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Resumo 

 

O artigo em questão tem como base uma pesquisa de campo a qual buscou analisar se o 

município de Pirapetinga – MG atua de forma positiva para gerir os resíduos sólidos da 

construção civil. Há também, como aporte metodológico, uma pesquisa bibliográfica 

descritiva e qualitativa relativa ao tema de estudo. Inicialmente é feito uma caracterização de 

resíduos sólidos e uma contextualização do que seria o meio ambiente como forma de 

elucidar o objeto de estudo. O artigo também apresenta algumas determinações de órgãos 

competentes sobre a melhor maneira de se eliminar os resíduos sólidos, como seu 

reaproveitamento na própria construção civil, além da exposição dos dados obtidos com a 

pesquisa sobre a coleta e destinação dos resíduos sólidos da construção civil na cidade de 

Pirapetinga – MG. Partindo dos dados obtidos com a pesquisa, observou-se que o município 

procurou gerir os resíduos sólidos da construção civil de modo que os mesmos, ao serem 

descartados, pudessem servir como matéria-prima na reforma e manutenção das estradas 

vicinais, destinando tais matérias a um novo uso.  

 

Palavras-chave: Gestão; Resíduos Sólidos; Construção Civil; Pirapetinga – MG. 

 

 

Introdução 

 

A preocupação com o meio ambiente tem sido acentuada nos últimos anos devido a 

sua degradação acelerada e o aumento da produção de lixo e demais resíduos. Algumas causas 

da degradação ambiental podem ser apontadas como sendo produto da ocupação desordenada 

do espaço geográfico, com construções em áreas que deveriam ser de preservação 

permanente, como áreas de matas nativas e nascentes (AMORIM; CORDEIRO, 2017). 

Tem-se notado um grande aumento da construção civil principalmente em países 

emergentes como Brasil, o que por sua vez, tem resultado no aumento de resíduos sólidos e 

problemas com seu acúmulo em áreas irregulares. Os resíduos sólidos, quando dispensados de 
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forma irregular, vão se acumulando e causando transtornos como proliferação de pragas 

urbanas e desfiguração da paisagem (PINTO, 2005). 

O que se tem observado é que, atualmente, os resíduos sólidos vêm se constituindo 

como sendo um dos grandes problemas relacionados à construção civil, por ser este 

responsável por um grande volume final de rejeitos a serem dispensados (PINTO, 2005).  

Diante do exposto acima, a presente pesquisa se justifica pelo estudo da gestão de 

ações que possam garantir um destino seguro para os resíduos sólidos resultantes de 

construção civil, de modo que os mesmos não causem problemas ambientais e econômicos 

para as construções civis realizadas no município de Pirapetinga - MG. Dessa forma, 

apresenta-se como problema da pesquisa: de forma são geridos os resíduos sólidos da 

construção civil no município de Pirapetinga – MG? 

A fim de responder o problema levantado, o referido artigo, trata-se de uma pesquisa 

de campo a qual tem como objetivo geral analisar se o município de Pirapetinga – MG atua de 

forma positiva para gerir os resíduos sólidos da construção civil. Há também, como aporte 

teórico, uma pesquisa bibliográfica descritiva e qualitativa. Entre os objetivos específicos 

estão o de fazer uma caracterização de resíduos sólidos e contextualizar o que seria o meio 

ambiente; realizar uma análise da gestão municipal de resíduos sólidos de construção civil em 

Pirapetinga – MG ; discorrer como o município de Pirapetinga – MG faz a gestão dos 

resíduos sólidos da construção civil e se o mesmo possui algum planejamento para descarte 

ou reaproveitamento daquilo que é coletado na cidade.  

