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RESUMO

A população mundial, originalmente localizada na zona rural passou no século XX
por mudanças expressivas que resultaram em sua transferência para as cidades, o
que proporcionou o surgimento de um grande problema: a ocupação do espaço de
forma rápida e desordenada, resultando no adensamento urbano e em problemas
inerentes à falta de moradia da população, fator diretamente interligado à dignidade
da pessoa humana. Assim, no intuito de minimizar esses conflitos e melhorar o bemestar de toda uma coletividade, nos últimos anos, o poder público vem disseminando
Políticas Públicas por meio de Programas Governamentais de auxílio à habitação, o
que contribui para destinação de moradias às pessoas de baixa renda no país.
Contudo, percebe-se o surgimento de diversos conflitos a partir de impactos
provenientes do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no meio ambiente
local, tendo em vista a falta de estudos preliminares específicos relacionados à
implantação do referido programa nos Municípios. Diante disso, realizou-se o
presente estudo de caso que apresentou os principais pontos de impacto de um
Programa Federal em um Munícipio de médio porte no interior do Estado de Minas,
onde se percebe como principal falha, a falta de condições financeiras e técnicas
dos municípios para solucionar ou mesmo mitigar/adequar à ordem municipal os
impactos do referido programa. Portanto, ficou demonstrado que, se faz necessária
a atuação por meio de instrumentos de gestão das cidades, onde o planejamento
estratégico nas futuras tomadas de decisões seja realizado diuturnamente pelos
governos em todas as suas esferas.

Palavras-chave: Habitação. Programas Governamentais. Meio Ambiente Local.
Impactos Socioeconômicos e Ambientais. Estudo de Caso.

ABSTRACT

The world population, originally located in the countryside passed in the twentieth
century by significant changes that resulted in their transfer to cities, which caused a
big problem: the occupation of space in a fast and disorganized way, resulting in high
urban density and problems inherent in the homelessness population, a factor
directly linked to human dignity. Thereby, in order to minimize these conflicts and
improve the well-being of an entire community, in recent years, the government has
been disseminating through Public Policy Government Programs for housing
assistance, which contribute to the allocation of dwelling for low income people in
the country. However, one sees the emergence of various conflicts from impacts from
the Minha Casa Minha Vida (PMCMV) in the local environment, in view of the lack of
specific preliminary studies related to the implementation of this program in the
municipalities. Face of this, we carried out this case study that presented the main
points of impact of a Federal program on a medium-sized city in the state of Minas
Gerais, where can be perceive as the main failure, lack of financial and technical
conditions of municipalities to solve or even mitigate / adapt to the impacts of
municipal order that program. Therefore, it was shown that it is necessary to work
through management tools from the cities, where strategic planning for future
decision-making is undertaken by governments during the daytime in all their
spheres.

Keywords: Housing. Government Programs. Local Environment. Environmental and
Socioeconomic Impacts. Case Study.
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CAPÍTULO 01: INTRODUÇÃO

Ao longo de toda a história da humanidade, a população mundial viveu
em sua grande maioria na zona rural, sendo que apenas 5% (cinco por cento) viviam
nos centros urbanos, porém, esta perspectiva foi alterada no século XX que passou
a ser reconhecido como o século das mudanças expressivas da atividade humana,
onde as cidades passaram a integrar o cotidiano, com a multiplicação do número e
do tamanho das cidades, que nos últimos anos possuem mais da metade da
humanidade vivendo na zona urbana, ocasionando o surgimento de uma
complexidade dos impactos (FRANCO, 1999).
Coimbra (1999, p. 86) relata de forma bem sintetizada o conceito de
cidade ao afirmar que se trata de um “lugar que o Homem adaptou para centro de
convivência e trabalho, organizando nela o tempo e o espaço, transformando-a
intensamente - e quase sempre de maneira desordenada - no seu próprio ambiente”.
Diante de uma visão antrópica, a cidade é um ecossistema artificial, ou
seja, um ambiente do Homem, onde este impõe ações tecnológicas sobre a
natureza criando, assim, um novo ecossistema que atende as “necessidades” da
humanidade nestes novos tempos. Muitos doutrinadores acreditam que as cidades
representam mais que um ecossistema, trata-se, pois de um centro mecânico de um
ou mais ecossistemas (COIMBRA, 1999).
Frente a esta grande intervenção no ecossistema natural para a
indexação em prol de cidades que apresentem maiores benefícios aos seus
habitantes, surge um grande problema: a falta de experiência dos governantes na
gestão local para o desenvolvimento e ocupação do espaço de forma a não
ocasionar maiores perdas à população que vive nas cidades (FRANCO, 1999),
mesmo porque, este inevitável impulso de adensamento urbano termina por colocar
sérios problemas à qualidade de vida (COIMBRA, 1999).
O rápido e desordenado crescimento das cidades faz surgir impactos de
caráter diversos na vida da população, sobre esta questão Roberto Messias Franco
aponta que:

Este crescimento rápido e desordenado traz à tona um problema
crucial: o espaço, ou o ambiente urbano, sofrem uma modificação
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radical em seus fluxos de energia e de materiais, incorporando novos
caminhos e dinâmicas em sua história. São os alimentos que entram
e o lixo que sai ou se acumula, é a água tratada e aduzida por um
lado que se transforma em esgotos, a maioria das vezes sem o
devido tratamento, que são despejados nos rios ou nos litorais
comprometendo suas características originais. São as crescentes
quantidades de automóveis, ônibus, caminhões e outros meios de
transporte que circulam utilizando combustíveis, frequentemente
poluentes em escala maior do que o que seria absorvível pelo
ambiente. A indústria e o comércio expandindo-se e se
complexificando, num espaço que permanece constante mas tem
números cada vez maiores de trabalhadores e consumidores
(FRANCO, 1999, p. 20).

A grande existência de impactos na vida da população urbana leva ao
surgimento de conflitos que permanecem incrustados no meio social, sendo,
portanto, extremamente necessário definir pensamentos e concepções para
aperfeiçoar e solucionar estes problemas inerentes aos espaços urbanos (FRANCO,
1999).
Nestes termos, quando se observa os problemas inerentes aos espaços
urbanos, tem-se como uma das principais questões inerente a dignidade da pessoa
humana, a falta de moradia da população, assim, no intuito de minimizar esses
conflitos e melhorar o bem-estar de toda uma coletividade, nos últimos anos, o poder
público

vem

disseminando

Políticas

Públicas

por

meio

de

Programas

Governamentais. Dentre os pontos de atuação governamental estão os programas
de auxílio à habitação, que visam proporcionar moradias as pessoas de baixa renda
do país.
Diante dessas considerações, o problema que fundamenta e estimula
esta dissertação começou a ser evidenciado no inicio do ano de 2011, quando se
percebeu a existência de diversos conflitos surgidos a partir de impactos
provenientes do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no município de Patos
de Minas/MG, integrando, assim, o presente estudo de caso.
O estímulo para dissertação foi alcançado com a participação no
Mestrado Profissional do Programa de Pós Graduação em Sustentabilidade
Socioeconômica e Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), onde
foi possível o amadurecimento do tema e a realização vários estudos inerentes ao
mesmo, principalmente em relação às políticas públicas e a colisão de direitos
fundamentais.
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Este dissertação está dividida em 08 (oito) capítulos, além da bibliografia
consultada, sendo que, no capítulo 01 houve a apresentação da introdução do
trabalho, demonstrando a visão antrópica nas cidades e dos impactos causados pelo
homem nesse ecossistema artificial.
O capítulo 02 traz em seu bojo a apresentação do problema da
dissertação, com foco na relevância do tema, analisam-se os aspectos
socioeconômicos, culturais e ambientais, além dos direitos fundamentais de
moradia; ordem econômica e financeira e do meio ambiente ecologicamente
equilibrado (sustentabilidade), sendo por fim, realizado um estudo sobre a proteção
do meio ambiente como garantidor do bem-estar social.
Já no capítulo 03 apresentou-se a justificativa, onde se buscou concentrar
os estudos nos temas inerentes as políticas públicas e os programas
governamentais, principalmente Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) com
uma análise cronológica, crítica e comparativa, bem como o fomento da construção
civil no município de Patos de Minas/MG.
O capítulo 04 tem como foco o estudo dos objetivos e da meta de trabalho
que envolve a análise por meio de caso concreto, dos impactos socioeconômicos e
ambientais existentes no município de Patos de Minas/MG, em virtude da
implantação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do Governo Federal,
tema central desta dissertação.
No capítulo 05 apresenta-se a metodologia aplicada durante a elaboração
do projeto, ou seja, o método seguido na verificação dos conceitos inerentes aos
Programas Governamentais e os impactos sobre o meio ambiente local que podem
atuar como instrumento de gestão das cidades, em conjunto com as ferramentas de
planejamento estratégico nas futuras tomadas de decisões.
A partir do capítulo 06 passou-se a estudar os impactos ambientais
apurados ao longo da pesquisa, os quais serão descritos e mensurados, com
apresentação da sua repercussão no meio, além de apontar a possibilidade
reversibilidade/mitigação ou não dos impactos e suas consequências.
No capítulo 07, por sua vez, são apresentados os impactos relacionados
com os aspectos econômicos e sociais do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) no município de Patos de Minas/MG, com demonstração do índice de
empregos diretos e indiretos após a implantação do programa governamental, além
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de analisar a renda da população economicamente ativa e da diversificação dos
setores econômicos de atuação no município.
E por fim, o capítulo 08 apresenta as conclusões acerca do tema
estudado, com foco na apresentação de propostas para mitigação ou mesmo
reversão dos impactos causados nas três esferas: social, econômica e ambiental.

CAPÍTULO 02: APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E A RELEVÂNCIA DO TEMA

Inicia-se este capítulo com a apresentação do problema geral, com a
demonstração da relevância do tema em estudo para a formulação de Políticas
Habitacionais eficientes tanto no aspecto socioeconômico, quanto no aspecto
ambiental, realizando-se, assim, medidas sustentáveis na criação de políticas
públicas.

2.1

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS E AMBIENTAIS

Apesar da redemocratização, o Brasil permanece até os dias de hoje
como uma das sociedades mais desiguais do mundo, o que proporciona o
surgimento de diversos conflitos socioeconômicos e culturais na população em
geral. No intuito de minimizar esses conflitos e melhorar o bem-estar de toda uma
coletividade, nos últimos anos, o poder público vem disseminando Políticas Públicas
por meio de Programas Governamentais. Dentre os pontos de atuação
governamental estão os programas de auxílio à habitação, que visam proporcionar
moradias às pessoas de baixa renda do país.
Contudo, definir os parâmetros de bem-estar e os impactos desses
parâmetros na sociedade e no meio em que se vive é extremamente difícil, pois a
formação de conflitos de direitos é inevitável, o que causa sérios problemas a toda a
sociedade. Afinal de contas, desde que a humanidade foi criada, o consumo extremo
sempre é ponderado acima dos interesses coletivos de proteção ao meio ambiente,
sendo esta uma demonstração concreta do egocentrismo intrínseco do homem.
Tal fato é retratado por Lacey (2008, p., 91) ao apontar que “o
crescimento econômico per se é um componente essencial [...], e ele tem recebido
prioridade sobre a sustentabilidade, o que culminou na profunda crise ambiental que
enfrentamos atualmente, com suas implicações sociais muitas vezes devastadoras”.
Dupas (2008) também defende esse pensamento afirmando que, o
capitalismo global gerou duas tensões fundamentais: a estagnação dos níveis de
miséria e pobreza (com concentração de renda) e a crise ambiental sem
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precedentes provocada pelo modelo econômico “sucateador” de produtos e
“esbanjador” de energia.
Nesta circunstância, a crise ecológica é crescente, sendo certo que a
espécie humana corre um sério risco de desaparecer, tendo em vista a dependência
de colapso dos ecossistemas e dos recursos naturais, que estão escassos, o que
faz surgirem conflitos entre os direitos fundamentais de crescimento econômico, de
moradia e de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Como definição trazida no documento final do esquema internacional de
implementação da Educação das Nações Unidas para um Desenvolvimento
Sustentável, realizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO) em 2005, “os problemas e desafios aos quais a
promoção do desenvolvimento sustentável se refere são de alcance mundial – na
verdade, estão relacionados com a sobrevivência do planeta como morada da
sociedade humana” (UNESCO, 2005, p. 30).
Assim, a colisão entre direitos fundamentais é cada vez mais evidenciada,
sendo certo que a definição de qual direito fundamental deve prevalecer, esbarra na
capacidade do homem de definir que para haver a efetividade do direito fundamental
ao meio ambiente sadio é necessário priorizar o desenvolvimento social e humano
com capacidade de suporte ambiental.

2.2 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Azevedo (2008, p. 46) conceitua direitos fundamentais como sendo um
“conjunto de direitos e liberdades jurídicas e institucionalmente reconhecidos e
garantidos pelo direito positivo”. Trata-se do reconhecimento por meio de lei de
direitos e garantias dos cidadãos.
A origem dos direitos fundamentais está na chamada teoria dos direitos
naturais, com primeiro registro datado do século V a.C., na Grécia, porém, os
direitos naturais sofreram grandes interferências ao longo da história, principalmente
no século XX, quando foram promulgados grandes documentos político-jurídicos
(AZEVEDO, 2008).
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Dentre os primeiros documentos no século XX que trouxeram em seu
texto a prevalência dos direitos dos cidadãos em face do poder dos governantes,
como são observados na atualidade, estão as Declarações de Direitos do Bom Povo
da Virgínia (12/06/1776) e dos Direitos do Homem e do Cidadão (26/08/1789 Assembléia Nacional Francesa) (CRUZ; DECOMAIN, 2005).
Nos dois primeiros parágrafos da Declaração de Direitos do Bom Povo da
Virgínia, de 12 de junho de 1776, estão expressos com clareza os fundamentos do
regime democrático: o reconhecimento de direito de toda a pessoa humana e o
princípio de que todo poder emana do povo, além de estabelecer os princípios da
igualdade de todos perante a lei (rejeitando os privilégios e a hereditariedade dos
cargos públicos) e da liberdade (CONSTITUTION SOCIETY, 1776).
Contudo, a falta de coercibilidade necessária à efetivação de referidos
documentos, faz com que estes direitos sejam denominados de direitos humanos,
sendo que, à medida que se caminha para a sua exigibilidade, através da
positivação, referidos direitos passam a ser denominados de direitos fundamentais
(AZEVEDO, 2008).
Assim, a distinção básica entre direitos humanos e direitos fundamentais
é que aqueles visam à proteção dos direitos e liberdades, contudo, não existem
fatores que proporcionam a aplicação desses direitos, ou seja, a falta coercibilidade
necessária à efetivação dos direitos humanos. Enquanto, os direitos fundamentais
possuem meios de garantir os direitos e liberdades por meio de documentos
positivados, mais especificamente por Constituições Federais, leis supremas de um
país. Portanto, os direitos e liberdades quando não positivados são considerados
direitos humanos, caso contrário são direitos fundamentais, passíveis de coerção
daqueles que os contrariarem.
Contudo, a ideia de direitos humanos, cujo discurso internacional tem
avançado imensamente nos últimos tempos, “coexiste com um certo ceticismo real,
em círculos criticamente exigentes, quanto à profundidade e coerência dessa
abordagem” (SEN, 2010, p. 292). Devendo considerar ainda que, a ideia
internacional para fundamentar a oratória sobre os direitos humanos como vitória é
vista como certa “ingenuidade”, com a finalidade, muitas vezes, de ludibriar as
populações, em busca de vantagens para certos grupos dominantes.
Assim, surge a necessidade de consolidação dos direitos fundamentais
como norma obrigatória, o qual foi resultado de um amadurecimento histórico, diante
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deste fato, é fácil perceber porque “os direitos fundamentais não sejam sempre os
mesmos em todas as épocas, não correspondendo, além disso, invariavelmente, na
sua formulação, a imperativos de coerência lógica” (BRANCO, 2010, p. 308).
Por esse motivo os direitos fundamentais costumam ser distinguidos em
gerações de direitos ou, conforme a preferência da doutrina atual, em dimensões
dos direitos fundamentais, tendo em vista o momento do seu surgimento, embora
todos se correlacionem (LENZA, 2009).
Sobre esse tema Branco (2010, p. 310) relata que:

Essa distinção entre gerações dos direitos fundamentais é
estabelecida apenas com o proposito de situar os diferentes
momentos em que esses grupos de direitos surgem como
reivindicações acolhidas pela ordem jurídica. Deve-se ter presente,
entretanto, que falar em sucessão de gerações não significa dizer
que os direitos previstos num momento tenham sido suplantados por
aqueles surgidos em instante seguinte. Os direitos de cada geração
persistem válidos juntamente com os direitos da nova geração, ainda
que o significado de cada um sofra o influxo das concepções
jurídicas e sociais prevalentes nos novos momentos. Assim, um
antigo direito pode ter o seu sentido adaptado às novidades
constitucionais (sic).

A primeira dimensão refere-se ao direito à liberdade, com origem no final
do século XVIII, a partir das Revoluções Liberais. Trata-se de direitos individuais,
civis e políticos, que buscam a defesa e a participação do cidadão, além de
assegurar os direitos do indivíduo frente ao Estado, ou seja, são direitos e liberdades
exercidos contra o Estado.
A referida dimensão está sintetizada em alguns documentos históricos
marcantes como a Magna Carta de 1215 de João Sem Terra e as Declarações, seja
a americana em 1776, seja a francesa em 1789, denominada de Declaração de
Direitos do Homem e do Cidadão. (LENZA, 2009). Para Azevedo (2008), nessa
dimensão exige-se do Estado apenas uma prestação negativa de não atuação em
detrimento dos direitos de liberdade do cidadão.
Na segunda dimensão de direitos fundamentais está o direito de
igualdade, que surgiu no século XX por meio da Revolução Industrial, esta dimensão
dá proteção aos direito coletivos, por meio do Estado Social (direitos sociais,
econômicos e culturais), exigindo do Estado uma atuação positiva, com vistas a
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assegurar suporte econômico necessário ao exercício dos direitos previstos na
primeira dimensão.
Os direitos de segunda dimensão são os chamados direitos sociais, “não
porque sejam direitos de coletividades, mas por se ligarem a reivindicações de
justiça social – na maior parte dos casos, esses direitos têm por titulares indivíduos
singularizados” (BRANCO, 2010, p. 308).
Já Azevedo (2008) aponta que, a questão social deve-se à penúria em
que se achava a maioria a população no século XIX e primeira metade do século
XX, fator que levou o Estado a intervir, exercendo a justiça distributiva para remediar
as desigualdades, assegurando, com isso, o direito ao trabalho, à justa
remuneração, à previdência social, à assistência aos desamparados, dentre outros
direitos sociais.
No final da Segunda Guerra Mundial surgiu à necessidade dos países
desenvolvidos auxiliarem os países subdesenvolvidos, nascendo assim, a terceira
dimensão que consagra o direito à fraternidade, envolvendo os direitos ao meio
ambiente, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento ou progresso e à
comunicação. Ressalta-se que, esses são direitos transindividuais, ou seja, direito
difusos e coletivos.
A peculiaridade difusa e coletiva dos direitos de terceira geração deve-se
ao fato de que os mesmos não são concebidos para a proteção do homem
isoladamente, mas para a coletividade de um grupo.
A terceira dimensão refere-se aos direitos de solidariedade e de
fraternidade, em que sobressai o direito, mesmo que até hoje seja considerado uma
utopia (AZEVEDO, 2008), afinal de contas, o ser humano é inserido em uma
coletividade e passa a ter direitos de solidariedade.
Neste momento é importante esclarecer que, as três primeiras dimensões
são definidas na doutrina de forma pacífica como sendo: direito de liberdade (1ª
Dimensão), direitos sociais (2ª Dimensão) e direitos difusos e coletivos (3ª
Dimensão). Alguns doutrinadores ainda consideram a existência de uma quarta
dimensão e, mesmo, de uma quinta dimensão, contudo, essas dimensões ainda
aguardam sua consagração na esfera do direito internacional e das ordens
constitucionais internas (SARLET, 2011).
Para Bonavides (2002), ilustre constitucionalista cearense, a quarta
dimensão surge da necessidade de resguardar a pluralidade como direito
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fundamental, tendo em vista o fato de que, a partir da globalização política a
existência de direitos apenas para as questões coletivas não bastou para assegurar
o direito à democracia, à informação e ao pluralismo (respeito às diferenças).
Contudo, outros autores, como Norberto Bobbio (1992), consideram que
referida dimensão de direitos decorreria dos avanços no campo da engenharia
genética, ao colocarem em risco a própria existência humana, por meio de
manipulação do patrimônio genético.
Se a doutrina diverge acerca da definição do tema inerente a quarta
dimensão, muitos autores nem chegam a mencionar sobre a existência da quinta
dimensão. Para Bonavides (2002) a quinta dimensão visa assegurar o direito à paz,
colocando-a em lugar de destaque, superando um tratamento incompleto e
teoricamente lacunoso, onde o direito à paz possui relevância no contexto
multidimensional sendo necessária sua inserção em uma dimensão autônoma.
Contudo, em respeito ao direito à paz, outros autores, como Branco
(2010) e Azevedo (2008) apontam que o mesmo pertenceria à terceira dimensão,
nascendo então à grande divergência na doutrina.
Assim, para o exercício do direito deve-se operar o respeito aos direitos
fundamentais, pois, o Estado de Direito somente poderá existir se houver respeito
aos direitos fundamentais, contudo, se existir colisão entre direitos fundamentais,
qual deveria prevalecer? Esse é o tema abordado neste trabalho, mais
especificamente a colisão entre os direitos fundamentais de moradia, ordem
econômica e do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

2.3 DO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL DE MORADIA

A atual Constituição Federal Brasileira preceitua em seu artigo 6º1, dentre
outros direitos sociais fundamentais, o direito à moradia. O referido direito social,
introduzido pela Emenda Constitucional n.º 26, de 14 de fevereiro de 2000, tem o
seu reconhecimento também no inciso IX do artigo 23 da Carta Magna, que aponta
1

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
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ser de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a
promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento.
Como se pode observar, o inciso em análise determina um dever dos
entes estatais para com os cidadãos brasileiros necessitados de habitação, sendo,
portanto, um poder-dever estatal. Silva (2009, p. 275) aponta que se trata de uma
“ação afirmativa destinada a executar prestações positivas estatais no interesse das
classes menos favorecidas [...] obrigação de promover tais programas de moradia e
de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico”.
Etimologicamente moradia é o mesmo que morada, que por sua vez
significa “1. Lugar onde se mora, casa de habitação; domicílio, residência. 2 Lugar
onde existe habitualmente uma certa e determinada coisa. 3 Estada, permanência,
residência [...]” (MICHAELIS, 2009), assim, o direito fundamental social à moradia
estabelecido na Constituição Federal representa o direito de permanecer
habitualmente em um local.
Contudo, o direito à moradia não é necessariamente direito à casa
própria, pois a moradia representa local onde se abriga a família de modo
permanente, não sendo necessariamente por meio da propriedade (SILVA, 2009),
porém, a aquisição da casa própria constitui o meio mais eficaz de efetivação do
direito à moradia, pois deve envolver além da ocupação/habitação, também a
existência de condições dignas da pessoa humana (inciso III do artigo 1º, CF) e o
direito à intimidade e à privacidade (inciso X do artigo 5º, CF).
Frente às determinações trazidas pelo artigo 6º e pelo inciso IX do artigo
23, ambos da Constituição Federal, evidencia-se que “o cidadão não pode ser
privado de uma moradia, nem impedido de conseguir uma, no que importa a
abstenção do Estado e de terceiros” (SILVA, 2009, p. 186), o que demonstra a
necessidade de uma ação positiva pelo Estado para a eficácia do direito à moradia.
No Brasil, “as carências habitacionais das camadas populacionais de
baixa renda são muito grandes [...]. Tais carências fazem que haja um relativo
consenso na literatura de que as políticas públicas na área de habitação devem
buscar atender prioritariamente a essas camadas” (SANTOS, 1999, p. 8-9).
Com vistas a implementar as determinações trazidas pela Constituição
Federal em relação aos Direitos Sociais, o Segundo Programa Nacional de Direito
Humanos – PNDH II (Decreto n° 4.229, de 13 de maio de 2002), após diagnóstico
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estabelecido em 1996 pelo Primeiro Programa Nacional de Direito Humanos –
PNDH, apresentou ações objetivas para o desenvolvimento de certos direitos
específicos, dentre tais direitos está a Garantia do Direito à Moradia.
Referido Programa aponta que, em atendimento aos anseios da
sociedade civil, foram estabelecidas novas formas de acompanhamento e
monitoramento das ações contempladas no Programa Nacional de Desenvolvimento
Humano. Referidas ações deixam de ser elaboradas como propostas a objetivos de
curto, médio e longo prazo, e passam a ser implementadas por meio de planos de
ação anuais (BRASIL, 2002).
O PNDH II apresenta a Garantia do Direito à Moradia por meio de 12
(doze) pontos nos quais prioriza a promoção de moradia adequada, com
atendimento das condições de salubridade, ambientais, privacidade, segurança,
saneamento básico, infraestrutura urbana, além da estruturação de programas e
ações de governamentais com fins a habitação popular, entre outros.
Os programas e ações governamentais para habitação popular são
apresentados em 04 (quatro) dos 12 (doze) pontos destinados à garantia do direito à
moradia, reforçando a ideia de que a aquisição da casa própria constitui o meio mais
eficaz de efetivação desse direito social fundamental. O Programa Nacional De
Direitos Humanos (PNDH II) traz em seu rol de Propostas de Ações
Governamentais, os itens abaixo que asseguram esse direito fundamental, veja:

420. Promover a igualdade de acesso ao crédito, por meio da
estruturação de uma política de subsídios de origem fiscal que possa
mesclar recursos onerosos e não onerosos, potencializando o
alcance social dos programas e ações de governo, especialmente
para populações de baixa renda.
421. Apoiar a regulamentação do Programa de Subsídio à Habitação
de Interesse Social – PSH.
423. Incentivar a participação da sociedade na elaboração, execução
e acompanhamento de programas de habitação popular.
426. Apoiar políticas destinadas à urbanização das áreas de moradia
ocupadas por populações de baixa renda, tais como favelas,
loteamentos e assentamentos [...] (BRASIL, 2002, p. 28).

Em continuidade com as conquistas adquiridas ao longo do PNDH II, em
2009, por meio do Decreto Presidencial n.º 7.037/2009, foi aprovado o Terceiro
Programa Nacional de Direito Humanos – PNDH III, que assimila os grandes
avanços conquistados ao longo dos últimos anos e aponta as ampliações para o
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acesso às políticas fundamentais para o respeito à dignidade humana, dentre elas o
direito à moradia.
Dentre os pontos trazidos pelo PNDH III vale destacar o Terceiro Objetivo
Estratégico que visa garantir o acesso à terra e à moradia para a população de baixa
renda e grupos sociais vulnerabilizados, garantindo no item “g”2 à priorização de
programas habitacionais as populações de baixa renda.
Vale registrar que, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
(FNHIS) foi criado em 2005, por meio da promulgação da Lei n.º 11.124/2005, que
conta anualmente com cerca de um bilhão de reais para projetos de urbanização ou
construção de moradias destinadas à população de baixa renda, reconhecendo,
assim, o direito à moradia digna como um direito humano (BRASIL, 2005a).
O Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) corresponde
ao primeiro passo elaborado pelo Governo Federal com vistas a estruturar o
programa de incentivo à produção e aquisição de novas unidades habitacionais, o
qual deu origem, 04 (quatro) anos depois ao PMCMV.
Assim, o PMCMV representa a efetivação do direito fundamental social à
moradia previsto na Constituição Federal, contudo, referido direito fundamental deve
ser observado de forma a garantir também a efetividade do direito fundamental que
garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à ordem
econômica e financeira.
Afinal de contas, é de grande importância a atuação do Estado com fins a
garantir atividade econômica que promova o aumento do número de empregos e o
meio ambiente que permita uma melhor qualidade de vida a todos. Sobre o assunto,
Santos (1999), desde o final do século passado, aponta que:

A ênfase no lado social da política habitacional não deve obscurecer
a importância da atuação do governo sobre o segmento de mercado
do setor habitacional, dado que tal setor responde por parcela
2

g) Garantir que nos programas habitacionais do governo sejam priorizadas as populações
de baixa renda, a população em situação de rua e grupos sociais em situação de
vulnerabilidade no espaço urbano e rural, considerando os princípios da moradia digna, do
desenho universal e os critérios de acessibilidade nos projetos.
Responsáveis: Ministério das Cidades; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome Parceiros: Casa Civil da Presidência da República; Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres da Presidência da República
Recomendação: Recomenda-se a facilitação do acesso a subsídios e créditos habitacionais
para famílias de baixa renda, priorizando o cadastro de mulheres a partir dos dados do
Cadastro Único. (BRASIL, 2010, p. 59)
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significativa da atividade econômica e do número de empregos
gerados na economia (SANTOS, 1999, p. 9).

Portanto, é de fundamental importância ter-se em mente a necessidade
de observação de diversos prismas para o alcance da efetivação do direito
fundamental de moradia, sem com isso prejudicar outros direitos que podem ser,
sobre diversos aspectos e pontos de vista, necessários a manutenção da qualidade
de vida e do bem-estar da população.

2.4 DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

Originária da terceira dimensão dos direitos fundamentais, onde o direito
à fraternidade é consagrado também pela proteção ao desenvolvimento e ao
progresso, surge a ordem econômica e financeira com fins a assegurar aos cidadãos
à existência digna, afinal de contas, é por meio do respeito à dignidade da pessoa
humana que os valores básicos do ser humano são fundamentados, protegendo não
apenas o cidadão contra ofensas, mas também afirmando o pleno desenvolvimento
de todos os seres humanos (ALCALÁ, 2005).
Mas o que vem a ser a garantia de uma existência digna? Junkes (2005,
p. 49) aponta que essa existência digna “[...] implica que cada pessoa,
indistintamente, de acordo com as exigências peculiares de sua natureza física,
espiritual e política, deve poder dispor daqueles meios materiais necessários para
viver de uma maneira confortável”.
Assim, a dignidade da pessoa é elemento da natureza do ser humano, um
valor jurídico supremo, que corresponde a todos por igual, respeitando as diferenças
internas de cada pessoa, além das diferentes circunstâncias nas quais a pessoa
poderá se inserir.
Como já afirmado acima, a ordem econômica deve assegurar a todos os
cidadãos à existência digna. No Brasil, as bases constitucionais do atual sistema
econômico brasileiro encontram-se dispostas no Título VII - Da Ordem Econômica e
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Financeira, nos artigos 170 a 192 da CF, especificamente no artigo 1703, onde estão
elencados os princípios balizadores da atividade econômica, objetivando, assim, a
proteção da dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano e a
livre iniciativa, como forma de atender/buscar a justiça social.
Como se pode observar, o desenvolvimento econômico é analisado como
um meio para atingir o objetivo pretendido, qual seja, o bem-estar da sociedade,
conforme as determinações previstas pela justiça social, por meio da redução das
desigualdades nas esferas econômicas, sociais, culturais e ambientais.
Para a compreensão da importância da ordem econômica na garantia do
bem-estar social faz-se necessário estabelecer uma análise dos aspectos inerentes
à ordem econômica e a aplicabilidade das normas relacionadas ao tema. É o que
será apresentado neste momento.
A expressão “ordem econômica” é apontada por Grau (2004, p. 60), como
sendo um “[...] termo de conceito de fato, para conotar o modo de ser empírico de
determinada economia concreta, apresenta essa mesma economia, realidade do
mundo do ser, como suficientemente normatizada”.
Diante disso, a ordem econômica é vista atualmente como sendo um
sistema de princípios e regras jurídicas que representa o capitalismo atual, tendo
como fundamento a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa privada.
Como se pode analisar, segundo os ditames do artigo 170 da Constituição Federal,
o bem-estar social somente será plenamente alcançado se houver uma atuação
forte na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa.
Contudo, além das normas previstas na Constituição Federal, diversos
princípios devem ser considerados no momento de assegurar o direito à ordem
econômica, dentre eles destacam-se, tendo em vista o tema da presente
dissertação, os seguintes princípios: propriedade privada; função social da
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Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III
- função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa
do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental
dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das
desigualdades regionais e sociais;
VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
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propriedade; defesa do meio ambiente; redução das desigualdades regionais/sociais
e a busca do pleno emprego.
Assim, os fundamentos estabelecidos pelo artigo 170 da Constituição
Federal, de acordo com os princípios definidos acima devem ser aplicados em
conjunto com os fundamentos do artigo 225 também da Constituição Federal, que
assegura a defesa do meio ambiente, tendo o “efeito de condicionar a atividade
produtiva ao respeito do meio ambiente, e possibilitar ao Poder Público interferir
drasticamente, se necessário, para que a exploração econômica preserve a
ecologia” (SILVA, 2009, p. 714).
A Ordem Econômica está orientada para solucionar os problemas não só
econômicos e ambientais, mas também sociais, com fins a garantir a redução das
desigualdades regionais/sociais, o pleno emprego e a função social da propriedade,
todos estes intimamente ligados a questão do problema de déficit habitacional no
país, temática deste trabalho.
Afinal de contas, deve-se respeitar tanto as normas como os princípios
contidos na Constituição, mesmo porque, “o princípio constitui o centro de um
sistema, tem importância fundamental e básica para que as demais normas do
sistema, neste caso o jurídico, possam fazer sentido dentro da lógica normativa de
determinado sistema” (WANDSCHEER, 2008, p. 58). Portanto, a ordem econômica
deve contribuir com o desenvolvimento social, garantindo, assim, condições de vida
digna a toda a sociedade.

