmente a 
estrutura da situação. (POLSKI; 

OSTROM, 1999). 
 

Uma vez tomadas as decisões, 
observar se as escolhas são 
tomadas em um ambiente de 
compartilhamento e interação 

entre os atores. Portanto, saber 
se estes atores possuem, e em 

que medida, um grau de 
interação entre si; e se eles 

tiverem, observar também se 
há padrões e fluxos de 
informações e troca de 

conhecimento. 
 

Apêndice A 
Alínea I: 3; 7 e 11. 
 
Apêndice B 
Alínea I: quest. 7. 
Alínea II e III: quest. 5 
e 8. 

C4 
Resultados e 
benefícios 

São os próprios fins que 
geraram as decisões dos 

atores em todo o processo, 
desde a influência das 

variáveis externas até a arena 
de ação. Esses resultados são 

explicados com base em 
diversos tipos de critério de 

avaliação. (POLSKI; OSTROM, 
1999). 

Demonstração dos benefícios 
gerados pelas decisões 
tomadas, destacando a 

conformidade com a moral, 
bem como o atendimento às 

necessidade locais e a 
quantidade de recursos 

alocados pelo impacto causado 
no processo final. 

 

Apêndice A 
Alínea I: quest. 8. 
 
Apêndice B 
Alínea I: quest. 10. 
Alínea II: quest. 12. 
Alínea III: quest. 6. 

Fonte: O Autor 
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Quadro 09 – Subcategorias de Análise 
 

Subcategorias de Análise 

Teoria Subcategorias Definição Constitutiva Definição Operacional Questões do Roteiro 
C

o
m

m
o

n
 P

o
o

l 
R

e
s
o

u
rc

e
s
 e

 

IA
D

 F
ra

m
e
w

o
rk

 

C1.1 

Atributos 
Físicos 
(extrínsecos) 
 

Circunscrevem todas as 
características materiais dos 

recursos que são importantes para 
constituir as possibilidades práticas 
de ação dos atores e aos possíveis 

resultados. Eles interferem no 
volume e peculiaridade do 

conhecimento e informações que 
os atores têm para tomar suas 

decisões, assim, eles representam 
uma relevante base de 

fundamentos para estruturar a 
situação de ação (POLSKI; 

OSTROM, 1999). 

Observação de características 
físicas locais exercendo influência 
nas decisões dos atores, tais como 
geografia local, volume de serviços 

necessários, recursos 
compartilhados, tamanho das 
instalações de infraestrutura e 
proximidade físicas dos atores. 

Apêndice A 
Alínea I: quest. 2 e 4. 
 
Apêndice B 
Alínea I: 1; 2; e 11. 
Alínea II e III: quest.1 e 10. 
 

C1.2 

Atributos da 
Comunidade 
(intrínsecos) 
 

São aspectos culturais e 
normativos socialmente aceitos em 

uma comunidade. Eles se 
caracterizam por serem elementos 
quase imperceptíveis, por estarem 

incutidos nas mentes dos 
indivíduos e fazerem parte de seu 

cotidiano comum (POLSKI; 
OSTROM, 1999; OSTROM; 

GARDNER; WALKER, 1994). 

Instituições coletivamente aceitas e 
praticadas por força cultural. 

Necessidades locais, exigência de 
solução por práticas já comumente 
aceitas e como os atores observam 

uns aos outros.  
 

Apêndice A 
Alínea I: quest. 1; 3; 4; 15 
e 16. 
 
Apêndice B 
Alínea I: quest. 1; 3; 9; 14. 
Alínea II: quest. 1; 13 e 14. 
Alínea III: 1; 12 e 13. 
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C1.3 Regras em uso 

É o conjunto de regras de trabalho 
que delimitam: o poder de ação dos 

membros e divide as 
responsabilidades do grupo; quais 
ações são permitidas e proibidas; 
qual a quantidade de recursos que 
cada membro deve dispor; quais as 
regras de ingresso ou exclusão dos 

membros; quais informações 
devem ou não ser facilitada; e que 

restrições serão aplicadas aos 
atores segundo suas ações. As 
regras sempre irão incentivar, 

restringir ou coibir as ações para 
que no final gere o resultado 

esperado pelo grupo. (OSTROM, 
1990; 2005). 

Regras delimitadas, 
documentalmente ou não, que 

regulamente as práticas dos atores 
dentro do arranjo. Clareza, 
objetividade e ausência de 

ambiguidades ou dúvidas de 
interpretação do conjunto de regras 
dadas. Regras de entrada e saída 

de cada membro. Regras que 
estabeleçam o poder, posição e 
função de cada um; que fixe os 

critérios para cada incentivo, 
recompensa e utilização do serviço 

coletivo; que determine os 
procedimentos de 
compartilhamento. 

Apêndice A 
Alínea I: quest. 9 e 10. 
 
Apêndice B 
Alínea I: quest. 5. 
Alínea II: quest. 6 e 7. 
Alínea III: quest. 7. 
 
*Para esta categoria foi 
utilizada também análise 
documental. 

C2.1 
Situação de 
Ação 

É um espaço social no qual os 
indivíduos interagem com práticas, 
atividades e troca de bens/serviços 

para solucionar problemas. Para 
tanto, os atores precisam tomar 
decisões diante um plantel de 
diversas ações, com base em 

informações que possuem sobre 
como tais ações estão ligadas aos 
resultados e, consequentemente, 

aos custos e benefícios 
relacionados (OSTROM; 

GARDNER; WALKER, 1994, p. 28-
29). 

Observar as decisões diante das 
diversas opções e relacioná-las 
com as variáveis externas antes 

identificadas. Existência e 
funcionamento de instâncias para a 
tomada de decisão. Periodicidade 

de reuniões, presença e 
participação dos atores em tais 

reuniões. Presença de incentivos 
seletivos ou gerais que motivem ou 

inibam a ação. Manejo do grupo 
para solucionar conflitos e formar 

pactos. 

Apêndice A 
Alínea I: quest. 5 e 12. 
 
Apêndice B 
Alínea I: quest. 6; 8 e 13. 
Alínea II: quest. 3 e 9. 
Alínea III: quest. 3; 5 e 9. 
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C2.2 
Participantes 
(Atores) 

Os membros que atuam na arena. 
São atores que decidem 

compartilhar conhecimento e 
informação de forma interativa e 

autônoma com o propósito de 
alcançar coletivamente os 

resultados almejados (POLSKI; 
OSTROM, 1999). 

 

Eles se caracterizam por suas 
preferências, maneira de utilizar as 

informações, pelo dispêndio de 
recursos para se chegar aos 

resultados e critérios de selecionar 
a entrada ou saída de outros 

membros. Tamanho do grupo, 
assimetrias de poder entre os 

atores, diferenças de autonomia, 
capacidades fiscais, poder 

econômico, dados populacionais, e 
filiações partidárias. 

 

Apêndice A 
Alínea I: quest. 6 e 14. 
 
Apêndice B 
Alínea I: quest. 4 e 12. 
Alínea II: quest. 2; 4 e 11. 
Alínea III: quest. 2; 4 e 11. 
 
*Para esta categoria foi 
utilizada também análise 
documental. 

Fonte: O Autor  
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5 ANÁLISE DO CASO CONDIAM/PB 

 

A Aglomeração Metropolitana de João Pessoa (AMJP), conforme está 

denominada em lei, foi criada em 30 de dezembro de 2003, com a Lei Estadual 

Complementar nº 59, que na mesma ocasião cria também o Fundo de 

Desenvolvimento Metropolitano. Fariam parte dessa região os municípios de 

Bayeux, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, João Pessoa, Lucena, 

Mamanguape, Rio Tinto e Santa Rita. 

Neste momento o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal da 

Aglomeração Metropolitana de João Pessoa (CONDIAM/PB) já tinha sido 

criado em 2002, e a AMJP aproveitou a estrutura desse consórcio para elegê-lo 

órgão executor (Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento da 

RMJP) das decisões emanadas do Conselho de Desenvolvimento da AMJP. 

Os membros da AMJP eram o Governador do Estado da Paraíba e todos os 

prefeitos membros do CONDIAM/PB. 

De imediato é importante esclarecer algumas nomenclaturas. Quando 

surgiu o CONDIAM/PB, ainda não havia a Região Metropolitana de João 

Pessoa, que era denominada “Área Metropolitana de João Pessoa”. 

Atualmente, o Observatório das Metrópoles a classifica como “Aglomeração 

Metropolitana de João Pessoa”. Diante dessa confusão de termos, esse 

trabalho utilizou, como forma de padronização, o termo cunhado pelo 

Observatório das Metrópoles, por se aproximar mais da realidade. 

Portanto, a criação da Aglomeração Metropolitana de João Pessoa 

(AMJP) esteve imbricada desde o início ao CONDIAM/PB. Esse Consórcio 

Público foi criado em 07 de janeiro de 2002 e tinha como finalidades, conforme 

Ata de Constituição: promover e acelerar o desenvolvimento sustentável e a 

conservação ambiental; promover programas de infraestrutura urbana e 

intermunicipal, saneamento ambiental, educação, saúde, turismo, cultura e 

lazer; promover o desenvolvimento da pessoa humana; fomentar a integração 

das ações entre empresas e órgãos governamentais no tocante às questões de 

emprego e renda; promover medidas, corretiva ou preventivamente, destinadas 

à conservação do meio ambiente, à despoluição dos rios, limpeza de vias 

públicas, reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva de resíduos 

sólidos urbanos; gerir recursos financeiros e tecnológicos destinados ao 
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desenvolvimento sustentável da região; apoiar políticas, planos e programas de 

outras esferas Estadual ou Federal que corroborassem com os objetivos do 

CONDIAM/PB; e promover a capacitação do corpo técnico que gerencia o 

consórcio (CONDIAM/PB, 2002a; 2002b). 

Portanto, o CONDIAM/PB surgiu com a finalidade de promover o 

desenvolvimento da região, sobretudo as questões ambientais, mas sem se 

esquecer de questões sociais locais. Todavia, até o momento a atividade que 

mais se destacou foi a construção do Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos. O 

principal objetivo, quando da criação do CONDIAM/PB, foi achar uma solução 

para a destinação dos resíduos sólidos da AMJP. 

Ocorria que o município de João Pessoa não tinha seu aterro sanitário e 

nem tampouco possuía recursos suficientes para construir tal aterro. Assim, 

partiu da iniciativa do então prefeito de João Pessoa, o Sr. Cícero Lucena 

(atual Senador da República), a ideia de constituir este Consórcio, com o 

interesse maior de que os municípios pudessem compartilhar o uso do aterro. 

O aterro foi então criado e instalado na zona rural de João Pessoa, 

próximo ao município de Santa Rita/PB, sendo gerenciado por uma empresa 

terceirizada chamada: RUMOS – Construtora e Comércio Ltda. Porém, 

somente alguns municípios usufruem do aterro, são eles: João Pessoa, Santa 

Rita, Cabedelo e Bayeux. Os demais municípios não utilizam o aterro devido à 

distância e, portanto, não ter uma relação custo/benefício positiva. 

A manutenção financeira de custeio do CONDIAM/PB é composta pela 

contribuição de cada município com 1% (um por cento)18 do FPM, estabelecido 

e autorizado em lei por suas respectivas Câmaras Municipais (CONDIAM/PB, 

2002). 

O CONDIAM/PB está estruturado da seguinte forma: presidente; vice-

presidente; Conselho Fiscal; e Secretária Executiva. O seu estatuto prevê 

ainda a participação de um representante do governo estadual nas reuniões, 

quando se tratar de assuntos de âmbito estadual (CONDIAM/PB, 2002). 

Essas informações preliminares do CONDIAM/PB retratam um pouco 

das características constitutivas do consórcio, portanto refletem alguns 

elementos institucionais locais nas interações entre os atores. 

                                                           
18

 Atualmente esse número caiu para 0,3%. 
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5.1 Categoria 01 – Variáveis Externas 

 

5.1.1 SUBCATEGORIA (C1.1) – ATRIBUTOS FÍSICOS 

 

Primeiramente, destaca-se que a delimitação metropolitana de João 

Pessoa não é reconhecida pelo Observatório das Metrópoles como Região 

Metropolitana, e sim como Aglomeração Metropolitana. A justificativa do 

Observatório das Metrópoles é de que não se trata de uma região com 

densidade populacional, econômica e com alto grau de integração e 

conurbação suficientes para se denominar Região Metropolitana 

(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2009).  

Entretanto, a Lei Complementar nº59/2003, que criou a delimitação 

metropolitana de João Pessoa, utilizou o termo “Região Metropolitana” para 

designar o território. Mas, por questão de padronização dos termos, manteve-

se o termo cunhado pelo Observatório das Metrópoles por se aproximar mais 

da realidade.  

A Aglomeração Metropolitana de João Pessoa está situada no Estado da 

Paraíba e é composta pelos Municípios de João Pessoa, Alhandra, Bayeux, 

Caaporã, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Mamanguape, 

Pimtibu, Rio Tinto e Santa Rita. Como mostra a Figura 04: 
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Figura 03 – Mapa da Paraíba com demarcação da AMJP 

                                Fonte: IBGE, 2012 

 

A principal ação do CONDIAM/PB foi a criação do Aterro Sanitário que 

substituiu o Lixão do Roger, esse lixão era depósito de Resíduos Sólidos das 

cidades de João Pessoa, Bayeux e Cabedelo, que, juntos, alocavam cerca de 

900 toneladas de lixo por dia e ocupava um área urbana de 17 hectares (JOÃO 

PESSOA, 2003). 

Para concretizar essa ação foi realizado um estudo de viabilidade pela 

Universidade Federal de Pernambuco, estudo esse que resultou na escolha de 

um terreno na Zona Rural de João Pessoa, e nas proximidades do Município 

de Santa Rita. A escolha do local do aterro foi justificada pela grande área 

disponível e pelos custos de transporte do lixo dos municípios para o aterro. 

Como revela a fala do informante COND1 que segue: 

 
Houve um processo de mapeamento, onde nós começamos por 
exclusão, eliminando os locais que têm bacias, mananciais, áreas de 
mangues, entre outras, você vai excluindo, ta certo? Definido o local 
nós passamos para a solução técnica, com todas as preocupações, 
desde a questão de preparar o solo, impermeabilizando-o com manta 
impermeabilizante, fazer o projeto do tanque da lagoa de captação do 
chorume (que é o que mais polui na questão do lixo), até o projeto do 
tratamento (COND1). 

 
Os municípios que compõem a Aglomeração Metropolitana de João 

Pessoa – AMJP não possuem uma forte conurbação entre si. Em média as 

áreas urbanas dos municípios distam um do outro em torno de 40 a 60 km, 
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com exceção de Bayeux. Isso faz com que as relações comerciais e sociais 

não tenham tanta proximidade, como ocorre em Recife/PE e nas grandes 

Regiões Metropolitanas. A tabela a seguir destaca a distância entre os centros 

comerciais da AMJP: 

 

Tabela 04 - Distância entre os Municípios da AMJP* 
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João Pessoa - 48,2 9,2 62,7 17,8 28,5 27,4 57,4 62,2 55,1 70 33,2 

Alhandra 48,2 - 41 20,8 61,4 26 60 77,5 82,3 35,2 90 53,3 

Bayeux 9,2 41 - 55,9 33,2 21,7 18,1 37,6 42,5 64,2 50,3 6,2 

Caaporã 62,7 20,8 55,9 - 76 40,6 74 92 96,8 14,4 105 67,8 

Cabedelo 17,8 61,4 33,2 76 - 41,2 52 70,1 74,9 68,9 82,7 45,9 

Conde 28,5 26 21,7 40,6 41,2 - 40 57,8 62,7 42,5 70,5 33,6 

Cruz do ES 27,4 60 18,1 74 52 40 - 46,7 51,5 83 59,3 13,5 

Lucena 57,4 77,5 37,6 92 70,1 57,8 46,7 - 62,2 101 70 33,2 

Mamanguape 62,2 82,3 42,5 96,8 74,9 62,7 51,5 62,2 - 106 7,8 38 

Pitimbu 55,1 35,2 64,2 14,4 68,9 42,5 83 101 106 - 119 82,2 

Rio Tinto 70 90 50,3 105 82,7 70,5 59,3 70 7,8 119 - 45,8 

Santa Rita 33,2 53,3 6,2 67,8 45,9 33,6 13,5 33,2 38 82,2 45,8 - 

MÉDIAS 42,9 54,1 34,5 64,2 56,7 42,3 47,8 64,1 62,4 70,1 70,0 41,1 

Fonte: O Autor, com dados do DER-PB, 2012.  
*Distância dada em Quilômetros. 

 

Há dois pontos relevantes a se observar nessa tabela. O primeiro é que 

como o aterro está localizado em João Pessoa, o custo de transporte do lixo 

em alguns municípios é inviável, obrigando a maioria dos municípios da AMJP 

a continuarem utilizando seus lixões a céu aberto. Atualmente, na AMJP, 

somente os municípios de João Pessoa, Bayeux, Santa Rita, Cabedelo e 

Conde utilizam os serviços do aterro sanitário. Apesar de haver planos para 

construir outro aterro, isso ainda não saiu do papel. 

O segundo ponto relevante é que tais distâncias caracterizam a baixa 

conurbação entre os municípios. Algumas localidades possuem determinados 

problemas bastante específicos que não se confundem com os problemas dos 

demais municípios da aglomeração metropolitana, salvo exceções como o 

problema da violência urbana. Isso dificulta a aproximação entre eles.  
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Essa situação é colocada pelo entrevistado COND4: 

 
A nossa área metropolitana possui baixa conurbação entre a maioria 
dos municípios. Alguns como João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Santa 
Rita e Conde ainda tem certa aproximação, mas em geral o máximo 
de proximidade entre os municípios é o movimento pendular das 
pessoas. E isto só acontece nas cidades que falei, porque nas outras 
mais distantes, nem isso. (COND4). 

 

Por essas e outras é que o Aterro Sanitário da AMJP só é utilizado pelos 

municípios de João Pessoa, Bayeux, Cabedelo, Conde e Santa Rita. 

Municípios esses que se localizam com certa proximidade de João Pessoa, e 

que juntos somam, em média, 1500 toneladas de lixo por dia. Estima-se que 

800 toneladas sejam geradas pelo município de João Pessoa e as 700 

toneladas pelos demais municípios19.  

Outra característica da AMJP é sua baixa densidade demográfica 

(429,27hab/km²), como mostra a Tabela a seguir: 

 

Tabela 05 – População e Densidade Demográfica da AMJP 

Unidade 
Federativa 

População 
Área Territorial 

(Km²) 
Densidade  

Demográfica (hab/km²) 

João Pessoa** 723.515 211,47 3.421,30 

Alhandra 18.007 182,66 98,58 

Bayeux** 99.716 31,97 3.118,76 

Caaporã 20.362 150,17 135,60 

Cabedelo** 57.944 31,91 1.815,57 

Conde** 23.620 172,94 136,57 

Cruz do ES* 16.257 195,59 83,12 

Lucena* 11.730 88,94 131,88 

Mamanguape 42.303 340,53 124,23 

Pitimbu 17.024 136,43 124,78 

Rio Tinto* 22.976 464,88 49,42 

Santa Rita** 120.333 726,84 165,56 

Total 1.173.787 2.734 429,27 
Fonte: IBGE, 2009. *Compõem o CONDIAM/PB. **Compõem o CONDIAM/PB e 
utilizam o aterro. 

 

                                                           
19

 Foi necessário fazer essa estimativa porque a empresa RUMOS (responsável pelo aterro) se recusou a 
prestar tais informações. Tanto sobre o volume de lixo gerado por cada município quanto o preço 
cobrado por tonelada a cada município. A estimativa levou em consideração dados publicados pela 
Prefeitura de João Pessoa quanto ao seu volume de lixo no ano de 2011. 
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Conforme a tabela anterior, os municípios com maior densidade 

demográfica são João Pessoa, Bayeux e Cabedelo. Os demais seguem uma 

média de 120 habitantes por km², com exceção dos menos densos como Cruz 

do Espírito Santo e Rio Tinto. Essa informação remete a uma área em que a 

maioria dos municípios possui concentrações populacionais semelhantes, ou 

seja, pequenas áreas territoriais com baixo contingente de pessoas.  

 

5.1.2. SUBCATEGORIA (C1.2) – ATRIBUTOS DA COMUNIDADE 

 

A baixa conurbação e, consequentemente, baixa relação institucional 

entre os municípios da AMJP reflete-se nas relações entre os atores do 

CONDIAM/PB. O fato é que o CONDIAM/PB atuou efetivamente na construção 

do Aterro, e durante esse período as relações entre os atores se limitavam ao 

contexto da destinação dos resíduos sólidos.  

Logo após a criação do aterro e a licitação que determinou a empresa que 

iria gerenciar o aterro, os municípios evacuaram-se quase totalmente do 

CONDIAM/PB e passaram a se relacionar diretamente com a empresa gestora 

– a RUMOS - Construtora e Comércio Ltda. Ou seja, cada município tem um 

custo de tonelada para transportar seu lixo até o aterro, e assim o faz através 

de contrato direto com a RUMOS.  

Desde o início, o prefeito de João Pessoa, o Sr. Cícero Lucena 

encabeçou essa ideia e vislumbrou no formato do consórcio uma forma de 

atrair recursos, foi assim que ele conseguiu financiamento com o Ministério do 

Meio Ambiente em 2003, e, somados aos recursos próprios de João Pessoa, 

concretizou o aterro sanitário. A participação dos demais municípios ocorreu a 

convite do próprio prefeito, mas sem constituir um ambiente equitativo de 

debates e discussões entre os demais prefeitos, apenas convites para integrar 

o CONDIAM/PB (e utilizar o aterro), porém sem espaços para conflitos entre os 

membros. Como diz o entrevistado COND1: 

 
Ele não é um exemplo de consórcio por conta desta minha 
“disposição de fazer” e o processo de acomodação dos outros, então 
não tinha conflito. Como eu tive a felicidade de encontrar um terreno 
em João Pessoa (se eu tivesse encontrado um terreno em Santa 
Rita, se o ideal fosse em Santa Rita, poderia ser que o prefeito de 
Santa Rita dissesse: “não, quero que paguem pelo terreno, faça isso 
ou quero que façam aquilo”. Entende?) Então eu parti para a solução 
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de João Pessoa e disponibilizei para os outros. O máximo que os 
outros podiam questionar era dizer: “eu não quero depositar o lixo” – 
tudo bem! Ele não era obrigado. Ele que arcasse com a 
responsabilidade ambiental e social (COND1). 

 

Portanto, desde o início fica claro que a ideia de construir um consórcio 

por sua forma de gestão compartilhada não era a justificativa maior de escolha 

deste modelo e gestão. Mas sim, devido ao programa político do então prefeito 

de João Pessoa, que diz ter visitado vários modelos desse tipo de gestão, 

inclusive na Itália, e trouxe para a realidade local de João Pessoa e, através do 

Consórcio, conseguiu os recursos com o Governo Federal, bem como reuniu 

outros municípios que necessitavam também de um aterro.  

O entrevistado COND2 relata que culturalmente as prefeituras não 

mantêm uma relação de proximidade entre si por questões políticas: 

 
Eu acredito que isso seja uma questão cultural, mesmo. É difícil você 
compartilhar o poder, e principalmente na nossa região, onde as 
diferenças políticas são bastante acirradas. De repente, mudam os 
prefeitos, então muda tudo, e caímos na falta de continuidade. O 
consórcio é para ser apartidário, mas a gente sabe que os maiores é 
quem determinam as coisas no Brasil. E, até certo ponto eu 
concordo, porque se não houver um líder forte para unir todos os 

demais, a coisa não anda, você entende? (COND2). 

 

Primeiro surge a problemática do lixo em João Pessoa com o Lixão o 

Roger, depois vem a solução com o aterro, em seguida o modelo de gestão 

que facilita a captação de recursos, e a reboque a possibilidade de 

disponibilizar este serviço para outros municípios. “A AMJP não tinha nenhum 

retrospecto de arranjos colaborativos”, como afirma o entrevistado COND3. O 

entrevistado COND1 coloca como “uma solução vanguardista do problema de 

lixo”. Ou seja, na AMJP os municípios não tem a cultura de agir de forma 

cooperada, e assim também não se caracterizou, efetivamente, com o 

CONDIAM/PB. 