A estrutura do referencial teórico será dividida em três tópicos, em que no primeiro 

tópico – Definições de Resíduos sólidos, algumas considerações são apresentadas como forma 

de caracterizar o que seriam os resíduos sólidos. No segundo tópico - Definições de Meio 

Ambiente, são realizados breves comentários sobre como é definido o meio ambiente nas 

palavras de teóricos do assunto. No terceiro tópico – Discussão dos dados, destina-se a 

apresentação do que a legislação determina sobre o que deve ser feito com os resíduos 

sólidos, assim como é relatado a experiência do Município de Pirapetinga – MG sobre esse 

tema. 
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2 Referencial teórico 

 

2.1 Definições legais de resíduos sólidos 

 

 

Diversos problemas ambientais são causados pelo descarte inadequado de materiais 

provenientes da construção civil e de ouras atividades humana, de modo que, há de se 

destacar, que os resíduos sólidos são destinados desordenadamente, além de provocar 

poluição visual. “Nos casos de disposição de pontos de lixo nas encostas é possível ainda 

ocorrer a instabilidade dos taludes pela sobrecarga e absorção temporária da água da chuva, 

provocando deslizamentos” (MARQUES, 2011, p.26).   

Entretanto, antes de se conhecer algumas definições de resíduos e suas características, 

é interessante que se tenha primeiramente o conhecimento do órgão o qual definiu o que 

seriam os resíduos sólidos e quais os destinos corretos que se deve dar aos mesmos, sendo 

este o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).   

Segundo o Ministério do Meio ambiente (BRASIL, 2017) o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente-SISNAMA, sendo o mesmo criado pela Lei nº 6938 de agosto de 1981, que 

dispõe sobre Política Nacional do Meio Ambiente.  

Ainda segundo o Ministério do Meio ambiente (BRASIL, 2017) o Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) não corresponde a um lugar físico, este, se caracterizaria 

como sendo um ambiente vivido por reuniões tal como as Câmaras Técnicas, os Grupos de 

Trabalho e as Plenárias, as quais se reúnem os Conselheiros.  

Como um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-

SISNAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) possui diversas 

competências dentre elas estão algumas como: 

 

[...] estabelecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, dos demais órgãos integrantes do 

SISNAMA e de Conselheiros do CONAMA, normas e critérios para o 

licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido 

pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e Municípios e supervisionado pelo 

referido Instituto; determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das 
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alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou 

privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como às 

entidades privadas, informações, notadamente as indispensáveis à apreciação de 

Estudos Prévios de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios, no caso de obras ou 

atividades de significativa degradação ambiental, em especial nas áreas consideradas 

patrimônio nacional (BRASIL, 2017, s/p). 

 

 

Dentre outras competências, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

por meio da Resolução CONAMA Nº 307, de 5 de julho de 2002 tipifica o que seriam os 

resíduos sólidos, estando estes apresentados nas seguintes definições: Resíduos Sólidos e 

Resíduos de Construção Civil – RCCs, sendo os Resíduos Sólidos classificados como 

materiais provenientes de processo de produção, transformação, utilização ou consumo, 

derivado de atividades humanas, de animais ou mesmo de fenômenos naturais, cuja destino 

final deverá ser realizado de forma sanitária, assim como ambientalmente adequada 

(BRASIL, 2002). 

Para os Resíduos de Construção Civil – RCCs, segundo o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), são aqueles originários de construções, tal como reformas e 

demolições de obras relacionadas a construção civil, sendo incluídos neste rol os rejeitos 

provenientes de preparação e escavação do terreno, assim sendo tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 

forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação 

elétrica, etc, sendo os mesmos notoriamente conhecidos como entulhos de obras, caliça ou 

metralha (BRASIL, 2002). 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) ainda em seu Art. 5º prevê 

como instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção civil “o Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios e 

pelo Distrito Federal, em consonância com o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos” (BRASIL, 2002).  

Em complemento às determinações do  Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), temos ainda a Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2012), que em seu Artigo 20 fica 

determinado que “as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos”.  
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Tais materiais, citados acima, que compõem os resíduos sólidos da construção civil, 

são resultantes da utilização dos mesmos durante as construções, sendo que a parte inutilizada 

ou suas sobras são descartadas, constituindo, desta forma, os então chamados resíduos sólidos 

da construção civil. 