2.5 DO DIREITO FUNDAMENTAL

DO

MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO

(SUSTENTABILIDADE)

No Brasil e em muitos outros países, durante um longo período de tempo,
acreditava-se que o meio ambiente era uma fonte inesgotável e que os recursos
naturais fossem infinitos. Neste cenário, o crescimento econômico e o processo de
industrialização predatória trouxeram resultados desastrosos para o planeta, que
levou ao desenvolvimento da sociedade urbana e industrial de forma desordenada,
sem planejamento, à custa de níveis crescentes de poluição e degradação
ambiental.
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Essa percepção manteve-se até que os problemas relacionados à
degradação do meio ambiente, contaminação do ar, da água e do solo (com efeitos
diretos sobre a saúde da população) se intensificaram. Foi na década de 70 que
houve o agravamento dos problemas ambientais, e, consequentemente, uma maior
conscientização desses problemas em todo o mundo.
A partir de então, percebeu-se a necessidade de transição do modelo de
desenvolvimento baseado na economia de uso predatório da natureza para um
modelo baseado no aproveitamento sustentado dos recursos naturais, com vistas ao
atendimento das necessidades do homem de forma compatível com a proteção do
meio ambiente (BRAGA et al. 2005).
Como resultado desta conscientização, o direito ao meio ambiente sadio
começou gradativamente a receber proteção em alguns documentos internacionais.
Assim, em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
Humano (CNUMAD), convocada pela Assembléia Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU) em Estocolmo, vislumbrou-se um dos marcos da emergência do
Direito Internacional do Meio Ambiente.
A Conferência de Estocolmo (nome popular dessa Conferência) foi a
primeira manifestação de caráter mundial para uma tentativa de relacionar o homem
ao meio ambiente em que vive, resultando em marcos diversos históricos, dos quais
se destacam: a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) e a Declaração das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano ou
Declaração de Estocolmo.
Nesta Declaração o direito fundamental à preservação do ambiente, foi
reconhecido mundialmente, onde em seu Princípio 1 reconhece, pela primeira vez,
de maneira explícita, o direito humano ao ambiente adequado:
Princípio 1: O homem tem o direito fundamental à liberdade, à
igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um
meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida
digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação de
proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e
futuras. A esse respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o
“apartheid”, a segregação racial, a discriminação, a opressão
colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira
permanecem
condenadas
e
devem
ser
eliminadas.
(CONFERÊNCIA, 1972)
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Em meados da década de 80, a Organização das Nações Unidas
constituiu a “Comissão Mundial do Desenvolvimento e Meio Ambiente (CMMAD)”,
conhecida como Comissão Brundtland, para realizar um estudo global visando à
conciliação entre crescimento e preservação do meio ambiente.
Os estudos realizados pela Comissão Brundtland, por aproximadamente
04 anos, resultaram na elaboração de um relatório, conhecido como Relatório
Brundtland ou Nosso Futuro Comum, apresentado ao mundo em 1987.
O

Relatório

aponta

a

incompatibilidade

entre

o

modelo

de

desenvolvimento adotado pelos países industrializados que utilizam os recursos
naturais desordenadamente sem considerar a capacidade de suporte dos
ecossistemas, e o desenvolvimento sustentável.
Cumpre destacar que neste Relatório definiu-se, pela primeira vez, o
conceito de desenvolvimento sustentável como sendo o desenvolvimento pautado
no atendimento das necessidades da presente geração sem o comprometimento da
possibilidade das gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades,
criando os três pilares da sustentabilidade: ambiental, social e econômico.
Porém, vale registrar as palavras do grande Ignacy Sachs (2007) que
relata a necessidade de incorporação de outros pilares no conceito de
sustentabilidade, ou “ecodesenvolvimento”, conforme as próprias palavras do autor.
Assim, para Sachs (2007) devem estar presentes as cinco dimensões deste
conceito,

quais

sejam:

sustentabilidade

social;

sustentabilidade

econômica;

sustentabilidade ecológica; sustentabilidade espacial e, por fim, a sustentabilidade
cultural.
Como se pode observar, Ignacy Sachs aponta a necessidade de cinco
dimensões para a configuração do desenvolvimento sustentável, colocando além da
proteção ao meio ambiente (sustentabilidade ecológica), equidade na distribuição de
renda (sustentabilidade social) e eficiência econômica (sustentabilidade econômica),
também

a

necessidade

de

melhor

distribuição

territorial

das

populações

(sustentabilidade espacial) e continuidade cultural da sociedade (sustentabilidade
cultural).
Passados vinte anos da Conferência de Estocolmo e cinco anos após a
divulgação do Relatório Brundtland, foi realizada no Rio de Janeiro/Brasil, em 1992,
a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(CNUMAD), também conhecida como Rio 92. Os compromissos específicos
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adotados pela Conferência Rio-92 incluem duas convenções, uma sobre Mudança
do Clima e outra sobre Biodiversidade, além de um plano de ação que se chamou
Agenda 21, criado para viabilizar a adoção do desenvolvimento sustentável em
todos os países.
No tocante à legislação brasileira, a Constituição Federal de 1988 foi um
marco na defesa do meio ambiente, ao trazer um capítulo inteiro dedicado à
proteção ambiental. O tema é abordado em diversos títulos e capítulos. O Título VIII
(Da Ordem Social), em seu Capítulo VI, no artigo 225, caput, diz que “todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Este capítulo incorpora várias disposições da Lei n.º 6.938 de 31 de
agosto de 1981, também considerada como marco na área ambiental por ser a
primeira lei federal a abordar o meio ambiente como um todo, abrangendo os
diversos aspectos envolvidos e as várias formas de degradação ambiental, e não
somente a poluição causada pelas atividades industriais ou o uso de recursos
naturais.
Importa ressaltar que a Constituição de 1988 foi a primeira a tratar
deliberadamente da questão ambiental, trazendo mecanismos para sua proteção e
controle. Antes de sua promulgação, o tema foi abordado somente de forma indireta,
mencionado em normas hierarquicamente inferiores.
Deste modo, o meio ambiente passou a ser um bem tutelado
juridicamente. Com isso, o direito a um meio ambiente sadio passou à categoria
direito fundamental propriamente dito, ao ser contemplado na Carta Magna em seu
artigo 225.
Contudo, deve-se considerar que o objetivo de tutela jurídica prevista no
artigo 225 não é tanto em relação à proteção do meio ambiente em seus elementos
constitutivos. O que a Constituição Federal visa é a proteção da qualidade do meio
ambiente, em função da qualidade de vida.
Para Silva (2009, p. 837) o artigo 225 da Constituição Federal tutela dois
objetos: “um imediato - que é a qualidade do meio ambiente - e outro mediato que é a saúde, o bem-estar e a segurança da população, que se vêm sintetizando
na expressão qualidade de vida” (Grifo). Assim, o objeto do direito de todos é um
meio ambiente qualificado e não qualquer meio ambiente.

34

Ressalta-se que, “pela via da norma constitucional, o meio ambiente é
alçado ao ponto máximo do ordenamento, privilégio que outros valores sociais
relevantes só depois de décadas, ou mesmo séculos, lograram conquistar”
(BENJAMIN, 2008, p, 73).
Nestes termos, é direito de todos os cidadãos a qualidade ao equilíbrio
ecológico do meio ambiente, sendo essa qualidade convertida em um bem jurídico
tutelado pela Constituição Federal, sendo assim, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida. Fato é que a questão ambiental permeia o texto
constitucional, sendo considerada um direito fundamental, o qual deve ser priorizado
para a garantia da melhor qualidade de vida.
Em 2002, o Segundo Programa Nacional de Direito Humanos – PNDH II,
implantado no mês de maio de 2002, veio também incorporar ações específicas no
campo da garantia do direito ao meio ambiente saudável e implementar as
determinações trazidas pelo artigo 225 da Constituição Federal, apresentando 12
(doze) pontos com fins de garantir o direto a um Meio Ambiente Saudável, sendo
que nestes pontos está determinado que o direito a um meio ambiente saudável
constitui um direito humano, além de priorizar o fortalecimento dos órgãos de
fiscalização ambiental, da educação ambiental em todos os níveis de ensino, e
assegurar a preservação do patrimônio natural, da proteção de espécies
ameaçadas, da biodiversidade e da promoção do desenvolvimento sustentável,
entre outros.
Já o Terceiro Programa Nacional de Direito Humanos – PNDH III
apresenta as estratégias relativas ao tema Desenvolvimento e Direitos Humanos
centrada na inclusão social e na garantia do exercício amplo da cidadania,
garantindo espaços consistentes às estratégias de desenvolvimento local e
territorial, agricultura familiar, pequenos empreendimentos, cooperativismo e
economia solidária. Em relação ao meio ambiente e às cidades sustentáveis, este
programa prioriza o fomento de pesquisas de tecnológicas socialmente inclusivas
constituindo pilares para um modelo de crescimento sustentável capaz de assegurar
os direitos fundamentais das gerações presentes e futuras (BRASIL, 2010).
Como se pode observar, o direito fundamental do meio ambiente
ecologicamente equilibrado exprime uma norma de aplicação imediata e, de forma
concreta, traz diversos benefícios diretos e indiretos a qualidade de vida e ao bemestar da população em que se insere (BENJAMIN, 2008).
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Assim, para muitos autores “a promoção de meios de vida sustentáveis
deve se tornar parte da linha mestra da estratégia de desenvolvimento e não pode
ter sucesso sem a participação dos grupos e das comunidades” (SACHS, 2007, p.
184).
Contudo, existe atualmente outro discurso que deve ser considerado,
trata-se da impossibilidade de haver desenvolvimento (baseado no conceito de
crescimento) sustentável. Essa teoria aponta que “o termo crescimento sustentável
quando aplicado à economia é um mau oximoro – contraditório como prosa e não
evocativo como poesia” (DALY, 2004, p. 197).
Antes de analisarem-se os pontos tradicionalmente apontados acerca da
possibilidade ou não de Desenvolvimento/Crescimento Sustentável, os conceitos
basilares desse questionamento devem ser apresentados em sua amplitude para
que não haja qualquer dúvida acerca do direcionamento e da mensuração das
diferenças entre desenvolvimento e crescimento, além de apresentar o conceito de
sustentabilidade.
A distinção principal entre crescimento e desenvolvimento é que o
primeiro equivale ao aumento de “geração de bens e serviços sem alterações
estruturais no processo econômico e, portanto, sem a criação de condições que o
tornem sustentável no tempo” (NUSDEO, 2009, p. 147), enquanto que, o segundo
representa a expansão de potencias existentes, ou seja, a qualificação do processo
já realizado, otimizando o sistema e assegurando sua continuidade durante muito
tempo.
Conforme entendimento de Herman E. Daly (2004, p. 197) em seu texto
“Crescimento Sustentável? Não, Obrigado” trata-se de ato impossível a capacidade
de crescimento sustentável, afinal de contas, “é impossível sair da pobreza e da
degradação ambiental através do crescimento econômico mundial”. O mesmo autor
reforça seu entendimento alegando que o desenvolvimento somente será
sustentável se ocorrer sem crescimento, por meio da melhoria qualitativa de uma
base econômica estacionária.
Outros autores também corroboram o mesmo entendimento, ressaltando
ainda que, “a sustentabilidade qualitativa não é um compartimento estanque ou um
departamento próprio e confinado do planejamento econômico”. (NUSDEO, 2009, p.
151), existindo apenas em função de novos conceitos e novos valores,
desvinculando, portanto, da autossustentabilidade estritamente econômica (que
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possui visão puramente quantitativa) do crescimento extensivo existente durante
anos pela exploração predatória dos recursos naturais, que “espalhava os
acréscimos populacionais por novas áreas demográficas, enquanto o produto
aumentava no mesmo compasso”. (VEIGA, 2009, p. 152)
Assim, claro está que o crescimento não pode ser rotulado apenas como
uma possibilidade de existência na forma dita sustentável ou “verde”. O crescimento
deve dar lugar ao desenvolvimento, a final de contas, este último possibilita a
adaptação do meio, o aperfeiçoamento de técnicas e procedimentos e não o
aumento da capacidade de produção de forma quantitativa.
Contudo, para que a sustentabilidade qualitativa seja passível de
existência, faz-se necessário ter maior capacidade de investimentos na questão
ambiental pelos órgãos públicos e pelas empresas. Tal fato vem ocorrendo nos
últimos anos, até porque, “os empresários, pressionados pela sociedade e mercado,
veem-se obrigados a participar do grupo daqueles empenhados na preservação do
meio ambiente, assumindo compromissos com o futuro do planeta: produzir sem
agredir o meio ambiente” (GUESSER; BEUREN, 1998, p. 26).
Na

contramão

de

todos

esses

entendimentos

surgem

diversos

argumentos que apontam que para a existência do crescimento no Brasil, este deve
mudar sua legislação ambiental, contudo, “em vez de exigir recuo da legislação
ambiental, o crescimento moderno se apoia na capacidade de inovação da
sociedade, que resulta da forte interação entre ciência e a tecnologia (C&T)”
(VEIGA, 2009, p. 151).
Afinal, os aspectos externos à questão econômica representam de forma
expressiva um custo ambiental para o planeta, o qual deve ser internalizado no
custo real da empresa para o controle ambiental dos mesmos.

Dessa forma, cada vez mais, as empresas voltam-se para a
necessidade de internalização dos custos ambientais com a
respectiva identificação dos mesmos. (...)
Para tanto, torna-se indispensável a implementação de um sistema
de custos ambientais, a fim de que a empresa possa identificar,
mensurar e registrar esses custos. Porém, a implementação de um
sistema de custos ambientais exige a introdução de uma filosófica de
controle ambiental, planos estratégicos e avaliações de impactos no
meio ambiente. (GUESSER; BEUREN, 1998, p. 28).
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Assim, o desenvolvimento sustentável somente será possível se houver
um crescimento estacionário da economia com relação à quantidade de percentual a
ser alcançado. Contudo, o crescimento zero não representa a falta de crescimento,
pois neste caso o crescimento ser realizado de forma qualitativa, com mudanças no
processo que visem o equilíbrio ambiental e social que passam a se constituir como
novos e imperiosos interesses difusos.
Diante do exposto até o presente momento, surge um grande conflito que
deve ser analisado, trata-se da colisão entre os três direitos fundamentais, de
moradia, da ordem econômica e financeira e do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, os quais devem ser resguardados em sua amplitude tendo em vista as
determinações ditadas pela Constituição Federal.

2.6 DA COLISÃO ENTRE

OS

DIREITOS FUNDAMENTAIS

DE

MORADIA, ORDEM ECONÔMICA

E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO.

Como já demonstrado ao longo do trabalho, a disseminação de Políticas
Públicas por meio de Programas Governamentais de auxílio à habitação faz surgir
conflitos entre os direitos fundamentais de moradia, à ordem econômica e financeira
e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Surge, então, a seguinte dúvida:
realmente é possível conciliar crescimento econômico, bem-estar social e meio
ambiente?
Tal fato tem suas definições ainda mais acaloradas quando se observa a
crise atual econômica e ecológica vivida pelos países “ditos” do primeiro mundo,
principalmente aqueles pertencentes à União Europeia, a qual pode refletir em uma
crise planetária, tendo em vista a influência destes países no restante do mundo.
Gilberto Dupas aponta que os modos desregrados da produção e de
consumo atual, em virtude do crescimento demográfico e do estilo de vida ocidental
estão “a ponto de subverter as condições de habitabilidade do planeta e impor uma
recessão à atividade econômica, de enfraquecer as atividades produtivas, de
agravar dramas sociais e de fragilizar a espécie humana [...]” (DUPAS, 2008, p. 76).
Diante destes fatos, existindo violação das normas de proteção ambiental,
todos sofrem uma redução do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
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e à sadia qualidade de vida (PEREIRA, 2010). Ou seja, se por um lado, a uma
parcela da população, atendida pelo referido Programa Habitacional do Governo
Federal é assegurado o direito à moradia e a proteção à ordem econômica, por
outro, a população como um todo tem o direito ao meio ambiente sadio.
Neste sentido, os impactos causados por programas governamentais
podem prejudicar a efetividade da proteção à ordem econômica, bem como ao
ambiente ecologicamente equilibrado e também do direito à moradia, visto que a
implementação deste último não ocorreu em consonância com a equiprimordialidade
entre os direitos fundamentais.
Desta forma, como um direito não prevalece sobre o outro, uma vez que
não existe direito fundamental mais fundamental do que o outro, como deixar o
direito a moradia para preservar o meio ambiente, ou como degradar o meio
ambiente para garantir moradia, ou ainda, prejudicar o direito de moradia e o meio
ambiente em prol da ordem econômica?
Frente ao presente conflito não há como concluir entendimento de qual
direito fundamental deve ser atendimento prioritariamente, pois todos constituem
direitos essenciais devidamente assegurados pela Constituição Federal brasileira.
Ao mesmo tempo em que deve ser efetivado o direito de acesso à
moradia ao cidadão, é necessário ser respeitado o direito da
coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
principalmente porque é dever de todos preservá-lo para as
presentes e futuras gerações. Tratam-se de direitos fundamentais
intimamente interligados, considerando que na ausência de qualquer
deles é impossível fazer valer o princípio basilar da dignidade da
pessoa humana (ANDREOLA; CENCI, 2011, p. 6).

Neste diapasão, torna-se impossível suprimir qualquer destes direitos
fundamentais, sendo necessária a atuação em prol de uma governança sustentável,
onde o poder público possa exercer uma política urbana eficaz e adequada,
realizada por meio da integração entre a cidadania e a valorização ambiental. Assim,
é preciso que os agentes públicos e privados busquem uma solução mais razoável
que contemple, em sinergia, todos os direitos fundamentais envolvidos.
Portanto, o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como
direito fundamental da pessoa humana, deve ser observado na implementação do
direito social à moradia digna, uma vez que, essa moradia deve ser pautada em um
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ambiente sadio/equilibrado, com valorização do trabalho humano e na livre iniciativa
do direito à ordem econômica, garantindo, assim, a qualidade de vida.
Assim, a proteção ambiental passa a ser um interesse de grande
relevância ao ordenamento jurídico, deixando de ser apenas tema de ambientalistas
extremistas sem observância jurídica séria (BENJAMIN, 2008).
O direito fundamental à moradia, introduzido pela Emenda Constitucional
n.º 26/2000, presente no artigo 6º da Constituição Federal Brasileira de 1988,
passou nos últimos anos a ser amplamente disseminado por meio de políticas
públicas pelos governos Federal, Estadual e Municipal, porém, a maior ação para
efetivação deste direito fundamental já realizada até o presente momento foi do
Governo Federal por meio do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
Ademais, o direito à ordem econômica com valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa também deve ser analisado no momento da introdução de políticas
públicas voltadas para a regularização do déficit habitacional no país.
Contudo, referidos direitos fundamentais devem ser observados de forma
a garantir também a efetividade do direito fundamental do meio ambiente
ecologicamente equilibrado (Artigo 225 da Constituição Federal), onde a proteção e
o controle de ações que atingem de forma direta tal direito devem ser prevenidas ou
remediadas.
Afinal de contas, a supressão de qualquer destes direitos fundamentais é
fato inaceitável tendo em vista o princípio da dignidade da pessoa, sendo necessária
a atuação do poder público e dos agentes privados em prol de uma governança
sustentável, com integração entre a cidadania e a valorização ambiental do meio
ambiente.
As políticas públicas não podem negligenciar o atendimento do direito
fundamental de preservação ao meio ambiente e à utilização dos recursos naturais
de forma sustentável, pois são intimamente interligados, sendo que, na ausência de
qualquer deles é impossível fazer valer o princípio basilar da dignidade da pessoa
humana.
Portanto, a disseminação de políticas públicas que viabilizem a melhoria
da qualidade de vida da população em relação aos aspectos sociais e econômicos
também deve ser pautada na manutenção do ecossistema, por ser ponto primordial
para a conquista de uma qualidade de vida ecologicamente correta.
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2.7 DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE COMO GARANTIDOR DO BEM-ESTAR SOCIAL

O caput do artigo 225 da Constituição Federal consagra o direito a um
meio ambiente saudável como direito fundamental, além de refletir a “compreensão
de natureza universal, que, por sua vez, decorre de um processo histórico no qual os
direitos humanos, em seu conjunto, foram sendo progressivamente conformados e
reconhecidos como marco de referência essencial da civilização” (DALLARI, 2009,
p. 194).
Valer registrar que, o acesso de todos, de forma isonômica, inter e
intrageracional, aos recursos naturais no gozo da qualidade de vida (bem-estar
individual e coletivo) se concretiza na democracia ambiental (D’ISEP, 2009b).
A incorporação do direito a um meio ambiente saudável e do direito ao
desenvolvimento (percepção de desenvolvimento sustentável) ao rol de direitos
fundamentais do ser humano, deixando de lado o posicionamento apenas dos
aspectos econômicos e ecológicos, tende a valorizar-se “como critério de aferição e
controle social relativamente à validade das políticas públicas adotadas pelos
governos nacionais e locais e mesmo internacionalmente com vistas melhoria e na
preservação das condições de vida da população” (DALLARI, 2009, p. 214).
Destaca-se que, o direito ao desenvolvimento constitui uma visão
antropocêntrica introduzida pelo Direito Constitucional Ambiental, assim, “o
antropocentrismo, além de necessário ao equilíbrio das complexas necessidades da
vida humana, neutraliza o caráter desumano das demais posições que, de forma
antagônica, trabalham contra o bem-estar do homem” (D’ISEP, 2009a, p. 102).
Com fins a complementar o sentido dado pelas teorias econômicas
preocupadas com o bem-estar social, surgem os preceitos normativos do direito
ambiental que visam garantir a qualidade de vida, a qual se encontra sustentada por
normas de ordem econômica, que tem por fim assegurar a todos existência digna
(DERANI, 2009), conforme ditames da justiça social apresentados no artigo 170 da
Constituição Federal.
A qualidade de vida, muitas vezes referida por sua expressão sinônima
“bem-estar”, concebida tanto no direito econômico, como no direito ambiental deve
ser coincidente, contudo, não pode ser entendida como apenas o conjunto de bens e
comodidades materiais, nem apenas no ideal de ecologismo dos pobres, onde há
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uma expressão de reação e indiscriminado desprezo a toda elaboração técnica e
industrial, a qualidade de vida deve apresentar dois aspectos concomitantes: o nível
de vida material e do bem-estar físico e espiritual, pois uma sadia qualidade vida
abrange esta globalidade (DERANI, 2009).
Contudo, diante das deficiências encontradas na satisfação e garantia do
bem-estar social, tendo em vista as inúmeras intervenções destrutivas realizadas
pelo homem no meio ambiente, faz-se necessário atuar de forma rápida na proteção
do meio ambiente, pois este é visto como bem garantidor do bem-estar social.
Nesse entendimento, vale transcrever os pensamentos de Plauto Faraco
de Azevedo que em seu livro “Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida”
reflete com alto potencial critico e filosófico a destruição do meio ambiente e por
consequência da vida humana. Veja:

Neste contexto, em que se constata a anemia da política, dominam o
constrangimento econômico e o pensamento unidimensional e servil
ao status quo, tudo desaguando, de modo dramático, no meio
ambiente. É então, que o pensamento parcela, cindido, revela sua
impotência e suas funestas consequências. É a natureza, em suas
múltiplas formas e ecossistemas, que desvelo o point de non retour
de uma civilização tal sofisticada tecnologicamente quanto suicida.
(AZEVEDO, 2008, p. 14)

Esse também é o entendimento da Avaliação Ecossistêmica do Milênio
elaborada pela Junta Coordenadora da Avaliação Ecossistêmica do Milênio, que
avaliou as consequências que as mudanças nos ecossistemas trazem para o bemestar humano, ao afirmar que, ao “proteger e melhorar nosso bem-estar futuro
requer um uso mais sábio e menos destrutivo de nosso capital natural. Isto, por sua
vez, envolve drásticas mudanças no modo em que tomamos e implantamos
decisões” (ONU, 2011).
Contrapondo a referido pensamento surge na segunda metade dos anos
80 o socioambientalismo, o qual é fruto de articulações políticas entre os
movimentos sociais e o movimento ambientalismo, resultado da “consolidação
democrática no país passou a dar à sociedade civil um amplo espaço de
mobilização e articulação que resultou em alianças políticas estratégicas entre os
movimentos social e ambientalista” (SANTILLI; SANTILLI, 2009, p. 217-218).
Frente a todas as questões e ponderações levantadas ao longo deste
texto, desconsiderar a proteção ambiental como elemento garantidor do bem-estar
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social é considerar que a humanidade pode viver sem os recursos naturais, fato este
inverídico. Portanto, trata-se de uma questão de sobrevivência a atuação de todos,
sociedade e Estado, na manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado
que possa proporcionar maior qualidade de vida aos seres humanos.
Mas como solucionar os problemas ambientais que cada vez ganham
maior amplitude no contexto humano? Como proteger o meio ambiente garantindo,
assim, o bem-estar social? As respostas a estas perguntas ainda são vistas como
incógnitas pelos governos e por toda a sociedade civil, contudo, diversas direções
são apontadas por pesquisadores e doutrinadores.
Alguns apontam que o desenvolvimento sustentável seria o melhor
caminho, pois é por meio de uma inovação tecnológica que se alcançará a solução
da crise ambiental. A ONU é uma das instituições que encampam esse modelo de
sustentabilidade, apontando que deve ser economicamente viável, socialmente justo
e ambientalmente correto.

Quando se prioriza o crescimento econômico, vemos o
fortalecimento da perspectiva de procurar inovações tecnocientíficas
para servir a interesses políticos e soluções tecnocientíficas para
problemas; não apenas para a geração de inovações médicas,
energéticas, agrícolas e de comunicações, por exemplo, mas
também para resolver a atual crise Meio ambiente e crescimento
econômico ambiental. Essa perspectiva fundamenta a atitude de que
“não há alternativas” à tecnociência e do que é permitido dentro da
trajetória do capital e do mercado; e que se a implementação de
inovações tecnocientíficas causa problemas ambientais inovações
tecnocientíficas posteriores fornecerão a solução para os problemas podemos então aspirar ao “crescimento sustentável” (LACEY, 2008,
p, 121).

Contudo, existem aqueles que apontam que o perfil do desenvolvimento
sustentável não elimina o paradoxo existente entre a vontade política e a
necessidade de evitar a exaustão dos recursos naturais, além do mais, apontam que
as ditas “soluções tecnocientíficas” podem ser implementadas sem afetar as causas
do problema, o que perderia o seu intuito inicial (MAY, 2008, p. 261).
Como se pode observar, o grande impasse existente está na análise
causal de como o problema surgiu, assim, nasce à necessidade de atuação para a
solução desse impasse, que é visto como um dos grandes desafios da atualidade,
qual seja, criar “condições para garantir qualidade de vida às presentes e futuras
gerações, não interferindo negativamente no meio ambiente e, principalmente,
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agindo preventivamente para evitar a continuidade do nível atual de degradação
ambiental [...]” (ANDREOLA; CENCI, 2011, p. 4).
Portanto, a melhor saída é apresentar uma análise real do problema,
verificando todos os impactos que podem gerar consequências, positivas e
negativas, para o mesmo e assim, somente após todo esse estudo adotar medidas
por meio das políticas públicas, tornando-as mais eficazes e eficientes.
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CAPÍTULO 03: JUSTIFICATIVAS

A problemática que circunda esta dissertação está na análise, por meio
de caso concreto, de quais impactos os programas governamentais podem causar
ao meio ambiente local quando se adotam políticas públicas sem uma análise real
do problema.
O pano de fundo para apuração desses dados é a determinação dos
impactos, negativos e positivos, gerados pelo Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) no município de Patos de Minas/MG, assumido aqui como estudo de
caso.
Contudo, para que se consiga chegar à definição desses impactos é
plenamente justificada a apresentação dos aspectos inerentes à conceituação dos
programas

governamentais

como

forma

de

políticas

públicas,

além

da

caracterização do município que é a base do estudo de caso desta dissertação.

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Políticas públicas são ações que, através de leis e normas abrangentes,
estabelecem um conjunto de regras, programas, ações, benefícios e recursos
voltados à promoção do bem-estar social e dos direitos do cidadão. Em seu livro
Direito Administrativo e Políticas Públicas, Bucci (2006, p. 241) aponta que: “(...) são
programas de ação governamental visando a coordenar os meios à disposição do
Estado e as atividades privadas, para a reailização de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados”.
Cristiane Derani (2006, p. 131) também traz o conceito de políticas
públicas:

A política pública é um fenômeno oriundo de um determinado estágio
de desenvolvimento da sociedade. É fruto de um Estado complexo
que passa a exercer uma interferência direta na construção e
reorientação dos comportamentos sociais. O Estado passa para além
do seu papel de polícia e ganha uma dinâmica participativa na vida
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social, moldando o próprio quadro social por uma participação
distinguida pelo poder de impor e pela coerção.