Conforme o entrevistado COND4, “o CONDIAM/PB trabalha na parte de 

elaboração de projetos, pesquisa e serve de base para os prefeitos agirem, 

através de um espaço como um fórum, onde todos se relacionam.” Entretanto 

isto não é notado pelo entrevistado COND2 que não consegue enxergar no 

CONDIAM/PB esse compartilhamento, e diz: “nós sequer sabíamos que o 
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CONDIAM/PB ainda estava funcionando, para nós a questão do lixo era a 

RUMOS que gerenciava o aterro e coletava nosso lixo, e só!” 

O consórcio público, e neste caso o CONDIAM/PB, não consegue, 

sozinho, resolver o problema cultural das Regiões Metropolitanas. Em João 

Pessoa, como nas demais áreas metropolitanas, não existem instituições com 

força para reunir os municípios em torno de um mesmo objetivo e se manter 

sólido sem incorrer no problema da descontinuidade. A simples criação de um 

arranjo colaborativo não soluciona um problema que vem desde a formação 

das RMs. 

 

5.1.3. SUBCATEGORIA (C1.3) – REGRAS  
 
O CONDIAM/PB foi constituído em 200220, antes da criação da 

Aglomeração Metropolitana de João Pessoa (Lei Complementar nº59/2003). 

Na ocasião de sua constituição, participaram os municípios de Bayeux, 

Cabedelo, João Pessoa, Conde, Cruz do Espírito Santo, Lucena e Santa Rita. 

Como ainda não tinha sido formulada a lei dos consórcios, o CONDIAM/PB foi 

legitimado pelo Código Civil Brasileiro, conforme suas especificidades legais. 

No ano seguinte, com o intuito de oferecer longevidade ao consórcio e 

operacionalidade à Aglomeração Metropolitana de João Pessoa, a Lei de 

criação da AMJP estabeleceu que o CONDIAM/PB21 seria a instância executiva 

no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da AMJP. Assim, o 

CONDIAM/PB e a Aglomeração Metropolitana de João Pessoa se misturam 

quanto às regras, no art. 6º da LC nº59/2003-PB diz: 

 
Art.6º - A execução das decisões emanadas do Conselho Deliberativo 
será operacionalizada pelo Consórcio de Desenvolvimento 
Intermunicipal da Região Metropolitana de João Pessoa – 
CONDIAM/PB, instituído pelos Municípios integrantes da Região 
Metropolitana (JOÃO PESSOA, 2003). 

 

No entanto, mesmo com esse artifício legal, a Aglomeração Metropolitana 

de João Pessoa não consegue operacionalizar ações compartilhadas. Fica 

uma questão: a Aglomeração Metropolitana de João Pessoa não alavanca 

                                                           
20

 Foi constituído antes da Lei dos Consórcios 11.507/2005. Depois ele pouco se adaptou à Lei dos 
Consórcios. 
21

 Com a LC nº59/2003 o CONDIAM/PB integraria em seguida os municípios de Rio Tinto e 
Mamanguape. 
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devido à falta de ação do CONDIAM/PB, ou o CONDIAM/PB não alavanca 

devido à ineficácia da AMJP?  

O fato é que essa estratégia para tentar operacionalizar a AMJP tem 

falhado simplesmente porque os integrantes do CONDIAM/PB são os mesmos 

representantes da AMJP. Portanto, a justificativa de colocar essa 

responsabilidade para o CONDIAM/PB é a de que ele possuísse uma equipe 

técnica executiva e estruturada para operacionalizar as deliberações da AMJP. 

Entretanto, essa equipe é composta por 04 (quatro) pessoas: 01 (um) 

Secretário Executivo; 01(um) Diretor Administrativo; 02 (dois) técnicos de 

engenharia. 

Assim, como os próprios técnicos admitem “o CONDIAM/PB acabou 

sendo uma instância de pesquisa, e incumbida de oferecer dados técnicos aos 

prefeitos quando estes solicitarem”, diz COND4.  

Além do corpo técnico, através da Secretaria Executiva na base do 

desenho organizacional, o CONDIAM/PB está estruturado em: Conselho dos 

Sócios (instância maior de deliberação) e Conselho Fiscal (instância de 

acompanhamento e fiscalização). 

Compõe o Conselho dos Sócios os representantes de cada prefeitura 

consorciada e compete a esse Conselho eleger secretamente o Presidente e o 

vice-presidente do Conselho, eleição essa que deve ser realizada uma vez por 

ano e que elege também o Secretário Executivo22. Cabe ao Conselho aprovar 

os documentos normativos, relatórios financeiros anuais, planos e projetos 

específicos de trabalho, quotas de contribuições dos municípios, aprovar a 

inclusão ou exclusão de membros e outros (CONDIAM/PB, 2003) 

O Conselho Fiscal é composto por 03 (três) membros do Conselho de 

Sócios, eleitos por seus pares para um mandato de um ano. Compete a esse 

Conselho, acompanhar e fiscalizar, sempre que oportuno, as contas, relatórios, 

balanços em geral e quaisquer outras operações econômicas e financeiras do 

CONDIAM/PB (CONDIAM, 2003). 

E à Secretaria Executiva cabe operacionalizar as deliberações do 

Conselho dos Sócios. E mais: representar o presidente ou vice sempre que 

necessário; elaborar os demonstrativos anuais de gestão e financeiros; propor 

                                                           
22

 Atualmente as eleições estão ocorrendo a cada dois anos para maior continuidade dos trabalhos. 
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parcerias com outras organizações; zelar pelo patrimônio do consórcio; e 

outras (CONDIAM, 2003). 

As normas quanto às assembleias só são citadas em dois artigos do 

Estatuto: (i) Art.11: O Conselho de Sócios reunir-se-á por convocação de seu 

Presidente, ordinariamente a cada 30 (trinta) dias, e extraordinariamente, 

quando houver pauta para deliberação, convocada por, pelo menos 1/3 de 

seus membros ou pelo próprio Presidente; e (ii) Art. 15: Os votos de cada 

membro do Conselho de Sócios serão singulares, independentemente das 

inversões feitas pelas entidades que representam. 

Essas assembleias foram estabelecidas para ocorrer em um espaço de 

tempo curto, teoricamente, isso proporcionaria maior entrosamento entre os 

municípios. Entretanto, não é o que ocorre, visto que as reuniões só ocorrem a 

cada dois anos, quando há eleição para Presidente/Vice e Secretário 

Executivo. Além disto, o sistema de voto não deixa claro o peso de cada um, 

sabe-se, através do depoimento do entrevistado COND3 que “a votação é 

paritária”, mas, no Estatuto, isso é uma brecha que escurece a interpretação. 

Dentre as finalidades propostas no Estatuto do CONDIAM/PB, estão: 

a) Promover e acelerar o desenvolvimento sustentável e a conservação 

ambiental; 

b) Promover programas e/ou medidas de infraestrutura urbana e 

intermunicipal, saneamento ambiental, educação, saúde, turismo, 

cultura e lazer; 

c) Promover o desenvolvimento do ser humano, com atenção especial 

para as mulheres gestantes, idosos, deficiente e crianças e famílias 

carentes; 

d) Fomentar ações integradas direcionadas à capacitação, geração de 

emprego e renda e ampliação das oportunidades profissionais; 

e) Promover medidas corretivas ou preventivas, destinadas à 

conservação do meio ambiente, despoluição de rios, limpeza urbana, 

reciclagem de sólidos urbanos, coleta seletiva de RSU; 

f) Captar recursos financeiros e tecnológicos destinados ao 

desenvolvimento sustentado da região; e outros. 
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O que se propõe com o CONDIAM/PB é algo bastante expansivo, e, por 

vezes, disperso. Esse tipo de consórcio contraria o comum, que são consórcios 

monotemáticos e focados apenas em uma política específica (Saúde, 

Transporte, Educação, etc.). Esse consórcio se enquadra no tipo 

‘Desenvolvimento Urbano’, mas a realidade mostrou que seus atores se 

focaram principalmente na alínea “e”, concentrando-se na questão ambiental, 

sobretudo na destinação dos RSU. 

Não é negativo que o CONDIAM/PB tenha proposto tantas frentes de 

ações, mas o não cumprimento de boa parte das proposições é sinal de que ao 

longo de seus 10 (dez) anos, ele se estagnou naquilo que era “apenas” uma 

meta da prefeitura de João Pessoa, não conseguindo evoluir para ajudar a 

orquestrar soluções compartilhadas de problemas dos demais municípios que 

integraria em 2003 a Região Metropolitana de João Pessoa. 

O CONDIAM/PB é um consórcio público de direito privado. E isso foi um 

dos fatores que desacelerou o repasse de recursos para o CONDIAM/PB, pois 

quando houve a regulamentação da lei dos consórcios, inicialmente, saiu uma 

portaria da AGU em conjunto com o MPU afirmando que o repasse de verba 

pública aos consórcios de direito privado era ilegal. A justificativa era a de que 

se tratava de “beneficiamento a particulares”. E que o correto seria “o repasse 

para consórcios públicos de direito público, já que esses se transformaram em 

autarquias dos municípios consorciados.” Isso provocou um “esvaziamento do 

consórcio, bem como perdas significativas de recursos vindos da União”, como 

diz o entrevistado COND3. 

Entretanto, com o Ministério das Cidades e o advindo do PAC – Plano de 

Aceleração do Crescimento, essa postura foi revista, já que o PAC previa certa 

rapidez na alocação dos recursos. E como os “consórcios públicos de direito 

público estavam atrelados diretamente às contas das prefeituras consorciadas, 

caso um desses municípios viesse a ser inserido no sistema CAUC do Governo 

Federal, o Consórcio ficaria impedido de receber repasses.” Foi então que o 

repasse de recursos passou a “privilegiar os consórcios públicos de direito 

privado”, afirmou o entrevistado COND3. 

A natureza jurídica do CONDIAM/PB provocou ao mesmo tempo o seu 

recuo e a sua sobrevivência. No primeiro momento, ele perdeu recursos, mas 

com o PAC foi suficiente para se manter funcionando. Entretanto, isso não é 
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suficiente para a sua continuidade, é necessário que os entes consorciados 

cumpram as regras e mantenham os repasses para o CONDIAM/PB, e mais, 

que eles vislumbrem no consórcio concretas possibilidades de solucionar 

problemas de forma conjunta. 

O CONDIAM/PB, apesar de estruturar suas regras de forma concisa e 

objetiva não consegue fazer com que os membros consorciados as cumpram. 

Desde o Estatuto do CONDIAM/PB é estabelecido no Art.32 que: “Serão 

excluídos dos Planos de Ação do Consórcio, OUVIDO o Conselho de Sócios, 

os consorciados que não efetuarem o pagamento de suas cotas durante dois 

meses” (JOÃO PESSOA, 2003).  

Entretanto, o entrevistado COND4 afirma que: 

 
Somente João Pessoa, Bayeux e Santa Rita mantêm regular a 
contribuição para o CONDIAM/PB. Contribuições essas que, 
inicialmente era de 1% (um por cento) do FPM, atualmente equivale a 
0,3% do FPM – uma queda de 70%, que segundo o COND4 se deve 
falta de interesse dos gestores públicos. Estas quotas servem apenas 
para o pagamento da folha de salário da Secretaria Executiva (04 
pessoas), das despesas de aluguel e de escritório do CONDIAM/PB. 
Isto se alastra ao longo dos últimos anos e nenhum membro sofreu 
penalidade por descumprir as regras. 
 
 

Ou seja, a fala do entrevistado COND4 os membros pouco cumprem com 

as obrigações financeiras e, ainda assim, não sofrem penalidades por isso. A, 

já baixa, contribuição baseada no FPM não é suficiente para implementar 

grande medidas, sendo utilizada somente para suprir o baixo corpo executivo 

do CONDIAM/PB. 

Especificamente, na formação do Aterro Sanitário, o CONDIAM/PB 

juntamente com a prefeitura de João Pessoa antecedeu o que seria 

obrigatoriedade legal com a Lei dos Resíduos Sólidos (LRS), 12.305/2010. 

Dentre outras, a LRS propôs a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e 

determinou que esse problema devesse ser tratado com prevenção, 

sustentabilidade e através do compartilhamento de uma gestão sistêmica, 

como diz a lei: 

Art. 6
o
  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: I - a 

prevenção e a precaução; II - o poluidor-pagador e o protetor-
recebedor; III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que 
considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 
tecnológica e de saúde pública; IV - o desenvolvimento sustentável; V 
- a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a 
preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam 
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as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do 
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no 
mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do 
planeta; VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder 
público, o setor empresarial e demais segmentos da 
sociedade; VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 
dos produtos; VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e 
reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de 
trabalho e renda e promotor de cidadania; IX - o respeito às 
diversidades locais e regionais; X - o direito da sociedade à 
informação e ao controle social; XI - a razoabilidade e a 
proporcionalidade. 

 

Com o aterro, os municípios da AMJP conseguiram uma oportunidade de 

se adequar à lei dos resíduos, mesmo antes de ela entrar em vigor. Os custos 

para se construir um aterro são altíssimos para um município pequeno arcar 

sozinho, portanto o inciso VI do art. 6º da LRS previu que a solução poderia vir 

com a cooperação entre as diferentes esferas do poder público e demais 

segmentos interessados. Assim, o modelo de gestão consorciada, inspirado no 

modelo italiano, foi implantado. 

E em conformidade com a LRS, a AMJP conseguiu eliminar as áreas 

contaminadas (Lixão do Roger), proteger a parte social e econômica com o 

acompanhamento dos catadores, e isso de forma “compartilhada”, até certo 

ponto. Entretanto, não conseguiu dá continuidade ao processo de educação 

ambiental, logística reversa, acompanhamento do ciclo total de vida dos 

resíduos e integrar as outras camadas da sociedade no processo de cuidado 

com os resíduos sólidos. 

 

5.2 Categoria (C2) – Arena de Ação 

 
 5.2.1. SUBCATEGORIA (C2.1) – SITUAÇÃO DE AÇÃO  

 
Primeiramente, destaca-se que, por meio do CONDIAM/PB, só houve dois 

momentos de ação relevantes: A formação do Aterro Sanitário e o 

levantamento do perfil social das crianças e adolescentes em situação de risco 

da AMJP. 

É bem certo que, como diz o entrevistado COND4, o CONDIAM/PB 

“funciona mais como uma instância de pesquisa para fornecer dados que 

fundamente as ações dos municípios e como um espaço de debates entre os 

membros em torno de um problema comum.” O entrevistado COND3 afirma 
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ainda que o CONDIAM/PB “só trabalha quando é acionado pelos membros, e 

por hora o consórcio está em ‘stand by’ aguardando os municípios terem 

alguma proposta de pesquisa ou ação conjunta.” 

Essas falas revelam que as ações desse consórcio são extremamente 

esporádicas. Desde 2005, as reuniões de assembleia com participação efetiva 

da maioria dos membros só ocorrem a cada dois anos para eleição do 

Secretário Executivo, que desde 2005 tem se mantido o mesmo a ocupar esse 

cargo. No mais, somente pequenas reuniões entre o CONDIAM/PB e alguns 

poucos representantes dos municípios para tratar de questões pontuais de 

interesse de cada um, sem grande relevância para a AMJP.  

Desde a formação do CONDIAM/PB, não foi fixado quem seria, ou qual 

secretário de uma pasta específica, representaria o município no consórcio, e, 

por isso, os representantes variam conforme o tema a ser abordado na reunião, 

social, ambiental, econômico, e etc. 

A criação do aterro foi uma obra orquestrada pela prefeitura de João 

Pessoa, que contratou uma equipe de pesquisa da UFPE, que elaborou o 

projeto de viabilidade econômica. O prefeito de João Pessoa, então, propôs a 

formação do CONDIAM/PB com o objetivo de atrair maiores recursos junto ao 

Governo Federal. Uma vez conseguindo tal recurso, aportou uma contrapartida 

da prefeitura de João Pessoa e implantou o projeto. Tudo isso sem maiores 

conflitos, pois para o prefeito de João Pessoa, se o município concordasse com 

seu projeto, usaria o aterro, se não concordasse não o usaria, ainda que fosse 

membro do CONDIAM/PB. 

A gestão do aterro foi cedida a uma empresa, a RUMOS, que oferece o 

serviço do aterro sanitário cobrando uma taxa por tonelada depositada. E 

atualmente os municípios que utilizam o aterro (João Pessoa, Bayeux, 

Cabedelo, Conde e Santa Rita) o fazem sem nenhuma relação entre si. Apenas 

seguem o que é determinado por João Pessoa, através da EMLUR – Autarquia 

Especial de Limpeza Urbana.23 Como diz o entrevistado COND2:  

 

                                                           
23 

Autarquia Municipal Especial de Limpeza Urbana é responsável por todo o trabalho de limpeza 
urbana de João Pessoa. Ela tem patrimônio e receitas próprias, autonomia financeira, administrativa e 
técnica. Além disso, a EMLUR tem competência para planejar, desenvolver, regulamentar, fiscalizar, 
executar, manter e operar os serviços integrantes ou relacionados com sua atividade fim, como também 
promover a educação para a limpeza urbana (JOÃO PESSOA, 2012). 
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Em relação à destinação do nosso lixo, o CONDIAM/PB não tem 
nenhuma relação direta. Eu acho até que nós poderíamos nos 
envolver mais para tomar decisões em conjunto, porque, por 
exemplo, a tarifa do custo de tonelada de lixo é uma coisa que é 
decidida pela EMLUR em João Pessoa, e a gente acata. Não temos 
nenhuma oportunidade de negociar isso, é chegar lá no aterro, 
calcular o total de lixo e pagar o que a empresa cobra. As decisões 
são assim, de João Pessoa para os demais (COND2). 

 

A outra ação de maior destaque colocada pelos entrevistados foi o 

trabalho de levantamento do perfil social de crianças e adolescentes em 

situação de risco. Tal pesquisa envolveu todos os municípios da AMJP, e 

segundo o entrevistado COND3, houve presença maciça de todos os membros 

consorciados. A metodologia foi proposta pelo corpo técnico do CONDIAM/PB, 

que foi prontamente aceita pelos presentes em assembleia. Como diz o 

entrevistado COND3: 

 
Através do CONDIAM/PB, nós criamos uma câmara setorial de 
desenvolvimento social da Aglomeração Metropolitana de João 
Pessoa. Foi necessário pensar de forma regional, pois esse problema 
de crianças e adolescentes em risco não se resolve sozinho, é uma 
coisa que ultrapassa os limites territoriais municipais. E esse modelo 
poderia ser utilizado para outros temas, como o transporte público 
coletivo, por exemplo, que está atolado de clandestinos e alternativos 
(COND3). 

 

Os dados coletados proporcionaram um espelho contundente da situação 

da educação, assistência social, saúde e trabalho, entretanto o trabalho ficou 

somente no levantamento de informações, e os municípios não aproveitaram 

isso para implantar programas específicos de proteção a essas crianças e 

adolescentes. E ainda, os entrevistados não souberam afirmar se esse trabalho 

de pesquisa ensejou algum programa ou política pública de algum município da 

AMJP. Ou seja, foi só mais um documento que foi engavetado e não teve 

continuidade. Situação que é reforçada pelo depoimento do entrevistado 

COND4: 

Foi um trabalho muito completo, nós conseguimos coletar dados 
importantíssimos para a política voltada para os menores em situação 
de risco. Mas os municípios não deram continuidade ao trabalho, eu 
não vi nem soube notícias de que algum deles tenham utilizado nossa 
pesquisa para elaborar algum projeto voltado para esse foco, 
entende? (COND4). 

 

O entrevistado COND3 atribui isso à “falta de interesse e decisão dos 

gestores”. Para ele, “o sucesso ou insucesso das ações do consórcio depende 



96 
 

da postura dos consorciados. E, na prática, o que se observa é o baixo grau de 

cooperação entre esses membros”. 

A decisão de construir o aterro sanitário e desativar o lixão se iniciou em 

meio a um discurso de compartilhamento de ações, mas isso não se prolongou 

e manteve a AMJP com a mesma postura localista dos municípios. E a 

pesquisa de levantamento de dados de crianças e adolescentes não teve 

grande influência para as relações de cooperação na região, pois os municípios 

apenas cederam informações, mas não implementaram políticas nem de forma 

coletiva nem individual. 

 

5.2.2. SUBCATEGORIA (C2.2) – ATORES 

 

A AMJP não foge ao padrão das características das áreas metropolitanas, 

a maior concentração econômica está no município núcleo – João Pessoa – 

que se destaca por deter 65,9% do PIB total da AMJP; e isso se segue pelo 

contingente populacional, que representa 66,6% do total.  

O segundo maior município em PIB só chega a 17,8% (Cabedelo), o 

restante não ultrapassa os 5% de PIB. Ou seja, a concentração econômica da 

AMJP está polarizada na capital. Apesar de óbvio, a disparidade entre João 

Pessoa e os demais municípios reflete o cenário das relações de poder no 

CONDIAM/PB, sendo que a capital detém os maiores poderes de influenciar as 

decisões importantes para a região. Como mostra a tabela a seguir: 
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Tabela 06 – PIB, População e IDH da AMJP 

Unidade Federativa PIB (R$) % População % IDH/2000 

João Pessoa** 8.638.329 65,9% 723.515 66,6% 0,783 

Alhandra 233.952 1,8% 18.007 1,7% 0,605 

Bayeux** 604.882 4,6% 99.716 9,2% 0,689 

Caaporã 286.073 2,2% 20.362 1,9% 0,617 

Cabedelo** 2.332.828 17,8% 57.944 5,3% 0,757 

Conde** 268.318 2,0% 23.620 2,2% 0,613 

Cruz do ES* 71.412 0,5% 16.257 1,5% 0,547 

Lucena* 68.387 0,5% 11.730 1,1% 0,604 

Mamanguape 271.838 2,1% 42.303 3,9% 0,581 

Pitimbu 88.104 0,7% 17.024 1,6% 0,594 

Rio Tinto* 135.686 1,0% 22.976 2,1% 0,603 

Santa Rita** 99.755 0,8% 120.333 3,0% 0,659 

Total 13.099.566 100 1.085.820 100   

Fonte: IBGE, 2009; STN, 2010. *Compõem o CONDIAM/PB. **Compõem o 
CONDIAM/PB e utilizam o aterro. 

 

Os municípios que compõem o CONDIAM/PB, além de João Pessoa, 

representam apenas 27,2% do PIB total e 24,4% da população. Portanto, 

mesmo com representação paritária em assembleias, essas diferenças se 

manifestam na hora de decidir cooperar ou não. Acaba sendo interessante para 

João Pessoa se consorciar para atrair recursos externos, bem como para os 

municípios menores que usufruem de um bem coletivo (o aterro, por exemplo) 

sem grande dispêndio de recursos para isso. 

Essa centralidade econômica pode ser observada também no volume de 

receitas gerado pelos municípios metropolitanos. João Pessoa mantém a lógica 

anterior e concentra pouco mais de 70% da Receita total gerada pela AMJP, e 

quando se trata somente de Receita Tributária (advindo de receitas de tributos 

como impostos e contribuições), o município de João Pessoa gera mais de 

80% da Receita Tributária total da AMJP. 

Os municípios não metropolitanos ficam muito distantes da capital 

também nesse sentido. Isso mostra que eles não têm força de barganha 

suficiente para negociar interesses com a capital, assim ficam reféns das 

decisões de João Pessoa. Os municípios que mais somam receitas são 

Cabedelo (7,2%) e Santa Rita (7,1%), ambos fazem limite direto com João 

Pessoa. 
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Tabela 07 – Receita Total e Receita Tributária da AMJP 

Unidade Federativa Receita Total (R$) % Rec. Tributária (R$) % 

João Pessoa** 1.209.311.262,38 70,3% 222.003.778,32 86,0% 

Alhandra Não informou -  Não informou  - 

Bayeux** 80.720.716,91 4,7% 3.791.017,41 1,5% 

Caaporã 35.279.864,19 2,1% 1.644.221,49 0,6% 

Cabedelo** 124.438.876,16 7,2% 15.141.933,88 5,9% 

Conde** 43.400.057,54 2,5% 3.042.118,30 1,2% 

Cruz do ES* 18.734.271,44 1,1% 222.091,65 0,1% 

Lucena* 15.662.650,49 0,9% 910.616,91 0,4% 

Mamanguape 41.672.269,66 2,4% 2.671.546,33 1,0% 

Pitimbu Não informou -  Não informou  - 

Rio Tinto* 28.708.513,70 1,7% 854.480,60 0,3% 

Santa Rita** 122.232.641,02 7,1% 7.868.578,47 3,0% 

Total 1.720.161.123,49 100  258.150.383 100 

Fonte: IBGE, 2009; STN, 2010. *Compõem o CONDIAM/PB. **Compõem o 
CONDIAM/PB e utilizam o aterro. 