Entretanto, é interessante salientar que nos dias de hoje existem uma diversidade 

imensa de resíduos, sendo os mesmos considerados por muitos como o resto, detrito ou 

objetos que não tem mais serventia. Todavia, a Diretiva do Conselho n.° 91/156 surge com 

uma nova perspectiva em relação aos resíduos, em que traz para os mesmo a definição de 

substâncias ou objetos classificados em uma lista com 16 categorias de resíduos, que 

abrangem toda matéria ou objeto não mencionado na lista, fato que apenas confirma como é a 

complexibilidade na hora de definir ou conceituar os resíduos (SERRANO, 2016).  

Quando os resíduos sólidos da construção civil são descartados diretamente no meio 

ambiente, os mesmos podem causar danos ambientais e deformarem a paisagem, com a 

formação de montes de entulhos e lixões, contribuindo assim com aparecimento de pragas 

urbanas como ratos e baratas (FREITAS, 2009).  

No que tange aos conceitos de construção civil, autores como Pinto (2005, p.6) 

informam que esta é hoje em dia reconhecida:  

 

[...] como uma das mais importantes atividades para o desenvolvimento econômico e 

social, e, por outro lado, comporta-se, ainda, como grande geradora de impactos 

ambientais, quer seja pelo consumo de recursos naturais, pela modificação da 

paisagem ou pela geração de resíduos. (PINTO, 2005, p.6) 

 

 

Como observado acima, os resíduos sólidos da construção civil são as sobras de 

matérias primas que não serão mais utilizadas e dessa forma são descartadas, porém, existe a 

necessidade de que tais resíduos sejam eliminados de forma correta para que não prejudiquem 

o meio ambiente, tendo em vista que, segundo John, Ângulo, Agopyan (2015, p.4), de fato: 

 

[...] os resíduos se transformaram em graves problemas urbanos e ambientais com 

um gerenciamento oneroso e complexo. A escassez de área de deposição de resíduos 

causada pela ocupação e valorização de áreas urbanas, os altos custos sociais no 

gerenciamento de resíduos, problemas de saneamento público e contaminação 

ambiental são alguns destes problemas (JOHN, ÂNGULO, AGOPYAN, 2015, p.4). 
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Os resíduos sólidos da construção civil têm causado diversos impactos negativos no 

meio ambiente, mundialmente conhecidos por se tratarem de afetar a ordem sanitária, 

econômica, social e ambiental com a formação de lixões e proliferação de pragas urbanas 

responsáveis pela propagação de várias doenças, degradando a qualidade de vida das pessoas 

e o meio ambiente (GUIMARÃES; MOURA, 2018). 

Para Mucelin e Bellini (2008), o descarte inadequado de resíduos sólidos da 

construção civil pode comprometer cursos d’água e contaminá-los, além de promover o 

assoreamento, enchentes, disseminação de algumas doenças como diarreia, leptospirose, 

verminoses dentre muitas outras.  

É interessante destacar que a busca incessante do homem por melhorias e seu instinto 

criativo o tem levado a um nível de produção muito elevado e degradante para o meio 

ambiente que fornece matéria-prima e recebe os resíduos finais. “Jamais o homem produziu 

tantos despejos como no século XX e jamais teve tantos problemas diante dos quais precisa 

apresentar soluções” (SCHNEIDER et al, 2001, p. 48) 

 

 

2.2 Definições de Meio Ambiente 

 

 

Autores como Milaré (2010, p. 63) defendem que os vocábulos “meio”, assim como 

“ambiente”, tendem a sofrer uma espécie de conotação em detrimento do tipo de linguagem 

em que são empregadas, seja na modalidade científica ou na linguagem vulgar, dessa forma: 

 

