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Introdução: O setor da construção civil é caracterizado como uma das atividades mais
importantes para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. No entanto, é
também, um dos grandes responsáveis por gerar quantidades significativas de resíduos,
ocasionando impactos ao meio ambiente.
A preservação ambiental se tornou uma preocupação mundial e como forma de
minimizar e até solucionar essa situação no Brasil, o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) criou a Resolução Nº 307, publicada no ano 2002. 
Este trabalho propõe um estudo dos modelos de gestão de RCD adotados pelos quatro
municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Objetivo: Este trabalho
tem por objetivo realizar um diagnóstico do sistema de gestão de resíduos de
construção e demolição na Região Metropolitana do Vale do Aço, MG, de forma a
auxiliar no estabelecimento de políticas públicas e na tomada de decisão em relação às
estratégias de gerenciamento dos RCD. Metodologia: O presente trabalho analisou os
quatro principais municípios que compõem a RMVA. O estudo baseou-se em revisão
bibliográfica por meio de artigos, dissertações e teses, pesquisa documental por meio
de notícias, leis e decretos, visitas in loco, reuniões e entrevistas com os responsáveis
pela gestão dos resíduos nos poderes municipais. Por meio da metodologia aplicada,
foi possível diagnosticar os diversos problemas na gestão dos resíduos, assim como,
áreas irregularmente utilizadas para descarte dos RCD, volumes gerados diariamente,
leis e decretos vigentes, descartes em vias públicas e Áreas de Proteção Permanente
(APP), entre outros. Resultados: Diante das respostas obtidas com a aplicação do
questionário nas entrevistas, assim como nas visitas técnicas realizadas nos locais de
disposição dos RCD e pesquisas de campo realizadas nos quatro municípios da
RMVA, elaborou-se o diagnóstico sobre a gestão desses municípios. O resultado foi
uma completa caracterização da RMVA enquanto seus RCD. Pode-se observar que
algumas prefeituras não têm conhecimento do que seria um correto Plano de
Gerenciamento e/ou Gestão de Resíduos da Construção Civil, em especial, uma das
prefeituras ainda desconhece a Resolução CONAMA Nº 307/2002. O que se observa
na RMVA é um completo descaso com os RCD, os logradouros das cidades se tomam
com um descarte incorreto e inadequado. Também foi estimado o volume anual médio
que cada município gera desses resíduos, cerca de 198.930 m³/ano. A caracterização
das áreas de descarte também foi de grande importância para a conclusão do estudo, a
maioria dos municípios não possui áreas licenciadas para o descarte de RCD, também
não foi conhecida nenhuma área de Transbordo e Triagem (ATT’s), visto que, são
áreas de grande importância para a segregação dos resíduos em classes, visando o seu
reaproveitamento e/ou descarte em áreas corretas e licenciadas. Conclusão: Por meio
dos dados obtidos com a realização do presente trabalho, conclui-se que a RMVA tem
uma participação significativa na geração de Resíduos da Construção e Demolição,
que não deve ser ignorada. Pôde-se perceber que, mesmo com o setor da construção
civil em baixa, a geração dos RCD permaneceu constante.
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