 

Para o caso dos municípios que compõem o CONDIAM/PB, segue-se a 

mesma lógica de disparidades financeiras. Eles somam quase 30% da Receita 

Total da AMJP e somente 14% das Receitas Tributárias. O dado da Receita 

Tributária mostra o poder que os municípios têm de gerar receitas, ou seja, 

quanto menor for esse número maior será a dependência de receitas oriundas 

de repasses governamentais, como o FPM, por exemplo. Assim, como os 

municípios (exceto João Pessoa) têm baixo volume de Receitas Tributárias, é 

de se supor que suas Receitas Totais tenham grande dependência de 

Transferências Intergovernamentais, o que mais uma vez demonstra a 

fraqueza econômica dos mesmos. 

As tabelas seguintes mostram o percentual das receitas tributárias e 

transferências intergovernamentais em relação à receita total de cada 

município: 
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Tabela 08 – Proporcionalidade entre a Receita Tributária e Receita Total - 2010 

Unidade Federativa Receita Total (R$) % Rec. Tributária (R$) % 

João Pessoa** 1.209.311.262,38 100 222.003.778,32 18% 

Alhandra Não informou 
 

 Não informou  - 

Bayeux** 80.720.716,91 100 3.791.017,41 5% 

Caaporã 35.279.864,19 100 1.644.221,49 5% 

Cabedelo** 124.438.876,16 100 15.141.933,88 12% 

Conde** 43.400.057,54 100 3.042.118,30 7% 

Cruz do ES* 18.734.271,44 100 222.091,65 1% 

Lucena* 15.662.650,49 100 910.616,91 6% 

Mamanguape 41.672.269,66 100 2.671.546,33 6% 

Pitimbu Não informou 
 

 Não informou  - 

Rio Tinto* 28.708.513,70 100 854.480,60 3% 

Santa Rita** 122.232.641,02 100 7.868.578,47 6% 

Total 1.720.161.123,49 100 258.150.383 15% 

Fonte: IBGE, 2009; STN, 2010. *Compõem o CONDIAM/PB. **Compõem o 
CONDIAM/PB e utilizam o aterro. 

 
 

Tabela 09 – Proporcionalidade entre as Transferências Intergovernamentais e 
Receita Total - 2010 

Unidade Federativa Receita Total (R$) % Transf. Interg. % 

João Pessoa** 1.209.311.262,38 100 828.315.329,10 68% 

Alhandra Não informou - Não informou - 

Bayeux** 80.720.716,91 100 68.265.884,90 85% 

Caaporã 35.279.864,19 100 31.820.352,23 90% 

Cabedelo** 124.438.876,16 100 102.138.131,81 82% 

Conde** 43.400.057,54 100 32.713.344,44 75% 

Cruz do ES* 18.734.271,44 100 18.194.953,65 97% 

Lucena* 15.662.650,49 100 14.068.146,88 90% 

Mamanguape 41.672.269,66 100 38.723.388,69 93% 

Pitimbu Não informou - Não informou - 

Rio Tinto* 28.708.513,70 100 27.555.587,84 96% 

Santa Rita** 122.232.641,02 100 110.789.436,99 91% 

Total 1.720.161.123,49 100 1.272.584.556,53  74% 

Fonte: IBGE, 2009; STN, 2010. *Compõem o CONDIAM/PB. **Compõem o 
CONDIAM/PB e utilizam o aterro. 

 

Os dados da Tabela seguinte corroboram com os da tabela anterior. O 

maior volume de despesas para o município núcleo (71,1% das Despesas 

totais e 70% das Despesas Correntes) e baixíssimas despesas dos demais 

pequenos municípios. A maior parte dessas despesas se concentra nas áreas 

de setor pessoal em detrimento de projetos estruturantes ou áreas sociais.  
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Tabela 10 – Despesas Totais e Despesas Correntes da AMJP 

Unidade Federativa Despesas Totais % Despesas Correntes % 

João Pessoa** 1.141.761.783,99 71,1% 990.948.467,97 69,7% 

Alhandra Não Informado - Não Informado - 

Bayeux** 72.068.034,04 4,5% 69.822.870,43 4,9% 

Caaporã 31.765.439,22 2,0% 29.550.244,91 2,1% 

Cabedelo** 109.160.846,75 6,8% 97.511.346,15 6,9% 

Conde** 37.457.847,56 2,3% 35.158.243,09 2,5% 

Cruz do ES* 16.704.189,44 1,0% 14.459.825,59 1,0% 

Lucena* 12.703.347,04 0,8% 11.134.602,98 0,8% 

Mamanguape 39.195.544,86 2,4% 36.123.750,58 2,5% 

Pitimbu Não Informado - Não Informado - 

Rio Tinto* 25.570.744,29 1,6% 23.396.736,18 1,6% 

Santa Rita** 119.888.844,80 7,5% 114.427.680,66 8,0% 

Total 1.606.276.622 100  1.422.533.769  100 

Fonte: IBGE, 2009; STN, 2010. *Compõem o CONDIAM/PB. **Compõem o 
CONDIAM/PB e utilizam o aterro. 

 

Como foi dito, a formação do CONDIAM/PB foi somente uma estratégia 

para arrecadar recursos junto ao Governo Federal, e não como uma ideia de 

fomentar um arranjo de gestão compartilhada, de cooperação, ou de consórcio 

na sua pura intenção. E um dado para isso é o fato de o IBGE não reconhecer 

que determinados municípios da AMJP, que também participam do 

CONDIAM/PB, estão consorciados no setor de saneamento (manejo de 

resíduos sólidos) e/ou de meio ambiente.24 Como mostra o quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Apesar de o CONDIAM/PB se enquadrar como consórcio de desenvolvimento urbano, o setor de meio 
ambiente e, no caso específico, a destinação de resíduos sólidos são as áreas em que ele de fato atua. 
Como o IBGE não oferece pesquisa sobre os municípios consorciados na área de Desenvolvimento 
Urbano, a informação mais próxima que o IBGE oferece são os municípios consorciados nas áreas de: 
saneamento (manejo de resíduos sólidos) e Meio Ambiente. Corroborando assim com o tema mais 
significativo do CONDIAM/PB. 
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Quadro 10 – Municípios da AMJP que participam de Consórcios em 
Saneamento e/ou Meio Ambiente 

  

Consórcio no 
 setor de Saneamento - 

Manejo de Resíduos Sólidos 

Consórcio no 
setor de 

 Meio Ambiente 

João Pessoa** Sim Não 

Alhandra Não Não 

Bayeux** Não Não 

Caaporã Não Não 

Cabedelo** Não Não 

Conde** Sim Sim 

Cruz do ES* Não Não 

Lucena* Não Não 

Mamanguape Não Não 

Pitimbu Não Não 

Rio Tinto* Não Sim 

Santa Rita** Não Sim 
Fonte: IBGE, 2009 (Pesquisa Nacional de Saneamento Básico) e IBGE, 2009 
(Perfil dos Municípios Brasileiros). *Compõem o CONDIAM/PB. **Compõem o 
CONDIAM/PB e utilizam o aterro. 
 

Portanto, ficaram de fora os municípios de Bayeux, Cabedelo, Cruz do 

Espírito Santo e Lucena. Registrados como membros do CONDIAM/PB, mas 

não citado na pesquisa do IBGE. Os municípios de Rio Tinto e Santa Rita não 

foram citados como participantes de consórcio em 2008, entretanto, entraram 

no setor de meio ambiente em 2009. Supõe-se que nessa última pesquisa, eles 

tenham sido citados devido o CONDIAM/PB25. 

Outro elemento que caracteriza a AMJP é a filiação partidária dos 

prefeitos que a compõe, ver o quadro: 

                                                           
25 Vale lembrar que não existe pesquisas mais específicas sobre a formação de consórcios no país. Foi 

criado em 2011 um Observatório dos Consórcios, mas, até então, não foi publicado nenhum relatório de 
pesquisa desse instituto. 
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Quadro 11 – Filiação partidária dos Prefeitos Municipais da AMJP –  
2000 a 2008 

Unidade 
Federativa 

2000 2004 2008 

Prefeito Partido Prefeito Partido Prefeito Partido 

João Pessoa** 
CICERO DE 

LUCENA FILHO 
PMDB 

RICARDO 

VIEIRA 

COUTINHO 

PSB 
RICARDO 

VIEIRA 

COUTINHO 

PSB 

Alhandra 
ATAIDES 

MENDES 

PEDROSA 

PDT 
RENATO 

MENDES LEITE 
PFL 

RENATO 

MENDES LEITE 
PFL 

Bayeux** 
EXPEDITO 

PEREIRA DE 

SOUZA 

PMDB 
JOSIVAL 

JUNIOR DE 

SOUZA 

PMDB 
JOSIVAL 

JUNIOR DE 

SOUZA 

PMDB 

Caaporã 
JOÃO BATISTA 

SOARES 
PSDB 

JEANE 

NAZARIO DOS 

SANTOS 

PMDB JOÃO BATISTA PMDB 

Cabedelo** 
JOSE RIBEIRO 

FARIAS JUNIOR 
PT 

JOSÉ 

FRANCISCO 

RÉGIS 

PSL 
JOSÉ 

FRANCISCO 

RÉGIS 

PSL 

Conde** 
TEMISTOCLES DE 

ALMEIDA 

RIBEIRO 

PMDB 
ALUÍSIO 

VINAGRE 

RÉGIS 

PV 
ALUÍSIO 

VINAGRE 

RÉGIS 

PV 

Cruz do ES* 
SEVERINO 

BENTO 

RAIMUNDO 

PDT 

RAFAEL 

FERNANDES 

DE CARVALHO 

JUNIOR 

PMDB 

RAFAEL 

FERNANDES 

DE CARVALHO 

JUNIOR 

PMDB 

Lucena* 
DAVID SAMPAIO 

FALCAO 
PMDB 

ANTONIO 

MENDONÇA 

MONTEIRO 

JÚNIOR 

PL 

ANTÔNIO 

MENDONÇA 

MONTEIRO 

JÚNIOR 

PL 

Mamanguape 
FABIO 

FERNANDES 

FONSECA 

PMDB 
FABIO 

FERNANDES 

FONSECA 

PSDB 
EDUARDO 

CARNEIRO DE 

BRITO 

PR 

Pitimbu 
HERCULES 

ANTONIO 

PESSOA RIBEIRO 

PMDB 

HÉRCULES 

ANTÔNIO 

PESSOA 

RIBEIRO 

PTB 

JOSÉ RÔMULO 

CARNEIRO DE 

ALBUQUERQUE 

NETO 

PP 

Rio Tinto* 
VÂNIA CARMEN 

LISBÔA DE 

ALMEIDA BRAGA 

PMDB 
MAGNA CELI 

FERNANDES 

GERBASI 

PMDB 
MAGNA CELI 

FERNANDES 

GERBASI 

PMDB 

Santa Rita** 
SEVERINO 

MAROJA 
PMDB 

MARCUS 

ODILON 

RIBEIRO 

COUTINHO 

PDT 

MARCUS 

ODILON 

RIBEIRO 

COUTINHO 

PDT 

Fonte: TSE, 2012. 

 

No ato da formação, o domínio do PMDB foi majoritário, totalizando 08 (oito) 

dos doze municípios da AMJP, inclusive elegendo o prefeito da capital João Pessoa, 

que seria em 2003 a principal interessada em formar o aterro sanitário (através do 

então prefeito Cícero Lucena Filho), bem como o CONDIAM/PB. E, entre os demais, 
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somente o prefeito de Cabedelo estava filiado a um partido de oposição – o Partido 

dos Trabalhadores – ainda assim, em 2003 (ato de formação do CONDIAM/PB), ele 

já compunha coligação com o PMDB. 

Dessa forma, é de se esperar que o prefeito de João Pessoa não tenha tido 

maiores problemas, advindos de diferenças partidárias, entre os membros que se 

consorciaram através do CONDIAM/PB. 

As eleições seguintes foram marcadas por diferenças partidárias, com 

coligações que se circundavam, geralmente, entre os mesmos partidos (PMDB, 

PSDB, PDT, PSB, PV e outros) – situação essa que se repetiu com a reeleição de 

09 (nove) dos doze municípios da AMJP. Ou seja, desde 2004, os representantes 

políticos da AMJP têm se mantido variados quanto ao partido, entretanto, em 

coligações de partidos semelhantes. 

 

5.3 Categoria (C3) – Padrões de Interação e Fluxo de Informações 

 

As informações coletadas mostraram que os membros da AMJP, bem como os 

do CONDIAM/PB não possuem interação quanto à tomada de decisões ou de 

implementação compartilhada de programas de políticas públicas. Com pequenas 

exceções, o CONDIAM/PB se mantém como um arranjo fundamentalmente 

cooperativo, entretanto, que na prática, foi apenas uma forma de atrair recursos 

externos e resolver um problema público. 

Os entrevistados são sintéticos e unânimes ao falar sobre a integração entre os 

membros do CONDIAM/PB. O entrevistado COND3 diz: “Nós aqui do CONDIAM/PB 

estamos parados e esperando que os municípios solicitem alguma coisa, mas eles 

não têm interesse em se reunir”.  

A situação só reforça o argumento dessa tese sobre o caso CONDIAM/PB. Os 

municípios só se interessaram em se consorciar pelos pontos positivos de construir 

um aterro à custa de um projeto já encabeçado por João Pessoa. Feito esse aterro, 

foi calculado o custo para cada município, e, em seguida, os municípios esvaziaram 

o CONDIAM/PB, por ele não implementar ações concretas e se manter com status 

de “instituto de pesquisa”26.  

                                                           
26

 Soma-se a esse esvaziamento, o fato de a Advocacia Geral da União defender que os repasses a consórcios 
de direito privado seria ilegal, supracitado. 
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O depoimento de COND4 remete a “uma dificuldade cultural, não só da 

Aglomeração Metropolitana de João Pessoa, como de várias regiões do Brasil. 

Ninguém quer compartilhar o poder com medo de perder.” E ainda reforça dizendo 

que “os problemas da falta de continuidade do CONDIAM/PB se devem à falta de 

integração e interesse político dos prefeitos”. 

O entrevistado COND2 diz que sente “falta de um líder maior da área 

metropolitana, era necessário que o prefeito de João Pessoa desse continuidade 

aos trabalhos do CONDIAM/PB, por ele ter mais força econômica.” 

Os municípios menores vão a reboque de João Pessoa, e não se integram aos 

demais por questões culturais, mas também por conveniência política, como diz o 

entrevistado COND1: “a gente [João Pessoa] ia fazendo as coisas, e como estava 

dando certo, dávamos continuidade e os demais municípios deixavam acontecer 

porque viam que nós tínhamos mais capacidade técnica, financeira e vontade 

política.” 

Portanto, há duas prováveis explicações para esse cenário apresentado pelos 

entrevistados. Pelo fato de João Pessoa tomar a liderança do projeto e por ter maior 

magnitude financeira, ele centralizou todo o processo e não se interessou tanto em 

integrar-se com os demais municípios, apenas intentou em resolver seu problema. 

Ou os demais municípios, por não terem capacidade financeira, deixaram por laissez 

faire que João Pessoa resolvesse o problema dos resíduos sólidos e, assim, 

aproveitaram para seguir consorciado enquanto esse estava dando certo.  

E como o modelo de gestão do aterro foi através da iniciativa privada, tanto 

João Pessoa quanto os demais municípios não sofreriam tanto prejuízo, pois 

somente os que pagassem pelo serviço poderiam usufruir. Portanto, o 

CONDIAM/PB, totalmente à margem do processo de gestão do aterro (a cargo até 

então da empresa RUMOS), não teve, e continua sem ter, forças suficientes para 

proporcionar integração entre os municípios membros. Fato esse comprovado pelas 

falas dos entrevistados citados. 

Sobre o compartilhamento de informações o que ocorre é que, além das 

reuniões de assembleia, o que se pode analisar nesse sentido se limita às duas 

ações do CONDIAM/PB: o aterro e o levantamento social de crianças e adolescente. 

Quanto às assembleias, o Secretário Executivo do CONDIAM/PB (COND3), bem 

como o seu Diretor Presidente (COND4) garantiram que “sempre se envia 

documentos oficiais comunicando formalmente os prefeitos sobre as assembleias do 
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CONDIAM/PB, mas ultimamente só temos realizado assembleias para eleger o 

secretário executivo. E outra coisa, no final do ano nós sempre publicamos os 

demonstrativos financeiros”. 

Entretanto, o entrevistado COND2 afirma que: “jamais recebemos aqui algum 

documento do CONDIAM/PB, para nós a relação é diretamente com a RUMOS.” 

Isso pode ocorrer também com outros municípios do CONDIAM/PB, e pode ser 

explicado pela escassez de ações do CONDIAM/PB, pelo fato “de ele se encontrar 

em situação de stand by”, como afirma COND3 (Secretário Executivo do 

CONDIAM/PB). 

 
5.4 Categoria (C4) – Benefícios e Resultados 

 
De imediato urge destacar, novamente, que o CONDIAM/PB não implementou 

grandes ações na AMJP. Suas principais medidas foram a construção do aterro e a 

pesquisa de levantamento de dados sociais sobre crianças e adolescentes em risco. 

Mesmo assim, a Prefeitura de João Pessoa, após conseguir os recursos, deixou o 

CONDIAM/PB à margem da construção e gestão do aterro, ao passo que realizou o 

processo licitatório sem a participação do mesmo, que só tomou ciência de que a 

empresa RUMOS Ltda foi a vencedora do certame tempo depois.  

E o levantamento de dados sobre as crianças e adolescentes, com o programa 

de Câmaras Setoriais, apesar de gerar riquíssimos dados, ainda não foi utilizado 

para programas específicos nesse setor. 

Dito isso, será analisado aqui os Benefícios e Resultados dos efeitos sociais 

gerados pela construção do aterro e alguns dos dados relevantes gerados pela 

pesquisa sobre crianças e adolescentes em situação de risco. 

 

i) Construção do Aterro 

O Aterro Sanitário foi construído para substituir um Lixão localizado no Bairro 

Roger, em João Pessoa. Um local que abrigava em média 900 toneladas de lixo por 

dia, há mais de 40 anos, causando prejuízos sociais e ambientais em uma área de 

17 hectares nas proximidades da zona urbana da capital. Foi uma experiência 

vanguardista na região que, até então, enfrentava os dilemas sociais e ambientais 

causados pelo lixão. 
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No segmento social, destaca-se o impacto negativo causado aos catadores de 

lixo, que do lixão retiravam seu sustento financeiro e até mesmo sua alimentação. E 

no setor ambiental, os prejuízos à natureza eram representados por quase meio 

século de degradação ao solo, sobretudo pela ação do “chorume”27. 

Para resolver a parte social, a Prefeitura de João Pessoa criou habitações para 

as famílias e creches para as crianças, além disso, cadastrou os catadores de lixo, 

que fundaram uma associação para trabalhar com coleta seletiva no novo aterro 

sanitário. Nos primeiros meses, como diz o entrevistado COND1 “a Prefeitura cedeu 

uma complementaridade financeira para ajudar no salário dos catadores, mas agora 

eles já conseguem gerar sua própria renda sem a ajuda da Prefeitura.” 

E no segmento ambiental, afirma COND1:  

 
O processo é longo e continuado. O projeto é para transformar a antiga área 
em um parque ecológico. Foram colocados tubos fincados no solo para 
extrair os gases, em seguida a drenagem do chorume, e só então o terreno 
é coberto com material argiloso e é colocada uma cobertura vegetal com 
graminhas. 
 
 

A transformação social trouxe benefícios àquela população, primeiro por 

saírem de barracos insalubres, sujeitos a riscos de contaminações e doenças. E, em 

soma, pelo fato de os catadores se regularizarem através da Associação dos 

Trabalhadores em Materiais Recicláveis. Com ela, os catadores passaram a ter uma 

jornada de trabalho diária de 8 horas, recebendo ao fim da semana R$80,00. Antes 

eles tinham que trabalhar diuturnamente para receber apenas R$50,00 semanais 

(JOÃO PESSOA, 2003) 

A seguir, imagens do Lixão do Roger, antes e depois, da construção do Aterro 

Sanitário: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

  Líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, químicos e físicos da 
decomposição de resíduos orgânicos. Esses processos, somados com a ação da água das chuvas, se encarregam 
de lixiviar compostos orgânicos presentes nos lixões para o meio ambiente. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Polui%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
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Figura 04 – Lixão do Roger antes do Aterro Sanitário 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: João Pessoa, 2012 

 

ii) Câmaras Setoriais 
 
Os dados levantados pelo Trabalho de Pesquisa do CONDIAM/PB, através da 

Câmara Setorial de Desenvolvimento Social da Aglomeração Metropolitana de João 

Pessoa, contemplaram informações sobre Educação, Assistência Social e Saúde. A 

pesquisa foi realizada com os Municípios de Baía da Traição, Bayeux, Caaporã, 

Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, João Pessoa, Lucena, Mamanguape, 

Marcação, Rio Tinto e Santa Rita.28 

O quadro a seguir mostra que municípios pequenos como Caaporã, Cabedelo, 

Mamaguape e Santa Rita, apresentam mais projetos na área de educação que 

municípios grandes, como João Pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Por razões não relatadas pelos entrevistados, a pesquisa excluiu os municípios de Alhandra e Pitimbu, e 
incluiu os municípios de Baía da Traição e Marcação. 
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Quadro 12 – Projeto Municipais das Sec. de Educação e o Número de Crianças e 
Adolescentes atendidos 

Municípios 
Quantidade de 

Projetos 
Desenvolvidos 

Número de Crianças e 
Adolescentes 

Atendidos pelo Projeto 

Baía da Traição 01 Não informado 

Bayeux 01 Não Informado 

Caaporã 06 Não informado 

Cabedelo 05 3.951 

Conde 03 Não informado 

Cruz do Espírito Santo 03 Não informado 

João Pessoa 06 
Um deles atende a 1.000. 

Os demais não informaram 

Lucena 03 1.415 

Mamanguape 04 2.800 

Marcação 03 Não informado 

Rio Tinto 02 Não informado 

Santa Rita 08 68.806 
    Fonte: CONDIAM/PB, 2006 

 

Os problemas sociais demonstrados no quadro a seguir apresenta certa 

similaridade ente os municípios. Os dados revelam também que os problemas 

sociais ultrapassam fronteiras e as causas de problemas sociais vividos por João 

Pessoa podem ter origem em outros municípios como Cabedelo. O CONDIAM/PB 

tem, em potencial, subsídios institucionais legais para integrar os municípios da 

AMJP.  
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Quadro 13 – Problemas relacionados à infância e adolescência 

Municípios Problemas por ordem de prioridade 

Baía da Traição 

Iniciação sexual precoce; uso e abuso de drogas 
licitas e ilícitas; violência contra a criança e 

adolescente; trabalho infanto-juvenil; carência de 
estrutura família; alto índice de alcoolismo e 

analfabetismo. 

Bayeux 
Conflitos familiares; uso de drogas; e exploração 

sexual infantil. 

Caaporã 
Prostituição, trabalho infantil; violência na escola; 
violência doméstica; violência sexual e drogas. 

Cabedelo 
Drogas; prostituição, evasão escolar e 

marginalidade. 

Conde 
Violência sexual; prostituição; gravidez na 

adolescência; maus tratos; uso de drogas lícitas e 
ilícitas. 