Nenhum destes termos é unívoco (detentor de um significado único), mas ambos são 

equívocos (mesma palavra com significados diferentes). Meio pode significar: 

aritmeticamente, a metade de um inteiro; um dado contexto físico ou social; um 

recurso ou insumo para se alcançar ou produzir algo. Já ambiente pode representar 

um espaço geográfico ou social, físico ou psicológico, natural ou artificial. Não 

chega, pois, a ser redundante a expressão meio ambiente, embora no sentido vulgar a 

palavra identifique o lugar, o sítio, o recinto, o espaço que envolve os seres vivos e 

as coisas. De qualquer forma, trata-se de expressão consagrada na língua portuguesa, 

pacificamente usada pela doutrina, lei e jurisprudência de nosso país, que, amiúde, 

falam em meio ambiente, em vez de ambiente apenas.  
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Neste contexto, ao observarmos o significado da palavra meio ambiente no Novo 

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa veremos que este traz como definição de meio como 

lugar onde se vive, com suas características e condicionamentos geofísicos; e ambiente, como 

esfera social ou profissional onde se vive ou trabalha e também como o conjunto de condições 

naturais e de influências que atuam sobre os organismos vivos e os seres humanos 

(FERREIRA, 2010). 

Autores como Gutman (1988) por sua vez defendem a ideia de meio ambiente como 

sendo o conjunto de componentes naturais e sociais, assim como suas interações, em um 

determinado espaço de tempo, à dinâmica das interações sociedade-natureza e, também, suas 

consequências ao espaço que habita o homem e do qual o mesmo é parte integrante. Dentro 

deste contexto, o ambiente segundo o autor é formado e construído por intermédio de um 

processo histórico de ocupação e transformação do espaço da sociedade. 

De acordo com Luz (2001), ao comentar sobre o significado da expressão meio 

ambiente, o autor afirma que ao analisar dicionários e enciclopédias de várias épocas, pode-se 

constatar que o material fornecido pelos autores tende, a todo o momento, promover a 

sinonímia entre meio e ambiente e, dessa forma, enquanto conceitos, os verbetes perdem seu 

valor objetivo e, quanto à representação conceitual, poderiam ser ditos como sendo confusos e 

obscuros. 

É nesta perspectiva que autores como Silva (2010, p. 13) acreditam que o conceito 

destinado a expressão meio ambiente deve ser amplamente globalizante e “abrangente de toda 

a natureza, o artificial e original, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, 

portanto, o solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico, 

turístico, paisagístico e arquitetônico”. 

No Brasil, o conceito legal de meio ambiente encontra-se disposto no art. 3º, I, da Lei 

nº. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que diz que meio 

ambiente é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981).  

Todavia, a definição de meio ambiente pode ser associada não somente a um conceito 

restrito ao meio ambiente natural, sendo dessa forma inadequado, tendo em vista que, o 

mesmo não abrange de maneira ampla todos os bens jurídicos protegidos.  
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O autor supracitado ainda complementa sua conceituação de meio ambiente afirmando 

que o mesmo compreende três aspectos importantes sendo estes: Meio ambiente natural, ou 

físico, em que é constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico, a flora; enfim, pela interação 

entre os seres vivos e seu meio, onde se dá toda a correlação recíproca entre as diversas 

espécies, assim como as relações destas com o ambiente físico que ocupam; Meio ambiente 

artificial, por sua vez, é caracterizado por formar o espaço urbano construído; e por último 

temos o Meio ambiente cultural, sendo este integrado pelo patrimônio histórico, artístico, 

arqueológico, paisagístico, turístico, que, embora artificial, difere do anterior pelo sentido de 

valor especial que adquiriu ou de que se impregnou (SILVA, 2010, p. 21). 

Dentro desta perspectiva, meio ambiente, como observado acima, pode ser 

caracterizado e conceituado de várias formas e possui aspectos e singularidades em cada uma 

de suas múltiplas conceituações sendo que, suas características são resultantes do próprio 

ambiente em questão como, por exemplo, o Meio ambiente do trabalho, previsto no art. 200, 

VIII, da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), ou seja, “o conjunto de fatores 

físicos, climáticos ou qualquer outro que interligados, ou não, estão presentes e envolvem o 

local de trabalho da pessoa” (SANTOS, 2000, p. 3). 

