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INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Pesquisam constatam que a maior parte das perdas da geração dos resíduos da construção civil é decorrente do 

desperdício durante os processos de execução, danos no recebimento, transporte e armazenamento. 

Quando se tratar de grandes geradores, a responsabilidade da elaboração do Projeto de Gerenciamento do RCC 

é daqueles, tendo como principal objetivo o estabelecimento de medidas e procedimentos ambientalmente 

adequados quanto ao manejo e destinação dos resíduos. 

Os critérios e procedimentos, classificação e definições adotadas para o Projeto de Gerenciamento dos 

Resíduos da Construção Civil – RCC são estabelecidos pela Resolução do CONAMA 307/2002. 

 TABELAS 1 e 2: 

 

TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS RCC SEGUNDO A RESOLUÇÃO 307/2002 – CONAMA 

TIPO DE RCC DEFINIÇÃO EXEMPLOS DESTINAÇÕES 

CLASSE A 

Resíduos reutilizáveis 
como agregados 

- Resíduos de pavimentação e 
de outras obras de 
infraestrutura, inclusive solos 
provenientes de 
terraplanagem; 
-Resíduos de componentes 
cerâmicos (tijolos, blocos, 
telhas, placas de revestimento, 
etc.), argamassa e concreto; 
- Resíduos oriundos de 
processo de fabricação e/ou 
demolição de peças pré-
moldadas em concreto (blocos, 
tubos, meios-fios, etc.) 
produzidos nos canteiros de 
obras. 

Reutilização ou reciclagem na 
forma de agregados, ou 
encaminhados às áreas de 
aterro de resíduos da 
construção civil, sendo disposto 
de modo a permitir a sua 
utilização ou reciclagem futura. 

CLASSE B 

São os resíduos 
recicláveis para outras 
destinações 

- Plásticos, papel/papelão, 
metais, vidros, madeira, gesso 
e outros; 

Reutilização/reciclagem ou 
encaminhamento às áreas de 
armazenamento temporário, 
sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura. 

CLASSE C 

São os resíduos para os 
quais não foram 
desenvolvidas 
tecnologias ou 
aplicações 
economicamente viáveis 
que permitam a sua 
reciclagem/recuperação. 

 Armazenamento, transporte e 
destinação final conforme 
normas técnicas específicas. 

CLASSE D 

São os resíduos 
perigosos oriundos do 
processo de construção 

- Tintas, solventes, óleos e 
outros, ou aqueles 
contaminados oriundos de 
demolições, reformas e 
reparos de clínicas 
radiológicas, instalações 
industriais e outros. 

Armazenamento, transporte, 
reutilização e destinação final 
conforme normas técnicas 
específicas. 
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TABELA 2 – DEFINIÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO 307/2002 – CONAMA 

Resíduos da Construção Civil 

São os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e 
da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto 
em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc., comumente chamados de 
entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Geradores 
Pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 
atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos da construção civil. 

Transportadores 
Pessoas físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte dos 
resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. 

Agregado reciclado 

Material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção 
que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de 
edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de 
engenharia. 

Gerenciamento de resíduos 

Sistema e gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo 
planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para 
desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das 
etapas previstas em programas planos. 

Reutilização Processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo. 

Reciclagem 
Processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à 
transformação. 

Beneficiamento 
Ato de submeter um resíduo à operação e /ou processos que tenham por 
objetivos dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados com 
matéria-prima ou produto. 

Aterro de resíduos da construção 
civil 

Área onde serão empregadas técnicas de disposição de resíduos da 
construção civil Classe “A” no solo, visando a reservação de materiais 
segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da 
área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menos volume 
possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente. 

Áreas de destinação de resíduos Áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final de resíduos. 

 

 

ROTEIRO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

1.0 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

1.1  Endereço completo (croquis de localização); 

1.2.   Caracterização do sistema construtivo;  

1.3    Número de trabalhadores, incluindo os terceirizados; 

1.4.   Apresentar o cronograma da implantação do projeto para todo o período da obra. 

1.5.   No caso de demolição, apresentar licença de demolição. 

 

 

2.0 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

 

2.1 Pessoa Jurídica: razão social, nome fantasia, endereço, CNPJ, responsável legal pela 

empresa(nome, CPF, telefone, fax, e-mail) 

2.2 Pessoa Física: nome, endereço, CPF, documento de identidade. 

2.3. Responsável técnico pela obra(Nome, CPF, endereço, telefone, e-mail e CREA). 



 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE  
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE - SESUMA 

COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE- COMEA 

 

 

2.4. Responsável técnico pela elaboração do Projeto de RCC((Nome, CPF, endereço, telefone, e-

mail e inscrição do CREA, cópia autenticada da anotação de responsabilidade técnica – ART no 

respectivo Conselho profissional. 

 

3.0. DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS PARA REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DOS RESÍDUOS 

DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA NO CANTEIRO 

2.3 Minimização da geração dos resíduos por classe; 

2.4 Implementação de procedimentos para reutilização e reciclagem; 

4.0.  DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS PARA TRIAGEM E ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS NO 

CANTEIRO 

 4.1. Triagem/segregação dos resíduos por classe/tipo; 

4.2. Acondicionamento/armazenamento dos resíduos por classe/tipo mantendo a integridade dos 

materiais.  

 

5.0. CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RETIRADOS DO 

CANTEIRO 

5.1. Classificar os tipos de resíduos sólidos produzidos pelo empreendimento(Ver quadro – 

1), inclusive os resíduos de característica doméstica. 

5.2. Estimar a geração média de resíduos sólidos de acordo com o cronograma de execução 

da obra(em Kg ou m
3
). 

6.0. TRANSPORTE E TRANSBORDO  

6.1. Transporte interno: descrever os procedimentos com relação ao transporte interno 

(vertical e horizontal) dos RCC, por classe/tipo. 

6.2. Transporte externo: apresentar dados cadastrais dos destinatários utilizados(nome, 

razão social, endereço, telefone, fax, e-mail, tipos de veículos utilizados, horário de coleta 

frequência, itinerário e apresentar licença de operação); 

6.3. Transbordo de Resíduos: endereço completo (Croquis de localização). 

 

7.0.  DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 

7.1. Identificação da unidade de destinação final: Nome, endereço (Croquis de endereço), 

telefone, fax, e-mail e licença de Operação. 

7.2. Descrever os procedimentos que deverão ser adotados com relação à destinação dos 

RCC por Classe.              

        

8.0. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

8.1. Descrever ações de mobilização e educação socioambiental visando sensibilizar os 

trabalhadores da construção para segregar e reduzir os resíduos desde sua geração, bem como 

seus corretos acondicionamentos, armazenamento e transporte. 

 

9.0. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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QUADRO 1 – MODELO PARA DETALHAMENTO DO PROJETO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Resíduos 
gerados(
m

3
/Kg) 

Áreas 
geradoras 

Tipo Classificação Formas de 
acondicionamento 

Empresa 
transportadora 

Destinatário Tratamento 
e/ou 
disposição 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 