Nesta feita, as políticas públicas devem ser estruturadas mediante
deliberações democráticas, com atuação de toda a sociedade, dando voz de
participação tanto aos grupos com maioria de componentes como aos grupos
minoritários, afinal de contas, as políticas públicas têm como fundamento “a
necessidade de concretização de direitos por meio de prestações positivas do
Estado, sendo o desenvolvimento nacional a principal política pública, conformando
e harmonizando todas as demais” (BERCOVICI, 2006, p. 144).
Vale ressaltar que um único plano ou programa não pode ser considerado
uma política pública, “sendo preciso o conjunto articulado de programas operando
para a realização de um objetivo, como partes de um todo” (MASSA-ARZABE, 2006,
p. 62).
Outro fato que deve ser considerado é que nem toda decisão política, ou
seja, a escolha de uma alternativa a seguir, chega a ser uma política pública, que é
a concretização de várias decisões políticas.
Ademais, as políticas públicas devem ser vistas como um “processo ou
conjunto de processos que culmina na escolha racional e coletiva de prioridades,
para a definição dos interesses públicos reconhecidos pelo direito.” (BUCCI, 2006, p.
264).
As políticas públicas possuem diversas fases (ou ciclo), sendo elas: a
formação da agenda, a formulação e implementação das ações, o monitoramento e,
por fim, a avaliação dessas políticas. Portanto, políticas públicas representam a
exposição de motivos, fundamentos e objetivos que visam orientar os programas de
governo na resolução de problemas sociais, ou seja, trata-se da aproximação da
sociedade à Administração Pública.
As partes envolvidas no processo de formulação das políticas públicas
são chamadas de atores, são eles que estabelecem os projetos a serem
desenvolvidos e neles, as necessidades e obrigações das partes que podem ser
tanto públicas como privadas. Os atores públicos são todas entidades públicas
envolvidas na produção das políticas públicas, já os atores privados são os entes
privados (empresários e trabalhadores) que proporcionam a formulação das políticas
públicas. Derani (2006, p. 140) aponta que: “daí o sentido de “política” (como
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qualificativo desta espécie de norma constitucional) referir-se à ação pública de
sujeitos, públicos e privados, que têm em comum o fato de construírem a
coexistência na polis” (Grifo).
Os atores privados podem atuar através de audiências públicas, abaixoassinados, mobilizações sociais ou iniciativas judiciais para elaboração das políticas
públicas. Contudo, mesmo as pessoas de direito privado, físicas ou jurídicas,
possuindo capacidade de formular as políticas públicas, o Estado ainda é
considerado “o principal formulador das políticas de desenvolvimento, ao introduzir a
dimensão política no cálculo econômico, em busca da constituição de um sistema
econômico nacional” (BERCOVICI, 2006, p. 143).
Diante disso, a participação de toda a sociedade na formulação, decisão e
execução das políticas públicas, através de audiências e consultas públicas, é
fundamental para a estruturação de políticas públicas mais coesas e eficazes, pois,
o “sucesso desta supõe que todas as categorias da população e de todas as forças
sociais, conscientes de suas responsabilidades, contribuam para a proteção e a
melhoria do ambiente, que, afinal, é bem e direito de todos” (MILARÉ, 2009, p. 833).
A necessidade de participação da sociedade na tomada de decisões
públicas, e consequentemente, na formulação de Políticas Públicas, é justificada
pela Teoria da Ação Comunicativa de Habermas (1929), filósofo e sociólogo alemão
contemporâneo, que aponta no sentido de que os cidadãos não têm outra opção
senão atribuir-se para as decisões públicas enquanto participantes nos discursos
jurídicos. Vejamos ensinamentos a esse respeito:

Portanto, para a teoria da ação comunicativa, a política surge como
um sistema social no qual os agentes buscam estrategicamente
exercer influência ou poder reciprocamente e que contribui
juntamente com a economia e o direito para colonizar o mundo da
vida e encolher o espaço para a racionalidade comunicativa. (...)
Por outro lado, os cidadãos, na sociedade civil, podem formar a
opinião e a vontade por meio dos discursos práticos e das
negociações sob condições equitativas, porém, não podem
organizar-se para deliberar, o que torna necessário introduzir o
princípio parlamentar, que possibilita instituir corpos legislativos
encarregados de tomar decisões. (DURÃO, 2009, p. 123/130)

Mas qual a diferença existente entre políticas públicas, planos e
programas governamentais? Farah (2004, p. 47) aponta que Políticas Públicas são
entendidas “como um curso de ação do Estado, orientado por determinados
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objetivos, refletindo ou traduzindo um jogo de interesses. Um programa
governamental, por sua vez, consiste em uma ação de menor abrangência em que
se desdobra uma política pública”. Já o plano é definido como a expressão da
política geral do Estado, ou seja, o “ato de direção política, pois determina a vontade
estatal por meio de um conjunto de medidas coordenadas, não podendo limitar-se à
mera enumeração de reivindicações” (BERCOVICI, 2006, p. 145).
Contudo, no Brasil, tais instrumentos, apesar de serem utilizados, não
possuem o desenvolvimento continuado para o estabelecimento de ações
governamentais eficientes. É o que expõem Gilberto Bercovici (2006, p.148) ao
afirmar que o “Estado brasileiro não está, e nunca esteve, apesar das inúmeras
tentativas, organizado para formular e executar uma política de desenvolvimento
continuada. Surgem planos, mas não há planejamento”.
Constata-se então que, o Brasil adota atualmente um grande número de
programas governamentais, os quais possuem atuação restrita e com pouca
possibilidade de perpetuação, no tempo, fator que prejudica e muito a melhoria da
qualidade de vida almejada por toda a sociedade.
Em se tratando de habitação, no Brasil desde os anos 60 existe uma
atuação forte no sentido de promover a chamada política habitacional, por meio de
pacotes habitacionais compostos por uma série de medidas, as quais foram
denominadas de programas governamentais de habitação, no qual o Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) é vinculado.
Contudo, alguns autores apontam que os pacotes habitacionais
promovidos pelo governo brasileiro desde então, não representam uma “política
habitacional”, mas sim uma “falácia”, pois tem sido alicerçados “sobre uma política
de ampliação do acesso ao crédito associada a distintas formas de desoneração da
indústria da construção, sem conexão com qualquer estratégia urbanística ou
fundiária e confundindo política habitacional com política de geração de empregos”
(ROLNIK; NAKANO, 2008, p. 2).
Trata-se de uma crítica severa às medidas adotas pelo governo que
estimulam a produção habitacional para manutenção do crescimento dos setores
imobiliários e da construção civil, que acabam por estimular a indústria e gerando
empregos, contudo, sem enfrentar a questão da precariedade da moradia da maior
parte da população.
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Outros autores, como Santos (1999), apontam que, o lado social da
política habitacional não pode retirar de cogitação a importância da atuação no
segmento de mercado do setor habitacional, o qual responde por grande parcela das
atividades econômicas e do número de empregos gerados na economia.
Assim, será que os programas habitacionais não atuam no problema de
forma real? Volta-se então a análise inicial deste trabalho, qual seja a implantação
de programas governamentais sem realização de uma análise real do problema,
afinal de contas, a implantação de um programa governamental não pode observar
apenas os pontos positivos para a sociedade após a sua implantação, devem ser
considerados também os impactos negativos (os custos) daquela atuação no
ambiente em que será implantado.

3.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG

O município de Patos de Minas/MG, situado na região centro oeste do
Estado de Minas Gerais, a cerca de 450 km da capital Belo Horizonte, ocupa uma
área de 3.189,00 quilômetros quadrados no Estado (OLIVEIRA MELLO, 2008). Sua
localização está demonstrada na figura 1 abaixo, veja:

Figura 1: Localização de Patos de Minas (Minas Gerais).
Fonte: WIKIPEDIA, s.d.
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A população total do município é de 138.836 habitantes, sendo que deste
total, 127.864 vivem nas áreas urbanas. Esta população total representa
0,708516512% da população do Estado de Minas Gerais, que conforme indicações
dos Primeiros resultados do Censo 2010 é de 19.595.309 habitantes (IBGE, 2010a)
e 0,072790876% da população total brasileira que, conforme dados apresentados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é de 190.732.694 de habitantes
(IBGE, 2010b).
O nome Patos de Minas é explicado pela seguinte versão: existia uma
enorme quantidade de patos na região, encontrados, principalmente na grande
lagoa, a três quilômetros da margem do rio Paranaíba, local que atraía os tropeiros,
que levavam suas tropas pelo interior de Minas Gerais, para repouso, em virtude da
caça abundante e variada (IBGE CIDADES, 2007).

Vocês já fecharam os olhos e imaginaram como seria este local que
tanto conhecem e que deu origem à sua cidade? Vocês podem
complementar em sua imaginação pelo que ainda tem condições de
visualizar. A lagoa dos Patos (que não mais existe), cujo leito era
contornado, tornando como pode de partida a antiga Cadeia, esquina
da Avenida Paracatu com a Praça Juquinha Caixeta, pelas seguintes
ruas: Teófilo Otoni, até a Rua Padre Caldeira; por essa até a Rua
Major Jerônimo; por essa até a Praça Champagnat; desce pela Rua
João da Rocha Filgueira até a Avenida Paracatu, caminhando ao
ponto inicial. Foi em torno dela que nasceu a cidade de Patos de
Minas (OLIVEIRA MELLO, 2008, p. 82).

Antes então denominado Arraial de Santo Antônio da Beira do Rio
Paranaíba, a região do município, em 17 de janeiro de 1832 foi elevada a Distrito
pela Câmara Municipal de Paracatu, com o nome de Santo Antônio dos Patos da
Beira do Rio Paranaíba. Contudo, com a criação em 1842 do Município de
Patrocínio, o Distrito recém-criado passou a integrar o novo município. Sendo que,
em 1850, em virtude do grande desenvolvimento da região e com a criação da
Paróquia de Santo Antônio dos Patos, o Distrito passou a contar com um
representante na Câmara dos Vereadores de Patrocínio, o que fez com que em
1856, os próprios habitantes fizessem um abaixo assinado-dirigido ao Governo de
Minas, pedindo sua emancipação (OLIVEIRA MELLO, 2008).
Contudo, somente em 30 de outubro de 1866, em face da Lei Provincial
n.º 1291 que o Município foi criado, com a denominação de Santo Antônio dos
Patos. A Lei Estadual n.º 2, de 14 de setembro de 1891, confirmou a criação do
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Distrito que, por força da Lei Estadual n.º 23 em 24 de maio de 1892 recebeu o titulo
de cidade (IBGE CIDADES, 2007).
O município de Patos de Minas é considerado um dos mais importantes
municípios da mesorregião4 do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e é também o
mais importante município da Microrregião, que leva o seu nome, formada por 10
municípios: Arapuá, Carmo do Paranaíba, Guimarânia, Lagoa Formosa, Matutina,
Patos de Minas, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gotardo e Tiros
(OLIVEIRA MELLO, 2008).
O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil apresenta na figura abaixo
o percentual de pessoas que vivem em domicílios e terrenos próprios e quitados,
apresentando a evolução realizada em 10 (dez) anos na Microrregião de Patos de
Minas, veja:

Figura 2: Percentual de pessoas que vivem em domicílios e terrenos próprios e quitados,
2000 - Microrregião Patos de Minas (Minas Gerais).
Fonte: PNUDBRASIL, 2000
“As mesorregiões são definidas pelo processo social, pelo quadro natural e pela rede de
comunicação e de lugares. Em virtude dessas três dimensões, o espaço delimitada como
mesorregião passa a ter uma identidade regional. Essa identidade é uma realidade
constituída ao longo do tempo pela sociedade que aí se formou” (OLIVEIRA MELLO, 2008,
p, 45).
4
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Como se pode observar na análise da figura anterior, em 2000, o
município com o melhor valor era Carmo do Paranaíba (MG), com um valor máximo
de 76,80, e os municípios com os piores valores eram Rio Paranaíba (MG) e Patos
de Minas (MG), com um valor mínimo de 66,30.
A tabela abaixo também apresenta o percentual de pessoas que vivem
em domicílios e terrenos próprios e quitados na Microrregião de Patos de Minas,
demonstrando a evolução realizada em 10 (dez) anos, veja:
Tabela 1: Percentual de pessoas que vivem em domicílios e terrenos próprios e quitados Microrregião Patos de Minas (Minas Gerais)
1991
2000
Municípios
População
Municípios
População
66,00 a 68,00
1 (10,0%)
3.758 (1,9%)
2 (20,0%)
135.409 (58,3%)
68,00 a 70,00
6 (60,0%)
156.897 (78,6%)
3 (30,0%)
37.853 (16,3%)
70,00 a 72,00
2 (20,0%)
36.005 (18,0%)
3 (30,0%)
13.429 (5,8%)
72,00 a 74,00
1 (10,0%)
2.867 (1,4%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
74,00 ou maior 0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (20,0%)
45.753 (19,7%)
Total
10 (100,0%) 199.527 (100,0%)
10 (100,0%)
232.444 (100,0%)
Fonte: PNUDBRASIL, 2000

Como se pode observar na análise da tabela acima, em 1991, dos 10
municípios da microrregião, 1 (10,0%) tinha um valor entre 66,00 e 68,00; 6 (60,0%)
tinham um valor entre 68,00 e 70,00; 2 (20,0%) tinham um valor entre 70,00 e 72,00;
1 (10,0%) tinha um valor entre 72,00 e 74,00; e nenhum tinham um valor igual a
74,00 ou maior. Enquanto que, em 2000, dos 10 municípios da microrregião, 2
(20,0%) tinham um valor entre 66,00 e 68,00; 3 (30,0%) tinham um valor entre 68,00
e 70,00; 3 (30,0%) tinham um valor entre 70,00 e 72,00; nenhum tinham um valor
entre 72,00 e 74,00; e 2 (20,0%) tinham um valor igual a 74,00 ou maior.
Estes dados representam que ao mesmo tempo que houve um aumento
do número de municípios com alto índice de domicílios e terrenos próprios e
quitados, também houve um aumento do número de munícipios que reduziu a
porcentagem de domicílios com essa característica.
Em termos de população em 1991, 3.758 (1,9%) pessoas viviam em
municípios com percentual de pessoas vivendo em domicílios e terrenos próprios e
quitados entre 66,00 e 68,00; 156.897 (78,6%) entre 68,00 e 70,00; 36.005 (18,0%)
entre 70,00 e 72,00; 2.867 (1,4%) entre 72,00 e 74,00; e 0 (0,0%) igual a 74,00 ou
maior. Já em 2000, 135.409 (58,3%) pessoas viviam em municípios com um
percentual de pessoas vivendo em domicílios e terrenos próprios e quitados entre
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66,00 e 68,00; 37.853 (16,3%) entre 68,00 e 70,00; 13.429 (5,8%) entre 70,00 e
72,00; 0 (0,0%) entre 72,00 e 74,00; e 45.753 (19,7%) igual a 74,00 ou maior. O que
representa um aumento significativo total do número de pessoas vivendo em
domicílios e terrenos próprios e quitados, contudo, o déficit na região ainda
permanece alto.
Mais especificamente no Município de Patos de Minas/MG, dados do
IBGE CIDADES apontam que nos últimos 15 (quinze) anos houve um aumento
considerado na população do município. Veja tabela abaixo:
Tabela 2: Evolução Populacional do município de Patos de Minas
ANO
HABITANTES
1991
102.946
1996
112.384
2000
123.881
2007
133.054
2010
138.710
Fonte: IBGE CIDADES (2010a)

Como se pode observar, a taxa de concentração populacional desde o
ano de 1991 vem apresentando um grande crescimento no município, tendo um
aumento de 8,4% (oito vírgula quatro por cento) do numero de habitantes entre os
anos de 1991 e 1996, contudo, o ápice da evolução populacional se deu entre os
anos de 1996 e 2000, com 9,2% (nove vírgula dois por cento) de crescimento da
população, vindo a diminuir após esse período, contudo, mantendo um taxa
expressiva de 6,8% (seis vírgula oito por cento) entre os anos de 2000 e 2007 e de
4,25% (quatro vírgula vinte e cinco por cento) entre 2007 e 2012.
Esse fato é devidamente explicado pelo fenômeno do êxodo rural ocorrido
nos séculos XIX e XX, que foi acompanhado por diversos problemas sociais e
econômicos, e a estabilidade econômica do país após a entrada do Plano Real,
iniciado oficialmente em 27 de fevereiro de 1994, por meio da publicação da Medida
Provisória n.º 434 no Diário Oficial da União.
No final da década de 70 as mudanças tecnológicas fizeram com que a
saída do homem do campo para as cidades fosse intensificada, tendo em vista a
diminuição de oferta de emprego neste setor da economia. Apesar dessa mudança
no posicionamento geográfico da população não houve uma modificação na
estrutura distributiva o que ocasionou grande desigualdade social.
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No Brasil, a introdução de tecnologias agropecuárias com impactos
na produtividade teve inicio há muito tempo [...] Um esforço mais
amplo de criação e difusão de tecnologias agropecuárias começou a
ser feito apenas partir do fim da década de 1970, com adaptação e o
desenvolvimento de inovações da Revolução Verde; originou-se, a
partir de então, intensa modernização da agropecuária,
especialmente no Centro-Sul e, mais recentemente, na região dos
cerrados. Entretanto, o processo não modificou a estrutura
distributiva extremamente concentrada da agricultura brasileira e os
frutos da mudança tecnológica acabaram se distribuindo de forma
extremamente desigual (MUELLER; MARTINE, 1997, p. 86).

Outro fato que contribuiu para o aumento populacional está intimamente
ligado à estabilização econômica do país no pós Plano Real, por meio da queda da
inflação e da estabilidade de preços que proporcionaram um aumento do poder
aquisitivo, favorecendo o planejamento familiar intertemporal, o que proporcionou
uma maior confiabilidade e elevou as taxas de natalidade, ademais, referido plano
contribuiu para a redução das taxas de mortalidade no país.

Entretanto, com a implantação do Plano Real em 1994, houve uma
rápida aceleração dessas alterações estruturais nos hábitos
alimentares dos brasileiros. A queda abrupta da inflação e a
estabilidade de preços proporcionaram um aumento do poder
aquisitivo, favorecendo o planejamento do consumo familiar
intertemporal e possibilitando uma recomposição nas cestas de
consumo. Um amplo contingente de consumidores foi incorporado ao
mercado, ao mesmo tempo que, alguns segmentos da população
elevaram seu padrão de consumo, migrando para alimentos mais
sofisticados. Assim, há o surgimento de um consumidor mais
exigente e atuante, reduzindo o abismo que nos separa dos países
mais desenvolvidos. (SILVA; PAULA, 2003, p. 2)

Diante do aumento da população urbana em todo o país, no município de
Patos

de

Minas

não

seria

diferente,

até

porque,

referidos

problemas

socioeconômicos estão refletidos em outras variáveis como a elevação da taxa de
urbanização do município, que apresentou um grande crescimento extraordinário
nos últimos 30 (trinta) anos, veja tabela:
Tabela 3: Taxas percentuais de urbanização do Município de Patos de Minas
1970
1980
1991
2000
58,9
73,5
84,9
89,9
Fonte: FIBGE, 1970-2000
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Conforme a tabela anterior, do ano de 1970 a 2000 houve um aumento
significativo da taxa de urbanização no Município de Patos de Minas, compreendida
em 31%. O que demonstra que esse município tem passado por um processo de
rápido crescimento demográfico, ou seja, tem sofrido um aumento de quase um
terço da população em apenas 30 anos, obtendo assim uma taxa média de
crescimento de aproximadamente 1,7% ao ano.
Diante de todos estes aspectos, a escolha de Patos de Minas/MG como
foco da pesquisa faz-se plenamente justificada pelo impacto do município na
microrregião onde está inserido, além do que, este é o município de domicílio da
pesquisadora, fator que facilitou/viabilizou a coleta dos dados que instruem esta
dissertação.
Em virtude do crescimento urbano descontrolado e do aumento da
população urbana em todo o país e também na região nos últimos 30 (trinta) anos,
apresentados acima, o Governo Federal por meio dos Ministérios das Cidades e da
Fazenda iniciou um programa com fins de promover à construção de unidades
habitacionais as populações brasileiras, denominado Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV).

3.3 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV): ANÁLISE CRONOLÓGICA, CRÍTICA
E COMPARATIVA.

Desde a origem da humanidade, o sonho da casa própria circunda o
imaginário dos cidadãos, tal fato já era observado na pré-história, onde “tomar posse
de uma caverna significava colocar-se a salvo das variações climáticas, dos ataques
de animais selvagens e de grupos rivais. Milênios depois, o problema da casa
própria continua longe de ser resolvido” (BUENO, 2010, p. 222).
Atualmente, o déficit habitacional é um dos maiores problemas
enfrentados em quase todas as cidades do país, tendo como principal causa o
crescimento desordenado e a inexistência de moradias suficientes (ANDREOLA;
CENCI, 2011).
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As pressões demográficas continuam sendo fatores determinantes
da demanda potencial por moradias [...] A inadequação da política de
habitação reflete-se no alto déficit habitacional no Brasil, quase 8
milhões de moradias. O mais preocupante é a tendência crescente
do déficit, refletindo não só a demanda exercida pela formação de
novas famílias, mas também a exclusão de novos grupos de famílias
que se tornam mais pobres (IPEA, 2007, p. 280-281) (Grifo).

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) afirma que, a falta de
moradias de qualidade para os segmentos de baixa renda possui diversos fatores
que interagindo entre si provocam o déficit habitacional em todo o país. Afirma ainda
que, a política habitacional não pode ser tratada isoladamente das demais políticas
sociais, devendo ser analisada em uma relação recíproca com as demais políticas,
afinal de contas, a falta de moradia adequada é um dos elementos da pobreza,
também chamada de pobreza-moradia ou pobreza-habitação. Assim, atuando na
melhoria da qualidade de vida da população por meio de uma moradia digna, tal fato
proporcionará a redução da pobreza no longo prazo (IPEA, 2007).
Essa falta de moradia fez o governo brasileiro atuar de forma efetiva no
setor habitacional pela primeira vez no ano de 1937, quando foram regulamentadas
as Carteiras Prediais dos Institutos de Pensão e Previdência, primeiro órgão público
a financiar a casa própria aos trabalhadores de baixa renda (BUENO, 2010).
Essa ação do governo é vista como uma atuação de caráter social, pois
apesar de ser um bem privado, a política de habitação possibilita que o mesmo seja
financiado para determinado segmento da população (de baixa renda) com tributos
pagos por todos, contribuindo, assim, para o bem-estar social por meio da
estabilidade social (IPEA, 2007).
No intuito de solucionar este problema que aflige o país desde o seu
inicio, em 1996, o governo federal, valendo-se do novo ambiente econômico,
promoveu uma série de ações visando combinar programas de subsídios
governamentais a mecanismos de mercado para o financiamento habitacional, com
a criação do Sistema de Financiamento Imobiliário em 1997, que visa somente às
operações de mercado, implementou ações a fim de recuperar a capacidade do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço como principal fonte de recursos para a
política habitacional de interesse social (IPEA, 2007, p.282), sendo mantido até os
dias de hoje com esta característica de aporte financeiro para a conquista da casa
própria.
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Em 2003, com a criação do Ministério das Cidades, as áreas de política
de desenvolvimento urbano; políticas setoriais de habitação; e políticas de subsídio
à habitação popular passaram a ser realizadas pelo ministério, por meio da
Secretaria Nacional de Habitação. Apesar das mudanças institucionais ocorridas, a
política de habitação popular continuou tendo como objetivo principal viabilizar a
aquisição da casa própria, tendo neste momento além do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS), também o Orçamento Geral da União (OGU) como
fontes principais de recursos.
Porém, esses recursos ainda permanecem insuficientes para atender à
demanda para a redução do déficit de moradias, surge então em julho de 2005 a Lei
n.º 11.124, como o objetivo de atender as famílias mais carentes, implantando o
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS) e criando o Fundo
Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS). A lei reforça o foco na habitação
social, promovendo centralização dos programas e as ações de financiamento da
habitação popular, por meio dos recursos provenientes do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT (fontes
primárias), do OGU, de empréstimos externos e internos, de contribuições diversas e
de receitas operacionais (BRASIL, 2005b).
Além das mudanças legislativas, em setembro de 2006, o governo federal
promoveu uma série de medidas para incentivar a construção de novas moradias,
contudo, nem foram direcionadas à habitação popular, na verdade o governo atuou
em três pontos: redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 10%
para 5% sobre materiais de construção; alterou lei de cunho fiscal onde propiciou as
empresas de construção civil fossem incluídas na Lei Geral de Micro e Pequenas
Empresas, com redução e a simplificação da tributação e, por fim, possibilitou que
as empresas obtivessem empréstimos do Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) para a construção de moradias para seus
trabalhadores, desde que sejam construídas nas proximidades dessas empresas
(IPEA, 2007).
Como se pode observar, no ano de 2006 não ocorreram mudanças
substanciais nos rumos da política habitacional, contudo, no ano seguinte em janeiro
de 2007, o governo federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), com o objetivo de promover o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e
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do emprego, intensificando inclusão social e a melhora na distribuição de renda.
(PAC 2, 2011c)
O setor habitacional está contemplado nas duas primeiras grandes linhas.
Com relação à primeira, o programa será desenvolvido de acordo com ações
baseadas em três eixos: infraestrutura logística, energética e social e urbana, com
as seguintes dotações:
Tabela 4: Eixos e dotações do PAC (R$ bilhões)
Eixo
2007
Logística
13,4
Energética
55,0
Social e Urbana
43,6
Total
112,9
Fonte: IPEA (2007, p.287).

2008-2010
44,9
219,8
127,2
391,9

Total
58,3
274,8
170,8
503,9

Ressalta-se que, o eixo social e urbana engloba investimentos em energia
elétrica (Luz para Todos), saneamento, habitação, metrôs e recursos hídricos. A
segunda linha refere-se às medidas de estímulo ao crédito e ao financiamento, por
meio da concessão de crédito à Caixa Econômica Federal, pela União, para
aplicação em saneamento e habitação popular, além de contemplar aumento de
recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que são aplicados no
Programa de Arrendamento Residencial a fim de promover liquidações antecipadas
e novas operações e arrendamento residencial para os grupos de baixa renda
(IPEA, 2007, p.288).
Concluído em 2010, o PAC 1 reduziu tributos para diversos setores, com
uma renúncia fiscal de R$ 6,6 bilhões apenas em 2007, fator que estimulou o
investimento, recompensando o corte de tributos. Essa iniciativa fez com que a crise
de 2008 fosse quase que imperceptível no país, sendo o PAC um dos grandes
responsáveis pela rápida retomada do crescimento em 2010, em virtude da
quantidade de investimentos (PAC 2, 2011c).
Em 29 de março de 2010, foi lançada a segunda fase do Programa de
Aceleração do Crescimento, o chamado PAC 2, que incorpora ainda mais ações nas
áreas social e urbana, além de mais recursos para continuar construindo a
infraestrutura logística e energética para sustentar o crescimento do País, sendo os
investimentos organizados em seis grandes eixos: transportes; energia; cidade
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melhor; comunidade cidadã; minha casa, minha vida e, água e luz para todos (PAC
2, 2011a)
O PAC HABITAÇÃO tem como objetivo “reduzir o déficit habitacional,
garantir o acesso à casa própria e melhorar a qualidade de vida da população são
os objetivos que norteiam as ações do PAC Minha Casa, Minha Vida” (PAC 2,
2011b).
No PAC 2, a previsão é de que em quatro anos, entre 2011 e 2014, sejam
investidos R$ 279 bilhões, valor este dividido em três frentes: R$ 30,5 bilhões para
urbanização de assentamentos precários; R$ 72,5 bilhões para o programa Minha
Casa, Minha Vida; R$ 176 bilhões para o financiamento habitacional realizados pelo
Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) (PAC 2, 2011b). Apesar dos
cortes no Orçamento Geral da União de 2012, o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão informou que as despesas previstas com o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) foram integralmente preservadas.
O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) atua tanto nos Programas
Nacionais de Habitação Urbano e Rural (PNHU e PNHR), como no Programa
Habitacional Popular Entidades (PHPE) e em municípios com menos de 50 mil
habitantes e com mais de 50 mil habitantes, sendo este último com recursos
providos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) (BRASIL, 2011).
O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) lançado em 25 de março
de 2009, teve seu inicio efetivo em 13 de abril daquele mesmo ano, por meio da
edição da Medida Provisória n.º 459/2009, tendo como finalidade a criação de
mecanismos de incentivo à produção e à aquisição de novas unidades habitacionais
pelas famílias com renda de até dez salários mínimos.
Em 07 de julho de 2009, a Lei n.º 11.977 fez a conversão da Medida
Provisória em lei e passou a dispor acerca do Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV) e a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas
urbanas.
Os participantes do Programa são a Caixa Econômica Federal (CEF),
agente executor do Programa; o Ministério das Cidades que representa o agente
gestor do Programa; o Ministério da Fazenda que fixa a remuneração da CAIXA,
pelas atividades exercidas no âmbito do Programa; o Poder Público Estadual e
Municipal com participação por meio de assinatura de Convênio com a CAIXA;
construtoras e órgãos assemelhados os quais participam na apresentação de
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propostas e execução dos projetos aprovados para aquisição de unidades
habitacionais na forma estabelecida pelas normas do Programa e o Público Alvo que
são as famílias beneficiadas.
Assim, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) constitui um
programa

do

Governo

Federal,

gerido

pelo

Ministério

das

Cidades

e

operacionalizado pela Caixa Economica Federal (CEF). Referido programa é
destinado às famílias indicadas pelo município ou Governo do Estado/Distrito
Federal e a seleção é realizada pela CAIXA, onde os imóveis são adquiridos pelas
famílias beneficiadas por venda com parcelamento.
Os investimentos no programa Minha Casa Minha Vida serão destinados
principalmente para a construção de casas para famílias de baixa renda, contudo,
prevê ainda a transformação de favelas em bairro populares, com a intenção de
urbanizar os assentamentos precários e proporcionar qualidade de vida para a
população, com acesso a água, esgoto, iluminação, saúde, educação, esporte, lazer
e cultura (PAC 2, 2011b).
Como se pode observar, a política habitacional brasileira até então se
baseou na oferta de subsídios e créditos individualizados para a obtenção da
propriedade privada novas em áreas ainda não edificadas, contudo, com o advento
do Programa Minha Casa Minha Vida tal fato começou a mudar, pelo menos na
região das favelas.
Essa modalidade de programa habitacional com restrição para construção
de apenas novas unidades em glebas e terrenos não edificados vinha sofrendo
sérias críticas quanto a sua aplicação, pois ela não viabilizava as possibilidades de
reciclagem e reabilitação de edifícios já existentes localizados em espaços urbanos
consolidados, em especial nos centros das cidades (ROLNIK; NAKANO, 2008).
Afinal de contas, conforme dados do IPEA existem atualmente cerca de
5.084.284 de domicílios vagos nas áreas urbanas, dos quais 87,9% estão em
condições de ocupação, fator que prejudica ainda mais o desequilíbrio do mercado
habitacional (IPEA, 2007). Considerando estes dados é surpreendente a existência
de um déficit habitacional urbano se existe grande estoque de moradias vagas,
contudo, tal fato é explicado pela acumulação de moradias apenas nas parcelas
mais ricas da população, que utilizam os imóveis para o mercado de aluguel,
contudo, por este não ser um ramo muito rentável, faz com que os proprietários
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mantenham os imóveis fora do mercado, ademais, os grandes “calotes” realizados
por locatários também proporcionam esse quadro.
Com fins a reverter essas questões relacionadas ao crescimento de
domicílios vagos nas áreas urbanas, diversos países utilizam um mecanismo que
vem causando grande sucesso, trata-se do auxílio ao aluguel, que “pode ser
repassado diretamente ao inquilino ou por meio de incentivos fiscais aos
construtores de imóveis de aluguel acessíveis aos segmentos mais pobres da
população” (IPEA, 2007, p. 280).
Referida prática de auxílio ao aluguel é retratada por Von Hoffman (1996)
como uma alternativa governamental para redução dos gastos públicos e melhorar
distribuição da moradia nas cidades, reduzindo o número de domicílios vagos. O
autor retrata ainda que, mais vale contribuir para a melhoria social por meio de
moradia digna, do que utilizar grandes e caros investimentos em programas
governamentais de construções de moradias. In verbis:

In an era of drastic reductions in government expenditures for social
programs, the success of housing developments as safe havens and
places of social betterment will depend not on new, expensive social
programs but on screening tenants and coordinating with local social
service agencies, schools and educational services, and the police.
And if, as Presidente Clinton has stated, the era of big federal
government is over, the advocates for effectiv housing polcy now
should refocus their energies ond state and local governments and
the private sector.
For many housing advocates, such pragmatic approaches to policy
may too modest. The simple goal of providing decent and safe
housing to low-income people where they now live is not socially
heterogeneous society Yet it is just as worthy and, in these perlous
times for social policy, has the advantage of being remotely possible.
(VON HOFFMAN, 1996, p. 442)

Em uma análise comparativa, os programas de subsídios habitacionais as
populações de baixa renda tiveram em todo o mundo um grande crescimento nos
últimos anos, principalmente em relação ao microfinanciamento. O Banco Mundial
estima que cerca de seis milhões de pessoas de baixa renda têm acesso a essa
modalidade de financiamento na América Latina (IPEA, 2007).
Nos Estados Unidos não seria diferente, naquele país, os programas de
subsídios habitacionais as populações de baixa renda são bem antigos, porém, foi
no ano de 1986, por meio de uma Lei de Reforma Fiscal, que criou o Low-Income
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Housing Tax Credit (LIHTC), com vistas a substituir outras subvenções fiscais para
habitação de baixa renda, as quais foram eliminadas.
Olsen (2003) aponta que este programa em poucos anos se tornou o
segundo maior meio de proporcionar subsídios habitacionais para populações de
baixa renda, veja:

The LIHTC was enacted hastily as a part of the Tax Reform Act of
1986 to replace other tax subsidies for low-income housing that were
eliminated. Within a few years, it will become the second largest
program of housing subsidies to low-income households, surpassing
public housing. For projects not ﬁnanced by tax-exempt bonds, the
tax credit pays 70 percent of the cost of developing the project.
(OLSEN, 2003, p. 373-374).

Contudo, o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano
(HUD) dos Estados Unidos opera uma série de outros programas que oferecem
moradia assistida e serviços de apoio também à população de baixa renda, até
mesmo para a população idosa, veja:

HUD operates five programs that designate assisted housing
developments for either low-income elderly residents alone, or lowincome elderly residents and residents with disabilities. The primary
HUD program that provides housing for low-income elderly
households is the Section 202 Supportive Housing for the Elderly
program. Established in 1959, it is the only HUD program that
currently provides housing exclusively for elderly residents (PERL,
2010, p. 1).

Neste diapasão, deve-se considerar que, um dos maiores desafios da
política habitacional tem sido estabelecer as fontes para liberação de recursos para
financiamento aos segmentos de baixa renda, fato não alcançado em muitos países
subdesenvolvidos (IPEA, 2007).
Tal fato também é observado nos Estados Unidos, sendo que o autor
Olsen (2003) aponta para a seguinte evidência: os primeiros anos de um programa
de construção de habitações são representados pelo aumento estremado do
consumo, contudo, antes de chegarem à média de “suas vidas úteis” esses projetos
tendem a decair na oferta de habitações, tendo em vista o fato de que, os programas
de habitação geralmente oferecem grandes benefícios aos destinatários, em
comparação com a renda média dos mesmos.
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The increase in housing consumption is especially marked for new
construction programs in their early years. However, well before they
reach the midpoint of their useful lives these projects have provided
less desirable housing than the housing occupied by voucher
recipients. All programs increase aggregate housing consumption
more than would occur if each participant were given a cash grant
equal to his or her housing subsidy.
The net eﬀect of these changes in consumption patterns is that
housing programs typically provide large beneﬁts to their recipients.
Although mean beneﬁt is large compared with their mean income, it is
small compared with the cost to taxpayers (OLSEN, 2003, p. 436)

Diante de todos os fatos apontados até o presente momento, o
desenvolvimento de novas estruturas de microcrédito para aquisição de moradias
pelas populações de baixa renda é fundamental, sendo por meio de microcrédito
para a habitação ou por auxílio aluguel. Fato é que estas novas estruturas são vistas
como “um potencial para uma colaboração marginal ao financiamento habitacional”
(IPEA, 2007, p. 297).
Ademais, essa visão relacionada apenas com a expansão urbana pode
acarretar sérios problemas como: a falta de infraestrutura dos equipamentos
urbanos (infraestrutura básica) nas cidades para o suporte dessas novas
edificações;

à

ausência/ineficiência

de

planejamento

para

instalação

de

equipamentos comunitários como escolas, creches e hospitais, dentre outras
questões inerentes a expansão.
Tais questões também acontecem em países desenvolvidos, como os
Estados Unidos, onde os programas de habitação para populações de baixa, apesar
de trazerem grandes benefícios, como o aumento substancial de habitações
provocam também impactos, como o aumento significativo de consumo de matérias
primas (OLSEN, 2003).
Portanto, o importante na gestão desses programas de habitação para
populações de baixa renda em todo o mundo é definir os resultados e priorizá-los,
afinal de contas, muitos programas ao longo do tempo perdem a intenção inicial de
sua existência, qual seja proporcionar moradias dignas as populações de baixa
renda dos países.