A partir dos argumentos dos autores citados acima, há de se observar que a definição e 

a conceituação destinadas ao meio ambiente é algo amplo e complexo, tendo em vista que 

existem diversos tipos de meio ambiente levando, dessa forma, esta expressão ser de utilidade 

para se referir a todos eles. 

 

3 - Procedimentos metodológicos 

 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de campo e uma revisão sistematizada 

de literatura com base qualitativa, com métodos descritivos que se caracteriza por possuir suas 

raízes no pensamento positivista lógico, buscando evidenciar o raciocínio dedutivo, as regras 

da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana. Busca-se através da pesquisa 

qualitativa demonstrar a importância dos aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da 

experiência dos indivíduos, para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão 
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vivenciando o fenômeno (POLIT, BECKER E HUNGLER, 2004, p. 201 apud GERHART e 

SILVEIRA, 2009). 

Para Fonseca (2002 apud GERHART e SILVEIRA, 2009) a realização de uma 

pesquisa possibilita uma ligação e um entendimento da realidade a investigar, como um 

processo permanentemente inacabado. Ela se acontece pela busca de aproximações 

consecutivas com a realidade, fornecendo subsídios para uma intervenção no real. 

  Fonseca (2002, p. 37) relata que: 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 

sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de 

recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 

se procura a resposta. 
 

O desenvolvimento desse trabalho foi realizado através da pesquisa bibliográfica, 

levando em consideração metodologias de pesquisas descritas por Amorim (2017), Fonseca 

(2002), Freitas (2010), Luz (2001), Milaré (2010), Pinto (2005), Schneider (2001), dentre 

outros e Fontes Do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) (2017), embasando-se 

também em informações publicados em conformidade com o plano municipal de saneamento 

básico dos municípios do trecho da bacia do rio Paraíba do sul município de Pirapetinga – 

MG. 

Dessa forma, o estudo realizado possibilitou fazer uma análise da gestão empregada 

pelo município de Pirapetinga relacionadas a destinação dos resíduos sólidos oriundo na 

construção civil no período de janeiro de 2017 a junho do mesmo ano, correspondente à 6 

(seis meses). Foram realizadas observações ao longo dos primeiros meses de 2018, mais 

precisamente janeiro, fevereiro e março, de modo a acompanhar o processamento dos 

resíduos sólidos oriundos da construção civil, além de uma entrevista com perguntas diretas a 

dois funcionários responsáveis pela coleta dos resíduos sólidos da construção civil do 

município de Pirapetinga, os quais não são fixos nesta função, com o intuito de melhor 

compreender como era realizado o procedimento de coleta de resíduo sólido, assim como 

acompanhamento de algumas de suas atividades. Vale destacar que não foi uma entrevista 
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previamente elaborada, sendo apenas realizadas algumas perguntas do tipo quem era o 

encarregado da função de coleta de resíduos sólidos da construção civil e se havia alguém 

especializado para trabalhar naquele setor. A partir das informações coletadas por meio de 

observação e análise dos programas de descartes destes materiais no município, será 

desenvolvido um estudo acerca do desempenho municipal, os benefícios que o mesmo 

ofereceu à população e os impactos causados ao meio ambiente.  

Portanto, os resultados aqui encontrados, dizem respeito a generalização de todo 

universo da pesquisa em questão, realizado no site da prefeitura municipal do município em 

que fica disponibilizado o plano municipal de saneamento básico dos municípios do trecho da 

bacia do rio Paraíba do sul município de Pirapetinga - MG, no período de janeiro de 2017 a 

junho do mesmo ano, correspondente a 6 (seis meses.  