Cruz do Espírito 
Santo 

Menores de rua; gravidez na adolescência; maus 
tratos; pobreza e drogas. 

João Pessoa 
Trabalho infantil; abuso e exploração sexual; 
drogatização; perda de vínculos familiares e 

mendicância. 

Lucena 

Violência doméstica; exploração e abuso sexual; 
exploração de trabalho infantil; uso abusivo de 

álcool e outras drogas por parte dos familiares; e 
convivência com o HIV. 

Mamanguape 

DST/AIDS; Drogadição; gravidez precoce; 
violência e abuso sexual; trabalho infanto-juvenil; 
evasão e abandono escolar; carência de cursos 
profissionalizantes para o mercado de trabalho.  

Marcação 
Priorização e integração dos jovens no mercado de 

trabalho; incentivo a programas e projetos de 
geração de emprego e renda. 

Rio Tinto 
Prostituição; abuso sexual; conflitos familiares; 
violência familiar; maus tratos com crianças e 

idosos; drogadição e alcoolismo 

Santa Rita 

Violência Sexual a crianças e adolescentes; 
crianças e adolescentes envolvidos com drogas; 
alto índice de adolescentes infratores; trabalho 

infanto-juvenil e gravidez precoce. 
Fonte: CONDIAM/PB, 2006 

 

A tabela a seguir demonstra que, no segmento da saúde infantil, os municípios 

têm despendido significativos esforços, haja vista o alto percentual de gestantes que 

realiza pré-natal e os índices de mortalidade infantil, em média, ficam abaixo do 

índice brasileiro (19,4%o). Somente dois municípios ultrapassam a média nacional, 

Rio Tinto e Santa Rita. Como mostra a tabela a seguir: 
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Tabela 11 – Índice de Mortalidade Infantil e percentual de gestantes que faz pré-
natal – 2005 

 

Municípios Descrição 

 
Índice de Mortalidade 

Infantil (%o) 
Percentual de gestantes 

que faz pré-natal 

Baía da Traição - - 

Bayeux 6,28 86,89 

Caaporã 19,37 90,56 

Cabedelo 11,13 97,32 

Conde 19,86 98,9 

Cruz do Espírito Santo 8,25 93,0 

João Pessoa 15,4 87,7 

Lucena 0,00 83,9 

Mamanguape 1,00 70,0 

Marcação 12,74 64,33 

Rio Tinto 25,0 98,82 

Santa Rita 20,0 95,0 

Fonte: CONDIAM/PB, 2006. 

 

Os benefícios e resultados gerados por esse levantamento de dados e pela 

construção do aterro sanitário afetaram a população de forma positiva, entretanto o 

CONDIAM não conseguiu implantar uma cultura de cooperação entre os membros 

consorciados. Os bens coletivos oferecidos por esse arranjo, em especial a 

utilização do aterro sanitário, caracteriza-se como Privado, tendendo a Público, pois 

os atores precisam pagar para depositar o lixo no aterro, o que caracteriza o viés 

privado. É também público, porque os benefícios atingem toda a população dos 

municípios, mesmo sem contribuir diretamente com o custeio do aterro. 



111 
 

6 ANÁLISE DO CASO CONSÓRCIO GRANDE RECIFE/PE 

 

A Região Metropolitana de Recife/PE foi instituída ainda na década de 1970, 

com a Lei Complementar nº 14, durante o regime militar. No entanto, ela foi 

“reinstituída” após a Constituição Federal de 1988, com o reconhecimento pelo 

urbanista pernambucano Antônio Baltar do papel de cidade transmunicipal, 

conturbada e metropolitana do município núcleo da região, a cidade de Recife/PE. A 

partir de então, a vida urbana de Recife/PE tem se integrado às de seus municípios 

vizinhos, municípios esses que compõem o mais alto nível de aglomeração, são 

eles: Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista (OBSERVATÓRIO DAS 

METRÓPOLES, 2009). 

A região que era composta por nove municípios ampliou esse número para 14 

durante as primeiras três décadas, são eles: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de 

Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão 

dos Guararapes, Moreno, Olinda, Recife e São Lourenço da Mata. 

As questões geográficas, localização da região e o processo de urbanização 

expansivo da RM de Recife/PE ajudam a explicar os principais desafios de 

transporte da rede. A maior parte da população dessa região utiliza o transporte 

coletivo para se locomover (60%) e 39,8% utiliza o transporte individual. O sistema 

de transportes coletivos era gerenciado pela EMTU – Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos, a qual abrangia 322 linhas de ônibus intermunicipais. Até 

2008, a EMTU era a experiência mais antiga de gestão de transportes 

metropolitanos em funcionamento. Ela foi criada em 1979, ainda no regime militar. 

Em 08 de setembro de 2008, foi instituído o Consórcio de Transportes da 

Região Metropolitana do Recife Ltda – CTM, cujo nome de fantasia é GRANDE 

RECIFE – Consórcio de Transporte Metropolitano, mas popularmente chamado de 

Consórcio Grande Recife. A sua formação foi motivada a partir de uma situação 

compostas por três fatores: a eleição de um prefeito em Recife/PE que tinha o 

interesse de municipalizar o transporte público metropolitano; a pressão do Governo 

Federal para estadualizar o metrô; e, a atuação do governo de Pernambuco e da 

Prefeitura de Recife/PE para combater o transporte clandestino. Assim, o Consórcio 

Grande Recife torna-se o primeiro consórcio de transporte público no país, e, ainda, 

em uma Região Metropolitana. 
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Portanto, o Consórcio Grande Recife é um arranjo “multifederativo” composto 

por representantes do Governo do Estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de 

Recife e a Prefeitura Municipal de Olinda. Apesar de ser composto somente por 

esses atores, todos os demais municípios assinaram o Protocolo de Intenções e 

alguns estão se adaptando para aderir ao Consórcio Grande Recife. 

A estrutura do Consórcio Grande Recife está dividida em duas esferas, uma 

política e outra executiva. A primeira é composta pela assembleia dos acionistas e 

por um conselho fiscal, já na segunda estão a Presidência, a Diretoria Executiva e o 

corpo técnico. Basicamente, a primeira esfera é responsável por estabelecer os 

objetivos e fiscalizar as ações do consórcio, e, a segunda esfera, é incumbida de 

executar as metas estabelecidas e realizar pesquisas na área. 

A manutenção financeira do consórcio é dada por participação acionária dos 

membros. A divisão das quotas foi realizada considerando a participação total dos 

membros da RMR (Região Metropolitana de Recife), contudo com a participação de 

somente três membros, as quotas ficaram divididas assim: Governo de Pernambuco 

– 57,57%; Prefeitura Municipal de Recife – 35%; e, Prefeitura Municipal de Olinda – 

7,43%. Essa divisão considerou o volume de serviços de transporte que cada 

município usufrui, sendo o Estado de Pernambuco – 45,34%; Município de Recife – 

39,87%; e, Município de Olinda – 4,39%. Isso de um total de 2.529.373 viagens 

geradas dentro da RMR (BEST, 2011). 

Da mesma forma do CONDIAM/PB, com esta breve caracterização do 

Consórcio Grande Recife é possível observar alguns elementos institucionais que 

influenciaram o comportamento de cooperação entre os atores. Contudo, os 

resultados coletados e analisados a seguir mostrarão outras peculiaridades. 

 

6.1 Categoria (C1) – Variáveis Externas 

 

6.1.1 SUBCATEGORIA (C1.1) – ATRIBUTOS FÍSICOS  

 

A Região Metropolitana do Recife (RMR) possui um alto grau de conurbação 

entre os municípios e se observa uma forte movimentação da população tanto em 

direção ao município núcleo (Recife), como também para os demais municípios. 

Segundo dados do Observatório (2009), o grau de integração da RMR é 
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considerado médio, ao lado de grandes RMs como a de Belo Horizonte, Porto 

Alegre e Brasília, por exemplo.  

Esse grau de integração é calculado a partir da evolução demográfica, fluxos de 

deslocamentos pendulares, densidade e características ocupacionais. Esse dado 

ensejou a elaboração de um mapa que representa esse grau de integração da RMR, 

conforme o Observatório (2009): 

 

Figura 05 – Mapa da Região Metropolitana do Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fonte: CTM, 2007 
 

Esse atributo da RMR foi um dos pontos colocados pelo entrevistado GRAN. 

REC4 como uma das características que originou a ideia de se formar um arranjo 

colaborativo para gerenciar o transporte coletivo. Pois essa integração suscitou, 

ainda em 1981, a necessidade de pensar os problemas do transporte de forma 

coletiva na RMR, fato esse que motivou a criação da EMTU (Empresa Metropolitana 

de Transportes Urbanos da Região Metropolitana de Recife) e que, futuramente, 

transformou-se em Consórcio Metropolitano do Consórcio Grande Recife. 
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Para a entrevistada GRAN.REC5, “a questão do transporte público ser visto de 

forma metropolitana, na visão da gente é a forma correta  de se operar, é a política 

correta de transporte publico.” E complementa que a existência do consórcio e sua 

forma de gestão é positiva, segundo ela: 

(...) normalmente a pessoa sai de Olinda/PE e vem pra Recife/PE, ou até 
mesmo vai pra Jaboatão [dos Guararapes], que é depois de Recife/PE, ou 
seja, a coisa é muito interligada. Então a existência do consórcio, na visão 
da gente, é bastante positiva, para a população e para os gestores de 
trânsito e de transporte dessas cidades, por conta dessa integração da 
população dessas cidades (GRAN.REC5). 

 

Situação que é corroborada pelo entrevistado GRAN.REC4: 

(...) cinco dos catorze municípios que formam a Região Metropolitana do 
Recife/PE estão integrado de forma que nem nós que somos daqui 
podemos dizer qual é o limite de cada um deles. Então há um choque de 
atribuições muito grande. Como um município como Recife/PE tem uma 
área geográfica muito pequena (a menor capital do país com 250km²) o 
fluxo de pessoas é muito grande (GRAN.REC4). 

 

Portanto, essa região integrada entre os municípios criou um cenário em que 

os problemas urbanos ultrapassavam os limites de fronteiras. Além disso, a própria 

cultura local é bastante homogênea, o que resulta em similaridades dos problemas 

locais. No quesito trânsito, esses problemas giram em torno do grande contingente 

populacional urbano e linhas de tráfego limitadas para a demanda. Como diz o 

entrevistado GRAN.REC3: 

(...) a gente tem uma cultura única os problemas são praticamente os 
mesmos que é o excesso de população urbano, linhas apertadas. No caso 
de Olinda/PE, especificamente, a gente tem um elemento complicador que 
chama “Patrimônio Histórico” que a gente tem 20% de nossa área que é de 
preservação rigorosíssima. Então não se tira uma pedra se num tiver um 
especialista arqueólogo envolvido, e se for localizado algum material 
histórico são três meses de escavação arqueológica e as obras devem 
parar (GRAN.REC3). 

 

Outra característica geográfica da região é a sua intensa densidade 

demográfica (1.226,45 hab./km²). Os municípios dessa região, em sua maioria, 

possuem uma pequena extensão territorial para um grande contingente 

populacional, ver a tabela a seguir: 
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Tabela 12 – População e Densidade Demográfica na RMR 

Unidade Federativa População Área Territorial (Km²) 
Dens. Demográfica 

(hab/km²) 

Recife/PE 1.537.704 218,50 7.037,61 

Abreu e Lima 94.429 130,27 724,90 

Araçoiaba 18.156 92,28 196,74 

Cabo de Santo Agostinho 185.025 446,58 414,32 

Camaragibe 144.466 51,19 2.821,93 

Igarassu 102.021 305,56 333,88 

Ilha de Itamaracá 21.884 66,68 328,18 

Ipojuca 80.637 532,64 151,39 

Itapissuma 23.769 74,24 320,19 

Jaboatão dos Guararapes 644.620 258,57 2.493,06 

Moreno 56.696 196,07 289,16 

Olinda/PE 377.779 41,66 9.068,36 

Paulista 11.788 97,36 121,07 

São Lourenço da Mata 102.895 262,16 392,49 

Total 3.401.869 2.774 1.226,45 

Fonte: IBGE, 2009 

 

Destaque para Olinda que possui a maior densidade demográfica da RMR, 

superando inclusive a capital Recife. E, juntamente com esse grupo estão 

Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. Os demais municípios têm em média 350 

habitantes por Km², o que ainda se configura como alta densidade ao se comparar 

com outras regiões brasileiras. 

As relações de cooperação entre os atores envolvem as especificidades de 

cada membro e no caso do Consórcio Grande Recife, as características regionais do 

município de Olinda, sobretudo o Patrimônio Histórico, é um elemento relevante para 

as decisões de tráfego daquela região. Portanto, em assembleias para as mudanças 

ou criações de novas rotas de ônibus é fundamental o compartilhamento prévio 

dessas informações. Além disso, para ingressar no Consórcio é exigido que os 

municípios reorganizem sua estrutura viária para receber os ônibus.  

Assim, diante desse contexto, o governo do Estado de Pernambuco criou uma 

empresa (EMTU) para fazer a gestão metropolitana do serviço de transporte, porém 

essa modalidade de gestão por convênio estava centralizada no poder do Estado, 

como se vê na fala que segue: 
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Mas, fazer a gestão através de convênio, ela [EMTU] deixava a desejar, 
porque todo o quadro, toda a direção, toda a sistemática era dada pelo 
Estado e apenas existia um conselho por onde municípios participavam, 
mas eles não se envolviam (GRAN.REC4). 

 
Durante duas décadas, aproximadamente, esse sistema metropolitano de 

transporte foi gerido pela EMTU, e, em 2003, iniciou-se os debates para se 

municipalizar tal sistema. Segundo a entrevistada GRAN.REC2, estes debates foram 

motivados, dentre outros, pelo processo de municipalização. Na ocasião a prefeitura 

do Recife questionou esse modelo de gestão estadualizado, como se observa na 

fala que segue: 

 
(...) com a ‘estória’ da municipalização houve um questionamento da 
prefeitura do Recife/PE em relação a esse modelo que a gente tinha. 
Porque a gente administrava tanto a rede intermunicipal, e no caso 
gerenciava Recife/PE totalmente isolada da prefeitura (GRAN.REC2). 

 
 

Durante a formação e implementação do Consórcio Grande Recife, um dos 

atributos complicador foi a presença de transportes clandestinos na RMR. Os 

transportes clandestinos eram veículos sem licença para transporte público através 

de kombis e carros particulares. A EMTU tinha perdido total controle dessa situação 

que se alastrava desordenadamente. Seus males eram diversos, desde a 

insegurança quanto ao transporte em si, até os riscos de assaltos. Além disso, as 

empresas de transportes coletivos regularizadas estavam com dificuldades de 

manter a qualidade do serviço diante uma concorrência desleal com os clandestinos. 

Essa situação é descrita por GRAN.REC4, como um “câncer”, ele diz: 

 
Por exemplo, aqui em 2003, se tirou um “câncer” aqui. Foi coragem política, 
se tirou um “tal” de um transporte clandestino que era uma praga em cima 
do sistema de trânsito e ao usuário comum. (...) O sistema de transporte 
organizado estava indo a falência, porque era uma concorrência danosa e 
predatória; e se tirou isso em 2003 (GRAN.REC4). 

 

E a solução desses problemas com os clandestinos divergiam entre os atores, 

pois o desgaste político era alto. O governo do Estado queria eliminar, mas os 

governos municipais, por vezes, relutavam. Pode se perceber esse fato na fala 

seguinte: 

A gente tava com o clandestino muito alto, a gente tava com a necessidade 
de investir. Assim, tinha uma série de dificuldade que não dava pro Estado 
resolver sozinho. O governo do Estado, que em algum momento queria tirar 
o clandestino (que era intermunicipal) e a prefeitura do Recife/PE achava 
que não deveria. Então a gente não conseguia resolver porque Recife/PE 
era o maior foco de destino dos clandestinos (GRAN.REC2). 
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Segundo o entrevistado, esse problema foi solucionado com a ação conjunta 

do Governo do Estado e as demais prefeituras29, ao perceber que a presença dos 

clandestinos era danosa a todos.  

Assim, foi possível eliminar os clandestinos mesmo com diferenças partidárias, 

como diz o entrevistado GRAN.REC1: “Jarbas Vasconcelos (PMDB), então 

governador de Pernambuco, e João Paulo (PT), então Prefeito do Recife/PE, 

uniram-se em combate ao transporte clandestino e na busca de regulamentação dos 

transportes alternativos.” 

Para tanto, foi elaborada uma lei municipal para eliminar os clandestinos e 

regulamentar a situação e isso foi feito puramente com coerção. Mas é preciso 

salientar que isso não se atribui, necessariamente, à formação do consórcio ou a 

uma medida isolada, foi uma decisão conjunta e política entre os atores da RMR, 

como diz (GRAN.REC4): 

A solução dos clandestinos foi na base da lei da coerção. Ou seja, quando a 
lei existe e que você quer colocá-la em prática, você coloca. Colocou em 
prática, fez a coerção. Utilizou a policia e então tirou. Agora, quem foi que 
fez isso primeiro? Foi Belo Horizonte. A câmara andou, foi ver em Campina 
Grande, foi ver em São Paulo, foi ver em Belo Horizonte, os vereadores 
andaram. Um grupo de vereadores. Ai, juntamente com o executivo, fez 
uma lei municipal que passou a ser exemplo para o Brasil inteiro. E a gente 
conseguiu com essa lei e a adesão do Governo do Estado, que é quem 
detém o poder de polícia, a acabar com esse serviço [clandestino]. Foi uma 
medida. Foi o consórcio que fez isso? Não! Foi uma medida, uma decisão 
política (GRAN.REC4). 

 

O entrevistado GRAN.REC4 não atribui os benefícios e dificuldades do 

transporte metropolitano do Recife/PE totalmente à formação do Consórcio Grande 

Recife, pois, para ele, o fim da EMTU e a criação do consórcio foi apenas uma 

mudança na formatação legal, mas operacionalmente é o Estado quem determina as 

ações, ainda que com a anuência da prefeitura do Recife e Olinda através de voto 

em assembleia. Mas essa opinião tem controvérsias e será aprofundada em outra 

categoria de análise dessa pesquisa. 

Diante da “enorme” dimensão da RMR, as suas características físicas 

ensejaram um cenário em que os problemas urbanos ultrapassam as fronteiras 

limites de cada município. No caso do sistema de transportes, a gestão 

compartilhada teve início com a criação da EMTU, ainda na década de 1980, mas 

                                                           
29

 Efetivamente somente os municípios de Recife/PE, Olinda/PE e Camaragibe aderiram e regularizaram seus 
sistemas de transporte. 
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com os anos, a necessidade de se municipalizar os serviços de transporte fez com 

que essa empresa fosse transformada em Consórcio Grande Recife.  

Portanto, conforme fundamenta a teoria, os atributos físicos interferem no 

volume de informações que os atores dispõem para tomar decisões em uma arena 

de ação (POLSKI; OSTROM, 1999). E, no caso do Consórcio Grande Recife, dentre 

os atributos físicos que influenciaram as relações de cooperação dos atores, 

destacam-se: (i) a alta integração e conurbação dos municípios da RMR que 

ensejaram o pensamento de solucionar o problema de forma coletiva; (ii) a presença 

de transportes clandestinos, que afetava todos os municípios da RMR e envolvia 

diferentes interesses; (iii) a estrutura viária dos municípios, que em alguns pontos 

caracterizaram-se por ser parte do Patrimônio Histórico local e, portanto, com 

especificidades relevantes para a tomada de decisões; (iv) e o sistema de 

integrações entre os dois tipos de transportes coletivos da RMR (ônibus e metrô), 

que aumenta a complexidade dos transportes coletivos, já que envolve dois 

sistemas diferentes. 

 

6.1.2 SUBCATEGORIA (C1.2) – ATRIBUTOS DA COMUNIDADE 
 
Entre o fim da EMTU e o surgimento do Consórcio Grande Recife passaram-se 

cinco anos. As discussões para a formação do consórcio começaram em 2003, mas 

só foi implementado de fato em 2008. A isso se atribui períodos de estudo e 

pesquisa sobre esse tipo de arranjo, mudanças políticas entre os representantes de 

cada município, formulação das regras e normas, debates com as diferentes 

representações e às próprias características físicas da RMR, comentadas no tópico 

anterior. 

No entanto, há quem costume dizer que a “EMTU dormiu EMTU e acordou 

Consórcio Grande Recife” (GRAN.REC4). Para ele, a única mudança foi na 

formatação legal, um órgão exclusivamente do Governo do Estado (EMTU) que foi 

transformado em uma gestão na qual participam outros membros (Consórcio Grande 

Recife). Porém, as decisões, operações, processos, funcionários e planejamentos 

ainda são de competência do Governo do Estado. 

Entretanto, os técnicos do CTM (Consórcio de Transportes da Região 

Metropolitana do Recife Ltda.) apresentam um quadro onde delimitam as principais 

diferenças entre a EMTU e o CTM: 
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Quadro 14 – Diferenças entre a EMTU e o Consórcio Grande Recife 

ITEM EMTU CONSÓRCIO 

Gestão do sistema 
EMTU + 

Municípios 
Conjunta 

Nível de participação municipal 
Limitada Ativa 

na gestão metropolitana 

Forma de participação municipal Através de 
Convênios 

Como sócio 
na gestão metropolitana 

Estrutura jurídica 
Empresa 
Estadual 

 Empresa 
Pública 

Multifederativa 

Obtenção de financiamentos para o 
Sistema  

Difícil  Mais fácil  

Relação contratual com operadores 
do sistema 

Precária 
(permissões) 

Sólida (contratos 
de concessão) 

Posicionamento frente a terceiros 
(usuários/Governo Federal) 

Menos sólido Mais sólido 

    Fonte: CTM, 2007 

 

A nova estrutura, através de consórcio, pretende ser mais compartilhada e com 

maiores poderes aos municípios, através de uma empresa pública multifederativa. 

Pressupunha uma maior facilidade de obtenção de recursos, pois foi elaborado 

legalmente para minimizar interesses efêmeros ou político-partidários, impondo 

penalidades a quem descumprir as regras. Assim, conquistando maior confiança 

para com terceiros, como Governo Federal, empresas e usuários, tendo maior 

solidez também quanto à relação contratual com operadores, por trabalhar com um 

instrumento jurídico mais seguro – a concessão.  

O entrevistado GRAN.REC4 explica que antes, a gestão do transporte 

metropolitano, através da EMTU, era gerido com os outros municípios (que tinha um 

conselho pouco atuante) através de convênios e assim foi criada a tarifa única. Com 

a legislação federal (Lei dos Consórcios 11.507/2005) é que esses convênios foram 

transformados em Consórcio, que é uma empresa da administração indireta tanto do 

Estado quanto do município. Como ele diz: 
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Então o consórcio é uma empresa da administração indireta multifederativa. 
Tanto ele é do município, (tal qual consta no órgão municipal do orçamento 
do município), quanto ele também consta no cronograma do orçamento do 
Estado. A intenção era que tivesse maior entrosamento entre governo e 
municípios na gestão desse transporte. Pelo menos essa foi a intenção, 
esse foi o protocolo de intenção entre o governo e o município 
(GRAN.REC4). 

 

Essa fala revela um grupo com conflitos entre uma cultura que acredita que o 

Estado determina as ações do transporte, sendo os municípios meros coadjuvantes, 

e os que defendem que os municípios não têm poderes atuantes nas ações do 

Consórcio Grande Recife. 

Para a entrevistada GRAN.REC2 isso se explica pelo fato de “o Estado ser o 

maior acionário do consórcio e por ter mantido praticamente todos os funcionário da 

antiga EMTU no consórcio”. E, ainda, como diz a entrevistada: 

 
A formação do consórcio se protelou porque eles estavam tentando, ao 
máximo, desvincular o consórcio de quaisquer ações políticas para que 
fosse um arranjo capaz de conciliar os municípios e o Estado. Assim, 
quando se buscava formar o consórcio e se iniciava o período eleitoral tanto 
municipal quanto estadual, a formação do consórcio era protelada. 
 