63

3.4 PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV)

E O

FOMENTO

DA

CONSTRUÇÃO

CIVIL NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG.

O Programa Minha Casa Minha Vida, já descrito, inclui um pacote de
medidas destinadas a fomentar a construção de unidades habitacionais e sua
aquisição por famílias de faixa renda, existindo as seguintes modalidades de
subvenção: PMCMV com Cooperativas, Associações ou entidades da sociedade
civil, sem fins lucrativos; PMCMV com famílias organizadas por Cooperativas,
Associações ou ONGs; PMCMV com Programa Carta de Crédito do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); PMCMV com Renda familiar de 0 a 3 SM e
PMCMV pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) com renda até
R$1.600,00.
A primeira modalidade é o PMCMV visa à concessão de financiamento à
com Cooperativas, Associações ou entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos,
condicionada à seleção da proposta do empreendimento pelo Ministério das
Cidades, estas entidades organizadoras são responsáveis pela destinação posterior
ao beneficiário final. O financiamento limita-se a 99% do valor de investimento e ao
valor total da operação, considerada a parcela de financiamento e de subsídio.
A segunda modalidade é o PMCMV corresponde à ação realizada com
famílias organizadas por Cooperativas, Associações ou ONGs, sendo um
financiamento

habitacional

criado

pelo

Conselho

Curador

do

Fundo

Desenvolvimento Social (FDS), em função de previsão de crédito de recursos do
Orçamento Geral da União, regulamentado pelo Ministério das Cidades e destinado
à viabilização de moradia às famílias de baixa renda, com renda bruta mensal de até
R$ 1.600,00, organizadas por Cooperativas, Associações ou Entidades Privadas
sem fins lucrativos.
A diferença básica entre a primeira modalidade e a segunda é que a
primeira destina-se a financiamento promovido pela própria Entidade Organizadora
para destinação posterior ao beneficiário final, enquanto que, na segunda
modalidade a Entidade Organizadora apenas organiza as famílias a serem
beneficiadas.
A terceira modalidade é o PMCMV com Programa Carta de Crédito FGTS
que representa uma linha de financiamento no âmbito do Programa Carta de Crédito

64

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) conjugado com o Programa
Nacional de Habitação Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa, Minha
Vida, que tem por objetivo a concessão de financiamento habitacional e subsídios
para construção ou aquisição de imóvel residencial urbano novo (imóvel novo é
aquele construído ou que se encontrava em fase de construção a partir de 26/03/09
e que na data da entrega da documentação para pesquisa cadastral, conste com
Habite-se, ou documento equivalente, expedido pelo órgão público municipal
competente com até 180 dias ou que tenha ultrapassado 180 dias, mas não tenha
sido habitado ou alienado). Os subsídios são concedidos com recursos do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da União, uma única vez por imóvel no
PMCMV e por beneficiário com renda familiar bruta mensal até R$ 3.100,00, sob a
forma de: desconto complemento - destinado a complementar o valor do imóvel,
calculado em função da renda, localização e modalidade; desconto equilíbrio destinado a elevar a capacidade de pagamento do beneficiário, representada pela
redução da taxa de juro e dispensa do pagamento mensal da taxa de administração.
A quarta modalidade é PMCMV com Renda familiar de 0 a 3 SM, que
atende pessoas com renda de até três salários mínimos, com prestação equivalente
a 10% da renda bruta e valor mínimo de R$ 50,00. Nessa modalidade, a fase de
aquisição e produção dos imóveis tem como público-alvo as empresas do ramo da
construção civil interessadas na execução de empreendimentos habitacionais,
enquanto que a fase de alienação dos imóveis concluídos tem como público-alvo
famílias com renda familiar de 0 até 03 salários mínimos que residem nas áreas de
atuação do Programa. Os recursos utilizados nessa modalidade são provenientes do
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Uma curiosidade desta modalidade é
que a operação pode ser contratada sem verificação prévia da existência de
demanda, até o limite de 20% do déficit habitacional do Município.
A quinta e última modalidade é o PMCMV pelo Fundo de Arrendamento
Residencial (FAR) com renda até R$1.600,00, que consiste em aquisição de terreno
e construção ou requalificação de unidades habitacionais que depois de concluídas
são alienadas às famílias que possuem renda bruta familiar mensal de até
R$1.600,00 indicadas pelo Poder Público. Nesta modalidade, a Superintendência
Regional apresenta e assina o Termo de Adesão com o Poder Público para atuação
no Programa, presta esclarecimentos sobre as condições do Programa, conduz e
realiza o negócio. A modalidade pode ser subdividida em outras 03 (três)
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modalidades, quais sejam: aquisição de terreno e produção de empreendimentos
habitacionais constituídos de casas ou apartamentos em regime de loteamento ou
condomínio; aquisição de imóveis destinados à requalificação em áreas já
consolidadas, quando integrados em programas de requalificação de centros
urbanos e, aquisição e requalificação de imóveis conjugadas com intervenções,
promovidas no âmbito do PAC, para reassentamento, remanejamento ou
substituição de unidades habitacionais. A abrangência do Programa prevê a
contratação de empreendimentos localizados nas capitais estaduais e respectivas
regiões

metropolitanas,

região

metropolitana

de

Campinas/SP

e

Baixada

Santista/SP, Distrito Federal e municípios com população igual ou superior a 50 mil
habitantes5.
No município de Patos de Minas, cenário desta dissertação de mestrado,
são realizadas as seguintes modalidades do Programa Minha Casa Minha Vida:
Tabela 5: Modalidades do PMCMV realizadas no Município de Patos de Minas/MG6
NÚMERO DE
VALOR
MODALIDADE
CONTRATOS
FINANCIADO
ASSINADOS
2202/CCFGTS INDIVIDUAL - AQUISICAO TERRENO
422
R$
E CONSTRUCAO - RES - PF - PROG MINHA CASA
26.112.326,00
MINHA VIDA
2200/CCFGTS INDIVIDUAL - CONSTRUCAO - RES 164
R$
PF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA
5.885.256,80
2198/CCFGTS - AQUISICAO - RESIDENCIAL NOVO
412
R$
- PF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA
24.690.096,19
2218/CCFGTS - AQUISICAO - ALOCACAO
23
R$
RECURSOS - PF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA
1.334.449,13
2260/CCFGTS - FINANCIAMENTO A PRODUCAO
1
R$
PARA PJ - AQ TER E CONST - PJ - DES
8.960.349,93
PARCELADO – PMCMV
Total até 31.10.11
1.022
R$
66.982.478,05
Fonte: Caixa Econômica Federal – Agência 0142 – Patos de Minas /MG.7

Assim, nesta dissertação serão observadas apenas as modalidades
existentes no município, que representam a construção de habitações novas
5

Ressalta-se que, todas as informações acerca das modalidades do Programa Minha Casa
Minha Vida descritas neste trabalho foram retiradas do Portfólio de Descrição do Produto
cedidos pela Caixa Econômica Federal (Agência 0142 – Patos de Minas/MG)
6
Modalidades com assinatura até o dia 31 de outubro de 2011.
7
Cabe Ressaltar que, a sigla CCFGTS significa Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, representando assim, que a modalidade de financiamento passou pelo
crivo do conselho ao ser criado.
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destinadas a pessoas de baixa renda, por meio de recursos do Fundo de
Arrendamento Residencial (FAR) ou do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
Mesmo com um pequeno número de contratos realizados até o fim do
mês de outubro de 2011, tendo em vista o fato de que estes contratos são
realizados somente após as construções devidamente prontas, fato que justifica um
pequeno número até este período, houve um grande impulso na construção civil no
município de Patos de Minas/MG, em virtude das expectativas do Programa Minha
Casa Minha Vida. Diversas questões embasam esta afirmativa, como exemplo o
aumento do número de processos para obtenção de Alvarás e Licenças para
Construção no município.
Tal fato está evidenciado nos dados provenientes da Relação de
Processos emitidos pela Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo de
Patos de Minas/MG que demonstram um aumento significativo no ano de 2010 do
número de Alvarás e Licenças para Construção no Município, conforme dados
apresentados abaixo:
Tabela 6: Relação de Processos 2002 a 2010 do município de Patos de Minas
RELAÇÃO
DE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL
PROCESSOS
Licença
para 109
163
324
148
138
133
112
191
285
1.603
Construção/Isenção
e n.º Predial
Licença
para
9
23
16
11
12
4
15
5
2
97
Construção
de
Acréscimo
e
Isenção
Licença
para
2
1
6
6
1
5
4
17
42
Construção
n.º
Predial e Pl –
Isenção
Total
120
187
346
165
151
142
131
213
287
1.742
Fonte: Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo de Patos de Minas/MG.

Ao comparar o aumento do número de Alvarás e Licenças para
Construção com o início do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), que
conforme já relatado, se iniciou em meados de 2009, é fácil evidenciar que o
Programa habitacional do Governo Federal fomenta o mercado de construção civil
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do município na atualidade, fator que provoca o surgimento de diversos impactos
sociais, econômicos e ambientais.
Assim, apesar do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) ser visto
por muitos como um “divisor de águas”, por justificar uma produção pública de
habitação de interesse social em grande escala (KRAUSE, 2001), este, como muitos
outros programas, não foram planejados de forma adequada para superar todos os
impactos decorridos dos mesmos.
Este fator pode provocar um colapso em todo o desenvolvimento local,
ocasionando prejuízos de natureza grave aos municípios, tendo em vista o fato de
que os mesmos não possuem suporte técnico e financeiro para suportar os
problemas oriundos da implantação.
A par destes conflitos, na atual situação, pode-se afirmar que o alcance
de um desenvolvimento local adequado deve priorizar por uma gestão urbana
sustentável, a qual deve ser planejada por consenso de todos os níveis da esfera do
poder público, priorizando o cuidado com a integralidade dos direitos dos cidadãos,
além de promover a equidade entre os indivíduos e a valorização do ambiente
natural promovendo o uso sustentável do solo urbano e o ambiente construído.
Nesse sentido, se contextualiza a presente dissertação que buscará
definir quais os impactos decorrentes do Programa Minha Casa Minha Vida do
Governo Federal no município, apresentando tanto os pontos negativos como os
pontos positivos que o programa reflete no ambiente local, podendo-se com tais
dados estabelecer diretrizes capazes de orientar os agentes públicos na solução dos
impactos já causados, ou mesmo, a evitar que futuros programas causem novos
impactos.
O tema se mostra relevante pela carência de pesquisas que
compreendam, sobretudo, os impactos causados por Programas Governamentais no
meio ambiente local, além do mais, o conhecimento de tais impactos influenciará
nas futuras tomadas de decisões estabelecidas pelos Programas Governamentais,
direcionando a atuação dos agentes envolvidos na gestão pública, a qual deve
priorizar

o

desenvolvimento

sustentabilidade.

socioeconômico

e

ambiental

pautado

na

CAPÍTULO 04: OBJETIVOS E METAS

O objetivo principal desta dissertação é analisar, por meio de caso
concreto, os impactos socioeconômicos e ambientais existentes no município de
Patos de Minas/MG, devido à implantação do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) do Governo Federal.
Como objetivo específico tem-se a necessidade de realização de estudo
de caso para a determinação e avaliação dos impactos, negativos e positivos,
gerados pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no meio ambiente local,
por meio de procedimentos técnicos e jurídicos, com o intuito de apontar a melhor
alternativa a serem implantadas no município norteadas pelo desenvolvimento
sustentável, com fins a mitigar os danos causados.
Frente ao exposto, esta dissertação tem como meta estabelecer quais
impactos que um programa governamental, elaborado apenas pelo Governo
Federal, pode causar ao meio ambiente local, apresentando a fragilidade políticofinanceira dos municípios para solução dos impactos originários de programas
governamentais sem estudos prévios que definam os danos e as possibilidades de
recuperação dos mesmos.
Ademais, a elaboração da presente dissertação contribuirá para troca de
experiências e na elaboração de políticas de cooperação e estudos comparativos
para contornar a falta de estrutura dos municípios na solução dos impactos, frutos
de programas governamentais estabelecidos para um país com imensa diversidade
de cultura, povos e ambiente natural.
Afinal de contas, políticas públicas com atuação em todo o território
nacional não podem ser impostas por um ente federado, estas devem ter um limiar
horizontal de formulação, devendo ser projetadas e implementadas em conjunto com
as diversas esferas pública e com a participação da sociedade.
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CAPÍTULO 05: METODOLOGIA APLICADA

Neste capítulo é descrito a metodologia utilizada para a verificação dos
impactos causados pelos Programas Governamentais no município já caracterizado.
Para a construção do tema utilizou-se uma forma sistemática de trabalho, como
base a realização de um estudo exploratório, por meio de uma abordagem
qualitativa e indutiva, partindo de uma premissa particular com a observação dos
fenômenos e descobertas em relação a eles, até chegar a uma generalização da
relação.
A coleta dos dados foi realizada por meio de três métodos: bibliográfica;
documental e de campo, esta última com coleta de dados primários por meio de
entrevistas semiestruturada e observação in locu dos impactos, por meio de visitas
de campo.
Pesquisa bibliográfica segundo Martins (2000, p. 28) “trata-se do estudo
para conhecer as contribuições cientificas sobre determinado assunto. Tem como
objeto recolher, selecionar, analisar e interpretar as contribuições teóricas já
existentes sobre determinado assunto”.
Assim, a revisão bibliográfica foi realizada através de livros, revistas,
artigos, teses, monografias e dissertações referentes ao tema, além da análise, por
meio de fontes primárias, de documentos e de dados coletados em pesquisas de
campo relacionadas aos diversos impactos, principalmente dados coletados na
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, por meio da Secretária de Planejamento e
Urbanismo e Desenvolvimento Econômico, SENAI – Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial, SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas, SINE – Sistema Nacional de Emprego, Caixa Econômica
Federal – Agência 0142 (Patos de Minas/MG), IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas e Ministério do Trabalho e Emprego.
Já a pesquisa de campo “consiste na observação dos fatos tal como
ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis
presumivelmente para posteriores análises” (OLIVEIRA, 2002, p. 124). Dessa forma,
a pesquisa de campo foi efetivada por meio de aplicação de questionários
estruturados e entrevistas.
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Foram

elaborados questionários de

múltipla

escolha

que

foram

distribuídos às Empresas responsáveis pela coleta dos resíduos sólidos de
construção civil no município, onde foram abordadas questões relacionadas à
destinação final dos resíduos sólidos, bem como a quantidade de resíduos
proveniente da construção civil antes e após a implementação do Programa Minha
Casa Minha Vida no município. Ressalta-se que, os resultados obtidos desta
pesquisa foram incorporados ao estudo em pauta.
Neste estudo, não foram considerados os resíduos transportados por
pessoas físicas (carroceiro), empresas não regulamentadas para o transporte e os
resíduos oriundos do poder público municipal (com transporte próprio da Prefeitura
Municipal), sendo consideradas apenas as empresas de coleta de resíduos sólidos
de construção civil regulamentadas. Essa atitude foi tomada porque não tem como
mensurar o volume transportado, tendo em vista o número de pessoas físicas e
pequenas empresas clandestinas que trabalham neste ramo.
Com o objetivo de validar as informações coletadas, foram realizadas 05
(cinco) visitas a campo, entre os meses de janeiro de 2011 a maio de 2012, o que
contribuiu para a geração de informações mais seguras sobre os impactos causados
e o atual estágio de degradação ou recuperação do local.
O período de coleta de materiais se deu entre os meses de janeiro de
2011 a julho de 2012, sendo que os critérios utilizados para a busca e seleção dos
materiais para a revisão bibliográfica incluíram, preferencialmente, publicações no
período de 2000 a 2012.
Portanto, através dos dados coletados, foi possível trazer ao estudo
dados comparativos que puderam auxiliar na construção do texto, chegando-se,
assim, às considerações e proposições. Assim, espera-se que os procedimentos
metodológicos eleitos para a realização deste trabalho tenham agregado qualidade
às discussões empreendidas.

CAPÍTULO 06: IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE NATURAL

Diante dos pontos e ponderações apresentados até este momento,
constatou-se que o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) atua como
fomentador da construção civil no município de Patos de Minas/MG. Tal fato está
refletivo no aumento expressivo dos números de expedição de Alvarás e Licenças
para Construção pela Secretária Municipal de Planejamento e Urbanismo após o
início do referido programa habitacional no Município, em meados de 2009.
O fomento do setor de construção civil no município provoca também o
surgimento de diversos impactos da região, sendo tais impactos observados tanto
nas questões sociais quanto nas questões econômicas e ambientais.
Neste momento passa-se a apresentação dos impactos ambientais
apurados ao longo da pesquisa, os quais serão descritos e mensurados, com
posterior apresentação da repercussão destes no meio, além de apontar a
possibilidade ou não de reversibilidade/mitigação, bem como suas consequências.

6.1 RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

6.1.1 Apontamento/Descrição do Impacto

O aumento populacional é fato alarmante que cresce desenfreadamente,
com cerca de 78 milhões de nascimentos a cada ano no planeta, conforme dados
apresentados pelo Relatório sobre a Situação da População Mundial 2011,
elaborado pela UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas), agência de
cooperação internacional responsável por questões populacionais da ONU
(RELATÓRIO UNFPA, 2011).
Diante destes dados, o Relatório sobre a Situação da População Mundial
2011

aponta

que

os

governos

devem

aumentar

os

investimentos

no

desenvolvimento urbano, devendo, contudo, salvaguardar o meio ambiente e
atender às necessidades sociais como a infraestrutura e serviços básicos, “bem
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como oferecer alternativas à construção de moradias em áreas vulneráveis a
desastres naturais ou provocados pela ação humana” (RELATÓRIO UNFPA, 2011,
p. 89).
Como se pode observar, a construção de moradias dignas é uma
preocupação mundial. Diante deste fato, claro está que “construção civil vem se
desenvolvendo linearmente com o aumento da população, e com sua alta
concentração nos grandes centros urbanos” (BATTISTELLE, 2006, p. 1).
Assim, com o aumento do número de construções existe cada vez mais o
aumento dos resíduos de construção e demolição (RCD), sendo este um dos
grandes problemas ambientais com pautas nas discussões ambientais, afinal, então
existe o aumento da geração de resíduos, há também o aumento da extração dos
recursos naturais (BATTISTELLE, 2006).
O contrassenso entre a geração, cada vez maior, de resíduos e a
extração de recursos naturais, cada vez mais escassos, fez surgir ao longo dos
séculos pressões sobre as funções naturais do planeta que, diante do ritmo
acelerado, impossibilita a recuperação dos ecossistemas, ameaçando a própria
sobrevivência humana, num futuro próximo (CRUZ, 2009).
Segundo a Resolução CONAMA de nº. 307 os resíduos sólidos da
construção civil são classificados em classe A, B, C e D. Veja o disposto no artigo 3º:

Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados,
para efeito desta Resolução, da seguinte forma:
I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como
agregados, tais como:
a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e
de outras obras de infra-estrutura, inclusive solos provenientes de
terraplanagem;
b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações:
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e concreto;
c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas
em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros
de obras;
II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações,
tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e
outros;
III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis
que permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os produtos
oriundos do gesso;
IV - Classe D - são os resíduos perigosos oriundos do processo de
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles
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contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de
clínicas radiológicas, instalações industriais e outros. (CONAMA,
2002)

Como se pode observar, existem quatro classes de resíduos sólidos
provenientes da construção civil, sendo que no artigo 10 da mesma Resolução
CONAMA está estabelecida a destinação correta de cada classe definida acima,
veja:

Art. 10. Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das
seguintes formas:
I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da
construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização
ou reciclagem futura;
II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futura;
III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.
IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
(CONAMA, 2002)

Assim, a destinação do volume cada vez maior de resíduos sólidos de
construção civil nas cidades de médio e grande porte é vista como um dos principais
problemas da atividade, pois, diante da diversidade de produtos e classes onde
estes são enquadrados, surge também, uma diversidade de destinações para cada
produto.
Ademais, a separação destes produtos por classe para a correta
destinação dos mesmos não é tarefa fácil de ser realizada pelas empresas do setor
de construção civil, muito menos pelos empreendedores ditos “construtores” que
realizam pequenas obras, mas que por possuírem uma grande quantidade de
agentes atuando nessa faixa da construção civil, acabam por influenciar
potencialmente na produção de resíduos sólidos.
Fato é que, o artigo 4º da Resolução CONAMA n.º 307/2002, alterado
pela Resolução 448/2012, define que os geradores, ou seja, tanto as empresas
regulamentares de construção civil, como os empreendedores ditos “construtores”
que realizam pequenas obras, têm como objetivo prioritário a não geração de
resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação
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final. O parágrafo primeiro desse mesmo artigo aponta que: “Os resíduos da
construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos,
em áreas de ‘bota fora’, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas
protegidas por Lei” (CONAMA, 2002).
A Lei n.º 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, também aponta em seu artigo 20, III que as empresas de construção civil
estão sujeitas à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
Contudo, tais legislações estão muito longe de serem cumpridas, sendo
tal fato agravado com o fomento, já mencionado, do setor de construção civil após a
instalação do programa governamental de habitação.
O município de Patos de Minas, foco desta dissertação, promulgou em
1997 a Lei n.º 4.427/1997, definindo diretrizes municipais para colocação e
permanência de caçamba de coleta de entulho e similares nas vias e logradouros
públicos

do

município,

contudo,

referida

lei

apresenta

apenas

normas

administrativas para regular a atividade de caçamba, sendo apontando apenas no
artigo 10 da referida lei que, “os entulhos e similares recolhidos deverão ser
depositados em locais autorizados pela SESEP”. No parágrafo único do mesmo
artigo imputa à responsabilidade de retirada dos entulhos a empresa que colocou os
mesmos em locais não autorizados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos
(SESEP).
Diante do grande volume de resíduos sólidos de construção civil, também
denominado de entulho e, das diretrizes trazidas pelas legislações federais e
municipais acerca da destinação dos mesmos, faz-se necessário mensurar quais
são os impactos, quantitativos e qualitativos, desses materiais no município.

6.1.2 Mensuração dos Impactos

Objetivando estimar a quantidade dos resíduos de construção civil
gerados diariamente na cidade de Patos de Minas/MG e qual o aumento real dos
resíduos gerados após a implantação do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV), após o ano de 2009, foi aplicado um questionário (modelo anexo) nas 06
empresas coletoras (empresas de caçamba) regulamentadas/cadastradas na cidade
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tabela abaixo nos fornece resumidamente, parte dos dados do questionário
aplicados nessas empresas de coleta.
Tabela 7: Dados Resumidos dos Questionários aplicados nas Empresas de Caçamba
Nome da
Inicio das
Média de RSCC
Média de RSCC Destinação do
Empresa
Atividades
m³/mês até inicio
m³/mês atual
RSCC
de 2009
Empresa A
Antes de 2009
750
1000
LDP/FL
Empresa B
Antes de 2009
1500
1500
LDP/FL
Empresa C
Antes de 2009
500
900
LDP/FL
Empresa D
Antes de 2009
600
800
LDP/FL
Empresa E
Antes de 2009
350
750
LDP/FL
Empresa F
Antes de 2009
420
770
LDP/FL
Total
Antes de 2009
3520
5720
LDP/FL
Fonte: Autoria própria
LDP/FL: Local destinado pela Prefeitura em fase de licenciamento

Além dos dados apresentados acima, ao realizar a pesquisa também se
apurou um aumento vertiginoso da média de caçambas após a implementação do
programa habitacional do Governo Federal, iniciado em meados de 2009, seja o
gráfico abaixo que aponta para essa questão:

Gráfico 1: Média de Caçambas/mês em 2009 e atualmente
Fonte: Autoria própria

Das 06 (seis) empresas devidamente regularizadas no município para o
exercício desse tipo de serviço de transporte de resíduos de construção civil, apenas
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01 (uma) empresa manteve a média do número de caçamba anterior à
implementação do PMCMV, as demais, ou seja, 05 (cinco) empresas apresentaram
um aumento expressivo, tendo 01 (uma) empresa até dobrado a média de número
de caçambas realizadas no mês.
Na mesma pesquisa, com o intuito de descobrir a destinação final dos
resíduos sólidos transportados pelas empresas de caçamba, fora elaborada a
pergunta sobre o local destinado para recebimento dos entulhos, sendo apontado
por todos os empresários entrevistados que existe atualmente um local específico
para destinação dos resíduos sólidos de construção civil, o qual está em fase de
licenciamento.
Em entrevista realizada com o Sr. César Pereira Caixeta, agrônomo e
Diretor de Meio Ambiente do Município de Patos de Minas, diretoria esta que integra
a Secretária de Desenvolvimento Econômico do Município, no dia 24 de fevereiro de
2012, o mesmo relatou que o licenciamento adequado ao caso, qual seja, o pedido
de Autorização de Funcionamento (AF) fora protocolado na SUPRAM/UBERLÂNDIA
no dia 07 de fevereiro de 2012, sobre a numeração de protocolo n.º 200549/2012.
Contudo, mesmo que as empresas regulamentadas estejam atuando em
conformidade com as determinações legais do município e com o protocolo do
pedido de licença junto ao órgão estadual, existem diversos pontos de despejo
clandestinos, conhecidos como “bota fora”, no perímetro do município, que como já
relatado acima se deve a despejo de empresas clandestinas ou de construtores sem
consciência dos impactos que estes resíduos podem causar ao meio.

6.1.3 Repercussão dos Impactos

Os impactos da disposição incorreta dos resíduos sólidos de construção
civil são vistos por toda a cidade, contudo, observam-se certos pontos com maior
acúmulo desses resíduos, principalmente em lugares mais afastados do centro,
onde os cidadãos destinam o material de forma irregular, em dias e horários de
ausência de fiscalização.
Veja o levantamento dos locais clandestinos de deposição de resíduos
sólidos de construção civil na cidade de Patos de Minas/MG.
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Figura 3: Mapa do Levantamento dos Locais de Despejo Irregular de RCC
Fonte: Google Earth (2012)

O Ponto 01, denominado de “Lixão Coca Cola”, por está localizado na
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira defronte a famosa empresa de
refrigerantes na cidade, conforme demonstra o mapa abaixo, veja:

Figura 4: Mapa do Local do Lixão Coca Cola
Fonte: Google Earth (2012)
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Nota-se que, no mapa do Google Earth é plenamente visível o tamanho
da área de despejo irregular de resíduos, de aproximadamente 2.000 m² (dois mil
metros quadrados), localizada em um terreno em declive, que durante vários anos
recebeu despejo clandestino de resíduos sólidos de construção civil. Veja acervo
fotográfico datado de 18 de abril de 2011:

Figura 5: Lixão Coca Cola
Arquivo Pessoal – Abr. 2011.

Figura 6: Lixão Coca Cola
Arquivo Pessoal – Abr. 2011.

Em visita in loco realizada no dia 11 de março de 2012, foi constatado que
o despejo de resíduos sólidos de construção civil naquele local está suspenso,
contudo, o resíduo já depositado permanece no lote, estando compactado, em
virtude das intempéries do tempo e coberto por vegetação denominada de Ricinus
communis L, da família das Euforbiáceas, conhecida popularmente como “mamona”.
Trata-se de arbustos pouco lenhosos, copados, eretos, de 1 a 4 m de
altura, onde há formas de folhas verdes e outras arroxeadas. São encontrados
principalmente em “áreas ruderais como beira de estrada, taperas, depósitos de lixo,
etc., geralmente não inundáveis, em solos argilosos ou arenosos, geralmente férteis”
(EMBRAPA, 2002), como é o caso da área ora analisada. Veja as fotos:

Figura 7: Lixão Coca Cola
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 8: Lixão Coca Cola
Arquivo Pessoal – Mar. 2012
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Assim, a área ainda encontra-se com acúmulo de resíduos, mesmo após
suspensão do despejo clandestino, contudo, por não existir qualquer recurso hídrico
próximo ao local e por não haver possibilidade de causar danos ao lençol freático,
por ser resíduo de construção civil (RCC), este acúmulo de resíduos, por estar em
área desprotegida, constitui fontes de vetores que podem impactar a saúde pública,
além de ter como agravante as queimadas ocorridas em áreas com deposição
irregular de entulhos, que são provocadas por resíduos de alta combustão que são
depositados irregularmente junto aos entulhos.
O Ponto 02, denominado neste trabalho de “Lixão Caramuru –
Aterramento de Canal de Lançamento Final de Água Pluvial”, localizado na Rua
dos Caiapós no Bairro Caramuru em Patos de Minas/MG, onde houve o despejo de
mais de 500 m³ (metros cúbicos) de resíduos sólidos de construção.

Figura 9: Mapa do Local do “Lixão Caramuru – Aterramento de Canal de Lançamento
Final de Água Pluvial”
Fonte: Google Earth (2012)

O despejo no local fora realizado ao longo de 03 (três) meses, com
autorização da Prefeitura Municipal para o aterramento de uma área de voçoroca
onde há o lançamento final de água pluvial, contudo, o aterramento não fora
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realizado apenas com resíduos de construção civil. Pode-se observar pelas fotos
abaixo que no local também existem sacolas plásticas, espumas de colchões, potes
plásticos e diversos outros resíduos inadequados para o fim de aterramento, os
quais devem ser dispostos, conforme legislação ambiental, em aterros apropriados.
Veja as fotos do local:

Figura 10: Aterramento Canal Caramuru
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 11: Aterramento Canal Caramuru
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 12: Aterramento Canal Caramuru
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 13: Aterramento Canal Caramuru
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Veja as fotos do local de lançamento final de água pluvial
proveniente dos Bairros Caramuru, Alvorada e Nossa Senhora de Fátima, em
Patos de Minas/MG.
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Figura 14: Canal de Lançamento Final de Água Pluvial
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

Figura 15: Canal de Lançamento Final de Água Pluvial
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

Ademais, como se pode analisar pelas fotos acima, os resíduos de
construção civil utilizados para aterramento do local não sofreram qualquer
procedimento técnico para utilização, afinal de contas, para serem utilizados
em aterramentos, os resíduos sólidos de construção civil devem ser triturados
igualando-se a granulometria, tornando-se assim, material homogêneo.
Em entrevista realizada no dia 11 de maio de 2012, o diretor de
Projetos

Técnicos

da

Secretária

de

Planejamento

e

Urbanismo

e
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Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Patos de Minas,
responsável pela elaboração de projetos de pavimentação, terraplanagem,
esgotamento sanitário, drenagem urbana, sistema de tratamento de efluentes,
sistema viário e trânsito, sistema de limpeza urbana, dentre outras funções,
relatou que, no referido local existe projeto para construção e adequação do
lançamento final existente no local para drenagem da água pluvial dos Bairros
Caramuru, Alvorada e Nossa Senhora de Fátima, desde janeiro de 2.000,
contudo, este não fora executado em virtude da indisponibilidade de recursos
da administração pública municipal.
O lançamento final da água pluvial de referidos bairros é direcionado
para uma voçoroca existente entre as Ruas Caiapós e São Geraldo. Em virtude
do lançamento da água pluvial realizado ao longo do tempo, referida voçoroca
esta aumentando periodicamente.
Devido ao aumento da voçoroca, a Diretoria de Projetos Técnicos da
Prefeitura Municipal atualizou o projeto já existente para regularização do local
no inicio de 2011, neste novo projeto foram observadas, dentre outras coisas, a
regularização da área de avanço da voçoroca em virtude da emissão de água
pluvial no local e a recuperação da área de preservação ambiental que está
sendo atingida pela enxurrada proveniente dos bairros.
Observa-se, assim, um grande impacto no local, o qual apesar de
existir a muitos anos, tendo em vista ser um local de lançamento final de águas
pluviais, fora intensificado após a utilização irregular dos resíduos de
construção civil, podendo inclusive aumentar o processo erosivo na voçoroca e
o desabamento da área aterrada em virtude da inobservância técnica para
aterramento, o que provocará grandes impactos nas áreas de preservação
ambiental existes na proximidade, em virtude das enxurradas provenientes dos
bairros e que descem até o leito do Rio Paranaíba que passa longo abaixo do
canal.
O Ponto 03, denominado neste trabalho de “Lixão Ponte Rio
Paranaíba” corresponde a área utilizada como despejo irregular de resíduos
sólidos de construção, localizado em um dos bairros periféricos da cidade, em
área que dá acesso a estrada vicinal entre Patos de Minas e Alagoas (distrito
de Patos de Minas), bem ao lado do Rio Paranaíba, próximo à Ponte existente
sobre o referido Rio.
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Veja o mapa do local, no qual se pode observar a proximidade do
local de despejo irregular do principal manancial hídrico da região:

Figura 16: Mapa de localização do “Lixão Ponte Rio Paranaíba”
Fonte: Google Earth (2012)

No local encontra-se um grande acúmulo de resíduos sólidos. Veja
acervo fotográfico do local:

Figura 17: Despejo Irregular de RSCC
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 18: Despejo Irregular de RSCC
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

O local está a menos de 10 (dez) metros do Rio Paranaíba, sendo que, a
Lei Municipal n.º 2.870/91, que declara de preservação permanente as margens do
Rio Paranaíba, aponta que no local a faixa determinada de preservação permanente
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é de 50 (cinquenta) metros, estando, portanto, dentro da Área de Proteção
Permanente – APP (mata ciliar). Tal questão pode causar diversos danos ao meio
ambiente do local, principalmente, o carreamento de resíduos para o referido corpo
hídrico e o acúmulo de lixo nas margens que prejudica a revegetação da mata ciliar.