 

4 Análise e  Discussão dos Resultados 

 

Como observado anteriormente, o meio ambiente necessita ser preservado para que 

as gerações futuras possam dele desfrutar. Entretanto, o desenvolvimento econômico da 

sociedade faz com que este, vez por outra, seja agredido, como no caso da construção civil 

que gera resíduos sólidos em seu processo, apesar de existir uma legislação que determina 

sobre o que deve ser feito com os mesmos (PINTO, 2005). 

 O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) por meio da Resolução 

CONAMA Nº 307, de 5 de julho de 2002 determina que gerador de resíduos da construção 

civil deve:  

 

- Ser responsável pelo gerenciamento de todos os seus resíduos.  

- Segregar os resíduos nas diferentes classes estabelecidas pela resolução.  

- Encaminhar os resíduos para reciclagem ou disposição final adequada.  

- Nunca dispor dos resíduos, em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de 

“bota-fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos ou áreas protegidas por Lei.  

- Planejamento para a boa gestão de resíduos pelo pequeno gerador. (BRASIL, 

2002) 

 

 

Observa-se que o Estado brasileiro procurou trabalhar em meio a políticas públicas 

com as quais pudesse regulamentar a questão da produção de resíduos sólidos da construção 
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civil e sua destinação final, a fim de regulamentar esta atividade, de modo que a mesma não 

venha a causar danos em demasia no meio ambiente. Considerando tal fato, procurou-se 

coletar informações acerca da gestão municipal de resíduos sólidos de construção civil em um 

município, sendo este o de Pirapetinga – MG. 

Considerando que o estado de Minas Gerais possui um Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil – PGRCC, o qual está em pautado na Resolução CONAMA n° 

307/2002 (BRASIL, 2017), que incentiva a criação de um Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil, o que fez o município de Pirapetinga – MG na atual 

administração. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Pirapetinga – MG apresenta como é feita 

a coleta destes resíduos e sua destinação em que, segundo o mesmo, a “coleta dos resíduos de 

construção civil é executada, conforme a necessidade, com os mesmos equipamentos e pela 

mesma equipe da coleta de entulhos de grande volume” (PIRAPETINGA, 2017, p. 114), 

todavia, apesar da coleta ser realizada com mesmos equipamentos e pessoal, que incluem seis 

funcionários, um caminhão caçamba e uma retroescavadeira, os resíduos sólidos da 

construção civil possuem destinação diversa sendo que, “esse material é utilizado na 

manutenção das estradas vicinais” (PIRAPETINGA, 2017, p. 114). 

Tal fato acima descrito tem como propósito reciclar os resíduos sólidos da construção 

civil em um empreendimento que, além de não gerar dano ao meio ambiente contribui com a 

economia municipal que não necessitará de adquirir insumos para recuperação destas estradas 

vicinais.   

Como sendo parte desta pesquisa, a qual possui uma característica de pesquisa de 

campo, foram realizadas observações ao longo dos primeiros meses de 2018, mais 

precisamente janeiro, fevereiro e março, de modo a acompanhar o processamento dos 

resíduos sólidos oriundos da construção civil. Nestes meses, observou-se que de forma regular 

o município fazia a coleta dos resíduos sólidos das construções civis junto com demais tipos 

resíduos os quais são denominados “entulhos” pelos servidores municipais responsáveis pela 

coleta que se concretizava as quintas-feiras de cada semana. 

 Como se tratava de períodos de chuvas, nestes meses as estradas vicinais vez por outra 

encontravam-se enlameadas e cheias de buracos, os quais eram preenchidos com os resíduos 
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sólidos provenientes da construção civil. Percebe-se que o município procurou gerir os 

resíduos sólidos da construção civil de modo que os mesmos, ao serem descartados, pudessem 

servir como matéria-prima na reforma e manutenção das estradas vicinais, destinando tais 

materiais a um novo uso. 