 

O fato é que, apesar de ser um arranjo de gestão compartilhada e colaborativa, 

como prevê a lei, a realidade mostra que esse caráter cooperativo se limita ao modo 

consultivo, pois a gestão, na prática, é orquestrada pelo Governo do Estado de 

Pernambuco, através do corpo técnico do Consórcio Grande Recife. 

Nos relatos dos técnicos do Consórcio Grande Recife, eles dizem que essa 

postura de centralidade no governo do Estado se explica pelo fato de os próprios 

municípios entregarem a responsabilidade do transporte coletivo ao Consórcio 

Grande Recife. A situação mostra que os municípios usufruem do benefício coletivo 

de ter um serviço de transporte coletivo integrado, e, assim, a população dessas 

cidades é diretamente beneficiada. E, portanto, se o benefício está sendo bem 

gerenciado e ofertado, os municípios não tem interesse em se envolver na gestão – 

ficando a cargo dos gestores do consórcio o sistema de transporte desses locais. 

Esse cenário é explanado pelo entrevistado GRAN.REC1: 

 
Esse consórcio não se transformou, de fato, em uma parceria de gestão 
entre os municípios, pois o governo do Estado é quem toma conta, é o sócio 
majoritário. Mas não é por ser o sócio majoritário, que os outros gestores 
públicos não deveriam participar da gestão dos transportes, sabe?! Acho 
que falta interesse político das prefeituras trabalharem com essa questão de 
transporte público. E como as prefeituras tem o Estado assumindo esse 
ônus, eles acreditam que é melhor nem se meter, né?! Eu vejo as 



121 
 

prefeituras muito assim: “vou passar esse problema para eles e me livrar de 
um problema” sem se lembrar que ele é parte desse problema 
(GRAN.REC1). 

 

O transporte público coletivo envolve interesses conflitantes, são usuários 

querendo mais transportes por um menor preço, são empresários tentando reduzir 

custos e aumentar tarifas. E, nesse meio cruzado, o poder público tem o papel de 

equilibrar os interesses e oferecer um transporte de qualidade para a população. 

Entretanto, sabe-se que isso não é tarefa simples e oferece um desgaste político a 

qualquer um que entrar nesse conflito. Assim, conforme os relatos dos técnicos 

entrevistados, as prefeituras se eximem de participar desse embate. 

Isto acaba desconfigurando possíveis relações de cooperação efetivamente 

previstas na teoria, onde os atores participam dos conflitos e tomam decisões 

conjuntas, consensuais ou votadas em assembleias. A imagem que se tem do 

Consórcio Grande Recife é de que se trata de mais um órgão do Governo do 

Estado. Como diz o entrevistado GRAN.REC1:  

 
É um consórcio que você precisa de autorização dos três [Governo do 
Estado de Pernambuco, Prefeitura do Recife/PE e Prefeitura de Olinda/PE] 
para mudanças de regimento e portaria, por exemplo, mas na ‘hora H’ quem 
está assumindo é o Governo do Estado de Pernambuco. 
 
 

Essa baixa integração dos atores na gestão do sistema de transporte é 

observada, principalmente, no nível operacional. Como não há representantes de 

cada membro participando efetivamente da gestão no Consórcio Grande Recife, as 

decisões do cotidiano (eliminar vias, mudar tráfegos, estudos de transportes, 

negociações de tarifas e outras) são tomadas pelo Governo do Estado e 

implementadas pelos técnicos do consórcio. Essa situação é confirmada pela 

entrevistada GRAN.REC2: 

 
Quando são grandes intervenções e grandes obras de infraestrutura, a 
gente estuda juntos. O que falta, aí já fazendo uma critica no processo (que 
eu acho que isso é uma questão de evolução só) é a gente se juntar mais 
às prefeituras e estudar a parte dos transportes coletivos. Então assim, eu 
acho que essa parte de institucionalizar uma entidade de certa forma tem 
ajudado bastante e o que precisa é essa coisa do operacional ser mais 
integrado (GRAN.REC2). 

 

Diferentemente desse relato, a entrevistada GRAN.REC5, representante da 

Prefeitura do Recife/PE, diz que para a gestão ser viável é preciso delegar as 
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responsabilidades mais diárias e de menor impacto no transporte ao corpo técnico 

de Gestão do Consórcio Grande Recife, ela afirma: 

 
(...) apesar de ser um consórcio, é lógico, muitas vezes o dia-dia é operado 
só com o Consórcio Grande Recife. E tem que ser, não tem como você 
fazer a operação a cada mudança de rota menor que seja, e ter que chamar 
uma reunião pra discutir. Ela se torna inviável. (...) No consórcio agente tem 
assentos, prefeituras tem assento nessa decisão, como eu disse, no 
operacional não, não tem sentido, quem faz o operacional é o Consórcio 
Grande Recife como era a EMTU que fazia (GRAN.REC5). 

 

As relações de cooperação não se limitam somente às ações estratégicas e 

políticas a ponto de excluir os demais membros das ações operacionais importantes, 

nem tampouco se restringem ao operacional, o suficiente para engessar a gestão do 

sistema com um todo. No caso do Consórcio Grande Recife, o que se observa, 

notoriamente, é uma continuação do modelo de gestão anterior, com da EMTU. Com 

a antiga empresa, o Governo do Estado chamou a responsabilidade para si e 

buscou solucionar o problema dos transportes de forma que os municípios da RMR 

pudessem ser beneficiados. 

E essa cultura de esperar pelo Estado não foi superada com a criação do 

consórcio. Os municípios continuam a visualizar no governo estadual a solução dos 

problemas de transporte, já que ingressar, ou não, no consórcio não o exclui de 

usufruir do sistema de transporte. A população daquela cidade poderá utilizar os 

veículos, as integrações com todos os benefícios dispostos e outrora criados pela 

antiga EMTU. 

Como diz o representantes dos usuários GRAN.REC6:  

 
Consórcio requer algumas diretrizes pactuadas e coletivas, não vejo isso, 
eu sei que continua o Governo do Estado com a lógica das Regiões 
Metropolitanas [...] então ele [Governo de Pernambuco] criou empresa para 
gerenciar o serviço e os outros estão ali sobre a tutela dele, né? Aí para 
muitas prefeituras é conveniente. 
 
 

Portanto, não há (ou não são claros) incentivos seletivos significativos que 

motivem os municípios a participarem dos consórcios. A população e os gestores já 

têm a cultura de enxergar o sistema de transporte como algo de responsabilidade do 

Governo do Estado. E a motivação dos municípios para participar do consórcio tem 

sido entregar seu sistema de transporte para a responsabilidade do governo do 

Estado, na figura do Consórcio Grande Recife. 
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Apesar de defender que o Consórcio Grande Recife tenha que ter certa 

liberdade para gerenciar questões operacionais, a entrevistada GRAN.REC5 ressalta 

que, no âmbito político, cada prefeitura não deve simplesmente entregar a gestão do 

seu transporte e ficar coadjuvante no sistema. Em suas palavras:  

 
A participação dos atores é positiva, mas eu acho que devia ser mais (...). A 
gente podia ser mais ativo nisso ai, mas cada um tem seu pedaço pra 
trabalhar. A gestão do município tem que ser da prefeitura da cidade. Se eu 
fosse prefeita de uma cidade não ia admitir, que alguém dissesse: “olhe o 
ônibus vai por aqui, por ali, vai ter linha em determinado lugar; e eu deixar 
isso? Ia ficar calada na minha cidade? Nunca! (GRAN.REC5). 

 

Portanto, há dois elementos institucionalmente aceitos e intrínsecos que 

influenciam a ação dos atores consorciados da RMR. O primeiro é a ideia de que o 

problema do transporte público coletivo é de responsabilidade do governo do 

Estado, e assim, ausência de incentivos seletivos significativos para que os 

municípios cooperem. E o segundo vem a reboque desse, que é a lógica de entregar 

ao Estado a gestão do sistema de transporte, ou seja, os municípios não têm 

interesse em tomar para si um ônus que já está sendo assumido pelo Estado, que 

tem gerenciado o sistema de forma satisfatória. 

 

6.1.3 SUBCATEGORIA (C1.3) – REGRAS 
 
Os entrevistados são unânimes em dizer que as regras e normas foram 

elaboradas com o “espírito” de ser cooperativa e manter uma gestão compartilhada. 

O primeiro documento que estabelece as regras e normas gerais do consórcio é o 

Protocolo de Intenções, documento esse que foi elaborado pelos representantes 

jurídicos de cada membro (Governo do Estado, Prefeitura do Recife/PE e Prefeitura 

de Olinda/PE) – todos os municípios da RMR assinaram esse protocolo. E, com 

base nesse protocolo, é que foi estabelecido o contrato social do consórcio, o qual 

delimitou os pormenores das regras e normatizou outras atividades. 

A criação desse consórcio e, logicamente, o seu Protocolo de Intenções, tem 

caráter fundamentalmente cooperativo por sua base legal na Lei Complementar 

nº10, de 1994, que redefiniu a RMR: 

Para efeito de organização, planejamento e execução de funções públicas 
de interesse comum afetas a dois ou mais municípios integrantes do espaço 
territorial metropolitano e que exijam ação conjunta dos entes públicos, a 
RMR poderá ser dividida em sub-regiões, devendo, para tanto, formar 
consórcios intermunicipais. (...) Declarado o interesse comum no âmbito 
metropolitano, a execução das funções públicas dele decorrentes dar-se-á 
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de forma compartilhada pelos municípios ou pelo Estado, observando-se 
critérios de parceria definidos pelo órgão deliberativo do sistema gestor 

metropolitano (PERNAMBUCO, 1994, Art. 2º, § 2º e Art. 4º). 

  

O Protocolo de Intenções foi, então, elaborado para tentar garantir a plena 

execução compartilhada da gestão. Primeiramente, a natureza jurídica do consórcio 

é de Direito Público Privado, pois, assim, garante que se algum membro for inserido 

no sistema CAUC, não impeça que o consórcio continue recebendo recursos da 

União (como ocorre nos consórcios públicos de direito público), bem como preserve 

a autonomia de cada ente consorciado. No entanto, apesar de ser de direito privado, 

ele deve observar as normas de direito público para licitação, contratos e prestação 

de contas. Conforme o Art. 3.2 e 3.2.1, do Protocolo de Intenções do CTM 

(Consórcio de Transportes da Região Metropolitana do Recife/PE Ltda. ou 

simplesmente Consórcio Grande Recife):  

 
O CTM será constituído sob a forma de Empresa Pública, sem fins 
lucrativos e reger-se-á pelas disposições inseridas no capítulo próprio das 
sociedades limitadas do Código Civil (...). O CTM será uma pessoa jurídica 
de direito privado que integrará a administração indireta de todos os ENTES 
CONSORCIADOS que celebrarem o presente PROTOCOLO DE 
INTENÇÕES e o ratificarem por meio de lei específica, incluído os demais 
Municípios que poderão vir a integrar o CTM nos termos dos itens 6.1 e 6.2 
do presente instrumento (PERNAMBUCO, 2007, Art. 3.2 e Art. 3.2.1) [grifo 
do autor]. 

  

A lei Estadual que criou o Protocolo de Intenções ficou incumbida também de 

constituir um Conselho Superior de Transporte Metropolitano composto por 

representantes de cada ente, o qual funciona vinculado e no mesmo âmbito da 

ARPE – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Pernambuco. 

Essa é um tipo de agência reguladora superior a todas as agências de regulação do 

Estado do Pernambuco. 

O fato de vincular o CSTM (Conselho Superior de Transporte Metropolitano) à 

ARPE (Agência de Regulação de Pernambuco) gerou polêmica, mas a entrevistada 

GRAN. REC2 justifica dizendo que “como o consórcio se trata de um tipo de 

permissão para a prestação de serviços públicos, uma Lei Federal [Lei nº 8.987 de 

1995] obriga a criação de um órgão regulador vinculado (...).” E como no Estado do 

Pernambuco já existia a ARPE, foi entendido que não havia a necessidade de se 

criar outra agência. “(...) E para minimizar as polêmicas foi criado o CSTM que se 

vinculou à ARPE”, como disse a entrevistada GRAN. REC2. 
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No entanto, mesmo com a criação do CSTM, a vinculação de um arranjo 

multifederativo como é o Consórcio Grande Recife a uma agência reguladora 

Estadual colabora para que ele esteja subjugado aos interesses do Estado – ainda 

que seu funcionamento busque equidade entre os membros. O Estado passa a ter 

representação dobrada nessa instância deliberativa, pois tem a ARPE e os 

representantes no CSTM. 

O CSTM foi criado para substituir o antigo CMTU – Conselho Metropolitano e 

Transporte Urbanos, da extinta EMTU. Mas, na prática, apesar da formação do 

consórcio, o CSTM manteve as mesmas atribuições e nenhuma outra função para 

consolidar o caráter cooperativo intergovernamental foi criado (RAMALHO, apud 

BEST, 2011). 

São atribuições do CSTM, conforme o Protocolo de Intenções, Art. 4.2: (i) Fixar 

tarifas a serem cobradas dos usuários, conforme propostas encaminhadas pelo 

CTM; (ii) garantir o equilíbrio financeiro do STPP/RMR; (iii) mediar soluções de 

conflitos entre as operadoras e o CTM; (iv) exercer regulação normativa relativa ao 

STPP/RMR, dispondo sobre normas, padrões e diretrizes a serem observadas pelas 

operadoras; (v) editar normas gerais relativas à arrecadação e utilização das 

receitas complementares e acessórias das operadoras visando a melhoria da 

qualidade do transporte; (vi) aprovar e propor a extinção do contrato com qualquer 

das operadoras, conforme processo legal; (vii) determinar diligências para 

esclarecimentos quaisquer sobre o funcionamento do CTM; (viii) fiscalizar a 

aplicabilidade dos reajustes deferidos pelo CTM; (ix) firmar contratos de gestão com 

o CTM ou convênio com outros Municípios que se utilizem dos serviços do CTM, 

quando necessário (PERNAMBUCO, 2007, Art.4.2). 

Conforme o quadro 15, a composição dos representantes do CSTM privilegia, 

com maior número de integrantes, os representantes do Governo do Estado, como 

segue: 
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Quadro 15 – Representantes do CSTM 

Representantes do Governo do Estado: 

 Secretário de Transportes do Estado de Pernambuco; 

 Secretário de Planejamento do Estado de Pernambuco; 

 Diretor-Presidente do CTM; 

 Diretor de Planejamento do CTM; 

 Diretor-Presidente da ARPE; 

 1 Representante da Assembleia Legislativa; 

 1 Representante do DETRAN; 

Representantes da Prefeitura Municipal do Recife/PE: 

 Secretário de Recife/PE na área de transportes; 

 1 Representante da Câmara dos Vereadores do Recife/PE; 

 1 Representante da CTTU-Recife/PE. 

Representantes da Prefeitura Municipal de Olinda/PE: 

 Secretário de Olinda/PE na área de transportes; 

 1 representante das Câmaras de Vereadores. 

Representante do Governo Federal: 

 1 Representante da CBTU. 

Outros Representantes 

 Presidente do URBANA-PE (antiga SETRANS-PE); 

 1 Representante dos permissionários de VPPs do STPP/RMR. 

 2 Representantes dos usuários dos transportes coletivos; 

 1 Representante dos usuários contemplados com o benefício da gratuidade; 

 1 Representante dos estudantes. 

Fonte: PERNAMBUCO, 2007 

 

Conforme a Figura 05 o CTM (Consórcio de Transportes da Região 

Metropolitana do Recife Ltda.) é precedido pelo âmbito deliberativo da ARPE e 

CSTM, e, em seguida, a sua estrutura básica: 
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Figura 06 – Desenho Organizacional do Consórcio Grande Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: CTM, 2007 

 

Após o âmbito deliberativo da ARPE e do CSTM, segue a estrutura funcional 

do Consórcio Grande Recife, composta em duas esferas. A primeira delas compõe o 

grupo político, sendo a Assembleia de Acionistas e o Conselho Fiscal; e a segunda 

esfera compõe o grupo executivo, sendo a Presidência e Diretoria Executiva e o 

Corpo Técnico. 

 

i) Esfera Política 

Assembleia de Acionistas – É o órgão superior do CTM, com poderes para 

deliberar sobre objetivos e sua gestão, bem como primar por providências quanto à 

sua defesa e desenvolvimento. É composta por representantes de cada ente 

consorciado, que poderão ser representados por seus secretários de Governo, com 

pastas relacionadas a serviços de transportes ou correlatos. A Assembleia Geral 

deverá se reunir, ordinariamente, uma vez a cada semestre ou, extraordinariamente, 

convocada por qualquer um dos entes consorciados, ou por 50% (cinquenta por 

cento) dos membros da diretoria, assegurando em cada reunião o direito de voz a 

todos e o direito de voto a cada membro (PERNAMBUCO, 2007, seção II). 
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São atribuições da Assembleia conforme Contrato Social do CTM: (i) 

aprovação de modificação do Contrato de Constituição do CTM e envio para o 

legislativo; (ii) revisão anual do Contrato Social; (iii) aprovação do ingresso de novos 

entes consorciados e a exclusão ou suspensão de entes consorciados que 

descumprirem os termos dos contratos de constituição, social e/ou de Rateio do 

CTM; (iv) incorporação, fusão, cisão, transformação, liquidação ou dissolução do 

CTM; (v) eleição ou exoneração do Diretor Presidente do CTM, bem como 

aprovação do Diretores de Área indicados pelo Diretor Presidente; (vi) proposição ao 

CSTM de diretrizes e estrutura da política tarifária; (ix) aprovação da estrutura 

organizacional do CTM, dos reajustes salariais, do aporte de recursos financeiros, 

regulamento técnico e operacional, modelo licitatório, programa de auditoria, 

programas de trabalho anual e plurianual, proposta orçamentária anual e plurianual, 

criação e extinção de linhas da STPP/RMR; e outras (PERNAMBUCO, 2007, seção 

II). 

Conselho Fiscal – é o órgão de fiscalização da administração do CTM e deve 

funcionar em caráter permanente por, pelo menos, 40 horas mensais exclusivas 

para o CTM, incluindo as reuniões. Tem caráter multidisciplinar por requerer a 

presença obrigatória de contador, advogado e engenheiro, sendo 1(um) por área 

profissional. Será composto por 3 (membros) efetivos, mais os suplentes, sendo um 

representante do Governo do Estado, um da Prefeitura do Recife/PE e um da 

Prefeitura de Olinda/PE. Resguardo o direito de os futuros entes consorciados 

indicarem também um representante, respeitando a diversidade de profissões 

(PERNAMBUCO, 2007, seção IV). 

Cabe ao Conselho Fiscal: (i) fiscalizar os atos administrativos e verificar os 

cumprimentos dos deveres legais e estatutários; (ii) opinar sobre relatório anual da 

administração e sobre propostas de mudanças de capital social, orçamentos, 

incorporação, fusão, cisão, etc.; (iii) denunciar erros e irregularidades, bem como 

indícios de fraudes; convocar assembleia ordinária; (iv) analisar balancetes e 

demonstrações financeiras; (v) fornecer ao quotista ou ao grupo de quotistas, que 

represente no mínimo 2% do capital social, informações de matérias de sua 

competência; e outras (PERNAMBUCO, 2007, seção IV). 
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ii) Esfera Executiva 

Presidência e Diretoria Executiva – O CTM é administrado por uma Diretoria 

representativa composta por um Diretor Presidente e até 04 (quatro) Diretores 

indicados pelo Dir. Presidente, nas áreas de Planejamento, Operações, Gestão 

Organizacional e Tecnologia da Informação. O Diretor Presidente é eleito em 

Assembleia Ordinária, dentre lista tríplice apresentada pelo ESTADO, mediante 

quórum mínimo de 85% dos votos do CTM. O mandato do Diretor Presidente é de 4 

anos, sendo possível a reeleição por igual período (PERNAMBUCO, 2007, seção 

III). 

Dentre algumas exigências para a investidura no cargo de Diretor Presidente, 

há a obrigatoriedade de não haver interesse conflitante com a finalidade e/ou objeto 

social do CTM, nem ser sócio, diretor, gestor, administrador ou dirigente de 

concessionária, permissionária ou autorizatária de serviços de transporte público 

coletivo na STPP/RMR (PERNAMBUCO, 2007, seção III). 

Cabe a esta diretoria: (i) gerir e executar os negócios sociais do CTM; (ii) 

executar as diretrizes e orientação geral dos programas de atuação referentes ao 

STPP/RMR; (iii) orientar, coordenar e supervisionar as atividades do CTM; (iv) 

representar o CTM em juízo ou fora dele; (v) fornecer à assembleia informações 

sempre que solicitadas; (vi) determinar estudos e pesquisas de novas técnicas e 

metodologias no campo de transportes públicos; (vii) submeter à Assembleia Geral 

termos de parcerias, modelos de editais para concessão ou permissão e propostas 

de criação de novas linhas no âmbito da STPP/RMR; dentre outras 

(PERNAMBUCO, 2007, seção III). 

 

Corpo Técnico – o quadro de pessoal é composto por servidores 

redistribuídos da antiga EMTU/Recife, resguardados e assegurados todos os direitos 

adquiridos na antiga empresa. Além deles, compõem o quadro também os 

servidores cedidos pelos entes consorciados, empregados públicos concursados 

após a constituição do CTM, pessoal contratado em caráter temporário para atender 

interesses excepcionais de caráter público e cargos e empregos comissionados. 

Conforme a Lei dos Consórcios de 2005, o Contrato Social do CTM prevê que esse 

pessoal seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, excetuando os cargos 

comissionados e Diretores. 
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Contrato de Rateio 

O contrato de Rateio é o mecanismo que regulariza o aporte de recursos ao 

CTM, o qual disciplina a destinação dos recursos, a forma de aplicação e outras 

disposições. Ele foi elaborado para criar obrigatoriedade de os membros suprirem as 

necessidades do CTM em cada exercício financeiro ou projeto específico. E, em 

caso de descumprimento, o Parágrafo Quinto do Contrato Social prevê: 

 
O descumprimento por qualquer dos entes consorciados de suas 
obrigações previstas no contrato de Rateio importará na responsabilidade 
do respectivo ente consorciado pelo pagamento dos danos emergentes da 
mora ao CTM caso o mesmo não cumpra sua respectiva obrigação ou 
contribuição no prazo de 30 dias contados da data de envio da notificação 
nesse sentido pelo CTM ao ente consorciado, sem prejuízo da sua 
aplicação de sua suspensão ou exclusão (PERNAMBUCO, 2007, Cap. X). 
 

 

Dessa forma, o Contrato Social fixa uma norma que assegura a plena 

sobrevivência financeira ao CTM.  

 

Normas de Entrada, Suspensão e Exclusão de entes consorciados 

Para o ingresso de novos municípios, o Contrato Social, em seu Anexo II, 

estabelece oito pontos a serem seguidos: 

i) Formalizar Carta de Intenções externando o interesse de ingressa no 

CTM. Indicando os representantes e assegurando o compromisso de 

não licitar ou autorizar novos serviços de transporte coletivos para o 

município; 

ii) Disponibilizar as informações sobre todos os serviços municipais de 

transporte público coletivo de passageiros. Em caso de o sistema de 

transporte coletivo não atender uma racionalidade mínima, o CTM e o 

Município definirão um plano de racionalização a ser implementado pelo 

Município em parceria, ou não, com o CTM; 

iii) Atingir e manterá rede de transporte pública coletiva devidamente 

racionalizada e compatibilizada com a rede metropolitana, conforme 

aprovado e estabelecido em conjunto com o CTM; 

iv) Praticar valores tarifários compatíveis com os adotados no STPP/RMR, 

conforme aprovado ou estabelecido em conjunto com o CTM; 

v) Encaminhar ao legislativo municipal lei específica para a incorporação 

ao CTM; 
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vi) Assinar o termo de adesão ao Contrato de Concessão do STPP/RMR; 

vii) Aportar os recursos relacionados com a participação do município no 

CTM; 

viii) Aderir e concordar expressamente com todas as disposições constantes 

no Contrato Social (PERNAMBUCO, 2007, Anexo II). 