Figura 19: Despejo Irregular de RSCC
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 20: Despejo Irregular de RSCC
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Apesar do impacto existente no local e da potencialidade de aumento do
mesmo, nenhuma ação está sendo realizada pelo poder público e nem mesmo pelo
proprietário do local, o qual, em entrevista realizada no mês de março de 2012
afirmou de forma categórica que, até o presente momento, não sofreu qualquer
sanção administrativa, nem mesmo em via cível ou criminal.
A referida informação aponta o descaso das autoridades para com o dano
existente no local, o qual poderá em pouco tempo reduzir a qualidade ambiental do
principal manancial hídrico da região.
O Ponto 04, aqui denominado ponto “Lixão Padre Almir Neves de
Medeiros”, por está localizado no final da referida Avenida Padre Almir Neves de
Medeiros, há vários anos vem sendo utilizado como ponto de despejo de resíduo de
construção civil de forma irregular.
A área está localizada às margens do Córrego da Cadeia (Córrego da Av.
Padre Almir), sendo que, o referido local é utilizado como “bota-fora”, isto é, usado
para

receber,

temporariamente,

materiais

excedentes

de

construções

e

assemelhados que são depositados por carroças e outras pequenas carruagens.
O referido depósito irregular tem extensão de aproximadamente 2.250 m²
(dois mil duzentos e cinquenta metros quadrados), sendo constada no local uma
intervenção em área de preservação permanente do Córrego da Cadeia desde o
ano de 2003. Veja mapa de localização:
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Figura 21: Mapa de Localização do “Lixão Padre Almir Neves de Medeiros”
Fonte: Google Earth (2012)

A referida interferência foi realizada pela Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (COPASA), em uma área de 96 m² (noventa e seis metros quadrados)
à direita do córrego, tendo como finalidade a retirada terra, o que futuramente pode
vir a aumentar o assoreamento do leito do córrego.
Vale registrar que, conforme determinado pela legislação vigente, cada
margem daquele manancial deve possuir no mínimo 30 (trinta) metros de área de
preservação permanente, no entanto, a retirada de terra efetuada pela COPASA
deixou apenas 09 (nove) metros à margem direita do citado córrego.
Em 12 de dezembro de 2003, o Instituto Estadual de Florestas (IEF), após
elaboração de Laudo Pericial apontou as seguintes recomendações de reparação do
dano Ambiental no local:


Cercar o local para evitar a entrada de animais e permitir o desenvolvimento

da vegetação, a fim de evitar que joguem lixo ou entulho;


Plantar mudas de árvores nativas para recompor a Mata Ciliar, para dar mais

sustentação as margens, e,


Fixar placas educativas.
Em 02 de junho de 2006, foi constado pela Policia Militar Ambiental, por

meio do Boletim de Ocorrência n.º 802/2006, que o local está cercado com arame

86

farpado, contudo, os entulhos depositados no local, permanecem a mais de 30 dias
sem serem retirados/recolhidos no local.
O Boletim de Ocorrência n.º 6.964/2007, de 22 de novembro de 2007, da
Policia Militar Ambiental, novamente aponta para os problemas definidos desde
2003, quando apesar da destinação pela Prefeitura do local, este não é
ambientalmente adequado, nem foram realizadas, até a presente data as
recomendações de reparação do dano ambiental no local apontadas pelo Instituto
Estadual de Florestas (IEF) em dezembro de 2003.
Com o aumento do volume de resíduos de construção civil, em meados
de 2009, o Ministério Público Estadual firmou acordo com a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, por meio da Diretoria de Meio Ambiente, e passou a definir o local
como sendo um Depósito de Entulhos do município de Patos de Minas (Ecoponto),
veja foto da placa existente no local:

Figura 22: Placa do Depósito de Entulho de Patos de Minas (Ecoponto)
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Em referido acordo ficou definido que a Prefeitura Municipal de Patos de
Minas faria uma coleta regular dos resíduos de construção civil (entulho)

87

depositados no local de forma provisória, dando destinação aos mesmos em local
apropriado para tal finalidade.
Na realidade, essa foi à medida encontrada pela Administração para
solucionar o antigo e grave problema do depósito dos entulhos na área urbana.
Assim, foi destinado um único local para receber esses entulhos e a Secretária
Municipal de Infraestrutura faz a retirada periódica dos eventuais materiais para o
local apropriado.
Contudo, mesmo com a coleta realizada pela Prefeitura de forma regular,
e após 11 (onze) anos das recomendações de reparação do dano ambiental no local
apontadas pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) em dezembro de 2003, não
houve qualquer adequação no local, sendo que os danos persistem principalmente
em relação aos danos à mata ciliar do local e o carreamento de resíduos para o leito
do córrego, conforme se observa nas fotos abaixo, veja:

Figura 23: Depósito de Entulho
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 24: Depósito de Entulho
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Como já relatado acima, o local está em área de preservação permanente
(APP) e a apenas 09 m² do leito do Córrego da Cadeia (Córrego da Av. Padre
Almir), fator que contribui para o carreamento de resíduos para o referido corpo
hídrico e o acúmulo de lixo nas margens. Veja fotos do local, onde se pode observar
grande acúmulo de material às margens do Córrego:
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Figura 25: Acúmulo de resíduos nas
margens do Córrego da Cadeia
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 26: Acúmulo de resíduos nas
margens do Córrego da Cadeia
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

A não recomposição de mata ciliar no local, descumprindo, assim,
recomendação dada pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF) em 2003, impossibilita
dar maior sustentação as margens do Córrego, causando erosões e consequente
assoreamento de corpo hídrico.

Figura 27: Degradação na Mata Ciliar
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 28: Degradação na Mata Ciliar
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Ademais, considerando que o parágrafo 1º do artigo 4° da Resolução
CONAMA n.º 307/2002, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, prevê que “os
resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos
domiciliares, em áreas de “bota fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em
áreas protegidas por Lei [...]”. Claro está que, a área definida como “Ecoponto” está
totalmente em desacordo com a legislação ambiental, pois o “bota fora” está
localizado em área de encosta do Córrego da Cadeia.
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Assim, mesmo passados longos anos da constatação de referido impacto
ao meio ambiente, iniciado desde o ano de 2003 com o acúmulo de lixo e
posteriormente, como sendo um Depósito de Entulho de Resíduos de Construção
Civil (Ecoponto), os danos causados ao meio ambiente persistem, tendo inclusive
contribuído para perda da qualidade ambiental no local, diante das áreas de erosão
já existentes no local e do acúmulo de material no leito do Córrego.
Em maio de 2012 foi descoberto um novo local de despejo irregular de
resíduos sólidos de construção civil, trata-se do Ponto 05, denominado neste
trabalho de “Aterramento URT”.
O nome deste ponto é devido ao local do aterro, que se encontra nos
fundos da Vila Olímpica da União Recreativa dos Trabalhadores (URT), onde existe
um pequeno córrego que abastece o Rio Paranaíba, o qual está sofrendo sérios
danos ao local, tendo em vista a intervenção irregular.
O mapa abaixo mostra o local exato do despejo irregular de resíduo de
construção, utilizado para aterramento de área. Neste mesmo mapa, pode-se
observar que o despejo irregular está localizado na mata ciliar do córrego, além de
apresentar de forma clara que este pequeno córrego é parte integrante da bacia do
Rio Paranaíba, veja:

Figura 29: Mapa do Local do Aterro URT
Fonte: Google Earth (2012)
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Ao realizar patrulhamento ambiental, policiais da Policia Militar Ambiental
da 10ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, no dia 18 de maio de
2012, constataram, por meio do Boletim de Ocorrência n.º M2746-2012-0002752 e
REDS n.º 2012-001022956-001, que no local acima descrito estavam sendo
depositados resíduos sólidos de construção civil, além de lixo doméstico, sacolas
plásticas, madeira, papelão e, até mesmo, sofás.
Tais fatos podem ser confirmados em análise das fotos abaixo, que
retratam a realidade do local:

Figura 30: Aterramento URT
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

Figura 31: Aterramento URT
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

Em informação trazida pelo Boletim de Ocorrência nominado acima e por
meio do acervo fotográfico abaixo, ficou constatado que a utilização destes materiais
para o aterramento, em virtude da declividade do terreno, causou danos à vegetação
arbustiva da mata ciliar do curso d’água existe no local, que compõe a bacia
hidrográfica do Rio Paranaíba.

Figura 32: Aterramento URT
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

Figura 33: Aterramento URT
Arquivo Pessoal – Maio 2012.
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O material depositado, tendo em vista a não utilização de técnicas
corretas para o uso do entulho em aterramentos, se desprendeu do monte e
deslizou pelo terreno em declive atingindo a vegetação que compõe a mata ciliar do
curso d’água localizado aos fundos do empreendimento.
Vale registrar que, para a realização do procedimento de aterramento no
local, o empreendimento não possui autorização especial do órgão ambiental
competente para realização do serviço, qual seja o Documento Autorizativo para
Intervenção Ambiental (DAIA).

Figura 34: Degradação na Mata Ciliar
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

Figura 35: Entulho
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

A Portaria IEF nº 02, de 12 de janeiro de 2009, criou o Documento
Autorizativo para Intervenção Ambiental (DAIA), em substituição da Autorização para
Exploração Florestal (APEF), que se trata de uma autorização emitida pelo Instituto
Estadual de Florestas (IEF) para acobertar diversas intervenções ambientais,
estando à intervenção noticiada acima incluída neste rol (IEF, 2009).
Porém, como não houve pedido para a realização dessa intervenção, bem
como não se observaram as normas técnicas necessárias para a realização do
aterramento, a atuação no local causou degradação da vegetação permanente no
local, o que prejudica a qualidade ambiental do corpo hídrico em questão.
O Ponto 06, denominado de “Lixão do Trevo do Patão”, está localizado
Fazenda Aragão, Zona Rural deste Município, cuja propriedade rural é limítrofe com
a periferia da cidade de Patos de Minas/MG, que tem início após o trevo do Posto
Patão percorrendo um pequeno trecho pela BR-365 e outro pela MG-354.
A área em questão refere-se a uma erosão, em formação por longos
anos, caracterizando uma voçoroca de aspecto indesejável, degradando o solo e
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facilitando o escoamento superficial (enxurrada). Esta área não está localizada em
área de preservação ambiental, contudo, por trata-se de uma área degradada por
erosão, ela contribui para o assoreando do curso hídrico existe nas proximidades,
que se trata de uma grota a jusante do Córrego Aragão.

Figura 36: Mapa de Localização do “Lixão do Trevo do Patão”
Fonte: Google Earth (2012)

O Boletim de Ocorrência n.º M2746-2010-0005013, da Polícia Militar de
Meio Ambiente, datado de 20/07/2010, noticiou os danos ao meio ambiente,
decorrentes da disposição de resíduos sólidos da construção civil e lixo doméstico
na fazenda, de propriedade do Sr. João Batista de Queiroz.
Deve-se considerar que, os descartes de resíduos mencionados eram
realizados por diversas empresas de transporte de resíduos de construção civil
(caçambas), bem como por caminhões da Prefeitura Municipal de Patos de Minas,
todos com a devida permissão da Prefeitura Municipal, contudo, sem existir qualquer
tipo de fiscalização por parte da municipalidade.
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No dia 21 de julho de 2010 a Policia Militar de Meio Ambiente embargou
as atividades, proibindo a utilização da área para despejo de materiais provenientes
da atividade de transporte de resíduos de construção civil.
Passados 02 (dois) dias do embargo da área realizado pela Policia Militar
Ambiental, no dia 23 de julho de 2010 as empresas de transporte de resíduos
(caçambas) fizeram protesto para que fosse definido novo local para despejo dos
resíduos de construção civil, alegando que naquela data existiam 400 caçambas
cheias de entulho espalhadas pela cidade, aguardando a definição de um local para
a destinação final.
Como se pode observar, em apenas 02 (dois) dias do embargo da área a
capacidade de caçambas na cidade se esgotou passando a existir 400 caçambas
cheias de entulho, ou seja, 2.000 m³ (metros cúbicos) de resíduos sólidos de
construção civil (média de 1.000 m³/dia naquela data).
Vale ressaltar que, em 29 de setembro de 2005, ou seja, 05 (cinco) anos
antes da lavratura do Boletim de Ocorrência mencionado acima, o Instituto Estadual
de Florestas (IEF) realizou vistoria no local e emitiu Parecer Técnico definindo as
seguintes questões em relação à emissão de resíduos sólidos de construção civil no
local:

Somos favoráveis ao descarregamento das tele-caçambas desde
que seja de resíduos da construção civil como pedra, concreto, areia,
telha, madeira, que são substrato inerte que teria o papel apenas de
completar o espaço do buraco (voçoroca) além de não causar dano
ambiental. Materiais do tipo borracha, vidro, ferro, lata, alumínio,
plástico, isopor, espuma, fibra, etc, não poderão ser depositados
neste local, o que provocaria impacto ambiental e visual negativo,
mesmo porque estes materiais devem ser selecionados e
depositados em locais adequados para serem reciclados.
Um trabalho de orientação, conscientização e educação ambiental
deve ser feito com os tele-caçambas, sob pena de ser embargado se
houver o descumprimento do combinado.
Após o término da operação toda área da voçoroca, assim como a
área adjacente também em estágio de degradação, deverá ser
recomposta com solo de boa fertilidade misturada com matéria
orgânica e posterior forração com gramíneas ou leguminosas
forrageiras, e em seguida plantio de essências florestais nativas e
adaptadas e florísticas, o que tomaria o impacto visual e ambiental
agradável tendo em vista que está de frente a Rodovia MG 354,
deixando uma sensação de bem estar aos Patenses e uma
aparência aos visitantes. (Parecer Técnico do IEF elaborado pelo
Engenheiro Florestal Sr. Irineu Vieira Caixeta – MASP: 1020842-8
em 29/09/2005).
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Diante do Parecer Técnico supramencionado, fora firmado Termo de
Compromisso entre as empresas de transporte de resíduos de construção civil
(caçambas) e a Prefeitura Municipal, sendo emitido Termo de Permissão emitido
pela Prefeitura ficando autorizado a disposição naquele local dos materiais descritos
no laudo técnico.
Em março de 2006 fora realizado o Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos da Construção Civil (PGRCC) que teve como o objetivo a realização de atos
que podem minimizar os impactos ambientais provocados pelos resíduos oriundos
da construção civil e ainda contribuir para o controle e recuperação ambiental de
uma área degradada (voçoroca) localizada na zona de expansão urbana do
município localizada próxima ao aeroporto do município.
Dentre os principais pontos definidos pelo Plano estão à necessidade
encaminhamento de apenas resíduos de construção civil para o local e a realização
de recomposição da flora local por meio da elaboração de Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD) específico para a área em questão.
Contudo, atualmente não existe Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos da Construção Civil (PGRCC) devidamente atualizado no Município de
Patos de Minas e, a execução do Plano elaborado em 2006 está suspensa, fator que
agrava ainda mais os danos ao meio ambiente inerentes aos resíduos sólidos de
construção civil no município, principalmente após a implantação do Programa
Minha Casa Minha Vida do Governo Federal que aumentou em mais que 60%
(sessenta por cento) o volume de resíduos na cidade.
Embora exista Parecer Técnico do IEF, Termo de Compromisso, Termo
de Permissão emitido pela Prefeitura autorizando à disposição naquele local e Plano
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC), não existia
nenhum licenciamento que autorizava essa intervenção. Deve-se considerar ainda
que, estes documentos não são licenças ou autorizações ambientais, exigidas para
esta atividade.
Ademais, no Parecer Técnico do IEF aponta que local é favorável
somente à disposição de entulhos da construção civil, fator não característico no
local, pois os resíduos encontrados no local em 20/07/2010, além dos RCC foram
pneus e plásticos, sendo que os materiais estão sendo carreados para a grota a
jusante do Córrego Aragão.
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Em 18 de agosto de 2010, novamente o IEF compareceu ao local e
expediu Laudo Pericial, no qual relatou que nenhuma iniciativa fora tomada no
sentido de implantar práticas que possam controlar a possível continuidade da
erosão no local, como, por exemplo, um desvio de possíveis águas pluviais a
montante e paralelas à linha principal de erosão através de curvas de nível; a
revegetação da área a montante e às margens da erosão; a construção de barreiras
de contenção transversais a erosão, de modo que os sedimentos depositados não
venham a ser transportados em seu interior para as posições mais baixas da área;
ou a recomposição das áreas de preservação permanente ao longo das margem do
córrego do Aragão, que também evitaria o transporte dos sedimentos para a calha
do citado curso d’água.
O laudo também aponta que os resíduos depositados no local em questão
são predominantemente originados da construção civil, porém estavam sendo
depositados no interior e além dos limites da voçoroca, contrariando a proposta
original de recobrimento da área degrada, além do que, os resíduos são depositados
sem triagem preliminar, destinando os potencialmente recicláveis para essa
finalidade, contrariando a legislação ambiental vigente.

Figura 37: Trevo do “Patão”
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

Figura 38: Trevo do “Patão”
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

O Córrego Aragão não possui vegetação em suas áreas de preservação
permanente, sendo visível que seu leito está em parte assoreado, seja pelo aporte
de solos desta erosão discutida anteriormente, seja pelo aporte de solos erodidos de
áreas a montante, inclusive é perceptível em seu leito resíduo de construção civil
que, no entanto, acredita-se que não tenham sido arrastados desde o depósito a
montante, mas sim depositados nas proximidades do leito do córrego.
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Por fim, o laudo recomendou que se realizasse a recomposição da
vegetação ciliar do referido corpo hídrico em suas áreas de preservação
permanente, para o cumprimento da sua função ecológica de proteção (e
restauração) do ambiente natural fluvial. Recomendou ainda, que fossem
construídas barreiras para contenção dos resíduos sólidos de construção civil dentro
da área erodida, evitando que os resíduos sejam transportados para áreas a jusante
da voçoroca.
Ademais, em locais onde através da erosão o lençol freático encontra-se
aflorante, torna-se imprescindível à tomada de mediadas no sentido de se evitar a
deposição de resíduos de construção sem antes restabelecer a área com o
recobrimento com sedimentos para posterior utilização. Veja acervo fotográfico do
local:

Figura 39: Trevo do “Patão”
Arquivo Pessoal – Abr. 2011.

Figura 40: Trevo do “Patão”
Arquivo Pessoal – Abr. 2011.

O despejo no local foi suspenso no final do mês de novembro de 2010
após realização de acordo entre a Prefeitura Municipal, o proprietário da fazenda, as
empresas de caçambas e o Ministério Público de Minas Gerais, contudo, no local
não houve a construção de barreiras para contenção dos resíduos sólidos de
construção civil dentro da erosão como medida mitigadora, como se pode observar
através das figuras 39 e 40.
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Figura 41: Trevo do “Patão”
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

Figura 42: Trevo do “Patão”
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

Como se pode observar, o local encontra-se no mesmo estado de
degradação há mais de 01 (um) ano, sem qualquer recomposição da mata ciliar do
Córrego Aragão, nem mesmo houve o recobrimento dos resíduos com material
inerte (sedimentos) existentes no local.
Ademais, a degradação tende a piorar diante da declividade do terreno e
do período de chuvas, vez que o material já esta sendo percolado, atingindo o
córrego existe no local, veja fotos do entulho ao longo do terreno.

Figura 43: Trevo do “Patão”
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

Figura 44: Trevo do “Patão”
Arquivo Pessoal – Maio 2012.
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Figura 45: Trevo do “Patão”
Arquivo Pessoal – Maio 2012.

Atualmente os resíduos de construção civil estão sendo depositados em
outro local, tendo em vista o fato de que a antiga área utilizada para depósito (Lixão
Trevo do Patão) era reduzida para o aporte de resíduos da construção civil gerados
pela cidade de Patos de Minas, sendo necessária uma área especifica para esta
finalidade, dentro de um “Programa Municipal de Gerenciamento dos Resíduos da
Construção Civil”, como prevê a resolução CONAMA 307/02 e a Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
O novo local destinado a resíduos sólidos de construção civil é o último
ponto de depósito de resíduos de construção civil a ser analisado nesta dissertação
(figuras 46 a 49). Trata-se do Aterro para Resíduos Inertes e da Construção Civil de
Patos de Minas/MG, Ponto 07, que está em fase de licenciamento:
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Figura 46: Voçoroca –Aterro RCC
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 47: Voçoroca –Aterro RCC
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 48: Voçoroca – Aterro RCC
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Esta

área

é
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Figura 49: Voçoroca – Aterro RCC
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

por

uma

sequência

de

voçorocas

disponibilizada para a deposição de resíduos de construção civil classe A, com o
objetivo de sua recuperação para futura utilização e também dar destinação
adequada aos resíduos da construção civil.
A área do aterro de resíduos de construção civil é de 200 m², situada na
Fazenda Olhos D'água, de Propriedade de Sr. Zacarias Caixeta Ferreira, Zona Rural
do município de Patos de Minas, possui acesso no km 6 da estrada vicinal entre
Patos de Minas e Alagoas (distrito de Patos de Minas).
Em 03 de fevereiro de 2012, a Prefeitura Municipal de Patos de Minas
deu entrada na SUPRAM Triangulo Mineiro, com sede em Uberlândia, do Formulário
de Caracterização do Empreendimento (FCE) do licenciamento do local sob o n.º
R200549/2012, sendo que no dia 08 de fevereiro de 2012, contratou uma empresa
especializada em consultoria ambiental para realizar o licenciamento do local.
A nova área não está localiza em Área de Preservação Permanente,
portanto, está apta e com boa viabilidade para recebimento dos resíduos classe A
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da construção civil, atendendo, assim, as diretrizes da Resolução CONAMA 307/02,
DN 52/01 COPAM-MG, DN 155110 e DN 74/04 COPAM-MG.
Contudo, deve-se considerar que, diante da grande demanda por
destinação final dos resíduos sólidos de construção civil, principalmente após o
aumento verificado após a instalação do Programa Minha Casa Minha Vida, o tempo
de vida do referido aterro é pequeno, sendo de aproximadamente um ano e meio
para sua lotação completa.
No local estão sendo realizadas triagens dos resíduos sólidos
depositados, por 02 (duas) pessoas, “catadores de lixo”, sendo o material triado
destinado a reciclagem, adotando, assim, certas medidas necessárias para garantir
a destinação final adequada de cada espécie/classe de resíduos (figuras 50 a 55):

Figura 50: Triagem de Materiais no Aterro
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 51: Triagem de Materiais no Aterro
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 52: Triagem de Materiais no Aterro
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 53: Triagem de Materiais no Aterro
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.
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Figura 54: Triagem de Materiais no Aterro
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 55: Triagem de Materiais no Aterro
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Contudo, a triagem realizada está aquém do necessário, tal fato pode ser
constato pelas figuras 56 a 59, que apresentam grande quantidade de pneus dentro
da área da voçoroca, que deveria ser destinada apenas para acondicionamento de
materiais classe A.

Figura 56: Resíduo não Classe A no Aterro
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 58: Resíduo não Classe A
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 57: Resíduo não Classe A no Aterro
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.

Figura 59: Resíduo não Classe A
Arquivo Pessoal – Mar. 2012.
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Como se pode perceber, os locais de despejo de entulhos se encontram
espalhados pela cidade, principalmente nas proximidades de córregos, áreas verdes
e terrenos baldios, misturando-se com resíduos domésticos, ocasionando assim
uma degradação ambiental, com impactos negativos para a própria população que
os gerou, sendo, portanto, necessária a definição de quais são as consequências
que estes despejos irregulares podem causar ao meio ambiente, é o que se passa a
estudar nesse momento.
Por fim, é importante esclarecer que, dos 06 (seis) pontos apresentados
no mapa acima, 02 (dois) pontos (Ponto 01 e Ponto 04) constituem antigos locais de
despejo irregular de resíduos de construção civil no município, com origem anterior
ao PMCMV, contudo, tiveram a intensidade dos impactos agravada após a
implementação do referido programa governamental.

6.1.4 Consequências dos Impactos

Os problemas ambientais a cada dia ganham maior amplitude na
sociedade, a questão torna-se ainda mais visível quando se tem por foco o contexto
urbano, onde é cada vez mais frequente a existência catástrofes que refletem na
qualidade de vida e na saúde dessas populações que vivem na zona urbana.
Os resíduos sólidos de construção civil são vistos atualmente como um
dos principais agentes que intensificam estes problemas urbanos, em virtude da má
gestão desses resíduos pelos municípios e o despejo inadequado em áreas
potencialmente degradáveis ou em vales de rios, afetando o meio ambiente
ecologicamente equilibrado.

A geração dos resíduos de construção e demolição (RCD) nas
cidades cresceu significativamente a partir de meados da década de
90. São resíduos provenientes da construção da infraestrutura
urbana, de responsabilidade do poder público e, principalmente, da
ação das iniciativas privada na construção de novas edificações
(residenciais, comerciais, industriais etc), nas ampliações e reformas
de edificações existentes e de sua demolição, de modo a propiciar
novos usos para o local (PINTO; GONZALEZ, 2005a, p. 15).
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Contudo, não são somente os resíduos finais da construção civil que
causam problemas ao meio ambiente. Karpinski et al (2008, p. 70) aponta que: toda
a “cadeia produtiva da construção civil é responsável por uma quantidade
considerável de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), depositados em
encostas de rios, vias e logradouros públicos, criando locais de deposições
irregulares nos municípios”.
Tal fato deve-se a acentuada geração de resíduos em todos os setores
que compõem a cadeia produtiva da construção, desde a produção dos produtos,
com grande consumo de matéria prima, até a utilização dos mesmos, pela
modificação da paisagem nos centros urbanos, com descarte do material excedente
ou subutilizado, gerando grandes impactos ambientais negativos (PIOVEZAN
JÚNIOR; SILVA, 2007, p.1).

A atividade da construção civil tem grande impacto sobre o meio
ambiente em razão do consumo de recursos naturais ou extração de
jazidas; do consumo de energia elétrica nas fases de extração,
transformação, fabricação, transporte e aplicação; da geração de
resíduos decorrentes de perdas, desperdício e demolições, bem
como do desmatamento e de alterações no relevo (KARPINSKI et al,
2008, p. 71).

Ao lado do crescimento vertiginoso da geração de resíduos sólidos de
construção civil, outro fator que contribui para o agravamento dos danos ocorridos
ao meio ambiente é a falta políticas nas três esferas do poder público: municipal,
estadual e federal, que atuem na estrutura de ações em prol da redução, reutilização
e correto descarte destes resíduos (KARPINSKI et al, 2008).
A citada falta de políticas públicas no setor de resíduos sólidos de
construção civil é explicada pela preocupação tardia do Brasil em atuar na questão,
o que diferente de outros países, nos quais desde o fim da década de 60, como é o
caso dos Estados Unidos da América, já existia uma política para resíduos,
denominada de Resource Conservation and Recovering Act (RCRA) (JOHN;
AGOPYAN, 2000).
Assim, cabe ao poder público atuar como agente gestor do sistema,
implantando e criando estruturas gerenciais adequadas, procedimentos de
informação e de fiscalização com fins a resguardar a permanência dos novos
paradigmas de gestão (PINTO; GONZÁLEZ, 2005).
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Como visto, os danos originados dos resíduos de construção civil estão
inseridos em toda a cadeia produtiva do setor, principalmente no consumo de
recursos naturais, o qual aumenta de forma vertiginosa a cada ano, fator que se
opõe a disponibilidade dos recursos que reduzem na mesma velocidade, surgindo,
assim, o consumo desregrado das matérias-prima, as quais são em sua maioria não
renováveis. Sobre o assunto, John (2000, p. 9), fala com bastante propriedade, veja:

O consumo de materiais cresce na mesma medida do crescimento
da economia e da população. A produção destes volumes imensos
de materiais exige uma extração muito maior de matérias primas
naturais, dada as perdas e resíduos dos processos, os quais muitas
vezes não possuem grande eficácia, e resultam em um volume
exagerado de dissipação e perda de produtos. Ademais, as reservas
de muitos materiais já começam a ficar escassas, especialmente
junto aos grandes centros.