Há de se destacar que, apesar de o município possuir um plano que trata da gestão 

dos resíduos sólidos, a coleta e o descarte, assim como seu reaproveitamento, são realizados 

pelos próprios funcionários da prefeitura, não havendo uma firma ou um setor especializado 

para o assunto. Mesmo seu reaproveitamento nas estradas vicinais é realizado sem que haja 

acompanhamento de um profissional especializado como um engenheiro ou técnico com 

capacitação para tal função.  

 No que tange ao descarte, o mesmo se dá em terrenos cedidos ou que são do 

patrimônio municipal, não há um levantamento de nenhum órgão público acerca de qualquer 

que seja o impacto ambiental que tal descarte esteja gerando ou que possa gerar futuramente 

no meio ambiente. Quando questionados sobre o referido assunto, os funcionários apenas 

alegam que a preocupação maior é a estética da cidade devido a poluição visual de montes de 

entulho nas ruas e a prevenção de proliferação de pragas urbanas como ratos e baratas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Como abordado por Guimarães e Moura (2018), o impacto ambiental gerado pelos 

resíduos sólidos da construção civil foi um dos pontos de partida para a realização deste 

trabalho, o qual vislumbrou um estudo que teve como objetivo geral realizar uma análise da 

gestão municipal de resíduos sólidos de construção civil em Pirapetinga – MG destacando o 

programa municipal voltado para gerenciamento e descarte deste sem que cause prejuízos ao 

meio ambiente e mantenha o município dentro dos parâmetros da lei relacionados a este tema.  

De modo que, o objetivo fora alcançado, sendo a análise realizada e descrita neste estudo que 

se limitou a analisar se o município de Pirapetinga – MG atua de forma positiva para gerir os 

resíduos sólidos da construção civil. 
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Todavia, apesar de suas limitações quanto à observação e acompanhamento de todo o 

processo de coleta dos resíduos sólidos da construção civil  no município de Pirapetinga – 

MG, haja vista que a mesma ocorria em pontos distintos da cidades no mesmo período, o 

estudo suscitou a realização de novas pesquisas quanto aos impactos positivos sobre o 

trabalho realizado no referido município ante o meio ambiente.   

Ao analisar os dados obtidos com a pesquisa podem-se observar alguns dos 

principais conceitos de meio ambiente e quando esta expressão fora utilizada pela primeira 

vez. A pesquisa também forneceu dados com os quais se observou que a construção civil, 

mesmo sendo de grande importância econômica e social, é responsável por gerar grandes 

quantidades de lixo classificados como resíduos sólidos da construção civil.  

Esses resíduos, quando dispensados de forma inadequada na natureza, são 

responsáveis por causarem diversos tipos de danos ao meio ambiente, com a proliferação de 

pragas urbanas como ratos e baratas, além da formação de lixões e degradação da paisagem. 

Dessa forma, com o intuito de preservar o meio ambiente, o governo brasileiro, 

lançou mão de políticas públicas destinadas a regulamentar ações preventivas e de 

preservação do meio ambiente, sendo uma delas a criação do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) o qual é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente-SISNAMA, destinado a estabelecer regras para construção civil e demais 

produtores de resíduos sólidos, sobre como dever ser realizado a dispensa desses materiais. O 

estado de Minas Gerais possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– PGRCC, o qual está pautado na Resolução CONAMA n° 307/2002 (BRASIL, 2017), sendo 

esta seguida pelo município de Pirapetinga – MG por meio de seu Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

Contudo, pode-se observar que o meio ambiente e sua preservação é de 

responsabilidade de todos, e que em relação aos resíduos sólidos da construção civil, aqueles 

que o gerarem são responsáveis por sua destinação final, além de ser responsabilidade dos 

municípios atuarem na elaboração de planos de gerenciamentos para que os mesmos tenham 

uma destinação correta, tal como observado pelo município de Pirapetinga – MG ao reutilizar 

os resíduos sólidos da construção civil para fazer a manutenção das estradas vicinais durante 

os períodos de chuva.  
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