 

Essas regras de entrada representam um elemento de duplo efeito. Elas 

asseguram que os Municípios se adaptem para ingressar no CTM, e, ao mesmo 

tempo, é um elemento complicador para a entrada desses Municípios. Como diz o 

entrevistado GRAN.REC1: 

 
Agora para eles [Municípios] aderirem têm alguns procedimentos legais e 
normalmente eles tem que fazer um trabalho local, porque alguns ainda têm 
o transporte clandestino. Então eles têm um trabalho muito grande. 
 
 

A entrevistada GRAN.REC2 corrobora a afirmação anterior:  

 
Nós ficamos com tanto cuidado que de repente tá ficando complicado para 
os Municípios entrarem, entendeu? Mas tinha que ser, eu acho. Se não ia 
complicar bastante. A gente quer melhorar e não piorar o sistema, como 
está em algumas prefeituras aqui. 
 
 

Ou seja, ambos os entrevistados anteriores demonstraram preocupação em 

estabelecer critérios claros para os novos consorciados. Assim, o CTM se protege 

de sistemas municipais viciados dos demais municípios. 

E, para definir os critérios de saída dos entes (por seu próprio interesse), ficou 

estabelecido, no capítulo VIII do Contrato Social, que qualquer ente consorciado 

poderá solicitar sua retirada do CTM, desde que se manifeste por escrito com até 30 

dias de antecedência e comunique em reunião da Assembleia Geral, convocada 

especialmente para esse fim. Tal retirada só surtirá efeito após publicação de lei 

específica do ente consorciado. E, após a retirada, manter-se-ão todas as 

obrigações de prestar o serviço de transporte coletivo por parte do CTM, bem como 

todas as obrigações financeiras por parte do ente consorciado até que se cumpram 

todos os prazos estabelecidos nos termos de cessão (PERNAMBUCO, 2007, Cap. 

VIII). 

Com o objetivo de manter a qualidade e eficácia do CTM, a Assembleia Geral 

pode suspender quaisquer entes consorciados por até 30 (trinta) dias nas seguintes 
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situações: (i) não consignação, em lei orçamentária ou em créditos adicionais, das 

dotações financeiras assumidas no Contrato de Rateio; (ii) descumprimento das 

obrigações previstas em Contrato Social; (iii) descumprimento das obrigações 

técnicas e operacionais previstas no Anexo II do Contrato Social, supra citado; e (iv) 

por ato praticado que coloque em risco a racionalidade do equilíbrio econômico-

financeiro do STPP/RMR, como, por exemplo, criação de linha concorrente, bloqueio 

sem motivo justo de acesso aos equipamentos públicos e a corredores, desativação 

de faixas exclusivas, ou qualquer outro ato justificado em Perecer Técnico enviado 

pelo CTM (PERNAMBUCO, 2007, Cap. VIII). 

Se, após 30 (trinta) dias de suspensão, o ente consorciado ainda não tiver 

sanado as irregularidades, ele é excluído no CTM. Resguardados os direitos de 

ampla defesa e garantidas as punições de indenizações a que o ente será 

submetido. 

Conforme estabelece o quadro IAD Framework, as regras e normas elaboradas 

para o CTM são claras, concisas e não deixam ambiguidades quanto à 

interpretação. Estabelecem as funções de cada membro, suas punições quando do 

seu descumprimento, mas não estabelece os benefícios e recompensas gerados 

pelo ingresso no consórcio. Tais benefícios ficam claros somente na prática, mas 

não são previstos em seu contrato social. 

A divisão hierárquica ratifica a ideia de supremacia do poder do Estado, ainda 

que na estrutura funcional seja paritária, os representantes são em sua maioria 

vinculados ao âmbito estadual. Quais sejam: os representantes da ARPE, os 

representantes direta ou indiretamente estaduais no CSTM, bem como na 

Assembleia Geral, além da Diretoria Executiva do CTM. 

No entanto, para o entrevistado GRAN.REC4, a estrutura normativa se mantém 

praticamente com a mesma base fundamental de 1981 quando ainda era a EMTU, 

isso porque, segundo ele, a gestão compartilhada e cooperada nasceu ainda com 

essa empresa através de integrações intermodais e transporte de passageiros 

intermunicipais com tarifas únicas; e se preserva o Estado como principal ator em 

termos financeiros e organizacionais. Em um trecho de sua fala, ele diz: 

 
Ela [gestão através da EMTU] vinha funcionando por um instrumento 
chamado “delegação”. Que precisava de autorização legislativa. Era um 
convênio, existia uma forma de fazer, o prefeito mandava uma mensagem 
para câmara pedindo autorização pra delegar aquele serviço, a câmara 
dava e ele fazia aquele convênio. (...) Mudou a forma, mas quando ele foi 
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fazer o consórcio (criar uma empresa – o Consórcio Grande Recife) ele 
também pediu autorização à câmara para se associar àquela empresa. A 
câmera deu,  e ele se associou àquela empresa. A maneira, o caminho de 
fazer é outro.  
Autor – O modelo do Consórcio deu maior liberdade à gestão do transporte 
coletivo? 
GRAN.REC4 – Não! Deu mais estabilidade. Pois o convênio, quando vinha 
com o outro prefeito que mudou de partido, “eu” [como adversário político] 
resolvia denunciar o convênio, denunciava acabou (GRAN.REC4). 

 

O que há de diferença mais notória é o ganho de estabilidade, pois quando 

ainda era EMTU o modelo de gestão era por convênio, e com o consórcio passa a 

ser criado um aparato legal mais sólido, e pouco suscetível a mudanças políticas, 

por exemplo. Portanto, o modelo de consórcio na RMR foi importante para aumentar 

a eficácia da política de transporte, mas operacionalmente se manteve nos moldes 

semelhantes ao modelo anterior, ou seja, com o Estado detendo poderes 

majoritários e os municípios quase coadjuvantes. 

 

6.2 Categoria (C2) – Arena de Ação 

 

6.2.1 SUBCATEGORIA (C2.1) – SITUAÇÃO DE AÇÃO 
 
O modelo formatado no Contrato Social do CTM estabelece que a situação de 

ação aconteça na Assembleia Geral, definida e apresentada no tópico anterior. 

Através dessas reuniões, que devem ser convocadas a cada semestre, os atores 

discutem sobre temas, até se chegar a uma votação ou consenso. 

As decisões são tomadas em assembleia e cada membro tem direito a um 

voto. Todos têm direito a voz, e para o entrevistado GRAN.REC3 essas reuniões são 

oportunidades de discutir e decidir de forma coletiva questões que afetem a melhoria 

do transporte público coletivo, nas suas palavras: 

 
Apesar de o Estado ter a maior parte das ações, os outros dois entes tem 
voz efetiva nele [CTM], então nós nos reunimos para discutir, por exemplo, 
questão tarifária, melhoria no transporte, tudo que visa a melhoria do 
atendimento, a gente discute, tem voz ativa, a gente discute mesmo, analisa 
projetos e os grandes projetos são mostrados para todos que analisam 
também (GRAN.REC3). 

 

No entanto, esse discurso não é confirmado por todos os membros. O 

entrevistado representante dos usuários GRAN.REC6 acredita que as reuniões de 

assembleia têm suas negociações feitas previamente, pois, na hora de discutir, 
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poucos representantes ficam até o fim e as decisões são tomadas em um único 

voto, entre Governo do Estado, Prefeitura do Recife/PE e Prefeitura de Olinda/PE. 

Como diz GRAN.REC6: 

 
Olhe, a reunião é o seguinte, tem um momento inicial para todos os 
presentes e no final só ficam os representantes dos usuários, o presidente e 
o secretário da assembleia. É então que o Poder Público se ausenta. Nesta 
última reunião ‘jogaram pesado’ mesmo, pois foi sobre o aumento da tarifa. 
Aí foi amarradinho mesmo, ali para votar. Entendeu? Mas quando se 
passou uma hora de reunião já foram embora. Cada um sai à francesa e só 
ficam os usuários no final, que são os que têm mais preocupações. Os 
outros vão para ler a pauta, mas na pauta mesmo ficam. Eles vão embora. 
É uma falta de respeito profundo. Com relação ao que está sendo discutido. 
E no final, normalmente, eles fecham em um único voto (Estado, Recife/PE 
e Olinda/PE). A própria CTTU só vai para anotar o que foi levantado pelo 
governo. E na última reunião nem Recife/PE nem Olinda/PE interferiram, 
porque se for questão tarifária, vão dizer: “tudo bem, nós vamos aumentar”.  
É tudo discutido antes por telefone (GRAN.REC6). 
 

 

Resguardado a postura de protesto do representante dos usuários, é 

importante ressaltar em sua fala que o formato de decisão em assembleia nem 

sempre engendra um cenário eminentemente cooperativo, de decisões colegiadas e 

compartilhadas. Se essas decisões são tomadas por negociações estabelecidas 

antes da assembleia, elas podem comprometer seu caráter coletivo. Pois, não fica 

claro como são acordadas, nem quais os interesses são considerados para fechar 

em um único voto. Não se pretende aqui afirmar que tais decisões sejam levianas ou 

não, mas sim de suspeitar que nem sempre elas ocorrem de forma coletiva. 

Outros entrevistados reforçam a ideia de uma relação de maior poder do 

Estado e menor poder dos Municípios. Isso também se configura nas reuniões da 

Assembleia Geral, como mostra a fala que segue: 

 
O município continua do mesmo jeito que era antes. Vai pra reunião votar 
em uma tarifa, mas não participa da constituição dos itinerários, dos 
equipamentos, dos terminais, não participa em nada. Simplesmente ele 
lavou a mão e entregou ao Estado (GRAN.REC4). 
 
 

A ideia de delegar a gestão do transporte ao CTM acarreta em uma postura de 

inércia dos municípios. Ou seja, enquanto estiver dando certo e não tiver afetando 

os interesses deles, não há maiores interesses em gerar conflitos nas decisões, 

mesmo porque os sócios tentam não se indispor com os demais para não gerar 

perdas políticas. 
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Vale ressaltar que essa relação entre Estado e Municípios não deixa claro 

quem realmente é o culpado, como diz o entrevistado GRAN.REC4: 

 
Eu não to dizendo que a culpa disso é do Estado. Pode ser da própria 
Prefeitura, o nosso prefeito, que por uma questão de conveniência, talvez. 
Talvez até o Estado iniciou e quando começou a cobrar do Município, o 
município disse: “não, vai, me tira dessa, vai mandando que eu assino. Eu 
quero apenas respaldar com minha assinatura, mas não quero interferir.” 
Não to dizendo o que é que aconteceu, eu to dizendo: consórcio como ele 
foi criado e com a intenção, não está funcionando. Este entrosamento, que 
deveria haver entre os Municípios, Estado e órgão gestor não está 
ocorrendo (GRAN.REC4). 
 

Portanto, nessa problemática envolvendo a relação “Estado x Município” não 

há clareza sobre quem seria o verdadeiro responsável. Se o elemento motor é uma 

postura “totalitária” do Estado ou se é a inércia dos Municípios. O fato é que a ideia 

de aumentar a coesão entre os entes consorciados não tem se efetivado como o 

planejado. As ações são tomadas a partir dos interesses estaduais, seguidos de 

relatórios técnicos do CTM e institucionalizados em assembleia. Assembleia esta 

que, apesar de ensejar debates e discussões participativas, são meros instrumentos 

de formalização das decisões previamente acordadas entre os membros. 

Para melhor compreender essa categoria, faz-se necessário uma pesquisa 

com maior foco nesse ponto. Pois, as decisões tomadas envolvem diversos 

interesses que não ficaram claro nas falas dos entrevistados. As falas do corpo 

técnico mostraram que as decisões são tomadas de forma compartilhada e coletiva; 

os depoimentos dos membros de cada ente consorciado também assumiram essa 

postura. No entanto, os representantes políticos e dos usuários refutaram e 

afirmaram que as decisões são tomadas de forma pouco coletiva. 

Caberia aqui, então, uma análise com a abordagem da Teoria dos Jogos ou da 

Escolha Racional para melhor compreender essas relações, bem como a presença 

real nas reuniões e/ou a análise das atas das assembleias gerais, as quais não 

foram disponibilizadas para essa pesquisa. 

 

6.2.2 SUBCATEGORIA (C2.2) – ATORES 
 
Como o foco desse trabalho é analisar as relações de cooperação dos 

consórcios em Regiões Metropolitanas, a caracterização mais profunda concentrou-

se nos membros sócios do CTM, ou seja, o Estado, Recife/PE e Olinda/PE. No 

entanto, para entender melhor os atores foi incorporada uma análise dos demais 
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membros da Região Metropolitana do Recife/PE. Assim, foram coletados dados 

como PIB, IDH, população, Receitas e Despesas, fluxo de viagens de transportes 

coletivos entre esses municípios, quotas de participação de cada município no CTM, 

e autonomia de poder. 

A formação do Consórcio Grande Recife foi motivada por três elementos: a 

eleição de um prefeito (João Paulo-PT) para a Prefeitura Municipal do Recife/PE, 

que tinha como meta de governo municipalizar o sistema de transportes coletivos (a 

EMTU estava desgastada, principalmente por conta do número de transportes 

clandestinos); a pressão do Governo Federal para estadualizar o metrô; e a ação 

conjunta do Governo de Pernambuco (Jarbas Vasconcelos-PMDB) e Prefeitura do 

Recife/PE (João Paulo-PT) para enfrentar o transporte clandestino. 

Com a mudança política em 2006, saindo Jarbas Vasconcelos e entrando 

Eduardo Campos, neto de Miguel Arrais, que sempre fez oposição a Jarbas 

Vasconcelos, imaginava-se que o mal da descontinuidade tomaria as negociações 

para a formação do consórcio. No entanto, Eduardo Campo indicou Humberto Costa 

(PT) para a Secretaria de Cidades e Dilson Peixoto (PT) para a presidência da 

EMTU, mostrando-se, então, que o governo estava disposto a continuar com as 

negociações (BEST, 2011). 

Superado os problemas do transporte clandestino no governo de Jarbas 

Vasconcelos e mantidas as negociações para a formação do consórcio no governo 

de Eduardo Campos, o Consórcio Grande Recife foi formado em 2008. Portanto, 

destacam-se aqui como atores importantes nesse processo inicial o Prefeito do 

Recife/PE, João Paulo (Partido dos Trabalhadores: Gestão 2001/2008) e os 

Governadores de Pernambuco Jarbas Vasconcelos (PMDB – Gestão 1999/2006) e 

Eduardo Campos (Gestão 2007/Atualidade). 

As diferenças partidárias não foram impedimento para se manter um arranjo 

cooperativo na RMR, visto que desde 2001 há uma diversidade de partidos. O que 

mantém a cooperação entre eles é o compartilhamento dos mesmos problemas de 

transporte, que foi uma bandeira levantada e defendida pelos atores ainda no ato da 

formação. O consórcio passa a ser um modelo de gestão mais estável de se 

regularizar o sistema de transportes coletivos na RMR, pois está estruturado de 

modo que interesses políticos não sejam suficientes para diluir ou prejudicar o 

consórcio. 
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As diferentes legendas partidárias entre os prefeitos dos municípios da RMR 

podem ser vistas pelo quadro abaixo, elaborado com dados do TSE: 

 

Quadro 16: Prefeitos e Partidos na RMR de 2001 a 2012 

Prefeitos e Partidos na RMR de 2001 a 2012 

  Período 2001-2004 Período 2005-2008 Período 2009-2012 

Município Prefeito Partido Prefeito Partido Prefeito Partido 

Abreu e Lima 
Jerônimo 
Gadelha PDT 

Flávio 
Albuquerque PDT 

Flávio 
Albuquerque PMDB 

Araçoioaba Cuscuz PSB Severino Sobrinho PMDB 
Severino 
Sobrinho PMDB 

Cabo de Santo  
Agostinho Elias Gomes PPS Luiz Filho (Lula) PTB 

Luiz Filho 
(Lula) PTB 

Camaragibe Paulo Santana PT João Lemos PC do B João Lemos PC do B 

Igarassu 
Yves de 

Albuquerque PSB Ninho PSB 
Gesimário 
Barracho PSB 

Ilha de 
Itamaracá Marcos Augusto PPB Paulo Volia PFL 

Rubinho 
Catunda PT 

Ipojuca Carlos Santana PSDB 
Pedro Serafim 

Filho PMDB 
Pedro 

Serafim Filho PDT 

Itapissuma Paulo Volia PSB Clóvis Barros PDT 
Cláudio 
Xavier PSDB 

Jaboatão dos 
 Guararapes 

Fernando 
Rodavalha PMDB Nilton Carneiro PSDC Elias da Silva PSDB 

Moreno Edvaldo Rufino PSB Edvard Silva PMDB Edvard Silva PMDB 

Olinda Luciana Santos PC do B Luciana Santos PC do B 
Renildo 

Calheiros PC do B 

Paulista Speck PMDB 
Yves de 

Albuquerque PPS 
Yves de 

Albuquerque PSB 

Recife João Paulo PT João Paulo PT 
João da Costa 

Filho PT 

São Lourenço da 
Mata Jairo Pereira PMDB Jairo Pereira PMDB 

Ettore 
Labanca PSB 

Fonte: O autor com dados do TSE, 2012 

 

Somando as três gestões de 2001 a 2012, ainda se mantém uma grande 

diversidade de partidos. Observa-se na figura a seguir: 
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Figura 07: Diversidade partidária entre os prefeitos da RMR/2001-2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fonte: O autor 

 

Essa situação é confirmada pelos entrevistados GRAN.REC2 e GRAN.REC3: 

As diferenças partidárias não foi empecilho, pode ter dificultado, mas 
empecilho não foi. Agora assim, de certa forma, eu acho que a gente teve 
sorte de ter todo um movimento a favor do que a gente queria, certo? Tinha 
uma série de problemas que não dava pra resolver sozinho, tinha o 
Governo Federal estimulando a criação de consórcio, um projeto 
estruturado com investimentos voltados para o setor de transportes e de 
mobilidade e outros. Foi toda uma situação que ajudou bastante, entendeu? 
Mas as diferenças partidárias não foi obstáculo, pois todos queriam mais ou 
menos a mesma coisa: organizar o sistema de transportes (GRAN.REC2). 

 

As necessidades básicas das pessoas transcendem a questão das 
legendas partidárias. A necessidade especifica de um ou de outro e dos 
partidos que, por ventura, tenham esse conceito de que “quanto mais 
atrapalhar os outros melhor” foram descartadas. Porque a própria 
população vai às urnas e dá a resposta. Então as diferenças partidárias não 
chegaram a atrapalhar tanto (GRAN.REC3). 

 

Portanto, mesmo que os diferentes interesses políticos tenham alguma 

influência nas relações de cooperação do consórcio, isso não chega a ser um 

obstáculo para a continuidade do mesmo. Certamente, pelos problemas comuns e 

também pela própria estrutura organizacional proposta pelo protocolo de intenções e 

acordado por todos. 

Para a definição das quotas de participação financeira de cada membro, foi 

realizado um estudo sobre o volume de viagens intermunicipais na RMR e anexado 

ao Protocolo de Intenções. Como mostra a tabela a seguir: 
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Tabela 13 – Viagens dentro da RMR e Participação Acionária 

Unidade Federativa 
Frota de 
Veículos* 

% 
Nº de 

Viagens/mês 
% 

Partic. 
Acionária  
Consórcio 

(%) 

Pernambuco - - 1.146.858 45,34% 40% 

Recife/PE 495.269 55,28% 1.008.582 39,87% 35% 

Olinda/PE 99.650 11,12% 111.092 4,39% 7,43% 

Jaboatão dos Guararapes 122.944 13,72% 100.760 3,98% 6,74% 

Paulista 58.108 6,49% 64.784 2,56% 4,33% 

Cabo do Santo Agostinho 26.348 2,94% 31.369 1,24% 2,1% 

Abreu e Lima 15.686 1,75% 19.830 0,78% 1,33% 

Camaragibe 24.229 2,70% 14.925 0,59% 1% 

Ipojuca 10.777 1,20% 8.771 0,35% 0,59% 

Igarassu 14.532 1,62% 5.670 0,22% 0,38% 

Itapissuma 1.850 0,21% 4.724 0,19% 0,32% 

São Lourenço da Mata 12.128 1,35% 4.302 0,17% 0,29% 

Moreno 10.707 1,20% 4.213 0,17% 0,28% 

Ilha de Itamaracá 2.282 0,25% 2.160 0,09% 0,14% 

Araçoiaba 1.405 0,16% 1.334 0,05% 0,09% 

Total 895.915 100 2.529.374 100 100 

       Fonte: Pernambuco, 2007. *IBGE, Cidades, 2010. 
 

A frota de veículos inclui todos os tipos de veículos da RMR (ônibus, 

automóvel, motocicletas, etc.). Isso mostra a dimensão do trânsito nos municípios 

que compõem a Região. Em “Nº de viagens” está a quantidade de viagens 

realizadas em transportes coletivos, incluindo ônibus e metrô, esse dado foi utilizado 

para compor as quotas acionárias de cada membro do Consórcio. 

E esse volume de viagens é, em maior parte, efetuadas dentro do município do 

Recife/PE, e as demais entre os municípios da RMR. Como mostra a figura: 
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Figura 08: Percentuais de Viagens da RMR 

 

Fonte: CTM, 2007. 

 

Todos os municípios assinaram o Protocolo de Intenções, logo concordando 

com a tabela 14. No entanto, como somente o Estado, Recife e Olinda fazem parte, 

efetivamente, do CTM, as divisões acionárias foram compostas assim: Estado de 

Pernambuco (57,57%); Recife/PE (35%) e Olinda/PE (7,43%). Quando os demais 

municípios entrarem no consórcio esses números serão redistribuídos.  

A partir de então começa a se desenhar as assimetrias de poder entre os 

atores da RMR. A disparidade de poder entre o Governo do Estado e os demais 

municípios já foi explicado anteriormente, e justifica-se pelos aspectos históricos 

como a criação da EMTU, como também pelo número de viagens intermunicipais. 

Atentar-se-á aqui para as assimetrias de poder entre os municípios da RMR. 

Nota-se que os municípios de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes 

(Município que está mais próximo de ingressar no CTM) totalizam juntos quase 50% 

do volume de viagens dentro da RMR. Os outros 50% representam o fluxo de 

viagens intermunicipais. No entanto, Olinda/PE não representa um dos maiores 

municípios da RMR no sentido de receitas, população, PIB e etc. Ele apenas se 

configura no cenário com maior fluxo de viagens dentre os municípios pequenos. 

Por isso, seu interesse em ingressar no consórcio – atender a sua população sem, 

necessariamente, dispor de bastante ônus ou recursos. 

Outros dados confirmam essa assimetria de poder dentro da RMR. Como, por 

exemplo, os dados de PIB, população e IDH, ver a tabela 15: 

45% 

40% 

15% 

Intermunicipais 
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Tabela – PIB, População e IDH da RMR 

Unidade Federativa PIB (R$) % População % IDH/2000 

Recife/PE 24.835.340 50,39% 1.537.704 45,20% 0,797 

Ipojuca 7.082.403 14,37% 80.637 2,37% 0,658 

Jaboatão dos Guararapes 7.068.777 14,34% 644.620 18,95% 0,777 

Cabo de Santo Agostinho 3.826.487 7,76% 185.025 5,44% 0,707 

Olinda/PE 2.601.108 5,28% 377.779 11,11% 0,792 

Igarassu 1.057.750 2,15% 102.021 3,00% 0,719 

Abreu e Lima 747.228 1,52% 94.429 2,78% 0,73 

Camaragibe 618.538 1,25% 144.466 4,25% 0,747 

Itapissuma 558.915 1,13% 23.769 0,70% 0,695 

São Lourenço da Mata 430.601 0,87% 102.895 3,02% 0,707 

Moreno 257.636 0,52% 56.696 1,67% 0,693 

Ilha de Itamaracá 94.137 0,19% 21.884 0,64% 0,743 

Araçoiaba 54.776 0,11% 18.156 0,53% 0,637 

Paulista 52.906 0,11% 11.788 0,35% 0,799 

Total 49.286.604 100 3.401.869 100   
              Fonte: O autor com dados do STN 

 
 

Portanto, números mostram que, relativamente, o maior volume econômico, 

populacional e maior taxa de IDH concentram-se no município núcleo. Restando 

para os demais municípios 49,61% do PIB da RMR e 54,80% da população. 