Além dos danos oriundos da extração predatória dos recursos naturais,
diversos impactos negativos ao ambiente estão diretamente ligados ao despejo
irregular de resíduos sólidos de construção, tendo em vista que, a disposição
irregular dos resíduos “provoca degradação ambiental por causar poluição das
águas superficiais e subterrâneas, do solo e do ar, além de provocar danos à saúde
humana, pela geração de percolados, gases e proliferação de vetores” (COPAM,
2001), passa-se então, a enumerar cada um desses impactos:
Dentre os impactos negativos originados dos resíduos sólidos de
construção civil merece destaque a possibilidade de poluição atmosférica
proveniente desta fabricação de componentes que se inserem na cadeia produtiva
do setor.
Tal fato é analisado na fabricação do cimento, principal produto para o
setor de construção, que utiliza fornos de clínquer, sendo necessários processos de
clinquerização e co-processamento para se alcançar temperaturas elevadíssimas.
Portanto, trata-se de processos onde há a recuperação de energia para o alcance de
altas temperaturas necessárias para a produção de cimento, as quais são
tradicionalmente

realizadas

com

combustíveis

fósseis,

como

carvão,

óleo

combustível e coque de petróleo, contudo, em virtude da escassez destes produtos,
utiliza-se o co-processamento de resíduos em uma tentativa de reduzir o uso de tais
combustíveis (MILANEZ, 2007).
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Vale registrar que, o processo de co-processamento em fornos de
clínquer de cimento é denominado pela maioria da doutrina e da legislação como
sendo co-incineração, não se procedendo qualquer distinção entre essas duas
formas de tratamento de resíduo, tratando-se, portanto, também de incineração.
(SANTI, 2003)
Contudo, o co-processamento é visto por muitos como um processo
insustentável para o tratamento dos resíduos sólidos, afinal de contas, “se están
desarrollando y adoptando innovadoras filosofías y prácticas para el manejo
sustentable de los materiales descartados alrededor del mundo”. (TANGRI, 2005, p.
6).
Como se vê, o Relatório “Incineración de residuos: una tecnología
muriendo” da Alianza Global para Alternativas a la Incineración (GAIA) aponta para a
impossibilidade de realização de co-processamento de forma ambientalmente
adequada. Assim, diante deste posicionamento levantado pelo Relatório de GAIA,
passa-se a análise dos riscos e conflitos ambientais existentes nos tratamentos
térmicos em estudo.
Assim, a poluição atmosférica prejudica a qualidade do ar principalmente
“nos sistemas produtivos de alguns materiais para a indústria da construção civil”
(GAEDE, 2008, p. 19). Ademais, a poluição atmosférica para a produção do cimento
interfere ainda diretamente na saúde humana, especialistas afirmam que as dioxinas
liberadas nesse processo, contribuem diretamente para o aparecimento de cancro
de mamas e outros (NÓBREGA, 2003).
Ainda segundo Nóbrega (2003), a Comissão Europeia aponta duas
questões como sendo as de maior preocupação em termos da saúde humana: a
emissão de dioxinas e a concentração de metais pesados no cimento. Também nos
países periféricos, como o Brasil, estudos sobre saúde ocupacional, demonstram as
condições precárias com que as empresas de cimento funcionam. Milanez (2007)
deixa claro que funcionários trabalham sem equipamento de proteção individual e
em ambientes inadequados e, ainda, traz resultados de pesquisas realizadas no
norte da região metropolitana de Belo Horizonte (MG), conhecida como “Região do
Calcário”.
De acordo com esse autor, foi identificada uma maior incidência de
doenças respiratórias (tosse constante, dispneia e rinorreia) além de menor função
respiratória em crianças moradoras do centro do município de Pedro Leopoldo (sob
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influência de uma fábrica de cimento), tais números extrapolam a normalidade de
cidades que não exploram a atividade cimenteira.
Milanez (2007, p. 14) termina ainda sua pesquisa apontando a
inexistência de variados estudos de caso sobre as práticas de co-incineração de
resíduos no Brasil. Sugere que agências ambientais estaduais não possuem
“capacidade técnica (e/ou política) para garantir que as empresas pratiquem à coincineração sem colocar em risco a saúde dos trabalhadores e das populações que
moram próximas às unidades produtivas”.
Outro ponto de poluição do ar no qual o resíduo sólido de construção civil
está inserido, agora, analisando a utilização final do setor é a atividade construção e
demolição, onde o “manejo inadequado dos materiais e a ausência de equipamentos
de retenção de particulados (telas, sistemas de micro-aspersão hidráulica)
promovem a geração excessiva de poeira, trazendo transtornos na área de
operação e manejo”. (GAEDE, 2008, p. 20).
Outro impacto negativo ao meio ambiente que pode ser associado ao
despejo irregular de resíduos sólidos de construção civil é a contaminação de solos,
águas superficiais e subterrâneas, tal fato deve-se aos resíduos não inertes que são
atraídos para os locais de despejo irregular.
Assim, apesar de serem considerados inertes, os resíduos sólidos de
construção civil podem conter contaminantes oriundos outros materiais não inertes
depositados juntamente com eles, resíduos estes, tipicamente orgânicos que
aceleram a deterioração das condições ambientais do local (PINTO, 1999).
Ressalta-se que, “estes contaminantes podem afetar tanto a qualidade técnica do
produto contendo o reciclado quanto significar riscos ambientais” (JOHN;
AGOPYAN, 2000, p. 3).
Com enfoque maior nos problemas enfrentados pelas populações
urbanas todos os dias, existem três grandes impactos negativos ao meio ambiente
que deve ser analisados: a ausência de drenagem dos grandes centros, as
enchentes e os desabamentos, sendo que o primeiro o ponto sempre acaba por
interferir nos demais.
Em relação aos impactos relacionados à drenagem urbana, ou menor a
falta dessa drenagem, e impermeabilidade do solo, vale registrar o fato de que os
entulhos existentes em locais inapropriados acabam por obstruir os córregos, um
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dos componentes mais importantes do sistema de drenagem, o que causará as
enchentes e desabamentos, dentre outros problemas (PINTO, 1999).
A falta de permeabilidade e drenagem, por consequência do despejo
irregular dos resíduos de construção civil, reflete diretamente no surgimento de
enchentes, surgindo à necessidade de desobstrução contínua do sistema ou perdas
particulares decorrentes de enchentes que se tornam inevitáveis (JOHN; AGOPYAN,
2000).
Frisa-se que os problemas inerentes às enchentes, salvo raras exceções,
devem-se à ocupação urbana das zonas de inundação dos cursos d'água, onde o
uso de resíduos sólidos de construção civil é frequentemente usado para o
aterramento prévio dessas áreas, fator que intensificação a presença de deposições
irregulares ao longo dos rios (PINTO, 1999).
Os depósitos irregulares na maioria das vezes “colocam em risco a
estabilidade de encostas e comprometem a drenagem urbana, demonstrando que os
agentes responsáveis pelo descarte de resíduos não estão preocupados com os
custos sociais que a atividade representa para as cidades” (PINTO; GONZALEZ,
2005a, p. 25).
Como visto acima, os resíduos de construção civil depositados
irregularmente causam problemas na drenagem urbana que refletem diretamente no
surgimento das enchentes, que por sua vez acabam por contribuir nos
desabamentos, tendo em vista o fato de que estes resíduos de construção civil são
utilizados como material para aterro, sem observar maiores preocupações com o
procedimento técnico a ser utilizado para o processo, o que pode provocar
problemas futuros nas construções, vindo a provocar inclusive acidentes, como já
aconteceu em várias áreas, inclusive com morte de várias pessoas. (JOHN;
AGOPYAN, 2000).
Deve-se considerar ainda que, os referidos problemas são comuns, em
virtude do número de áreas desocupadas, em bairros periféricos, tendo como
agravante a existência de população de menor renda (PINTO; GONZALEZ, 2005a).
A presença de depósitos irregulares de resíduos de construção civil ao
longo de cursos d’água, conforme descrito acima, é evidenciado também no
munícipio em estudo, onde se pode observar que os pontos n.º 2, 3, 4 e 5 estão
localizados as margens de um recurso hídrico, ou seja, em bairros da periferia da
cidade, o que pode acabar causando algum destes impactos.
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Além dos impactos descritos acima, os resíduos sólidos de construção
civil ainda podem ocasionar impacto na paisagem local, sendo que os referidos
impactos “revelam um extenso comprometimento da qualidade do ambiente e da
paisagem local [...], mas dificilmente podem ser quantificados e ter seu custo
historiado” (PINTO, 1999, p. 71).
Em se tratando de sociedade, a saúde pública também é diretamente
afetada pelo despejo irregular de resíduos sólidos de construção civil, pois a
existência destes materiais de forma errada cria ambiente propício à proliferação de
vetores que causam doenças aos seres humanos. Pinto (1999, p. 77) aponta que: “é
comum nos bota-foras e locais de deposições irregulares a presença de roedores,
insetos peçonhentos (aranhas e escorpiões) e insetos transmissores de endemias
perigosas (como a dengue)”.
É importante notar ainda que, com grande frequência, as deposições
descontroladas de RCD provocam uma atração praticamente
irresistível para o lançamento clandestino de outros tipos de resíduos
não inertes, de origem domestica e industrial, acelerando sua
degradação ambiental e tornando ainda mais complexa e cara a
possibilidade de sua recuperação futura (PINTO; GONZALEZ,
2005a, p. 25).

Por fim, os resíduos sólidos de construção civil não geram apenas
impactos ambientais em relação à paisagem, capacidade de drenagem, enchentes,
desabamentos, proliferação de vetores, e à qualidade de vida, mas também
implicam custos sociais interligados, o que onera os cofres públicos municipais
(JOHN; AGOPYAN, 2000), sendo, portanto, um custo socioeconômico, tema que
será tratado no próximo capítulo deste trabalho.

6.1.5 Reversibilidade/Mitigação dos Impactos

Apesar de todos os impactos oriundos do despejo irregular de resíduos de
construção civil descritos até aqui, estes podem ser reversíveis ou pelo menos
mitigados, contudo, por representarem uma grande parcela do volume total de
resíduos sólidos gerados nas cidades, devem passar por um processo de
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gerenciamento sustentável, “com estudos, quantificações e propostas de disposição
e minimização” (BATTISTELLE, 2006, p. 2).
Surge então, um imenso desafio ambiental, no qual a priorização por
metas de redução, recuperação, reutilização e reciclagem dos resíduos da
produção, além da necessidade de transformação desses resíduos em recursos em
novas matérias-primas e mudança nos processos de fabricação para ações mais
sustentáveis, são os pontos mais importantes frente ao acúmulo de resíduos, não
somente da construção civil (DUPAS, 2008).
Assim, tais questões condicionam os gestores públicos, principalmente os
ligados ao meio ambiente local, neste caso as Prefeituras Municipais, a adotarem
soluções eficazes para a gestão desses resíduos, pois além de serem gerados em
expressivos volumes, não recebem soluções adequadas, impactam o ambiente
urbano e constituem local propício à proliferação de doenças, aspectos que irão
agudizar os problemas de saneamento municipal (PINTO, 1999).
Mas quais seriam as soluções adequadas para solução desse problema
de resíduo em volume expressivo?
Para os munícipios a atuação mais comum empregada para a solução do
volume de resíduos sólidos de construção civil é a disposição final em aterros ou
lixões, contudo, este método possui vários problemas ambientais, além de ser
considerada cada vez mais caro, tendo em vista à escassez a falta de local propício
à disposição (JOHN, 2000).
Assim, a disposição final em aterros ou lixões não é visto como um
método eficaz de gerenciamento de resíduos, muito menos de resíduos sólidos de
construção civil, afinal de contas, existem formas mais adequadas a dar novo
destino aos materiais, reaproveitando o entulho por meio de técnicas de reutilização
e reciclagem, que além de proporcionar melhorias significativas no meio ambiente,
pois, dentre outras coisa, diminui a quantidade de aterros, preserva os recursos
naturais, impedindo a contaminação de novas áreas, além de ser considerada
alternativa economicamente no gerenciamento de resíduos, com abertura e novos
nichos de mercado e criação de novos produtos transformados do entulho
(BATTISTELLE, 2006).
Em uma visão sustentável, os resíduos sólidos de construção civil devem
respeitar certa hierarquia. Em relação à gestão, a redução da geração dos resíduos
na fonte é o primeiro passo, após deve-se priorizar a reutilização (reuso) do resíduo,
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não sendo possível realiza-lo, deve-se priorizar a reciclagem dos materiais em novos
produtos alternativos e, por fim, somente nos casos que não é possível reciclar
procederá à disposição final dos resíduos (PIOVEZAN JÚNIOR, 2007).
Já Peng, Scorpio e Kibert (1997) apontam que além da redução, reuso
(reutilização), reciclagem e disposição final dos resíduos, deve-se garantir ainda a
compostagem e a incineração, a primeira, consiste na transformação da parte
orgânica em húmus para o tratamento do solo e a segunda, refere-se a possibilidade
de extração de energia dos materiais.

Figura 60: Hierarquia da disposição de resíduos de construção e demolição
Fonte: PENG; SCORPIO; KIBERT (1997)

Porém, ao considerar a compostagem e a incineração como meios de
gestão eficazes para a manutenção da qualidade ambiental, deve-se considerar que
muitas vezes os resíduos sólidos de construção civil não possuem material orgânico
para transformação em húmus, inexistindo, assim, a necessidade de realização de
compostagem, e em relação à incineração, está é considerada para muitos, como já
dito acima, um processo insustentável para o tratamento dos resíduos sólidos, pois
provoca diversos impactos ao meio ambiente.
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Ademais, a utilização alternativa do entulho traz diversas vantagens
econômicas, sociais e ambientais. Dentre as vantagens econômicas, destaque-se a
redução nos custos com matéria prima, já em relação à vantagem social, deve-se
considerar que a criação de novos postos de trabalho originários desse novo setor
de atuação e, por fim, as vantagens ambientais, que reduzem a poluição gerada por
entulho, bem o número de enchentes e assoreamento de rios e córregos
(KARPINSK et al, 2009).
Assim, se faz necessário, cada vez mais, uma atuação conjunta do setor
da construção civil para programar regras de redução, reuso e reciclagem de seus
próprios resíduos, fator que contribuirá para a redução da responsabilidade
ambiental, gerando novos trabalhos e consequentemente aumento da renda per
capita (BATTISTELLE, 2006, p. 4).
Portanto, a redução dos impactos ambientais oriundos da construção civil
é uma tarefa complexa, devendo agir-se em várias frentes de maneira combinada e
simultânea (JOHN, 2000).
Uma dessas frentes é a atuação em áreas de deposição irregular, os
chamados bota-foras, onde se faz necessária à realização de uma Gestão Corretiva
proposta por Pinto (1999, p. 80) como sendo a “necessidade de intervenção que
aponte para o traçado de novos métodos para a gestão pública dos resíduos de
construção e demolição”. Afinal de contas, a existência de áreas de deposição
irregular e do esgotamento dos bota-foras em função da disposição incessante dos
grandes volumes reflete em impactos significativos em todo o ambiente urbano.
Ressalta-se que, a solução para a disposição dos resíduos sólidos de
construção civil é de responsabilidade dos municípios, devendo ser definidas e
licenciadas áreas para o manejo dos resíduos, em conformidade com a Resolução
CONAMA nº. 307/2002, cadastrando-se e formalizando-se a presença dos
transportadores dos resíduos e fiscalizando-se as responsabilidades dos geradores,
inclusive quanto ao desenvolvimento de projetos de gerenciamento, assim, “cabe ao
poder público disciplinar, regulamentar e fiscalizar a atividade” (PINTO; GONZÁLEZ,
2005b, p. 6).
Apesar da responsabilidade dada aos municípios para destinação correta
dos resíduos sólidos, incluindo neste rol, os resíduos de construção civil, no Brasil a
maior quantidade de resíduos é disposta em lixões e/ou aterros, que muitas vezes
são armazenados juntamente com os resíduos sólidos domiciliares. Isso mostra que
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a maioria das administrações municipais brasileiras, ainda atua de maneira ineficaz
no sistema de gestão dos resíduos sólidos de construção civil.
Assim, se forem implantadas todas as etapas definidas acima,
considerando, a redução, reutilização, reciclagem, por meio de usina, a necessidade
de disposição dos resíduos sólidos provenientes da construção civil em aterros será
próxima ao mínimo, o que favorecerá a vida útil destes aterros, reduzindo a
necessidade de abertura de novas áreas de disposição final e dos custos para
operação e licenciamento.
Portanto, no município estudado, Patos de Minas/MG, a necessidade de
instalação de uma usina de reciclagem é essencial, tanto para o aumento da vida útil
do Aterro para Resíduos Inertes e da Construção Civil de Patos de Minas/MG, como
para a redução de impactos ao meio ambiente do local.
Afinal de contas, “o papel dos governos locais torna-se mais importante
na definição das relações humanas e sociais em articulação com o ambiente natural
e o ambiente construído dos centros urbanos, onde hoje se concentra mais da
metade da população mundial” (MACEDO, FREITAS, 2011, p. 1).
Porém, existem autores, como Karpinski et al (2008) que relatam que,
para uma questão relevante, o gerenciamento dos resíduos sólidos de construção
civil deve ser baseado em ação educativa e não ação corretiva, afinal de contas,
desta forma, as empresas do setor produtivo podem exercer suas responsabilidades
sem produzir impactos socialmente negativos.
Assim, para a solução dos problemas oriundos da construção civil devese “tratar das raízes do problema e não de seus sintomas” (SACHS, 2007, p. 181).
Assim, por ter impactos sobre o meio ambiente em razão do consumo exagerado de
recursos naturais e da grande geração de resíduos decorrentes de perdas e
desperdícios, a construção civil deve ter os seus segmentos aperfeiçoados
(KARPINSK et al, 2009), para que em um futuro próximo haja um equilíbrio dinâmico
entre o meio ambiente e o desenvolvimento, para isso faz-se necessária uma gestão
eficaz dos resíduos sólidos de construção civil.
Afinal de contas, conforme define o Relatório UNESCO de economias
verdes para sociedades verdes, From Green Economies to Green Societies,
elaborado em 2012 para contribuir no processo preparatório da Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20), diante dos riscos
emergentes, a atuação deve ser urgente e em todos os setores da sociedade, afinal
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de contas, para o desenvolvimento sustentável não existe apenas um caminho a
seguir, todas as culturas devem se consideradas no processo. In verbis:

The complex and multifaceted challenges and risks of our times call
for an urgent and holistic response. An in-depth rethinking of
development, in all of its dimensions, is imperative. There is no single
path to sustainable development. Sharing fundamental principles,
every path is different. To be sustainable, our future must be built on
economies and societies that are inclusive, ethical, equitable and
sustained by a culture of peace and non-violence. To be sustainable,
solutions must be local in shape and outcome. They should espouse
the contours of regions, countries, cities, and communities. They
8
should marry with local customs and traditions. (UNESCO, 2012)

Portanto, os impactos gerados pelos resíduos sólidos de construção civil
em todos os pontos apontados acima são passiveis de reversão, cabendo ao setor
privado e ao governo municipal, atuar de forma reverter os danos causados por meio
de técnicas básicas de recuperação.
Ademais, para que os impactos não persistam e para que não surjam
novos locais de despejo irregular dos resíduos, faz-se necessária a adoção de
medidas preventivas, consistentes na educação para redução do desperdiço, bem
como instalação de uma usina de reciclagem de entulho9 no município.

8

Os desafios complexos e multifacetados e os riscos de nossos tempos exigem uma
resposta urgente e global. Uma profunda reformulação de desenvolvimento, em toda a sua
dimensões, é um imperativo. Não há um caminho único para o desenvolvimento sustentável.
compartilhando princípios fundamentais, cada caminho é diferente. para ser sustentável, o
nosso futuro deve ser construído sobre as economias e sociedades que são, inclusive, ética,
justa e sustentável por uma cultura de paz e não-violência. Para ser sustentável, soluções
deve ser local em forma e resultado. Eles devem esposar os contornos de regiões, países,
cidades e comunidades. Eles devem casar-se com os costumes locais e tradições.
9
“Conjunto das instalações, equipamentos mecânicos, máquinas e veículos destinados ao
processamento dos entulhos gerados na construção civil [...] de modo a permitir e/ou facilitar
seu reaproveitamento como matéria-prima na própria indústria da construção civil” (IBGE,
2008, p. 213).

114

6.2 CASO “CONDOMÍNIO RODOBENS”: IMPACTO

EM

RECURSO HÍDRICO, SOLO

E

VEGETAÇÃO

6.2.1 Caracterização do Empreendimento e Localização

Após a criação do Programa Minha Casa Minha Vida, em meados de
2009, diversas empresas do setor de construção civil passaram a investir na
construção de residências direcionadas ao público alvo do referido programa. A
empresa Rodobens Negócios Imobiliários S.A, com sede na Avenida Francisco das
Chagas de Oliveira n.º 2500, Bairro Higienópolis, São José do Rio Preto/SP, é uma
destas empresas que passaram a investir na construção dessas residências
direcionadas.
No município em estudo, Patos de Minas/MG, a empresa possui obra,
localizada na Avenida Marabá, n.º 4211, Bairro Alto Limoeiro, com coordenadas de
18º33142,2’’S de latitude e 46º28’12,7’’W de longitude, denominada de Condomínio
Terra Nova. Este empreendimento visa a construção de 1.274 unidades
habitacionais com terreno de 143 m² e área de 46,72m² a 66,60 m², todas
compatíveis com a previsão do Programa Minha Casa Minha Vida.

Figura 61: Mapa de Localização do Empreendimento e do Local do Dano
Fonte: Google Earth (2012)
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O empreendimento está localizado à margem esquerda da microbacia10
do Córrego Limoeiro, que pertence à bacia do Rio Paranaíba.
O município de Patos de Minas é considerado um divisor de águas entre
as bacias do Rio São Francisco e do Rio Paranaíba, como resultado têm além da
rica rede de drenagem, uma variação geomorfológica e geológica nesta zona de
transição entre bacias. O rio Paranaíba possui diversos afluentes em ambas as
margens, no município de Patos de Minas/MG, pode-se destacar, de acordo com
Oliveira Mello (2008), os seguintes recursos hídricos: na margem direita: Ribeirão da
Extrema, córrego da Temperança, córrego do Mata-Burro, Córrego dos Aragões,
córrego da Fábrica (que tem por afluente o córrego do Monjolo), córrego do
Limoeiro, Ribeirão da Mata dos Fernandes e córrego da Cascata; e na margem
esquerda: Ribeirão das Pitas, córrego do Barreiro, rio Espírito Santo, Ribeirão dos
Vieiras (Quebra-Rabo), córrego das Contendas, Ribeirão da Cota, córrego Rico,
córrego Curraleiro, córrego do Bebedouro, Ribeirão são Bernardo, córrego São Luiz,
córrego da Fazenda Velha, córrego do Pilar, córrego do Extrema, rio Santo Antônio
das Minas Vermelhas.
O Córrego Limoeiro é considerado dos principais afluentes do Rio
Paranaíba, pois as águas do referido Córrego são utilizadas tanto para uso
doméstico, como para a dessedentação de animais e pequenos pontos de irrigação,
conforme tabela abaixo:
Tabela 8: Tabela Conflito de Uso de Águas do Córrego Limoeiro
CONFLITANTE
USO
Fazenda Conceição (Tarcisio Caixeta)
Uso doméstico, dessedentação de animais,
irrigação de horticultura
Sindicato dos Produtores Rurais de
Uso diverso no interior do parque
Patos de Minas
Cooperativa Mista Agropecuária de
Irrigação de jardins, horticultura, uso clube da
Patos de Minas
empresa
Associação dos Praças, Oficiais e
Uso geral para limpeza, pscina, irrigação de
Bombeiros Militares
campo de futebol
Fazenda Xangrila/Limoeiro (Waldir
Uso doméstico e irrigação de horticultura
Guimarães Silva)
Fazenda Xangrila/Limoeiro (Valério dos
Irrigação de horticultura
Santos Teixeira)
Fazenda Xangrila/Limoeiro (Vanilda
Irrigação de horticultura
10

Microbacia pode ser entendida como aquela cuja área é tão pequena que a quantidade de
chuvas de alta intensidade e às diferenças de uso do solo não seja suprimida pelas
características da rede de drenagem, ou seja, elas necessitam de outras áreas para
exercerem sua drenagem (BITTAR, 2007).
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Guimarães Silva)
Fazenda Limoeiro (João Silvano
Marques)
Fazenda Limoeiro (Marcio José Gomes)
Fazenda Limoeiro (Elton Castro Alves)
Fazenda Limoeiro (Alfredo Jesus M.
Nakão)
Fazenda Limoeiro (Fernando José Alves
Goulart)
Fazenda Limoeiro (Ari Ribeiro da Silva)

Uso doméstico e dessedentação de animais
Uso doméstico e dessedentação de animais
Uso doméstico e irrigação de pomar e jardins
Uso doméstico; irrigação de pomar, jardins e
campos de futebol; abastecimento de piscinas
Uso doméstico e irrigação de pomar e jardins
Uso doméstico e irrigação de pomar, jardins e
campos de futebol
Uso doméstico; irrigação de pomar, jardins;
piscicultura
Irrigação de campos de futebol
Dessedentação de animais

Fazenda Limoeiro (Venerando
Domingos Correia)
Luciano Gonçalves Mendonça
Fazenda Conceição (Arnaldo Queiroz
Melo)
Fazenda Limoeiro (José Ricardo Abdo
Irrigação de horticultura
Souza)
Fazenda Xangrila/Limoeiro (Valmir
Irrigação de horticultura
Antônio Guimarães)
Condomínio Terra Nova (Rodobens
Uso doméstico (diversas residências)
Negócios Imobiliários S.A)
Fonte: Promotoria de Justiça de Patos de Minas – Curadoria do Meio Ambiente

Como visto na tabela acima, os usos dos recursos hídricos do corpo
d’água em questão são inúmeros, sendo que, o uso exacerbado do seu volume de
água e o lançamento de esgoto sem tratamento vem há vários anos causando
grande divergência entre os ribeirinhos.
Visando apaziguar o conflito existe naquela região, no intuito de preservar
o meio ambiente e recuperar as áreas já degradadas, o IEF, o IGAM, a Policia Militar
Ambiental e o Ministério Público Estadual, atuando de forma conjunta, reuniram os
fazendeiros ribeirinhos, onde fizeram a orientação para a regularidade, ficando
estabelecido, naquela oportunidade, que os conflitantes criariam uma associação
com a finalidade de organizar o fluxo de água captada no córrego.
Em janeiro de 2008, a Associação do Córrego Limoeiro (ACOL) é criada,
com o intuito de organizar o fluxo de água captada no córrego, estabelecendo o
volume de retirada de cada associado para uso diverso, desde que seja justificável
seu consumo, sem desviar o nível normal das águas.
Diante da grande demanda de uso de recurso hídrico superficial e do
grande número de usuários, configurando uma situação de conflito, a área do trecho
situado

entre

as

coordenadas

18º33’23,5’’S;

46º30’47,2’’W

e

18º34’02’’S;

46º28’044’’W, na bacia hidrográfica do Córrego Limoeiro fora declarada Área de
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Conflito pelo DAC/IGAM, conforme aponta a Declaração de Área de Conflito
DAC/IGAM n.º 006/2009.
Portanto, a regularização dos usuários da referida bacia que estejam
outorgados ou sem processo formalizado no IGAM deverá ocorrer por meio de
processo único de outorga.
Assim, o empreendimento Condomínio Terra Nova está localizado em
uma Área de Conflito de Uso de Águas, sendo essencial para sua implantação o
respeito às normas de preservação do recurso hídrico para a manutenção da
qualidade de vida dos demais usuários, afinal de contas, os conflitos pelo uso da
água são instalados sempre que o uso da água em uma dada atividade interfere
negativamente em outra.
O

solo

da

região

de

estudo

apresenta

litologias

constituídas

essencialmente por arenitos, siltitos, folhelhos. Em alguns pontos pode ser
encontradas intercalações de calcário e dolomitos (OLIVEIRA MELLO, 2008).
Assim, pode-se definir a pedologia de Patos de Minas, ao fazer uma
associação com os diferentes tipos e formas de relevo presentes na área do
município. Os solos de Patos de Minas apresentam uma maior porcentagem em
área do tipo Latossolo Vermelho-escuro álico, coincidindo genericamente com a
área de relevo dissecado.
Outra grande porção é constituída pelo Latossolo vermelho-escuro
distrófico, o qual ocupa uma grande área do médio curso da bacia do rio Paranaíba.
O latossolo Vermelho-amarelo álico aparece principalmente nas porções mais altas
do Município, ou seja, nas cabeceiras e topos interfluviais dos córregos presentes
como o próprio Limoeiro, Monjolo, Caixa d'água, entre outros. O latossolo Roxo
distrófico e eutrófico surgem nas vertentes e interflúvios do médio curso do Rio
Paranaíba (OLIVEIRA MELLO, 2008).
Em relação à vegetação do local, a área representa uma antiga
propriedade particular destinada a práticas pastoris, que sofreu processo de
intervenção a partir da substituição do local pelo loteamento residencial de grande
porte. Sendo possível diagnosticar três tipos principais de ambientes nessa área:
áreas construídas (residencial); áreas de pastagens e área de mata remanescente.
Contudo, o empreendimento em análise, desde o inicio de sua
implantação vem causando grandes danos ao meio ambiente do local onde está
inserido, prejudicando inclusive as áreas de preservação permanente do Córrego
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Limoeiro

e

o

realizando

o

aterramento

de

nascentes

próximas

aos

empreendimentos. É o que se passa a verificar.

6.2.2 Apontamento/Descrição do Impacto

O loteamento para a construção do empreendimento, Condomínio Terra
Nova, foi aprovado em 14 de fevereiro de 2008, contudo, foram estabelecidas
Diretrizes Ambientais para Loteamento, dentre as quais determina que a empresa
faça esgotamento sanitário e drenagem pluvial, conforme as normas técnicas da
ABNT, as diretrizes e normas da SEPLAN e também deverão executar obras para
não degradação e poluição ambiental.
Passados um pouco mais de 01 (um) ano da autorização para
implantação do empreendimento, no dia 05 de agosto de 2009, a Policia Militar
Ambiental autuou a empresa pela prática de dano em área de preservação
permanente, atingindo a margem esquerda do Córrego Limoeiro, em solo
considerado hidro mórfico, onde houve o carregamento de terra proveniente da
construção de tubulações para escoamento de água pluvial.
Em 25 de fevereiro de 2010 foi realizada nova vistoria pela Policia de
Meio Ambiente (BO n.º 1416/2010 – 10ª CIA IND MAT), no empreendimento
“Condomínio Terra Nova” não sendo constatadas irregularidades, pois foram
adotadas as medidas para recuperação dos danos ocorridos em áreas de
preservação permanente e da adequação do local com vistas a minimizar o retorno
das águas pluviais evitando danos ao meio ambiente. Como medidas adotadas
foram retiradas as terras carreadas para a área de preservação permanente, bem
como a construíram um dissipador com escadaria mais berço com pedras para
contenção de partículas sólidas.
Contudo, no ano seguinte, mais precisamente em 28 de janeiro de 2011,
a Associação de Proteção Animal e Ambiental (ASPAA) e a Associação do Córrego
do Limoeiro (ACOL), entidade criada com fins a minimizar os conflitos de uso de
água na microbacia do córrego do Limoeiro, noticiaram novos danos ao meio
ambiente proveniente do empreendimento.
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Diante da noticia apresenta pelas Associações, novamente a Policia
Militar compareceu ao local do empreendimento, em 04 de fevereiro de 2011,
momento em que, lavrou novo Boletim de Ocorrência sob o n.º M2746-20110000565, que apontou que a rede de drenagem pluvial construída no
empreendimento (escadaria e berço de pedra) não suportou o volume das chuvas
causando erosão até o córrego Limoeiro, ocasionando carreamento de sedimentos
para o leito do rio.
Nesta oportunidade foi lavrado Auto de Infração n.º 33023/2011, sendo
imputada multa simples prevista no artigo 56, inciso II c/c artigo 83, ambos previstos
no Decreto n.º 44.844/2008, que estabelece normas para licenciamento ambiental e
autorização ambiental de funcionamento, tipifica e classifica infrações às normas de
proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos e estabelece procedimentos
administrativos de fiscalização e aplicação das penalidades.
Em 10 de fevereiro de 2011, após requerimento do Ministério Público
Estadual, foi apresentado pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF um Laudo
Técnico do empreendimento, o qual aponta de forma criteriosa os impactos
causados ao meio ambiente do local.

6.2.3 Mensuração dos Impactos

Os principais impactos que resultaram da implantação dessas unidades
habitações foram à supressão de vegetação nos terrenos onde as unidades estão
construídas; a execução de vias temporárias de acesso, com supressão de
vegetação e movimentados de terra e a erosão do solo e consequente
assoreamento de corpo hídrico a jusante. Com fins a mensurar os impactos
causados pelo empreendimento no meio ambiente, estes serão apresentados a
partir deste momento em uma ordem cronológica.
Primeiramente, em 05 de agosto de 2009 foram constados os seguintes
impactos ao meio ambiente: dano na área de preservação permanente localizada a
margem esquerda do Córrego Limoeiro, em virtude de carreamento de terra
proveniente da construção de tubulações para escoamento de água pluvial do
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Condomínio Terra Nova, o que causou uma abertura de mais de 80 metros de raio
na vegetação nativa.
Passados 02 (dois) anos da constatação dos impactos mencionados
acima, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) realizou nova vistoria no local, em
2011, quando elaborou Laudo Técnico constando que na área florestal, além das
erosões existentes desde o ano de 2009, ainda existe uma grande camada de
material de solos, inclusive cascalho e argilas, carreadas tanto pela superfície do
solo, como também junto à vasão excessiva de águas pluviais canalizadas do
empreendimento imobiliário. Esse material depositado causou a morte da
vegetação, como pequenas palmeiras, além da vegetação herbácea totalmente
soterrada. Veja as fotos do local:

Figura 62: Espécimes secas no local
Arquivo Pessoal – Jan. 2011.

Figura 63: Espécimes secas no local
Arquivo Pessoal – Jan. 2011.

A intensidade deste impacto é calculada, visualmente, desde o ponto
situado abaixo da canalização das águas pluviais até o ponto da erosão em sulco de
aproximadamente um metro de profundidade, proveniente do rompimento de uma
barragem no local, sendo a terra removida carreada para o interior da vegetação
ciliar, causando o soterramento de, pelo menos, 1000 metros quadrados do solo
orgânico da formação florestal.
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Veja as fotos abaixo que comprovam o alegado:

Figura 64: Ravinas existentes no local
Arquivo Pessoal – Jan. 2011.

Figura 65: Ravinas existentes no local
Arquivo Pessoal – Jan. 2011.

Figura 66: Área do soterramento
Arquivo Pessoal – Jan. 2011.

Figura 67: Área do soterramento
Arquivo Pessoal – Jan. 2011.

A mensuração do tamanho da área de erosão e proporção visual do
volume de material carreado para o leito do córrego é plenamente observada pela
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análise do mapa abaixo, onde se verifica uma grande abertura na área, fato que
levará a um assoreamento progressivo do recurso hídrico.

Figura 68: Mapa da área de erosão atual
Fonte: Google Earth (2012)

As ravinas encontradas no local devem-se à retirada da vegetação da
área, a qual fica exposta à erosão e após a incidência de chuvas, a água pluvial do
Condomínio provoca o acareamento do solo, que após um longo período, esses
impactos da água geram um fluxo de sedimentos que inicialmente provoca o
surgimento de ravinas, e se o processo for contínuo provoca um incessante
aprofundamento do solo, as chamadas voçorocas.
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Figura 69: Ravinas existentes no local
Arquivo Pessoal – Jan. 2011.

Figura 70: Ravinas existentes no local
Arquivo Pessoal – Jan. 2011.

Além do mais, apesar dos bolsões de contenção construídos no intuito de
acarrear a água pluvial e minimizar danos ao meio ambiente, estes não foram
construídos até as margens do córrego, assim, em virtude do excesso de água e da
falta de escoamento ocorrida pela inexistência de curvas de nível, a água pluvial do
Condomínio está rompendo os bolsões causando erosão (ravinas).
Conforme verificação do Instituto Estadual de Florestas (IEF), por meio de
laudo técnico, as estruturas construídas para contenção e/ou dissipação da energia
das águas pluviais do empreendimento foram subdimensionadas. Diante dos
impactos apresentados acima, a repercussão e as consequências para o recurso
hídrico são inúmeras, passa-se assim, a mensuração dessas consequências.