Vê-se que Olinda não se posiciona entre os três maiores municípios, mas a sua 

relação em número de viagens vinculadas a Recife é que justificou o seu interesse 

em fazer parte do consórcio. 

Isso se observou também nos dados de Receitas e Despesas. Na Tabela 16, 

as Receitas Totais geradas por Recife totalizam quase a metade de toda a receita 

gerada na RMR. E possui também grande poder de arrecadação, já que sua receita 

tributária ultrapassa inclusive a soma de todas as receitas tributárias geradas pelos 

demais municípios da RMR. Isso mostra que o volume de atividades da RMR se 

concentra em Recife/PE. O que justifica a centralidade das ações do consórcio 

voltadas para Recife/PE, logo a assimetria de poder tende a beneficiar o município 

núcleo com maiores privilégios na hora de elaborar estratégias para o sistema de 

transporte coletivo. 
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Tabela 14 – Quadro de Receitas da RMR - 2010 

 Unidade da Federação Receita Total (R$) % Rec. Tributária (R$) % 

Recife/PE 2.660.285.058,42  49,83% 786.899.708,11  67,99% 

Abreu e Lima 82.679.565,21  1,55% 4.482.318,12  0,39% 

Araçoiaba 18.218.669,76  0,34% 352.074,74  0,03% 

Cabo de Santo Agostinho 406.885.167,28  7,62% 64.493.737,45  5,57% 

Camaragibe 167.396.298,82  3,14% 11.185.452,72  0,97% 

Igarassu 108.040.066,79  2,02% 4.199.629,56  0,36% 

Ilha de Itamaracá 34.009.207,41  0,64% 1.558.792,72  0,13% 

Ipojuca 368.340.486,79  6,90% 89.783.133,78  7,76% 

Itapissuma 42.814.825,32  0,80% 1.643.800,23  0,14% 

Jaboatão dos Guararapes 633.988.938,96  11,87% 97.274.988,86  8,41% 

Moreno 64.301.644,96  1,20% 2.684.076,18  0,23% 

Olinda/PE 405.128.010,83  7,59% 62.375.524,57  5,39% 

Paulista 258.791.359,37  4,85% 26.377.404,34  2,28% 

São Lourenço da Mata 88.218.821,32  1,65% 4.006.536,25  0,35% 

Total 5.339.098.121,24  100 1.157.317.177,63  100 
Fonte: O autor com dados do STN 

 

Os dados das Despesas confirmam o que mostrou o quadro das Receitas: 

 

Tabela 15 – Quadro de Despesas Totais e Corrente da RMR - 2010 

 Unidade da Federação Despesa Total % Despesa Corrente % 

Recife/PE 2.409.192.288,83  49,70% 2.192.220.463,87  50,69% 

Abreu e Lima 71.831.330,65  1,48% 66.592.659,40  1,54% 

Araçoiaba 23.041.178,09  0,48% 21.571.583,80  0,50% 

Cabo de Santo Agostinho 373.552.499,33  7,71% 297.352.155,32  6,88% 

Camaragibe 136.653.744,60  2,82% 126.476.702,79  2,92% 

Igarassu 85.590.381,67  1,77% 81.147.977,71  1,88% 

Ilha de Itamaracá 24.086.650,03  0,50% 21.761.663,34  0,50% 

Ipojuca 349.049.995,60  7,20% 286.751.968,26  6,63% 

Itapissuma 35.767.860,11  0,74% 33.607.530,61  0,78% 

Jaboatão dos Guararapes 583.010.733,50  12,03% 536.638.492,04  12,41% 

Moreno 57.029.878,25  1,18% 53.871.730,48  1,25% 

Olinda/PE 377.495.605,90  7,79% 314.527.377,36  7,27% 

Paulista 246.642.894,06  5,09% 222.898.904,90  5,15% 

São Lourenço da Mata 74.611.278,66  1,54% 69.439.351,25  1,61% 

Total 4.847.556.319,28  100 4.324.858.561,13  100 
Fonte: O autor com dados do STN 

 

Apesar de o CTM não prejudicar a autonomia dos municípios, as diferenças 

econômicas refletem no poder de ação de cada ente da RMR. Os que estão 

consorciados atualmente, por conveniência, seguem o que é orquestrado pelo 
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Estado, que privilegia o sistema de transporte do Recife, pois tem maiores 

problemas; e os futuros a se consorciarem podem seguir a mesma lógica, por 

questão de conveniência política, ou confrontar com os demais, já que se observam 

alguns municípios com maiores poderes econômicos que Olinda, como Jaboatão 

dos Guararapes, por exemplo. 

A divisão de quotas acionárias levou em consideração o volume de viagens, o 

que não reflete o tamanho do município, nem tampouco as carências de transporte 

coletivo de cada local. Municípios com menor fluxo de viagens pode ser também um 

município com deficiências internas de seu sistema viário, que podem ser 

solucionadas com a entrada, no consórcio, e aumentar, consequentemente, esse 

volume de viagens. 

Outro exemplo são os municípios com maiores poderes econômicos que têm 

maior poder de contribuição, mas uma quota reduzida por não realizarem tantas 

viagens internas. Isso contradiz a lógica de cooperação para o benefício coletivo, 

pois a contribuição passa a ser em relação ao usufruto do bem e não ao potencial 

financeiro. Se fosse pela capacidade financeira, ajudaria os municípios mais pobres 

a usufruir também do bem coletivo. Ou seja, se a contribuição é em relação ao 

usufruto do bem não é fundamentalmente ação coletiva, e sim, grosseiramente, um 

pagamento real pelo serviço oferecido. 

 

6.3 Categoria (C3) – Padrões de Interação e Fluxo de informações entre 
os Atores 
  

Essa categoria está diretamente ligada aos elementos da Situação de Ação, 

pois, para se entender a tomada de decisão, é preciso entender os momentos de 

negociações, e é nessa negociação que se entende também os padrões de 

integração entre os atores. 

Se há muitas oportunidades de se abrir para negociações, tende a haver mais 

integração. E no caso do CTM o principal instrumento de deliberação é a assembleia 

geral. Existem outras instâncias de debates, como o conselho consultivo, as 

comissões de multa, o CSTM e as equipes do Corpo Técnico. 

Mas é nas Assembleias Gerais que os atores conhecem as necessidades de 

cada um e buscam solucionar os problemas. Assim, como diz o entrevistado 

GRAN.REC4 “os debates se resumem a questões situacionais, prevalecendo uma 

visão municipalista e situacional, como, por exemplo, a questão tarifária.” 
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Volta-se aqui ao problema: O Estado impõe e os municípios obedecem ou, 

como o Município não se interessa em fazer, o Estado faz? Quando o Estado impõe, 

o padrão de integração é prejudicado pela impossibilidade de os demais membros 

agirem, e só corroboram com o que está imposto. Se os municípios permanecem 

inertes por não ter interesse em se desgastar politicamente, logicamente, também 

não se interessarão em interagir com os demais, salvo quando se tratar de 

problemas que os afetem localmente. Assim, como diz o entrevistado GRAN.REC6:  

 
Nem Recife/PE se preocupa com o que acontece com o sistema de 
transporte em Olinda/PE, nem Olinda/PE no de Recife/PE. E quando há 
conflitos, o debate gira em torno de: como isso vai afetar a população do 
meu município (Olinda/PE ou Recife/PE), e na parte do Estado, como isso 
vai afetar o transporte intermunicipal. E, na verdade, a voz é só do 
presidente (secretário da entidade), os outros estão lá somente do ponto de 
vista físico, eles não propõem questões, engenham projetos, enfim, vem 
aquela lógica de que EMTU e Consórcio é a mesma coisa (GRAN.REC6). 

 

O contraponto do discurso acima vem com a entrevistada GRAN.REC5: 

 
Às vezes o pessoal tem que tomar algumas decisões lá no Consórcio 
Grande Recife que exige uma pressa, que não dá tempo de fazer essa 
discussão prévia. Então já leva a coisa pronta pra decisão. Agora, durante o 
período que eu sou conselheiro, já faz um ano, todas as vezes que algumas 
mudanças trouxeram dúvida geralmente foi criada uma discussão mais 
profunda daquilo (GRAN.REC5). 

 
É importante que se separe os tipos de ações, operacionais e estratégicas. O 

corpo técnico não pode parar para discutir toda vez que tiver que tomar uma decisão 

operacional. Os sócios não podem ser desavisados quanto a ações estratégicas, 

que devem ser amplamente debatidas.  

Segundo os gestores executivos entrevistados, o compartilhamento de 

informações se dá com a distribuição formal das pautas de reuniões, relatórios de 

gestão, demonstrações financeiras e mudanças de tráfegos. Do ponto de vista legal 

e formal, o CTM mantém, criteriosamente, suas obrigações quanto à publicidade de 

seus atos, deixando todos os membros cientes dos acontecimentos e, em casos de 

possíveis conflitos, reúnem-se em assembleia para solução, ainda que em um 

modelo estadualizado, até certo ponto, como já foi dito. 

É necessário que o Conselho Fiscal tenha uma postura mais ativa. Em nenhum 

momento os entrevistados falaram da ação desse conselho. É nele que estão 

trabalhando os representantes técnicos de cada membro, logo suas ações gerarão 

relatórios que munirão os membros, antecipadamente, de informações para melhor 
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discutir em assembleias. É através deles que os municípios ganham poder na área 

de gestão para estreitar os laços de integração. Por outro lado, os Municípios pecam 

em se manter coadjuvantes das decisões colocadas pelo Estado.  

 

6.4 Categoria (C4) – Resultados e Benefícios 
 
O bem coletivo ofertado pelo CTM (transporte público coletivo) pode ser 

classificado, conforme a teoria dos Common Pool Resources (ver quadro 2), como 

um bem coletivo, porém com alta “subtractability”  e alta “excludability”. Portanto, 

com um alto grau de consumo individual, pois somente os municípios consorciados 

usufruem do sistema de transporte coletivo do CTM em viagens intramunicipais. E 

com um alto grau de contribuição com os custos do bem, pois além de os membros 

contribuírem com quotas para a manutenção organizacional do CTM, as tarifas 

pagas pelos usuários mantém os custos operacionais do transporte coletivo. 

Entretanto, como o CTM e o Estado ainda utilizam a mesma estrutura de 

integrações da EMTU, as viagens também atendem, até certo ponto, os usuários 

dos municípios da RMR que não estão consorciados. “Até certo ponto”, porque as 

viagens só chegam até as integrações e não adentram o sistema intramunicipal 

dessas cidades. 

Logo, é possível abrir um parêntese para dizer que, nesse segundo caso, os 

municípios que não estão consorciados usufruem de parte dos serviços ofertados 

pelo CTM. Assim, o bem coletivo pode também ser classificado, fugindo da teoria, 

como “média excludability”, já que alguns usuários de municípios não consorciados 

usufruem de parte dos benefícios. Por fim, conforme o quadro 01, esse bem tenderia 

de “PRIVADO” a “COMUM”. 

O CTM utiliza uma estrutura de linhas e integrações que atende grande parte 

da RMR, conforme a figura: 
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Figura 09: Linhas e terminais do Sistema Estrutural Integrado (SEI) da RMR 

  Fonte: CTM, 2007 

 

O SEI foi elaborado ainda em 1985, revisado em 1994 e outra vez em 2008. 

Sua implantação atendeu aos seguintes objetivos: (i) ratificar o sentido social do 

transporte público; (ii) racionalizar o uso dos diferentes transportes modais, 

integrando as estruturas ferroviárias e do trólebus à malha viária; e (iii)  proteger a 

área central da cidade a partir de uma melhora na conexão entre os bairros pelos 

eixos perimetrais, ampliando as possibilidades de deslocamento a partir dos 

terminais de integração, dessa forma rompendo com o modelo radioconcêntrico de 

crescimento urbano para um modelo descentralizado (BRASILEIRO; SANTOS apud, 

BEST, 2011). 

E com essa estrutura, o CTM tem por objetivo beneficiar 14 municípios da 

RMR, em uma área de 2.208 km², onde vive uma população de 3.401.869 hab. E se 

todos os municípios da RMR se consorciarem, o CTM irá trabalhar com a seguinte 

estrutura operacional: 
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Quadro 17: Dados Operacionais do Sistema de Trânsito da RMR 

Dados Operacionais do Sistema de Trânsito da RMR 

7 17 empresas privadas e 01 pública (CBTU); 

8 353 linhas de ônibus e 01 de metrô; 

9 2.450 ônibus e 14 trens; 

10 Aprox. 1.800.000 pass/dia, dos quais 170.000 do metrô; e 

11 11 terminais de integração do SEI e 02 terminais urbanos. 

Fonte: CTM, 2007 

 

Tendo o Estado 45% das viagens (intermunicipais da RMR), Recife/PE com 

40% (Intramunicipal) e Olinda/PE com 4,39% (intramunicipal), tem-se, então, quase 

90% das viagens de transporte coletivo da RMR em regime de consórcio. A única 

influência que o CTM exercerá nos demais municípios diz respeito ao sistema de 

transporte coletivo intramunicipal, pois o transporte intermunicipal já está sendo feito 

pelo Estado. Ou seja, se pensar no sentido da Região Metropolitana, o consórcio já 

está implementando a política de transporte, atendendo as viagens entre os 

municípios. Porém, se pensar nas dificuldades locais de cada município, é preciso 

que esses demais se consorciem para usufruir o bem coletivo no sistema de 

transporte coletivo interno.  
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7 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CASOS: CONDIAM/PB e Consórcio Grande 
Recife 

 
A proposta dessa seção é identificar pontos de semelhanças e diferenças entre 

os casos analisados. Para tanto, há que se considerar a principal diferença deles no 

aspecto institucional e legal, pois o primeiro caso trata-se de um consórcio em uma 

Aglomeração Metropolitana (CONDIAM/PB) e o segundo é sobre um exemplo de 

consórcio em uma Região Metropolitana (Consórcio Grande Recife)30. 

Conforme o Observatório das Metrópoles (2009), as Aglomerações 

Metropolitanas diferem-se das Regiões Metropolitanas em questões econômicas, 

populacionais, sociais, e, principalmente, pelo grau de integração e conurbação – 

sendo maiores em Regiões Metropolitanas e menores em Aglomerações 

Metropolitanas.  

Portanto, a discussão nessa seção está dividida de acordo com as categorias 

de análise definidas teoricamente. Assim, primeiramente, seguem as considerações 

acerca das Variáveis Externas, institucionais que afetam as relações de cooperação 

nos casos em tese. Para tanto, ver o quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Em suas respectivas Leis complementares de criação, ambas são tratadas como Áreas metropolitanas ou 
Regiões Metropolitanas. Entretanto, esse trabalho buscou utilizar as definições do Observatório das 
Metrópoles por entender ser mais coerente com a realidade. 
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Quadro 18: Variáveis Externas: CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife 

 
CONDIAM/PB Consórcio Grande Recife 

A
tr

ib
u

to
s

 

F
ís

ic
o

s
 

 Municípios dispersos 
geograficamente;  

 Baixa Conurbação;  

 Baixa Dens. Demográfica; 

 Dilema de destinação de Resíduos 
Sólidos. 

 Municípios coesos 
geograficamente;  

 Alta Conurbação;  

 Alta Dens. Demográfica; 

 Dilema de melhoria do transporte 
público coletivo. 

A
tr

ib
u

to
s

 d
a

 

C
o

m
u

n
id

a
d

e
 

 Presença de um Empreendedor 
Político somente na época de 
formação do consórcio e do aterro 
sanitário; 

 Alta centralização em João Pessoa; 

 Baixa cultura de cooperação; 

 Ausência de outros arranjos 
colaborativos 

 Presença de Empreendedores 
Políticos; 

 Alta centralização da Gestão na 
figura do Governo do Estado de 
Pernambuco; 

 Presença de uma cultura de 
cooperação no setor de transporte; 

 Presença de arranjo colaborativo 
(EMTU). 

R
e
g

ra
s

 e
m

 U
s
o

 

 Objetivas e concisas; 

 Baixa força de ação e cumprimento; 

 Baixa especificação de funções, 
deveres e direitos dos membros; 

 Desenho organizacional enxuto, 
mas engessado; 

 Obscuro detalhamento de normas 
para entrada e saída de membros; 

 Ampla, mas dispersa definição do 
foco do consórcio; 

 Alta periodicidade de reuniões da 
assembleia - mensal; 

 Direito paritário de voto aos 
membros em assembleias; 

 Ausência de definição clara para as 
quotas acionárias de cada membro; 

 Pouca adaptação à Lei dos 
Consórcios. 

 

 Claras, objetivas e concisas; 

 Alto poder de ação e cumprimento; 

 Alta especificação de normas, 
deveres, funções e direitos dos 
membros; 

 Desenho organizacional funcional, 
contemplando diversas frentes de 
interesses; 

 Claro detalhamento das regras de 
entrada e saída do consórcio, com 
as devidas punições e obrigações; 

 Clara e objetiva definição do foco 
do consórcio; 

 Periodicidade semestral de 
reuniões de assembleia; 

 Direito paritário de voto aos 
membros em assembleia; 

 Claro, mas duvidoso, critério de 
definição de quotas acionárias 
(calculado pelo volume de viagens); 

 Formação com base na Lei dos 
Consórcios. 

Fonte: O Autor 

 
Portanto, resguardadas as devidas diferenças de proporcionalidades entre os 

dois casos, foi possível observar certas similaridades e diferenças relevantes entre 

os dois consórcios. Quanto às variáveis externas que influenciam as relações de 

cooperação, observou-se que, fisicamente, são regiões bem distintas, pois na AMJP 
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os municípios são mais dispersos e com poucas relações de cooperação entre si e 

na RMR os municípios são mais próximos, a ponto de não perceber claramente os 

limites de fronteiras entre eles. 

Conforme a teoria dos recursos comuns de Elinor Ostrom, as características 

físicas exercem influência na cooperação no instante em que podem restringir ou 

estimular a ação coletiva entre os atores nas situações de ação.  

E isso pôde ser observado nessa pesquisa, pois na AMJP a necessidade de se 

construir um aterro sanitário, associada à baixa capacidade de recursos ensejou a 

possibilidade de se constituir um consórcio, entretanto, a baixa coesão dos 

municípios proporcionou um esvaziamento do CONDIAM/PB que tem enfrentado 

dificuldades para continuar funcionando efetivamente e integrar os membros. 

No caso do Consórcio Grande Recife, a região densamente povoada e a alta 

conurbação metropolitana proporcionaram pontos positivos para a constituição do 

consórcio. Isso porque os municípios daquela região enfrentam problemas similares 

de transporte coletivo, e, tendo dilemas comuns, o discurso de se consorciar soou 

positivamente. 

Em relação às características internas ou atributos da comunidade, observou-

se que no CONDIAM/PB a presença e interesse de um empreendedor político, o ex-

prefeito, e atual Senador, Cícero Lucena, foi determinante para o comportamento 

cooperativo entre os membros durante os primeiros anos de existência do 

CONDIAM/PB. Porém, isso causou certa centralidade das decisões no município de 

João Pessoa, a ponto de prejudicar as relações de cooperação entre os demais 

municípios, por inércia e desinteresse desses ou por pressão maior de João Pessoa. 

No Consórcio Grande Recife, verificou-se também a presença de 

empreendedores políticos, no qual se destacam três atores, o ex-prefeito de 

Recife/PE e o ex-governador de Pernambuco, respectivamente Sr. João Paulo e Sr. 

Jarbas Vasconcelos, além do atual Governador de Pernambuco, o Sr. Eduardo 

Campos. Entretanto, as atividades são bastante centralizadas na figura do Governo 

do Estado, isso porque antes do consórcio (desde a década de 1980) existia uma 

empresa que gerenciava o transporte público coletivo metropolitano na RMR – a 

EMTU. E essa empresa era gerenciada pelo Governo do Estado, portanto, ao se 

formar o consórcio, alguns entrevistados afirmaram que a EMTU só deu 

continuidade aos seus trabalhos. 
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Assim, observa-se que, em ambos os casos, a figura dos empreendedores 

políticos se sobressaem aos demais membros, centralizando o poder de ação em si 

e distanciando dos consórcios o conceito de ‘cooperação’ aliado à reciprocidade, 

como coloca Sabourin (2010). 

Quanto às Regras e normas, observou-se algumas fragilidades no 

CONDIAM/PB que foram evitadas pelo Consórcio Grande Recife. O consórcio da 

AMJP não se ateve em detalhar as funções de cada instância, apenas dividiu os 

cargos e especificou de forma muito abrangente alguns deveres e obrigações. Além 

disso, deixa muito ampla a definição do foco do consórcio, estabelecendo 06 (seis) 

frentes de trabalho distintos, o que dificulta a operacionalização. Tanto é que até 

hoje o CONDIAM/PB só conseguiu cumprir um dos objetivos traçados – conservação 

ambiental, com a construção do aterro e eliminação do Lixão do Roger. 

Já o Consórcio Grande Recife buscou detalhar com maior especificação o 

desenho organizacional, as instâncias consultivas e operacionais, bem como suas 

respectivas funções e delimitações. Dessa forma, ele consegue fazer cumprir as 

regras conforme o previsto no seu estatuto e estabelecido na Lei dos Consórcios. E 

diferente do CONDIAM/PB, ele estabelece um único foco de trabalho, o que facilita a 

elaboração de planos de gestão e cumprimento dos objetivos. 

Portanto, apenas o Consórcio Grande Recife se aproxima do que estabelece a 

teoria dos recursos comuns quanto às regras, que prediz que se tenha clareza e 

detalhamento das regras aos membros, a fim de que se reduzam eventuais 

obscuridades de interpretação e se façam cumprir a contento as metas traçadas. 

A seguir, pontos e ponderações sobre a Arena de Ação dos casos em tese 

nessa pesquisa. 
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Quadro 19 – Arena de Ação: CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife 

 CONDIAM/PB Consórcio Grande Recife 
S

it
u

a
ç

ã
o

 d
e

 A
ç

ã
o

 

 Único instrumento de ação definido 
em Estatuto é através das reuniões 
em assembleia; 

 Baixa participação efetiva nas 
assembleias; 

 Apenas duas ações de destaque 
em 10 anos; 

 Espaço do consórcio funciona 
apenas como fórum de debates, 
mesmo assim minimamente; 

 Estado de stand by, ou seja, 
aguardando o acionar dos 
municípios membros; 

 Criação do Aterro Sanitário de 
forma centralizada na prefeitura de 
João Pessoa. O CONDIAM/PB foi 
apenas uma forma de conseguir 
recursos junto ao Governo Federal; 

 O CONDIAM/PB tem se mostrado 
engessado e sem poder de ação 
para cumprir o que foi definido em lei 
e no seu Estatuto Social. 

 Único instrumento de ação – 
assembleia. Entretanto há outras 
instâncias consultivas e operacionais; 

 Assídua participação dos membros 
em assembleia, entretanto suas 
decisões são imbricadas ao que já 
vem estabelecido pelo Governo 
Estadual; 

 Ações circundam temas como 
reajuste de tarifa, mudanças de 
trajetos, cadastro e concessões a 
transportes coletivos e alternativos; 

 Principal dilema enfrentado foi a 
eliminação de transportes 
clandestinos; 

 Suas ações são vistas como 
orquestrada pelo Governo Estadual e 
como continuísmo da antiga EMTU. 

P
a

rt
ic

ip
a

n
te

s
 (

A
to

re
s
) 

 08 membros; 

 Alta assimetria de poder, com 
concentração em João Pessoa. Este 
último detém o maior volume de PIB, 
Receitas e Despesas da AMJP; 

 Baixa diversidade partidária e alto 
número de reeleições; 

 Baixa quota de participação (0,3% 
do FPM) e ainda com baixo 
cumprimento dessa obrigação. 

 

 03 membros efetivos e 12 membros 
que assinaram o protocolo de 
intenção; 

 Alta assimetria de poder, com 
concentração no Governo do Estado 
e em Recife/PE.  Este último detém o 
maior volume de PIB, Receitas e 
Despesas da RMR; 

 Grande diversidade partidária; 

 Critério de participação de quotas 
definido pelas ações de cada 
membro. Atualmente suprido em 
maior parte pelo Governo do Estado. 