6.2.4 Repercussão e Consequências dos Impactos

O dano ambiental, neste caso, apesar da área relativamente reduzida, é
significativo, pela morte da vegetação e alteração do ambiente natural em área onde
não haverá atividade humana e não haveria motivo justificável para tal impacto; pelo
aporte de grande volume de partículas ao leito do córrego levando certamente ao
seu assoreamento progressivo, bem como pela sua localização justamente na
região de vegetação ciliar mais significativa do córrego Limoeiro, provavelmente de
toda a extensão de seu leito.
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Assim, os impactos apresentados até o presente momento podem
ocasionar outros ainda maiores, tais como: assoreamento de rios e reservatórios;
recobrimento de solos férteis nas planícies de inundação; destruição de habitats;
rebaixamento do lençol freático no entorno, com secagem de nascentes,
deterioração de pastagens e culturas agrícolas e redução da produção de cisternas.

6.2.5 Reversibilidade/Mitigação dos Impactos

Apesar dos impactos causados até o presente momento, estes são
reversíveis, por serem danos considerados iniciais, para tanto, visando mitigar e
recuperar os danos já sofridos, a adoção de medidas mitigadoras e compensatórias
ao dano é extremamente necessária.
Após atuação da Policia Militar Ambiental, Instituto Estadual de Florestas
e Ministério Público Estadual no caso, o empreendimento apresentou, em junho de
2011, Proposta de Medidas Ecológicas de caráter Mitigador e Compensatório, com o
objetivo de controle de escoamento superficial da água das chuvas na bacia com
medidas de controle de erosão urbana e rural, aceleração da sucessão vegetacional
da mata de galeria, no trecho em que haverá supressão e diminuição da
sedimentação e consequentemente o assoreamento.
Dentre as medidas mitigadoras e compensatórias estão à remoção da
camada de solos transportados, pelas águas e depositados dentro da área florestal,
desde que não removam a camada de solo orgânico natural soterrado; a construção
das curvas de nível em todo o terreno situado abaixo do empreendimento, de modo
a se prevenir possíveis danos semelhantes no futuro, além da proteção do solo e
promover maior infiltração subterrânea das águas; a remoção da canalização de
águas

pluviais

e

estruturas

construídas,

comprovadamente

inadequadas

considerando que os volumes a serem ali canalizados serão futuramente bem
maiores, devido à expansão do loteamento existente e a nova localização a jusante
do mesmo curso d'água, em locais onde a vegetação ciliar é inexistente ou quase,
de modo que as intervenções necessárias causem menores danos e permitam
instalações mais seguras e, por fim, a recomposição da vegetação nativa, através do
reflorestamento da faixa de 50 metros anexa à formação florestal ciliar ao limoeiro
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no imóvel abaixo do empreendimento, considerando que a presença de surgências
no limite desta caracteriza a área como de preservação permanente.
Estas propostas estão em consonância com as medidas apresentadas
pelo IEF como sugestão de medidas mitigadoras e compensatórias ao dano no
Laudo Técnico apresentado no início do ano de 2011.
Com o intuito de dar prosseguimento a adoção das medidas de
recuperação dos impactos causados, o Projeto Técnico de Recuperação Florestal
(PTRF) do empreendimento foi elaborado no mês de setembro, onde apontou-se
uma séria de atividades com fins a recuperar o local, dentre as atividades previstas
estão: preparo do terreno, combate a formigas, limpeza, espaçamento, alinhamento
e plantio, coveamento e adubação, coroamento, tratos culturais, replantio, práticas
conservacionistas e controle das erosões.
Assim, a reversibilidade dos impactos é plenamente possível, tendo em
vista o estágio inicial dos danos causados ao meio ambiente do local e a existência
de técnica com adoção rápida para mitigação dos danos e prevenção de
agravamentos futuros dos impactos existentes.
Contudo, em visita técnica realizada no local em 17 de maio de 2012,
observou-se que até a presente data não foram realizadas as medidas definidas
acima, perdurando o estágio erosivo, fato que pode ser comprovado pelo acervo
fotográfico abaixo:

Figura 71: Ravinas profundas no local
Arquivo Pessoal – Maio. 2012.

Figura 72: Ravinas profundas no local
Arquivo Pessoal – Maio. 2012.
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Nota-se abaixo, ravinas mais profundas no local, em relação às imagens
de janeiro de 2011 (Figura 69 e 70), sendo possível, inclusive, observar o início de
uma voçoroca, veja:

Figura 73: Ravinas profundas no local
Arquivo Pessoal – Maio. 2012.

Figura 74: Ravinas profundas no local
Arquivo Pessoal – Maio. 2012.

Em análise comparativa do local, em janeiro de 2011 (Figuras 69 e 70) a
ravina existente era de pouco mais de 20 (vinte) centímetros de comprimento,
passados 01 (um) ano e 04 (quatro) meses esta ravina ganhou grandes proporções
(Figura 73), estando atualmente com mais 02 (dois) metros de comprimento.
Outra medida não realizada no local é a construção de novos bolsões de
contenção e a manutenção dos já existentes, o que provocou o rompimento desses
bolsões, sendo que em virtude do excesso de água e da falta de escoamento
ocorrida pela inexistência de curvas de nível, estão intensificando ainda mais o
processo erosões no local, é o que se observa nas fotos a seguir:
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Figura 75: Bolsões
Arquivo Pessoal – Maio. 2012.

Figura 76: Bolsões
Arquivo Pessoal – Maio. 2012.

Último ponto que merece destaque é o fato de que, em 19 de janeiro de
2010, foi expedido pela Superintendência Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba a Declaração
n.º 021894/2010 que definiu que, em virtude do porte e potencial do
empreendimento (DN 74/2004 – código E-04-01-4), este não é passível de
licenciamento, nem mesmo de autorização ambiental para funcionamento pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM).
Contudo, conforme previsão trazida pela Resolução CONAMA n.º 412, de
13 de maio de 2009, que estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento
ambiental de novos empreendimentos destinados à construção de habitações de
interesse

social,

o

loteamento

do

solo

urbano

para

fins

exclusiva

ou

predominantemente residenciais para construção de habitações de interesse social
com pequeno potencial de impacto ambiental em área urbana ou de expansão
urbana, serão

elaborados de modo simplificado, mediante única licença,

compreendendo a localização, instalação e operação.
Vale registrar nesta oportunidade os ensinamentos trazidos por Mata
(2008, p. 54), que aponta para o fato de que o procedimento regulatório é necessário
para a manutenção e melhoria da qualidade ambiental urbana, veja:

O licenciamento ambiental para fins urbanos, que engloba tanto a
implantação de novos parcelamentos como a regularização de
parcelamentos urbanos existentes é um procedimento regulatório
necessário para a manutenção e melhoria da qualidade ambiental
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urbana.
Porém,
lida
com
três
vertentes
relacionadas
simultaneamente a questões habitacional e ambiental, que se
combinam perversamente na formação do problema habitacional dos
grandes centros urbanos brasileiros: informalidade urbana,
precariedade de infraestrutura e degradação ambiental.

Com vistas a regulamentar a norma federal no Estado de Minas Gerais,
em outubro de 2009, o Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), através
da Deliberação Normativa COPAM nº 141/2009 inclui no anexo único da Deliberação
Normativa

COPAM

nº

74/2004

o

item

E–04–01–5

determinou

que

os

empreendimentos enquadrados nas classes 1 e 2 se sujeitarão a Autorização
Ambiental

de

Funcionamento

(AAF),

enquanto

que

os

empreendimentos

enquadrados nas classes 3 e 4 se sujeitarão ao Licenciamento Ambiental
Simplificado nos termos da Resolução CONAMA nº 412, de 13 de maio de 2009 e,
por fim, os empreendimentos enquadrados nas classes 5 e 6 nos termos desta
Deliberação Normativa se sujeitarão ao Licenciamento Ambiental nos termos da
Deliberação Normativa COPAM nº 58, de 28 de novembro de 2002, é o que dispõe
os artigos 2º, 3º e 4º da Deliberação Normativa COPAM n.º 141/2009.
Assim, o empreendimento ora analisado, por ser potencial degradador
geral classificado como médio e ter área total entre 25 e 50 ha (aproximadamente 27
hectares), com densidade populacional bruta maior de 70 habitantes/ha (média de
84 habitantes/ha) é considerado de classe 3, conforme Deliberação Normativa
COPAM nº 74/2004, devendo, portanto, sujeitar-se ao Licenciamento Ambiental
Simplificado, nos termos da Resolução CONAMA nº 412/2009.
O croqui abaixo elaborado pelo engenheiro agrônomo Sr. Elicio Caixeta
de Sousa, CREA/MG n.º 99654/D, a pedido desta autora, com base nos dados do
Google Earth, conforme figura 58, aponta a área média do empreendimento.
Ressalta-se que, o tamanho atribuído nesta área é apenas aproximado,
tendo em vista a impossibilidade de ingressar no local para realização das medições
e diante da falta de informações dadas pelo empreendedor a esta autora.
Veja o croqui:
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Figura 77: Croqui do Local
Elaborado por Elicio Caixeta Sousa (2012).

A Licença Ambiental Simplificada, prevista no artigo 5º da Resolução
CONAMA n.º 412/2009, engloba em uma única licença as fases de análise da
viabilidade ambiental da localização, da instalação e da operação da atividade de
parcelamento do solo urbano para fins de construção de conjuntos habitacionais
para população de baixa renda.
Conforme determinação dada pelo artigo 6º da Resolução CONAMA n.º
412, de 13 de maio de 2009, o licenciamento ambiental simplificado para novos
empreendimentos habitacionais de interesse social deve apresentar, no mínimo, os
seguintes documentos: requerimento de licença ambiental; manifestação favorável
do órgão responsável pela emissão de autorizações para a supressão de vegetação;
outorga de recursos hídricos, quando couber; declaração municipal de conformidade
do empreendimento com a legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do
solo; relatório técnico contendo a localização, descrição, o projeto básico e o
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cronograma físico de implantação das obras com a respectiva anotação de
responsabilidade técnica; Relatório Ambiental Simplificado (RAS); e Relatório de
Detalhamento dos Programas Ambientais, quando couber, a critério do órgão
ambiental licenciador.
Contudo, como já relatado acima, a Superintendência Regional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
emitiu a Declaração 021894/2010 em 19 de janeiro de 2010, definindo que, em
virtude do porte e potencial do empreendimento (DN 74/2004 – código E-04-01-4),
este não é passível de licenciamento, nem mesmo de autorização ambiental para
funcionamento pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, estando,
portanto, totalmente irregular referida Declaração.
Ademais, o artigo 10 da Resolução CONAMA n.º 412/2009 aponta que o
empreendedor deve comunicar imediatamente ao órgão ambiental licenciador
qualquer impacto ambiental ocorrido após a realização do Relatório Ambiental
Simplificado (RAS) para a manifestação do órgão e adoção das providências
necessárias, fato não ocorrido no caso ora relatado, sendo que, somente após
denuncia ao Ministério Público que o órgão ambiental tomou conhecimento da
realidade do local.
Assim, apesar da determinação legal para que se realizasse o
licenciamento

ambiental,

o

empreendimento

não

realizou

o

processo

de

licenciamento ambiental, nem mesmo apresentando o Relatório Ambiental
Simplificado (RAS). A não observância do licenciamento ambiental, que tem o
objetivo de mitigar danos ao meio ambiente, resultou em diversos impactos
negativos no meio ambiente natural da região.
Ressalta-se que, o licenciamento ambiental para fins urbanos constitui um
instrumento com grande potencial de auxílio ao planejamento urbano, contudo, fazse necessário a realização de revisão dos seus procedimentos e critérios (MATA,
2008).
Afinal de contas, o caso in situ, representa um erro por parte do órgão
ambiental durante a emissão da Declaração em janeiro de 2010, o qual deveria ter
considerado as normas vigentes desde outubro de 2009, tal lapso resultou em
prejuízos imensos ao meio ambiente local.
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Questiona-se se o processo de licenciamento ambiental tem sido
efetivo na prevenção e mitigação dos impactos ambientais de
parcelamento, regularização da ocupação do solo urbano e
expansão da oferta habitacional nas cidades brasileiras. É preciso,
portanto, identificar os entraves institucionais e operacionais que
dificultam a superação dos problemas associados ao licenciamento
ambiental e quais os mecanismos legais, operacionais e
institucionais que devem ser aperfeiçoados (MATA, 2008, p. 59).

Contudo, deve-se ressaltar que, o erro realizado pelo órgão ambiental
pode ter sido resultante de fraude da empresa de construção ao requerer o
licenciamento da obra, pois o licenciamento pode ter sido realizado de forma
parcelada, ou seja, requereu-se o licenciamento de duas obras distintas, as quais
sozinhas não necessitavam de qualquer procedimento licitatório, contudo, as
mesmas representam uma única obra que resultou no impacto ambiental descrito.
Claro está que, todos os danos descritos acima são de responsabilidade
da empresa que não realizou as medidas necessárias para mitigação/recuperação
dos dados, contudo, também se tornou evidente o fato de que o órgão ambiental, ao
emitir a Declaração n.º 021894/2010, sem observância de normatizações recentes, é
corresponsável, tendo em vista as falhas existes.
Apesar de todo o exposto, os impactos causados ainda são passíveis de
reversão, devendo o órgão ambiental, revisar os procedimentos realizados até o
presente momento e realizar medidas para obrigar o empreendimento a realizar
ações de recuperação e compensação dos danos.

CAPÍTULO 07: IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Neste capítulo serão analisados os impactos sociais e econômicos
causados pela Política Habitacional implementada pelo Governo Federal no
Município de Patos de Minas/MG, apresentando as observações inerentes ao
mercado de trabalho, a renda e a diversificação econômica no município.

7.1

EMPREGO E O MERCADO DE TRABALHO

Antes de adentrar ao tema com fins a mensuração e analisar o mercado
de trabalho relativo ao município de Patos de Minas após a implementação do
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do Governo Federal, faz-se necessária
à realização de uma análise acerca da influência do setor de construção civil na
geração de empregos, sendo este o impacto observado no momento. É o que se
passa a relatar.

7.1.1 Apontamento/Descrição dos Impactos

A atuação do setor da construção civil na geração de empregos é
significativamente em diversos países, sendo observado na Europa que, o “sector da
Construção Civil e Obras Públicas observa um peso relativo muito importante na
estrutura do emprego do Continente (entre 8% e 12% no período estudado), tendo,
nos últimos anos, sustentado o nível de emprego total em Portugal” (BAGANHA;
MARQUES; GÓIS, 2001, p. 14).
Como se pode observar, o setor da construção civil responde por parcela
significativa da geração de empregos em seus países, sendo que de todo o campo
da construção civil, a produção de habitações para a população em geral é o ponto
com maior destaque (SANTOS, 1999). Contudo, as construções e obras públicas de
grande escala também possuem um registro significativo na geração de empregos
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do setor da construção civil, tal fato é resultado de grandes investimentos
infraestrutura dos países nos últimos anos (BAGANHA; MARQUES; GÓIS, 2001).
Existem, ainda, dados que demonstram que a produção de cimento e artefatos para
a construção civil também possui grande influência na geração de empregos do
setor (SANTOS, 1999).
Sendo assim, o setor de construção civil, tanto por meio de grandes obras
públicas como através de políticas de habitação e na indústria de base, contribui
diretamente para o aumento da oferta de empregos, o que resulta no aumento do
mercado de trabalho.
Mas qual o impacto que aumento da oferta de empregos traz a
sociedade? A resposta para referida pergunta é o que se passa a relatar neste
momento.

7.1.2 Mensuração dos impactos (intensidade)

Como já relatado, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) do
Governo Federal começou a ser implementado no ano de 2009, sendo, portanto,
necessária à mensuração do aumento do mercado de trabalho a partir desta data.
Porém, para se analisar de forma mais sincera a evolução do mercado de
trabalho, principalmente no setor da construção civil, é extremamente necessário
observar em qual panorama anterior o setor estava inserido.
Saboia (s.d.) aponta que, na década de 90 houve uma redução
expressiva da oferta de emprego no país, sendo de cerca de 30% na extrativa
mineral; 21% na indústria de transformação; e 20% nos serviços industriais de
utilidade pública. O setor da construção civil, apesar de conseguir evitar a redução
do emprego, teve um crescimento considerado baixo, de apenas 4% na década.
Essa redução da oferta de emprego nos anos 90 é consequência,
principalmente, do processo de abertura da economia brasileira, quando a indústria
brasileira passou a sofrer com a concorrência internacional, momento em que,
houve a “redução de alíquotas para os produtos importados, a desregulamentação
da economia e a valorização cambial embutida no Plano Real trouxeram dificuldades
crescentes para uma indústria” (SABOIA, s.d., p. 3).
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Entre 2001 e 2009 dados do IPEA (2012a) apontam que a taxa de
desemprego teve uma queda representativa em todo o país, sendo que, em Minas
Gerais a taxa caiu de 9% em 2001 para 7% em 2009.
Ressalta-se, porém que, entre 2008 e 2009 houve um aumento no índice
da taxa de desemprego devido aos efeitos da crise internacional, é o que demonstra
o gráfico abaixo:

Gráfico 2: Taxa de Desemprego entre 2001 e 2009
Fonte: IPEA (2012a, p. 24).

Como visto acima, nos 08 (oito) primeiros anos do novo milênio, a taxa de
desemprego teve uma redução significativa até o ano de 2009, sendo que, neste
último ano, em virtude da crise internacional, houve a elevação dos registros desta
taxa. Contudo, vale registrar que, o Estado de Minas Gerais, em relação à região
sudeste e ao panorama geral do país, possui as menores taxas de desemprego.
Porém, como passou a se comportar o referido índice a partir da
implementação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) no ano de 2009?
Passa-se então a resposta deste questionamento, ponto central deste tema.
Para a análise dos dados necessários ao diagnostico do quadro de
emprego e do mercado de trabalho no Brasil, serão utilizados principalmente os
dados relatados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED),
realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
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Ressalta-se que, conforme ensinamentos trazidos por Nascimento (2011,
p, 23), por meio do CAGED se podem analisar diversas questões inerentes ao
mercado de trabalho formal. In verbis:

O uso do CAGED permite examinar o problema da escassez de mão
de obra pelo comportamento de variáveis de fluxo, uma vez que
dispõe, para cada mês, de informações referentes a admissões e
desligamentos em cada ocupação ou conjunto de ocupações nos
setores de interesse. Esta opção permite a observação tanto das
variações mensais dos indicadores trabalhados quanto de sua
tendência dessazonalizada, o que foi feito calculando-se a média
móvel de 12 meses para ambos os indicadores.

Assim, o gráfico abaixo aponta o saldo líquido da taxa de emprego desde
o ano de 2008. Este gráfico permite relatar que, desde a crise internacional
apontada no ano de 2009, houve um aumento progressivo do nível de emprego no
país até o final do ano de 2010, quando houve uma pequena retração progressiva
no salto de empregos formais.

Gráfico 3: Saldo Líquido do CAGED
Fonte: IPEA; DIMAC (2012, p. 29).

136

Em análise do gráfico acima, IPEA e DIMAC (2012) apontam que, desde
março de 2011 até março de 2012, foram criadas 1,4 milhão de novas vagas de
emprego, o que representa um leve aumento no saldo de empregos no país,
indicando uma retomada de uma trajetória mais robusta da geração de postos de
trabalho formal, ou seja, com carteira assinada.
Em relação à evolução do emprego por setor, mais especificamente no
setor de construção na região Sudeste, a tabela abaixo demonstra que nos últimos
12 (doze) meses houve um aumento no número de empregos formais na esfera de
8,71% (oito vírgula setenta e um por cento), veja:
Tabela 9: Evolução do Emprego por Nível Geográfico, Segundo Setor de Atividade
Econômica Construção Civil - Sudeste

Construção Civil

Total Admis.

Total Deslig.

Saldo

Variac. Empr % *

Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo

113.893
35.295
5.394

Maio/2012
108.303
31.109
5.980

5.590
4.186
-586

0,37
1,07
-0,80

Rio De Janeiro

20.372

18.101

2.271

0,78

São Paulo

52.832

53.113

-281

-0,04

Entre Janeiro de 2012 a Maio de 2012
624.193
515.623
108.570

Sudeste

7,70

Minas Gerais
Espírito Santo

185.198
31.420

153.803
26.908

31.395
4.512

8,53
6,52

Rio De Janeiro

111.134

81.870

29.264

10,96

São Paulo

296.441

253.042

43.399

6,15

Entre Maio de 2011 a Maio de 2012
1.401.953
1.280.301
121.652

8,71

Sudeste
Minas Gerais
Espírito Santo

417.184
70.846

392.736
65.508

24.448
5.338

6,52
7,81

Rio De Janeiro

244.179

197.148

47.031

18,87

São Paulo

669.744

624.909

44.835

6,36

Fonte: MTE (2012a)

Outro ponto importante que se deve observar é o fato de que na analise
dos últimos 12 (doze) meses, o Estado que teve maior representatividade na
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evolução do emprego foi o Rio de Janeiro, sendo que o Estado de São Paulo
apresentou o menor nível dessa evolução entre os estados da região Sudeste.
IPEA e DIMAC (2012 p. 29) de forma otimista apontam que em analise
dos indicadores referentes ao primeiro trimestre de 2012, “o mercado de trabalho
deve manter um comportamento favorável ao longo do ano, principalmente a partir
do segundo semestre, com a intensificação da retomada do crescimento
econômico”.

Gráfico 4: Comportamento do Emprego Formal no Período de maio de 2011 a maio de
2012
Fonte: MTE (2012b)

Importante, frisar que, em maio de 2012 foram gerados 139.679 postos de
trabalho, representando um aumento de 0,40% em relação ao estoque do mês. Esse
resultado dá continuidade à trajetória de expansão do emprego, embora assinale
redução no ritmo de crescimento quando comparado com os saldos dos mesmos
meses dos dois anos anteriores, veja o gráfico abaixo:
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Gráfico 5: Comportamento do Emprego Formal nos Meses de maio
Fonte: MTE (2012b)

Em relação à evolução do emprego por Setor de atividade econômica no
Estado de Minas Gerais, a tabela abaixo que apresenta os principais dados.
Tabela 10: Evolução do Emprego por Setor de Atividade Econômica - Estado: Minas Gerais
Estado: Minas Gerais
Total Admis. Total Deslig. Saldo Variac. Empr % *
Setores
Maio/2012
Extrativa Mineral

1.280

1.356

-76

-0,14

Indústria De Transformação

35.629

34.021

1.608

0,19

Serv Indust De Util Pública

388

465

-77

-0,28

Construção Civil

35.295

31.109

4.186

1,07

Comércio

43.954

41.663

2.291

0,25

Serviços

68.175

63.916

4.259

0,28

692

565

127

0,18

Agropecuária

37.215

16.849

20.366

7,05

Total

222.628

189.944

32.684

0,79

Administração Pública

Setores
Extrativa Mineral

Entre Janeiro de 2012 a Maio de 2012
6.835

5.283

1.552

2,88

Indústria De Transformação

184.657

168.021

16.636

2,01

Serv Indust De Util Pública

2.665

2.281

384

1,40
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Construção Civil

185.198

153.803

31.395

8,53

Comércio
Serviços

222.532
361.651

219.050
313.256

3.482
48.395

0,39
3,22

4.747

3.147

1.600

2,33

110.001
1.078.286

79.131
943.972

30.870
134.314

11,03
3,33

Administração Pública
Agropecuária
Total
Setores

Entre Maio de 2011 a Maio de 2012

Extrativa Mineral

16.707

12.502

4.205

8,21

Indústria De Transformação

428.552

418.763

9.789

1,17

Serv Indust De Util Pública

5.963

5.738

225

0,81

Construção Civil

417.184

392.736

24.448

6,52

Comércio
Serviços

549.596
831.939

504.788
735.197

44.808
96.742

5,21
6,65

9.657

8.448

1.209

1,75

267.087
2.526.685

279.661
2.357.833

-12.574
168.852

-3,89
4,23

Administração Pública
Agropecuária
Total
Fonte: MTE (2012c)

Como apontado nos números acima, o setor da construção civil
representa 6,52% (seis vírgula cinquenta e dois por cento) da evolução do emprego
formal no Estado de Minas Gerais, ficando atrás apenas do setor extrativista mineral
que apresentou 8,21%, nos últimos 12 (doze) meses.
Apesar da participação representada no condensado dos últimos 12
(doze) meses, ao observar a variação no ano de 2012 observa-se que no Estado de
Minas Gerais o setor da construção civil representou a porcentagem de 8,53 ficando
atrás apenas do setor agropecuário, mantendo assim, o nível de evolução já
apresentada. Contudo, nota-se uma mudança na evolução do emprego formal do
setor extrativista mineral para o setor agropecuário o representa migração de
trabalhadores entre estes setores.
Sobre o assunto, IPEA e DIMAC (2012 p. 29) apontam que:

Na desagregação dos saldos por setores, constata-se que mais da
metade (53%) das novas vagas criadas na economia, nos últimos 12
meses, foi proveniente de áreas relacionadas aos serviços. Ainda
que em menor escala, o comércio e a construção civil também
apresentaram um bom desempenho, com uma contribuição de 24%
e 13%, respectivamente. No caso da indústria de transformação, a
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geração de empregos neste setor correspondeu a 7% do volume
total de postos de trabalho que surgiram no período citado.
De fato, o comportamento do CAGED retrata, grosso modo, o próprio
ritmo de crescimento da economia, que vem sendo liderado pelo
setor de serviços em detrimento da indústria. Sendo assim, na
medida em que os estímulos dados pela política monetária
impactarem mais fortemente a atividade industrial, é razoável supor
que este segmento volte a contratar com mais vigor, contribuindo
assim para a melhoria dos saldos acumulados ao longo do ano.

Aos analisar os dados do CAGED em nível municipal, observou-se que, o
município de Patos de Minas, no Estado de Minas Gerais, teve o maior percentual
da região nos últimos 12 (doze) meses. Sendo que, o município continua crescendo
acima da média nacional, estadual e regional.
No setor da construção, no município foco desta pesquisa, o saldo na
evolução do emprego representa apenas nos últimos 12 (doze) meses 1,80%, sendo
que, o baixo percentual deve-se, apesar do alto número de admissões, qual seja,
total de 3.460, ao alto número de desligamentos no setor que teve registro de um
total de 3.405. É o que relata a tabela abaixo:
Tabela 11: Evolução do Emprego por Setor de Atividade Econômica - Município: Patos de
Minas/MG
Município: Patos de Minas
Total Admis.
Total Deslig.
Saldo
Variac.
Empr % *
SETORES
Maio/2012
Extrativa Mineral

0

5

-5

-6,94

Indústria De Transformação

262

262

0

0,00

Serv Indust De Util Pública

12

18

-6

-2,21

Construção Civil

301

271

30

0,97

Comércio

486

429

57

0,56

Serviços

648

562

86

0,69

1

1

0

0,00

253

373

-120

-3,00

1.963

1.921

42

0,12

Administração Pública
Agropecuária
Total
Setores
Extrativa Mineral

5

Entre Janeiro de 2012 a Maio de 2012
6
-1
-1,47

Indústria De Transformação

1.374

1.110

264

5,59

Serv Indust De Util Pública

69

62

7

2,71
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Construção Civil

1.430

1.369

61

2,00

Comércio
Serviços
Administração Pública

2.397
3.366
12

2.334
2.520
7

63
846
5

0,62
7,18
26,32

Agropecuária
Total
Setores
Extrativa Mineral

2.051
10.704

Indústria De Transformação

3.066

2.675

391

8,50

Serv Indust De Util Pública

124

118

6

2,32

Construção Civil

3.460

3.405

55

1,80

Comércio
Serviços
Administração Pública

6.018
7.754
25

5.434
6.190
18

584
1.564
7

6,04
14,14
41,18

Agropecuária
Total
Fonte: MTE (2012c)

4.912
25.375

4.800
22.651

112
2.724

2,82
8,33

16

1.865
186
4,78
9.273
1.431
4,21
Entre Maio de 2011 a Maio de 2012
11
5
8,06

Como observado acima, apesar do grande número de admissões tem-se
também um grande número de desligamentos, tal questão leva a uma grande
rotatividade no emprego formal. Fator que merece ser estudado, tendo em vista sua
percepção em diversos setores da economia, não sendo diferente no setor da
construção civil.
Assim, no Brasil o trabalho formal é visto com uma forte tendência à
rotatividade contratual, tal questão é explicada pelo grande crescimento no vínculo
de emprego aliado ao alto volume no número de desligamentos (BRASIL, s. d.),
resultando em uma relação linear de variação de emprego com percentual baixo,
tendo em vista a pouca manutenção do número de empregos formais, tal fato é
observado no setor da construção civil, conforme foi relatado acima.
A correspondência existente entre a soma do número de admitidos
deduzida pela soma do número de desligados realizados no mesmo período é
denominada de rotatividade (NASCIMENTO, 2011).
Dados

do

Ministério

do

Trabalho

e

Emprego

apontam

que

aproximadamente dois terços dos vínculos de emprego são desligados antes de
atingirem um ano de trabalho, sendo que, o tempo médio do emprego formal é de
apenas 04 (quatro) anos (BRASIL, s. d.).
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Deve-se registrar que, a rotatividade exprime uma medida de fluxo
utilizada para definição de características do mercado de trabalho e não apenas
para definição dos aspectos inerentes à escassez de mão de obra (NASCIMENTO,
2011).
Diante desta grande rotatividade do contratual formal de trabalho,
Nascimento (2011) aponta que é possível verificar escassez generalizada de
trabalho qualificado. Tal questão também é observada no setor da construção civil,
onde se torna cada vez mais escassa a mão de obra especializada, principalmente
com o fomento dado pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
Essa escassez de mão de obra especializada no setor da construção civil
fez surgir recentemente a ideia de um apagão de mão de obra, tendo em vista a
dificuldade das empresas em realizar a contratação de profissionais para atender o
mercado do setor. Este fato levou o Instituto Votorantim e o Centro de Políticas
Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV) a realizar um estudo sobre o tema,
sendo constato os seguintes pontos: diante do aumento da demanda no setor em
virtude de obras como: copa do mundo, jogos olímpicos, PAC, Programa Minha
Casa Minha Vida e Pré-sal, aliado vulnerabilidade aos ciclos econômicos, tendo em
vista a capacidade de aceleração e desaceleração deste mercado em momentos de
aquecimento e recessão, com variação dos salários e, por fim, como já relatado, o
problema da intensa rotatividade, gera a possibilidade de um agravamento em
relação à mão de obra, que pode levar o país ao apagão (GIOIELLI, s. d.).
Contudo, mesmo diante desta possibilidade de um apagão no setor da
construção civil, tendo em vista a escassez de mão de obra especializada, é
pertinente mencionar o fato de que em virtude do fomento do setor, principalmente
em função do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), houve a migração de
mão de obra de outros setores para o setor da construção civil, bem como a
migração de estrangeiros para o Brasil em busca de oportunidade de trabalho.
É o que está acontecendo com os bolivianos que colocaram o Brasil na
rota das migrações latinoamericanas, veja o que aponta estudo recente realizado
Núcleo de Estudos de População (NEPO) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP):

A existência do nicho econômico, por suas características atuais,
aponta para uma transição importante do modelo migratório
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brasileiro, já que a “massificação” de uma imigração estrangeira,
originária de países do Sul, com baixos níveis de qualificação
educacional e que vem substituindo (ainda que de forma inicial) a
mão-de-obra nacional é uma situação inédita na sociedade brasileira.
Até hoje, setores de atividades tradicionais para a inserção da
migração de mão-de-obra: o emprego doméstico, a construção civil,
a confecção, eram ocupados por migrantes internos. A substituição
(mesmo que parcial) em curso faria com que a situação migratória do
Brasil parecesse à situação migratória de países como Argentina e
Espanha, por exemplo, onde uma importante migração de latinoamericanos, e em específico de bolivianos e paraguaios, se insere
nos setores de atividade mencionados acima. Evolução que
significaria ao mesmo tempo uma transição e uma normalização do
padrão de imigração brasileiro (SOUCHAUD, 2012, p. 83).

Apesar do aumento da oferta de mão de obra, seja por migração interna
de trabalhadores por setores, seja por migração de estrangeiros, em virtude da
grande demanda não houve a diminuição da escassez de mão de obra no setor da
construção civil.
Outro ponto que pode ser considerado como caracterizador da
rotatividade do trabalho formal é a taxa de desocupação. Sendo este o próximo tema
a tratar:
A taxa de desocupação é analisada pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) através de dados colhidos da Pesquisa Mensal de Emprego
(PME), taxa esta estabelecida em uma análise geral do emprego, não apenas do
emprego formal, conforme apresentado pelo Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Diante destes fatos, ao contrário do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (CAGED), a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) aponta que
desde meados de 2011 existem sinais de desaquecimento do mercado de trabalho,
apresentando a cada mês resultados significativos para a queda continuada da taxa
de desemprego e expansão dos rendimentos reais (IPEA; DIMAC, 2012).
O gráfico abaixo demonstra esse desaquecimento do mercado de
trabalho, com elevação da taxa de ocupação, afinal de contas, com a redução da
desocupação ocorre de forma direta o aumento dos níveis de emprego. Veja:
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Gráfico 6: Taxa de Desocupação (%)
Fonte: IPEA; DIMAC (2012, p. 30).

Como se pode observar, neste ano de 2012, o mês de março teve uma
taxa de desocupação medida de 6,2%, com uma pequena tendência ao aumento da
ao longo do ano.
Contudo, para ter um panorama completo do atual estágio do mercado de
trabalho, não se podem restringir as análises apenas aos dados de emprego formal
e à taxa de desocupação, deve-se também ficar atento aos dados relacionados à
população ocupada e a informalidade.
O gráfico abaixo aponta a evolução da população ocupada dos meses de
2008 a 2011.

Gráfico 7: População Ocupada (em mil pessoas)
Fonte: IPEA; MTE (2011, p. 12).
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Em análise do gráfico se pode observar a evolução da população
ocupada ao longo do tempo, sendo possível notar uma tendência de alta durante o
terceiro semestre de cada ano em comparação ao primeiro semestre de cada ano.
Essa tendência de alta também é vista ao longo dos anos, observando-se um
aumento significativo quando se compara os anos de 2008 e 2011. Contudo, apesar
da tendência de alta, IPEA e MTE (2011) apontam para uma redução de ritmo no
crescimento da população ocupada.
É observado que essa redução no ritmo de crescimento da população
ocupada muitas vezes é resultado da evolução do grau de informalidade do trabalho.
Pois estes são pontos inversamente proporcionais, onde existindo um aumento na
população empregada há por consequência um declínio no grau de informalidade
(IPEA; MTE, 2011).

Gráfico 8: Evolução do grau de informalidade (%)
Fonte: IPEA; MTE (2011, p. 13).

Ao longo da evolução dos últimos anos pode-se observar uma
participação dos empregados com carteira assinada, o que fez reduzir a
porcentagem do trabalho informal.
Contudo, atualmente ainda observa-se o grande número de pedidos de
seguro desemprego, veja os dados abaixo:
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No ano passado, os valores do seguro-desemprego atingiram o
recorde histórico de R$ 19,3 bilhões. [...] Não há um monitoramento
que indique o volume dos desvios, mas ao anunciar o corte de R$ 50
bilhões no Orçamento a equipe econômica apontou que R$ 3 bilhões
poderiam ser recuperados com o combate às fraudes ao benefício
trabalhista. O valor do rombo corresponde a 15% do que o governo
desembolsou no ano passado. Cerca de 6,6 milhões de brasileiros
estão recebendo o benefício. Entre janeiro e março, os pagamentos
atingiram R$ 5,2 bilhões, um crescimento expressivo de 18%, em
relação ao mesmo período do ano passado (CASTRO, 2011, p. 1).

Estes dados refletem um grande volume de pedidos de seguros
desemprego, os quais são requeridos periodicamente pelos empregados, sendo
que, aproximadamente 15% (quinze por cento) utilizam meio fraudulentos para
requerer, por meio de acordos com os empregadores, a concessão deste benefício,
conforme apontado acima.
Ressalta-se que, tanto a escassez de oferta de mão de obra em um
mercado aquecido, como a rotatividade característica do mercado de trabalho
brasileiro são grandes impulsionadores para a realização dos falsos acordos de
demissão entre funcionário e empregador (CASTRO, 2011).
Deve-se considerar, portanto que, mesmo com o mercado aquecido, os
índices de desemprego são muitas vezes gerados pelas grandes oportunidades
existentes no mercado informal e na possibilidade de atuação de forma fraudulenta
para o recebimento do beneficio do seguro desemprego.
Mesmo com todos os pontos inerentes ao crescimento da massa de
empregos no país, conforme apresentado acima, o IPEA e DIMAC (2012)
apresentam a seguinte perspectiva: para o ano de 2012 haverá manutenção da
aceleração do emprego, tendo em vista os investimentos principalmente em
infraestrutura no setor de construção civil, porém com taxas mais modestas, as quais
podem estar vinculadas à desaceleração do setor ou mesmo pela grande
rotatividade do mercado de trabalho da construção civil para a realização da fraude
ao seguro desemprego descrita acima.
Tal questão também é analisada pelo IPEA e MTE (2011, p. 14) que
apresenta uma comparação na renda auferida pelos trabalhadores nos diversos
setores: por conta própria, setor público e privado. Veja: “entre os meses de janeiro
e agosto de 2011, em comparação com o mesmo período de 2010, os rendimentos
dos trabalhadores por conta própria cresceram 4,9%, os do setor público cresceram
3,6% e os dos trabalhadores do setor privado, 3,0%”.
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Os dados acima demonstram que, os trabalhadores sem carteira
assinada tiveram um aumento bem superior à variação dos empregados com
carteira assinada. Como se pode observar, a informalidade apresentada acima como
grande aspecto caracterizador do setor de construção civil reflete diretamente na
definição da renda dos trabalhadores, o que representa, mais uma vez uma
tendência à fraude para recebimento do seguro desemprego.
Frente aos questionamentos apresentados acima, passa-se a análise da
repercussão e consequências dos investimentos interligados ao Programa Minha
Casa Minha Vida na evolução do mercado de trabalho.

7.1.3 Repercussão e Consequências dos Impactos

Como se pode observar em toda a explanação descrita acima, a
escassez de mão de obra presente no mercado aquecido é mais evidente e tal
questão gera consequências em diversos campos. Esse é o tema que será tratado
adiante.
Ao se analisar o aumento da oferta de empregos diante da ausência de
mão de obra especializada no mercado aquecido percebe-se como primeira
consequência o aumento o valor pago a título de salário aos trabalhadores com
características que o mercado necessita, ou seja, aumento salarial de trabalhadores
que possuem a técnica.
Esta questão vem ocorrendo no Brasil nos últimos anos, principalmente
no setor da construção civil, onde ocorre uma grande oferta de emprego com baixa
existência de mão de obra em virtude do aquecimento do mercado. Esse fenômeno
também é observado no município de Patos de Minas/MG onde se torna cada vez
mais complicado encontrar mão de obra especializada no setor da construção civil.
Essa grande oferta de postos de trabalho articulada a uma ampla
concentração de construções, especialmente voltada para o atendimento da
demanda de habitações provenientes do programa Minha Casa Minha Vida do
Governo Federal, ocasionou a elevação nos preços pagos nos salários dos
trabalhadores deste setor.
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A relação dos preços pagos aos trabalhadores especializados ocasionou
o surgimento de mais uma questão, qual seja: migração de mão de obra de outros
setores, pois, em virtude da necessidade de mão de obra o mercado de trabalho foi
obrigado a recrutar mão de obra não qualificada ou semi qualificada para o setor,
principalmente em pequenas e médias empresas.
Esta mudança de trabalhadores para o setor em aquecimento é retratada
por Baganha, Marques e Góis (2001) que apontam a necessidade deste
recrutamento para atendimento da demanda de emprego, contudo, muitas vezes o
valor pago pela mão de obra não especializada e recém-admitida é bem menor que
o valor pago para os trabalhadores recém-desligados do setor.
Nascimento (2011) relata essa questão, afirmando que na maioria das
vezes, os admitidos passam a receber maiores rendimentos médios que os
desligados, o que configura um estágio de escassez, afinal de contas, a diferença
salarial entre admitidos e desligados está em um patamar histórico mais baixo.
A falta de mão de obra especializada gera maior oferta de emprego na
construção civil, que passa a contratar trabalhadores não especializados no setor, o
que provoca o surgimento de diversos problemas em relação a qualidade e
segurança das obras.
Esta questão pode gerar sérios problemas ligados principalmente ao
direito do consumidor, sendo que, o governo federal, por meio dos incentivos para o
Programa Minha Casa Minha Vida poderá responder conjuntamente com os
responsáveis pela construção pelos prejuízos causados.
Outro fator importante a mencionar é que, diante da grande concorrência
pela mão de obra especializada e escassa, os trabalhadores que atendem as
características do mercado passaram a migrar para o trabalho informal, tendo em
vista as condições remuneratórias mais atraentes existentes na informalidade do
que no mercado formal.
Sobre o tema os autores abaixo nominados apontam também esta
questão, veja:

Perante condições remuneratórias pouco atraentes no mercado
formal, este recrutamento fez-se, sobretudo, no mercado informal
com condições salariais mais atrativas (mas menores remunerações
sociais) que seduziram um conjunto diversificado de trabalhadores,
designadamente trabalhadores nacionais e trabalhadores migrantes.
(BAGANHA; MARQUES; GÓIS, 2001, p. 4).
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Mesmo possuindo melhores condições remuneratórias, o mercado
informal não possui condições de assegurar questões sociais ligadas ao trabalho
formal, como: aposentadoria, seguro desemprego, Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e diversos auxílios ligados ao afastamento do trabalhador do
emprego por certo período.
Visando garantir essas questões, contudo, sem perder os benefícios
remuneratórios adquiridos junto ao trabalho informal, não é de hoje que os
trabalhadores utilizam de artimanhas para realizar fraudes ligadas ao recebimento
do seguro desemprego.
Estas fraudes são principalmente vinculadas ao recebimento de seguro
desemprego juntamente com a realização de trabalho informal, momento em que, o
trabalhador passa a receber duas rendas (CASTRO, 2011).
Como forma de garantir o recebimento do seguro desemprego após no
mínimo seis meses de recebimento de salários consecutivos e ter trabalhado pelo
menos seis meses nos últimos 36 meses, o trabalhador realiza duas opções: ou este
realiza acordo com o empregador para que o mesmo o demita, restituindo ao
empregador o valor da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ou este cria empecilhos na empresa para
que a mesma o demita. Tais manobras são necessárias tem em vista o fato de que o
empregado somente recebe tal beneficio, mesmo que temporariamente, se for
desligado do emprego contra a sua vontade.
Cabe ressaltar que, o empregador que participa do esquema fraudulento
pode responder criminalmente pelo seu ato, sendo que o empregado que realizada a
fraude possui apenas punição pecuniária, sendo excluído do sistema do seguro
desemprego até a devolução das parcelas recebidas. Contudo, observa-se na
prática que o empregador se sente obrigado a auxiliar o empregado nesta fraude,
pois se não realiza a demissão por acordo, o empregado passa a realizar os
serviços de forma errônea tentando forçar uma demissão, fator que gera mais
prejuízos ao empregador.
Portanto, é plenamente evidenciado que a escassez de mão de obra
presente no mercado aquecido da construção civil repercute de diversas maneiras
no mercado de trabalho, causando tanto consequências positivas como negativas,
sendo as primeiras vistas principalmente quando do aumento do salário dos
trabalhadores, enquanto que as consequências negativas estão refletidas na
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migração de trabalhadores não qualificados para o setor de construção civil, que
resulta, muitas vezes, em perda da qualidade e segurança das obras, bem como no
fomento de fraudes ao seguro desemprego.

7.1.4 Reversibilidade/Mitigação dos Impactos

Diante dos impactos relacionados ao mercado de trabalho do setor da
construção civil apontados acima se pode constatar que o capital humano é tido
como um importante fator de produção na agregação final de valor em uma
economia.
Antes, porém de definir quais os meios de reversibilidade ou mitigação
destes impactos é importante frisar que o capital humano é constituído por três
componentes básicos, quais sejam: a formação educacional; a experiência e a
capacidade física do individuo para o trabalho. O primeiro componente refere-se à
qualificação do individuo pelo aprendizado adquirido ao longo dos anos de estudo;
enquanto que o segundo componente tem relação com a experiência profissional do
profissional e, por fim, o terceiro componente depende fundamentalmente da
capacidade física e mental do profissional (RANDS, 2011, p. 36).
Assim, juntos os três componentes descritos acima formam o capital
humano, contudo, muitas vezes o mercado de trabalho pode priorizar um ou outro
componente deste capital humano no momento da busca do pleno emprego, é o que
está acontecendo atualmente com o mercado de construção civil no país e, também,
no município em estudo.
Como se pode analisar ao longo deste estudo, o mercado de trabalho no
setor da construção civil tem priorizado o terceiro componente do capital humano, ou
seja, a capacidade profissional, deixando muitas vezes o primeiro e o segundo
componentes (qualificação por estudo e experiência) em segundo plano, tal fato
deve-se principalmente a existência de alta demanda de mão de obra no mercado
aquecido, o que faz ocorrer à migração de mão de obra não especializada para o
setor.
Rands (2011) aponta que essa diferença de prioridades do mercado de
trabalho em relação aos componentes do capital humano pode ter equilíbrios
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diferenciados em cada setor, contudo, aponta de forma categórica que em relação à
educação, se o componente não é priorizado, gera desigualdades.
Assim, o impacto inerente à migração de mão de obra não especializada
para o setor de construção civil pode ser mitigado se houver maiores investimentos
na qualificação e na capacitação profissional desta mão de obra, garantindo assim,
que tais profissionais deixem de ser apenas mão de obra migratória e se consolidem
no setor, garantindo o pleno emprego e não um emprego volátil.
Mesmo porque, conforme as sábias palavras de Junkes (2005, p. 51), é
através da busca do pleno emprego vinculada a ordem econômica que se cria
oportunidades de trabalho a todos de forma digna, veja:

A busca do pleno emprego é um principio diretivo da ordem
econômica que se contrapõem às políticas recessivas. Estabelece
que ela deva ensejar o máximo aproveitamento de todos aqueles que
estejam aptos a exercer atividades produtivas, respeitando as
respectivas inclinações. A busca do pleno emprego vincula a ordem
econômica a criar oportunidades de trabalho para todos viverem
dignamente. Tal preceito, portanto, determina que a ordem
econômica propicie a erradicação dos subempregos, como os bóiasfria e de biscateiros. A plenitude do emprego, por outro, não se
coaduna com a mera busca em termos quantitativos e com o
indiscriminado postulado econômico da oferta e da procura. Implica,
sim que o trabalho corresponda uma remuneração proporcional à
sua participação na geração da riqueza, de conformidade com sua
posição prioritária na ordem econômica. Alias, a remuneração de
trabalho deve ser suficiente a assegurar “existência digna” ao
trabalho, conforme o caput do art. 170 da Constituição.

Nestes termos, é por meio de políticas públicas educacionais com apoio
dos setores empregatícios que a qualificação e capacitação da mão de obra do setor
serão realizadas com plenitude, contribuindo, para a redução das desigualdades e
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e da qualidade das obras
realizadas.
Porém, deve-se frisar que, as políticas públicas somente alcançarão os
resultados almejados se disponibilizar a oferta de mão de obra qualificada
proporcional à demanda dos setores produtivos, pois, caso contrário, se houver
estimulo de oferta de mão de obra de outros segmentos não aplicados à região, esta
oferta criará maiores níveis de migração de mão de obra qualificada para outras
regiões mais necessitadas (RANDS, 2011).
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É importante ressaltar que, “formação da mão de obra, tanto no que diz
respeito à qualificação técnica quanto ao nível geral de educação, responde à
demanda do setor produtivo” (RANDS, 2011, p. 108), portanto, a oferta de mão de
obra é considerada endógena ao processo de desenvolvimento.
Com fins a incentivar a qualificação e capacitação profissional da mão de
obra do setor de construção civil, o setor privado vem atuado, por meio de
associação de empreendedores do ramo, na realização de cursos e programas de
melhoria desta mão de obra.
Em relação às fraudes relacionadas ao seguro desemprego, provenientes
da rotatividade contratual originárias da grande gama de vantagens a curto prazo
para o trabalhador informal existem meios para mitigar tais impactos através de
atuação repressiva destas práticas.
Mesmo que a prática de referida fraude seja antiga, somente nos últimos
02 (dois) anos o governo passou a apresentar essa atuação repressiva. Nesta
atuação o governo federal modificou o formato para concessão do benefício,
incluindo como pré-requisitos para o seu recebimento a passagem do trabalhador
por órgãos como o Sistema Nacional de Empregos (SINE), além da matrícula em
cursos de qualificação, contudo, sem grande aplicabilidade real até a presente data.
Portanto, ao longo deste tópico pode se observar que o mercado de
trabalho no setor da construção civil após a implantação do Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV) do Governo Federal passou a ser aquecido, o que ocasionou
o surgimento de impactos diversos, dos quais se destacam: a falta de mão de obra
especializada, a redução da qualidade dos serviços prestados e o surgimento de
fraudes ao seguro desemprego, tendo em vista as condições remuneratórias mais
atraentes existentes na informalidade do que no mercado forma, porém, tais
impactos podem ser mitigados com uma forte atuação governamental na criação de
políticas públicas educacionais e na repressão de referidas fraudes.

7.2

RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE.

O Brasil em 2010 foi considerado um dos países com maiores problemas
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de desigualdade social, tendo o terceiro pior índice de desigualdade no mundo.
Dados do Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) sobre América Latina e Caribe apontam que mesmo existindo aumento dos
gastos sociais nos últimos 10 (dez) anos, houve baixa mobilidade social e
educacional entre gerações (UNDP, 2010).
Diante destes dados é fundamental a definição e o apontamento
resultante destes impactos.

7.2.1 Apontamento/Descrição dos Impactos

Rands (2011, p. 74) relata que, em analises comparativas realizadas por
diversas instituições, o Brasil sempre é colocado no topo da lista dos países com
maior concentração de renda no mundo, sendo que esta concentração de renda
entre indivíduos gera uma tendência natural a acentuar os desequilíbrios espaciais
de renda per capita.
Como visto acima, o Brasil possui baixo nível de renda, sobre este assunto
Cordeiro et al (2006) aponta que, o mercado de trabalho não possui dinamismo para
geração suficiente de empregos, não absorvendo o grande contingente de mão de
obra que cada vez integra mais os centros urbanos, o que resulta em altos índices
de desigualdade.
Surge assim, a disparidade regional de renda, também conhecida como
desigualdade de renda, que passa a existir quando há diferença entre a renda per
capita média de duas regiões, tal fato não está diretamente relacionado ao PIB da
região, pois mesmo que haja menor desigualdade de renda em uma região do que
em outras, pode ser que a região com menor desigualdade tenha PIB também
menor que a região com desigualdade alta (RANDS, 2011).
Em relação às disparidades de renda os estados brasileiros têm sofrido
um grande aumento ao longo dos últimos tempos. Cordeiro et al (2006, p. 2) define
que este aumento é ainda mais agravante tendo em vista a falta de governança na
implementação de políticas públicas para o desenvolvimento da região, as quais
deveriam estar fundadas em diagnósticos precisos, sendo que, a partir deles
passariam a desenhar as estratégias de intervenção pública, fato não ocorrido em
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diversos programas governamentais, também observado no programa objeto deste
trabalho.
Contudo, no Brasil desde 2001 o panorama desigualdade-renda vem
sofrendo mudanças as quais apresentam quedas progressivas. Em 2012 o Brasil
atingiu o menor nível de desigualdade desde 1960, estes índices foram superados
mesmo após a crise na Europa (NERI, 2012).
Ressalta-se que, um dos principais motivos dessa queda foi uma melhora
na distribuição dos rendimentos provenientes do trabalho, ou seja, a evolução da
renda do trabalho ao longo da primeira década do século XXI foi consideravelmente
pró-pobre (RANDS, 2011).
Como se pode observar novas oportunidades de trabalho refletem
diretamente na melhora da distribuição de renda e proporcionalmente na diminuição
das desigualdades.
Assim, em se tratando do município de Patos de Minas no Estado de
Minas Gerais, como visto no capítulo anterior, houve um aumento significativo de
empregos no setor da construção civil, em virtude do Programa Minha Casa Minha
Vida, com aumento também do valor auferido pelo trabalhador desse setor, portanto,
pode-se evidenciar que também a renda e desigualdade sofreram reflexos deste
programa. Passa-se então, a mensuração deste impacto.

7.2.2 Mensuração do Impacto

Como definido acima, claro está que o Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) do Governo Federal resultou em impactos na renda e desigualdade de
toda a população diretamente ligada ao setor da construção civil.
Contudo, antes de mensurar o impacto expressivo na renda e
desigualdade provocado pelo Programa de Habitação do Governo Federal, faz-se
necessário definir em qual cenário o Brasil estava inserido antes implementação do
referido programa, iniciado em 2009.
IPEA (2012a) aponta que o Brasil, entre os anos de 2001 e 2009
apresentou aumento na renda domiciliar per capita de mais de 23% (vinte e três por
cento) em todo este período, sendo que o Estado de Minas Gerais ultrapassou esse
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percentual, apresentando um crescimento além da média nacional, com mais de
39% (trinta e nove por cento) de elevação da renda per capita no mesmo período.
É o que demonstra o gráfico abaixo, veja:

Gráfico 9: Renda Domiciliar per capita média
Fonte: IPEA (2012, p. 15).

Em relação às desigualdades, no período de 2001 a 2009, o Estado de
Minas Gerais apresentou reduções nas desigualdades, com forte tendência a queda
da pobreza extrema. Tais questões são retratadas abaixo. In verbis:
Sob o ponto de vista da pobreza extrema – ou seja, daqueles que
auferem renda per capita inferior a R$ 67,07, por mês, em setembro
de 2009 e para os anos anteriores deflacionados pelo Índice
Nacional de Preços ao consumidor (INPC)4 –, Minas Gerais
apresenta tendência de queda. Em 2001, 9% da população vivia em
pobreza extrema, sendo que essa proporção diminuiu para 3% em
2009. Comparativamente ao ocorrido na região Sudeste, essa
trajetória foi mais intensa. No mesmo período, a pobreza extrema na
região passou de 5,6% para 2,3%. Os índices nacionais são de
10,5% e 5,2% para 2001 e 2009, respectivamente (IPEA, 2012a, p.
15).

Mesmo refletindo uma significativa queda na desigualdade com reflexos
do aumento da renda per capita nacional e também em Minas Gerais, é importante
frisar que, o documento “Comunicados do IPEA n.º 49”, publicado em maio de 2010,
o qual apresenta uma Evolução dos Rendimentos do Trabalho e o Papel do Salário

156

Mínimo entre os anos de 2004 a 2008, aponta que neste período trabalhadores da
indústria extrativa e da construção civil representam os trabalhadores com
ocupações com menor renda média (IPEA, 2010).
Tais informações demonstram que, apesar do aumento da renda per
capita desde o inicio dos anos 2000 até o ano de 2009 ser considerado significativo,
esse aumento não significou mudança na renda per capita auferida pelos
trabalhadores do setor da construção civil.
Porém, após a implementação do Programa Minha Casa Minha Vida
(PMCMV) em 2009, este panorama vem apresentando grandes mudanças, tendo
em vista o fato de que os trabalhadores do setor da construção civil passaram a ter o
aumento significativo de sua renda, que resulta em uma tendência a queda dos
níveis de desigualdade. É o que será demonstrado.
Em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) em parceria com o Ministério do Trabalhado e Emprego (MTE), ficou
constatados que existe um aumento crescente do rendimento médio real
habitualmente recebido no país, veja o gráfico abaixo:

Gráfico 10: Rendimento médio real habitual (2008 a 2011)
Fonte: IPEA; MTE (2011, p. 14)
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Em um panorama geral do gráfico anterior, pode-se observar que houve
uma evolução mensal deste indicador nos últimos anos, sendo que o ano de 2011
encontra-se em patamares superiores aos anos anteriores.
Outro ponto que está plenamente evidenciado no gráfico é o fato de que a
aumento da renda começou a ser acentuado a partir de 2009, ano que se iniciou a
implementação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), donde se conclui
em uma ligação direta entre os efeitos dessa política habitacional com aumento da
renda dos trabalhadores no Brasil.
Souza e Osório (2011, p. 53) relatam com veemência que o aumento da
renda no país contribui significativamente para a queda da desigualdade
interpessoal.

Em suma, a convergência da renda domiciliar per capita, motivada
principalmente pelo comportamento distinto da renda do trabalho nas
RMs e no resto do país, contribuiu decisivamente para a queda
recente da desigualdade interpessoal de renda. Embora as RMs
continuem a ser as regiões mais ricas do país, elas deixaram de ter
os mercados de trabalho mais dinâmicos, sofrendo os efeitos da
desconcentração produtiva que beneficia o restante do Brasil e
contribui para a redução da desigualdade regional.

Em corroboração com as conclusões apresentadas acima, a pesquisa “De
volta ao País do Futuro” do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas
define que o Brasil atingiu em 2012 o menor nível de desigualdade desde 1960. A
mesma pesquisa tem como projeção a redução progressiva da desigualdade,
contudo, aponta que por ser um país considerado entre os 12 (doze) com maior
desigualdade, o Brasil vem apresentando quedas significativas de desigualdade
desde 2001, refletindo inclusive sobre a pobreza no país, que vem reduzindo com
um ritmo três vezes mais rápido do que da meta do milênio da ONU (NERI, 2012).
É importante ressaltar, contudo que, apesar do aumento da renda
apresentado ao longo deste texto, o Gráfico 10 apresenta uma queda no rendimento
médio real habitualmente recebido no país entre os meses de agosto e setembro do
ano de 2011.
A pesquisa IPEA e MTE (2011) aponta que, apesar de não poderem
descartar a hipótese de oscilação em virtude da coleta amostral, o movimento
declinar chama atenção tendo em vista o fato que não há registro de queda em
outros períodos de análise nos anos anteriores, o que levou os autores da pesquisa
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a concluírem que tal movimentação pode refletir no início de uma possível perda de
dinamismo do mercado de trabalho brasileiro.

7.2.3 Repercussão e Consequências dos Impactos

Como dito acima, o aumento da renda per capita vem contribuindo com a
redução das desigualdades, tal fato, conforme ensinamentos dados por Souza e
Osório (2011, p. 47) também possibilita a melhoria da qualidade de vida da
população,

reduzindo

a

pobreza

e

proporcionando

maior

bem-estar

aos

trabalhadores, veja:

Na última década, a combinação de crescimento econômico com
redução da desigualdade na distribuição interpessoal da renda gerou
ganhos de bem-estar para todos e diminuição acentuada da pobreza.
Porém, o desempenho não foi uniforme no território, e o foco na
distribuição nacional de renda às vezes relega ao segundo plano
algumas mudanças relevantes na desigualdade regional. A
diminuição do abismo que separava as regiões metropolitanas (RMs)
e o restante do Brasil, em particular, é um fenômeno de longo prazo
que nem sempre é considerado nas análises da queda da
desigualdade de renda.

Apesar dos ensinamentos apresentados, outro posicionamento da
doutrina aponta que a pobreza e a desigualdade não podem ser analisadas
conjuntamente, pois estes seguimentos são independentes, sendo a pobreza e a
desigualdade de renda males distintos.
Sobre o assunto, Veiga (2012, p. 1) aponta de forma categórica que:

Até economistas às vezes se equivocam ao pensar que pobreza e
desigualdade caminhem juntas. Nada mais natural, então, que esse
engano seja muito comum entre os leigos. Quase todo mundo supõe
que a redução da pobreza também signifique redução da
desigualdade de renda. Seria bom que assim fosse. Mas não se
deve confundir desejo com realidade. É ótimo que se queira diminuir
simultaneamente a pobreza e a desigualdade de renda. Não se pode
esquecer, contudo, que a desigualdade facilmente piora enquanto
diminui a pobreza.
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Cordeiro et al (2006, p. 4) também apontam entendimento neste sentido
ao definir que o índice de crescimento somente terá efeito na redução da pobreza se
houver efeitos “desse crescimento sobre a distribuição de renda e as desigualdades
iniciais de renda, recursos e acesso a oportunidades que habilitem os pobres a
compartilhar o crescimento”.
Os autores adeptos a este posicionamento definem que, o que
determinam a redução ou não da pobreza e da desigualdade são os frutos do
aumento de renda aproveitados pela sociedade, tendo vários pontos que podem
influenciar nesta variável, como a distribuição dos direitos de propriedade e a
transferência de renda em todas as esferas governamentais (VEIGA, 2012).
Mesmo existindo todo esse posicionamento doutrinário inerente a não
possibilidade de vinculação conjunta da pobreza e da desigualdade, no caso em
análise, pode-se apurar que o fato da renda per capita ter se ampliado após a
implementação do Programa Minha Casa Minha Vida resultou também na redução
das desigualdades no setor ora analisado, pois possibilitou a aquisição da casa
própria por milhões de pessoas.
Assim, a repercussão e as consequências do aumento da renda e da
redução da desigualdade no país após o inicio deste programa habitacional do
governo federal são pontos positivos do programa que, em virtude das
configurações geográficas do Brasil, esta submetida a diversas peculiaridades
socioeconômicas que podem resultar nestes grandes níveis de desigualdades
existentes desde a colonização, mas que passaram a observar níveis de redução
significativos (RANDS, 2011).
Portanto, o principal resultado deste aumento da renda per capita após a
instalação do Programa Governamental é o reflexo desta mudança na aceleração da
redução da desigualdade que resulta em uma melhor qualidade de vida à
população, sendo este o objetivo de toda política pública de cunho socioeconômico
como o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV).

CAPÍTULO 08: CONCLUSÕES E PROPOSIÇÕES

Ao longo deste trabalho foi possível elencar os principais pontos de
impacto de um programa governamental em um Município de médio porte no interior
do Estado de Minas Gerais, com pouco mais de 120 (cento e vinte) mil habitantes.
No estudo de caso, a implantação do PMCMV no município Patos de
Minas/MG ocasionou diversos impactos, dentre eles destaca-se o grande fomento
da construção civil no município, com atuação positiva no número de empregos
formais, evidenciado inclusive pela migração de mão de obra de outros setores, bem
como contribuiu, juntamente com outros fatores, para o aumento da renda per capita
e redução da pobreza e desigualdade.
No aspecto ambiental, o principal impacto é o aumento do descarte
irregular de RCC, que resultou na degradação das matas ciliares e recursos hídricos
da região. Contudo, todos os impactos enumerados são passiveis de reversão,
cabendo ao setor privado e ao governo municipal, atuar de forma a reverter os
danos causados por meio de técnicas adequadas de recuperação.
Esta dissertação mostrou com clareza que os municípios não estão
estruturalmente preparados para receber um programa governamental da magnitude
do PMCMV, tal fato deve-se as diferenças existentes entre municípios de diversos
portes, os quais muitas vezes não possuem condições financeiras e técnicas para
solucionar os problemas resultantes do programa.
Portanto, o Governo Federal deve articular medidas que integrem o
conhecimento da realidade local para que haja uma gestão mais eficiente e eficaz, o
que somente será alcançado com a realização de estudos prévios de impactos
ambientais, os quais têm por objetivo apontar as possíveis falhas e melhorias destas
políticas aplicadas em diversos nichos populacionais existentes no Brasil.
Neste aspecto, pode-se concluir que o PMCMV é um programa social de
grande importância para a população de baixa renda, contudo, sua implantação
deveria ser menos política, para assim, se tornar além de um programa
socioeconômico, também ambientalmente sustentável, afinal de contas, somente ao
considerar a proteção do meio ambiente como direito fundamental que garantia do
bem-estar social poderá ser alcançada de forma plena.
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ANEXO - QUESTIONÁRIO APLICADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DA ESCOLA DE MINAS
MESTRADO EM SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL

DISSERTAÇÃO: Programas Governamentais e os Impactos sobre o Meio Ambiente
Local: Estudo de Caso do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal no
Município de Patos de Minas/MG.
ALUNA: Michelle Lucas Cardoso Balbino
ORIENTADOR: Wilson José Guerra
QUESTIONÁRIO DESTINADO AS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG.
Empresa n.º _____/______
01 - Início das Atividades Empresariais de Transporte de Resíduos Sólidos de
Construção Civil do Município de Patos de Minas/MG
( ) antes de 2009;
( ) após 2009 (passe para a questão n.º 03).
02 – Até o Inicio do Ano de 2009 a Média de Resíduos Sólidos de Construção
Civil Transportado por sua Empresa era de: (Somente para empresa com inicio
das atividades antes de 2009)
________ caçambas/mês, com média de ________ toneladas de resíduos por mês;
03 - Qual a Média Atual de Resíduos Sólidos de Construção Civil Transportado
por sua Empresa?
________ caçambas/mês, com média de ________ toneladas de resíduos por mês;
04 - Qual a Destinação Final dos Resíduos Sólidos de Construção Civil
Transportado por sua Empresa?
( ) Encaminhamento a usina de reciclagem para beneficiamento do resíduo sólido
de construção civil;
( ) Despejo em local determinado pela Prefeitura Municipal devidamente licenciado
pelos órgãos ambientais competentes;
( ) Despejo em local determinado pela Prefeitura Municipal sem o devido licenciado
ambiental;
(
) Despejo em local não determinado pela Prefeitura Municipal, mas com
licenciamento ambiental pertinente;
(
) Despejo em local não determinado pela Prefeitura Municipal e sem o
licenciamento ambiental pertinente.