Fonte: O Autor 

 

Em ambos os casos, o principal momento de tomada de decisões é a reunião 

de assembleia, no entanto, há diferenças quanto à participação dos membros. Os 

municípios que compõem o CONDIAM/PB não têm participado com frequência 

assídua nos últimos anos. Em duas das mais significativas ações tomadas pelo 

CONDIAM/PB, uma foi orquestrada por João Pessoa (Construção do Aterro 

Sanitário) e outra não surtiu maiores efeitos para a AMJP, apenas um levantamento 



153 
 

de dados (Pesquisa sobre crianças e adolescentes em situação de risco). Em geral, 

o CONDIAM/PB se apresenta como uma instância de debates para os municípios da 

AMJP, no entanto, isso não vem ocorrendo com grande frequência. 

Já no Consórcio Grande Recife, além de sua principal instância deliberativa – 

as assembleias – o consórcio criou ambientes consultivos, fiscais e operacionais, 

que auxiliam no cotidiano gerencial. Entretanto, os entrevistados reclamam que as 

ações vêm pré-negociadas entre os representantes do governo do Estado, que só 

corroboram no momento das assembleias. Suas ações circundam questões sobre 

tarifas, recuperação de vias, mudanças de tráfegos e concessão de linhas. 

Na situação de ação, mais uma vez, a centralidade em um único membro se 

destaca na análise. Nos casos analisados, observa-se que os municípios não têm 

força política de influenciar as decisões macro e se submetem ao poder da capital, 

no caso do CONDIAM/PB, e do Governo do Estado de Pernambuco, no caso do 

Consórcio Grande Recife. Não se observou nos depoimentos que as assembleias se 

constituem ambientes de compartilhamento reais de posições, o que há é apenas 

uma instância de discussões, mas que, no fim, um único membro consegue 

influenciar as maiores decisões. 

A caracterização dos atores mostrou mais claramente as assimetrias de poder 

nos respectivos contextos metropolitanos. Na AMJP, o município de João Pessoa 

detém os maiores poderes econômicos e dimensões sócio-populacionais, além 

disso, era onde se localizava o principal dilema que motivou a formação do 

consórcio – a presença do Lixão do Roger. Verificou-se, também, certa 

homogeneidade político-partidária, na qual predominava os representantes do 

PMDB e de seus coligados. 

Apesar de estarem consorciados apenas 03 membros no Consórcio Grande 

Recife, buscou-se caracterizar todos os 15 municípios que assinaram o Protocolo de 

Intenções para compor o consórcio. Há significativas assimetrias de poder dentre os 

municípios, entretanto, tais diferenças não são tão acentuadas quanto no 

CONDIAM/PB. Portanto, alguns municípios da RMR detêm poderes econômicos e 

políticos para influenciar as decisões no consórcio e a entrada desses demais 
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municípios está sendo retardada, dentre outros31, por eles terem força econômica e 

política suficientes para isso. 

Outra diferença relevante é que no CONDIAM/PB as quotas de participação 

dos membros são definidas com base no FPM, que, atualmente, está fixada em 

0,3% desse fundo. E no caso do Consórcio Grande Recife esta quota tem por base 

as ações definidas no protocolo de intenções, mas como nem todos estão 

consorciados, o Estado entra com a maior parte (40%). 

As assimetrias de poder nos dois casos não estimulam as relações de 

cooperação se, na prática, isso não for equalizado. Há dois possíveis 

comportamentos dos atores com menor poder de ação: inibem-se em agir por se 

sentirem pressionado a obedecer as decisões dos municípios maiores, por esses 

terem injetado maiores recursos; ou acomodam-se por visualizar que o sistema tem 

funcionado de forma positiva, e portanto, não há necessidade de contrariar o que os 

municípios maiores estão implementando.  

Por parte dos municípios com maior poder político-financeiro, há também duas 

prováveis explicações para seu comportamento: tomam decisões e as influenciam, 

pois os menores não têm recursos suficientes para manter o sistema funcionando; 

ou implementam as ações por perceberem que os menores não tem interesse em 

tomar a frente nas decisões, deixando a critério dos municípios maiores o ônus 

dessa tarefa. 

No quadro a seguir, estabeleceram-se os pontos relativos aos padrões de 

interação e fluxo de informações nos casos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 O ingresso desses municípios ao Consórcio ainda não ocorreu porque eles precisam se adaptar às regras e 
normas do consórcio, e, para isso, é preciso que se tenha além de vontade política um planejamento gerencial 
de suas respectivas malhas viária. 
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Quadro 20 – Padrões e Fluxo de Interação: 
CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife 

 CONDIAM/PB Consórcio Grande Recife 

P
a

d
rõ

e
s
 d

e
 I

n
te

ra
ç

ã
o

 e
 F

lu
x

o
 d

e
 

In
fo

rm
a

ç
ã

o
 

 Baixa Interação entre os membros 
e alto grau de individualismo; 

 Reuniões esporádicas e com baixo 
poder de ação; 

 Interação ficou limitada à formação 
do Aterro Sanitário; 

 Ausência de um empreendedor 
político para integrar e dá 
continuidade; 

 Escasso compartilhamento de 
informações, limitado a convocações 
de reunião e publicação de 
resultados financeiros anuais. 

 Há interação entre os membros, 
mas o que prevalece é a força do 
Estado; 

 Reuniões regulares; 

 Limitação quanto aos assuntos 
debatidos, sendo situacionais e 
municipalistas, ou seja, locais e 
conforme os interesses de cada um; 

 O Estado como empreendedor 
político que gerencia a parte 
operacional e sustenta as 
deficiências do processo, bem como 
as fraquezas dos demais membros; 

 Compartilhamento de informações 
por documentos oficiais para: 
convocar reunião, publicar relatórios 
de gestão, demonstrativos 
financeiros e mudanças de tráfego. 

Fonte: O Autor 

 

O grau de interação entre os membros é consequência dos elementos 

anteriores. Se no consórcio prevalecerem elementos que incentivem à cooperação, 

o grau de interação tende a ser maior, e, caso contrário, a lógica é a mesma. Assim, 

no CONDIAM/PB se observa um baixo grau de interação entre os municípios, a 

ponto de prevalecer uma cultura individualista, onde cada membro se preocupa com 

seus interesses e não há compartilhamento de tarefas. Inclusive o próprio aterro 

funciona como mais uma empresa prestadora de serviços, na qual os interessados 

depositam o lixo e pagam por tonelada. Ou seja, há um baixo relacionamento entre 

os membros para discutir os pormenores desse serviço. 

No CONDIAM/PB, os momentos de compartilhamento (as reuniões de 

assembleia) ocorrem de forma esporádica e com poucas deliberações efetivas. Nos 

momentos iniciais de formação se registrou a participação dos membros, mas após 

a concretização do aterro sanitário houve um esvaziamento dos municípios. E, nos 

últimos anos, o CONDIAM/PB tem sentido a falta de um líder político que dê 

continuidade às atividades e conduza o grupo de forma cooperada. 

O caso do Consórcio Grande Recife se mostrou mais integrado que o 

CONDIAM/PB. As reuniões são mais regulares, apesar de se limitar a tratar de 
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assuntos situacionais e de acordo com o interesse local de cada membro. A 

regularidade das reuniões e continuidade dos serviços tem sido atribuída à ação do 

Estado que, seguindo às práticas da antiga EMTU, exerce a gestão do consórcio 

desde a sua formação, em 2008. 

O compartilhamento de informações em ambos os casos tem se limitado à 

prestação de contas anuais e comunicados oficiais de convocação de reuniões. 

Contudo, o Consórcio Grande Recife, por estar em plena atividade, tem leve 

vantagem em relação ao CONDIAM/PB, pois, frequentemente, o corpo técnico do 

Consórcio Grande Recife divulga relatórios de gestão e apresentação das atividades 

do consórcio. 

Os casos analisados se apresentam com baixo grau de interação. Isso fica 

mais notório no caso do CONDIAM/PB pela pouca frequência de reuniões (apesar 

de estabelecer que elas devem ser mensal, na prática, só estão ocorrendo a cada 

dois anos) e baixa relação entre si. Entretanto, o Consórcio Grande Recife também 

não desponta como um arranjo de alta integração, pois os membros se limitam a 

questões simplistas ou situacionais e não se envolvem em maiores dilemas do 

trânsito em nível metropolitano. 

E, por fim, uma análise dos benefícios e resultados gerados pelo consórcio na 

AMJP e na RMR. De imediato, há que se considerar novamente que no caso do 

CONDIAM/PB os principais benefícios provêm da construção do Aterro Sanitário, e 

no caso do Consórcio Grande Recife alguns benefícios são consequências das 

ações que se iniciaram ainda com a EMTU. O quadro a seguir resume os principais 

pontos de cada caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 21 – Resultados e Benefícios: 
CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife 
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 CONDIAM/PB Consórcio Grande Recife 
R

e
s

u
lt

a
d

o
s

 e
 B

e
n

e
fí

c
io

s
 

 Os benefícios estão relacionados 
com a desativação do Lixão do 
Roger e construção do Aterro 
Sanitário, e com a Pesquisa sobre 
Crianças e Adolescentes em Risco; 

 Recuperação social das famílias 
catadoras de lixo; 

 Recuperação do impacto 
ambiental com o Lixão; 

 Solução para a destinação dos 
resíduos sólidos, em conformidade 
com o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos; 

 Levantamento social da situação 
de Crianças e Adolescentes em 
situação de risco. 

 Estabilidade de gestão; 

 Continuidade dos benefícios criados 
pela EMTU; 

 Eliminação dos transportes 
clandestinos; 

 Melhoria das integrações modais; 

 Adequação e implementação do 
SEI (Sistema Estrutural Integrado); 

 Adequação de tráfego e 
recuperação de vias; 

 Regularização de transportes 
alternativos; 

 

Fonte: O Autor 

 

Os benefícios gerados pelos consórcios, em tese, possuem singularidades 

específicas por tratarem de setores diferentes. O que se pode relatar é que o 

CONDIAM/PB não deu continuidade às suas atividades propostas em estatuto, se 

limitando à desativação do Lixão do Roger e construção do Aterro Sanitário. Mas, 

urge ressaltar que esse feito trouxe vários benefícios para a AMJP, principalmente 

para João Pessoa e municípios limítrofes ou arredores, já relatados em seção 

anterior. 

Quanto ao Consórcio Grande Recife, a principal contribuição do formato de 

gestão em consórcio foi a estabilidade de gestão, pois com o consórcio as 

mudanças políticas e interesses partidários interferem, mas não a ponto de engessar 

a gestão do consórcio, que passou a constituir uma instituição e não um frágil 

convênio intermunicipal. E, além dos benefícios colocados no quadro anterior e 

debatidos na última seção, o Consórcio Grande Recife tem como proposta atrair os 

demais municípios e, assim, promover uma ação coletiva entre os membros. 

 

 

 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A premissa da Teoria dos Recursos Comuns, de que elementos institucionais 

influenciam a cooperação dos atores em arranjos colaborativos foi comprovada por 

essa pesquisa, que, para tanto, identificou as instituições externas e internas e as 

relacionou com as práticas dos atores.  

A cooperação, ou não, nos consórcios é forjada por uma complexa interação 

entre o contexto físico da região, as características culturais do grupo e presença de 

agentes externos ou internos como empreendedores políticos. E é a partir da 

influência desses elementos que se esboça o voluntarismo de alguns atores dos 

consórcios, que agem condicionados a instituições governamentais, legais, 

normativas e ligadas a dilemas locais. 

Portanto, admite-se que, em casos de arranjos colaborativos governamentais, 

como os consórcios públicos, os atores podem ser protagonistas em tomar 

iniciativas de cooperar ou não, mas dentro de um arcabouço institucional que exerce 

uma pressão para a ação coletiva. Assim, não cabe afirmar que, ou o Estado, ou a 

iniciativa privada, ou o voluntarismo dos atores, podem, isoladamente, atingir e 

manter as relações de cooperação. Mas sim, um conjunto de elementos 

institucionais interagindo entre si e exercendo influência sobre esses atores. 

Não há essa dicotomia entre pressão institucional externa forjando os 

consórcios, de um lado, e de outro a ação dos atores em um tipo de individualismo 

metodológico. E sim, os dois ocorrendo simultaneamente, momentos em que os 

atores sofrem influencias institucionais para agir de forma cooperada, mas em outros 

momentos esses atores tomam o protagonismo para implementar as ações e 

mobilizar outros atores para agir cooperativamente. 

Os casos analisados apresentaram mais dificuldades de cooperação do que o 

contrário, mas as justificativas só corroboram a teoria dos CPRs. Pois, além de 

elementos históricos e culturais, há baixa comunicação entre os membros do grupo, 

pouca coesão, alto consumo privativo do bem coletivo, obscuridade de algumas 

regras e grandes assimetrias de poder não solucionada pelo consórcio. 

E especialmente a baixa comunicação entre os membros recai sobre as críticas 

que Ostrom faz aos modelos de ação coletiva. Esse problema de comunicação é um 

dos motivos que leva os indivíduos a não agirem coletivamente nos casos da Teoria 

dos Jogos, dilema dos prisioneiros e dilemas da ação coletiva de Olson. 

Assim, resgatando a lógica da reciprocidade, os casos analisados foram 

negligentes quanto o interconhecimento e cumprimento das regras (no caso do 
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CONDIAM/PB). Isso é um dos elementos que tem contribuindo para as dificuldades 

de cooperação nos consórcios. E a situação não é tão perceptível no caso do 

Consórcio Grande Recife/PE, porque o Governo do Estado tem exercido forte poder 

de fomento e assumido a frente dos arranjos, com seu ônus e bônus. Mas, bastaria 

que o governo se ausentasse do consórcio para que a sua diluição fosse bem 

provável, já que os demais membros tem pouco poder de ação, político e financeiro, 

para manter o arranjo funcionando. 

O principal dilema de cooperação enfrentado pelos consórcios analisados é 

que eles se situam em regiões que, historicamente, não conseguem agir 

coletivamente, dentre outros motivos, pela fraqueza de suas instituições 

deliberativas. Nas Regiões Metropolitanas, apesar de terem certa proximidade entre 

os municípios, não são coesas e nem tampouco possuem mecanismos eficientes 

para agir coletivamente. Ainda predomina a visão municipalista e neolocalista, típico 

do federalismo brasileiro. 

E da forma como os consórcios CONDIAM/PB e Consórcio Grande Recife/PE 

se apresentaram, é possível concluir que esse modelo de gestão compartilhada 

ainda precisa amadurecer muito para afirmar que contribuem para fortalecer o 

federalismo cooperativo. O que se observou foram arranjos de caráter colaborativos, 

mas que não conseguem alcançar ações coletivas de fato. Debate em assembleias 

ainda é pouco, se os membros não tiverem poderes e força para interferir 

diretamente nas principais decisões de tais arranjos. 

Os principais atores intervenientes de cada consórcio exercem grande 

centralização de poderes e os membros com menores poderes seguem a lógica que 

é decidida pelos grandes, e assumem este comportamento, ou por considerar 

conveniente, ou por não ter espaços claros para agir.  

Entretanto, a presença de um agente coordenador pode ajudar a dar 

continuidade às atividades do consórcio (como no caso do Consórcio Grande 

Recife/PE) e ou também contribuir para inibir, centralizar e comprometer a 

continuidade do consórcio (como no caso do CONDIAM/PB). Isso se confirma pelo 

fato de que em regiões onde municípios são pequenos, financeiramente 

insuficientes e com forte dependência de recursos, tendem a ser mais inertes e 

dependentes do município núcleo, a ponto de não se interessar em interferir ou 

contrariar a lógica impostas pelo Estado ou por municípios com maior poder 

econômico. 
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Na prática, os membros não usufruem de um bem coletivo, como propõe a 

teoria dos CPRs, mas sim despendendo recursos conforme o que é usufruído. Os 

consórcios funcionam como uma instância prestadora de serviços aos membros, 

chegando a delegar a uma empresa a gestão do principal bem coletivo, como no 

caso da empresa RUMOS, no CONDIAM/PB. 

Os consórcios não são exemplos de cooperação plena nas RMs. Eles são 

apenas uma forma de implementar uma política pública de forma mais 

compartilhada, pois, sozinho, cada município não conseguiria. Entretanto, o grau de 

compartilhamento e integração se limita aos interesses particulares de cada 

membro. 

Pode-se concluir também que em regiões mais conurbadas, densas, com 

maior proximidade entre os atores, e com maior autonomia dos atores, tendem a ser 

mais coesas, portanto, um ambiente mais propício às relações de cooperação. E 

áreas de menores relações entre os membros, e com grande dependência de 

recursos, tendem a ser menos coesas. 
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Apêndice A – Roteiro de Perguntas para o Consórcio CONDIAM/PB 

 
I – Roteiro padrão para todos os entrevistados 
 
1. Como o Senhor avalia a importância desse tipo de arranjo (consórcios) nas 

regiões metropolitanas? Você acredita que o Consórcio pode ser uma forma de 
aumentar a cooperação e coesão entre os atores da RMJP? E qual a 
importância do consórcio para o seu município? 

2. Por que o CONDIAM está limitado somente ao aterro e destinação do lixo 
urbano? 

3. A região metropolitana de João Pessoa possui um alto grau de integração e 
implementação de políticas coletivas? 

4. A Região possui ou já possuiu algum outro tipo de arranjo de caráter coletivo? 
5. Como o Sr. classifica a participação dos atores nas assembleias e na tomada de 

decisões? 
6. Como o Sr. avalia as quotas de participação de cada município no consórcio? 
7. Como são compartilhadas as informações aos atores antes da tomada de 

decisão nas assembleias? 
8. Quais os pontos positivos e negativos em se consorciar para o seu município? 
9. De que forma as regras e normas asseguram uma gestão coletiva entre os 

membros? E a estrutura organizacional é desenhada de forma que os 
membros tenham os mesmos poderes? Há possibilidades de se criar ou alterar 
as regras instituídas? 

10. Existe algum tratamento diferenciado entre os municípios com maior ou menor 
participação de quotas? 

11. Existem outras formas de comunicação e interação entre os membros além das 
reuniões em assembleia? Como você avalia a relação entre os atores? 

12. Como são tomadas as decisões e, portanto, trabalhados os conflitos de 
interesses entre os membros e de que forma se chega em consensos? 

13. De que forma as características regionais, geográficas, infraestrutura e culturais 
influenciam positiva ou negativamente nas ações do CONDIAM? 

14. O Sr. percebe que mesmo com gestão compartilhada o consórcio preza pela 
autonomia de cada município? Ou seja, é assegurada a participação e direito de 
voz e voto a cada membro? 

15. Como o Sr. avalia a problemática da destinação do lixo urbano na Região 
Metropolitana de João Pessoa? 

16. Na sua opinião, como a sociedade avalia a formação do consórcio e suas ações? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice B – Roteiro de Perguntas para o Grande Recife 
 

I. Roteiro para Ex-Diretora de Projeto do Grande Recife: 
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1. Como surgiu o Grande Recife? 
2. Quais as dificuldades encontradas durante a formação? 
3. Qual a importância que a Lei dos Consórcios teve para a formação do consórcio? 
4. Quais os recursos que cada ator teve que investir no consórcio (financeiro, 

material, político ou técnico)? 
5. Como está estruturado o consórcio? Quais as normas e regras do consórcio? 

Como essas regras ajudam a manter o consórcio e sua gestão compartilhada? 
6. Como ocorre a tomada de decisão no consórcio? 
7. Como são compartilhadas as informações aos atores antes da tomada de 

decisão nas assembleias? Existe algum tratamento diferenciado entre os 
municípios com maior ou menor participação de quotas? 

8. Com que frequência são realizadas as reuniões? 
9. Quais as dificuldades de implementar as ações? 
10. Quais os resultados positivos gerados pelo consórcio até agora? Quais os 

desafios? Fale dos benefícios gerados e das perspectivas futuras. 
11. Como você acha que as características da região influenciam as ações do 

consórcio? 
12. E os atores, você percebe um comportamento de cooperação nas decisões 

desde a formação? E com os novos atores, isso mudou alguma coisa? 
13. Quais os atores mais presentes e atuantes nas assembléias e, logo, nas 

decisões do consórcio? Há algum membro presente diretamente na 
implementação das ações ou isso é de exclusiva competência da Diretoria? 

14. A sociedade exerceu pressão para a formação ou não do consórcio? 
 

II. Roteiro para Diretor Presidente do Grande Recife 
 

1. Como o Senhor avalia a importância do consórcio para a RM de Recife? Você 
acredita que o Consórcio pode ser uma forma de aumentar a cooperação e 
coesão entre os atores da RMR? 

2. O Sr. já teve alguma outra experiência de arranjo cooperativo? 
3. Como o Sr. classifica a participação dos atores nas assembléias e na tomada de 

decisões? 
4. Você considera suficientes os recursos que são investidos no consórcio 

(financeiro, material e humano)?  
5. Como são compartilhadas as informações aos atores antes da tomada de 

decisão nas assembléias? Existe algum tratamento diferenciado entre os 
municípios com maior ou menor participação de quotas? 

6. Existe algum incentivo ou punição para que os atores cumpram suas 
obrigações? 

7. De que forma as regras e normas asseguram a cooperação entre os membros? 
8. Existe outras formas de comunicação e interação entre os membros além das 

reuniões em assembléia? Como o Sr. avalia a relação entre os atores? 
9. Como são trabalhados os conflitos de interesses entre os membros e de que 

forma se chega em consensos, portanto nas decisões? 
10. Quais as principais dificuldades de implementar as ações do consórcio? As 

características regionais, geográficas e culturais influenciam positiva ou 
negativamente nisso? Como? 

11. A diretoria do consórcio tem autonomia para implementar as ações e aplicar os 
recursos? Quais os limites e possibilidades para essa autonomia?  
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12. Quais os principais resultados (positivos ou negativos) do consórcio e quais os 
futuros desafios? 

13. Como o Sr. avalia a problemática do transporte público na RMR? 
14. Na sua opinião, como a sociedade avalia as formação do consórcio e suas 

ações? E como o Sr. avalia a participação da Sociedade civil nas decisões do 
consórcio? 

 
 

III. Roteiro para Secretário de Transportes de Olinda/Vereador representante 
da Câmara dos Vereadores/Diretora Presidente da CTTU/Representante 
dos Usuários 

 
1. Como o Senhor avalia a importância do consórcio para a RM de Recife? Você 

acredita que o Consórcio pode ser uma forma de aumentar a cooperação e 
coesão entre os atores da RMR? E qual a importância do consórcio para o seu 
município? 

2. O Sr. já teve alguma outra experiência de arranjo cooperativo? 
3. Como o Sr. classifica a participação dos atores nas assembléias e na tomada de 

decisões? 
4. Como o Sr. avalia as quotas de participação de cada município no consórcio? 
5. Como são compartilhadas as informações aos atores antes da tomada de 

decisão nas assembléias? Existe algum tratamento diferenciado entre os 
municípios com maior ou menor participação de quotas? 

6. Quais os efeitos positivos e negativos para o seu município? Quais os 
mecanismos de incentivo e punição para a cooperação e participação no 
consórcio?  

7. De que forma as regras e normas influenciam a cooperação entre os membros? 
8. Existem outras formas de comunicação e interação entre os membros além das 

reuniões em assembléia? Como você avalia a relação entre os atores? 
9. Como são trabalhados os conflitos de interesses entre os membros e de que 

forma se chega em consensos, portanto nas decisões? 
10. Quais as principais dificuldades de implementar as ações do consórcio? As 

características regionais, geográficas, infraestrutura e culturais influenciam 
positiva ou negativamente nisso? Como? 

11. O Sr. percebe que mesmo com gestão compartilhada o consórcio preza pela 
autonomia de cada município? Ou seja, é assegurada a participação e direito de 
voz e voto a cada membro? 

12. Como o Sr. avalia a problemática do transporte público na RMR? 
Na sua opinião, como a sociedade avalia as formação do consórcio e suas ações? E 
como o Sr. avalia a participação da Sociedade civil nas decisões do consórcio? 


