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RESUMO 

 

Este trabalho é um estudo que visa analisar, tendo como base a Resolução nº 307/2002, as 

condições das legislações municipais no que tange os Planos Municipais de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil dos cinco maiores municípios do Paraná. O crescimento 

populacional e as mudanças dos hábitos de consumo têm refletido no aumento da geração de 

resíduos, em especial dos Resíduos da Construção Civil – RCC. Visto que a destinação 

incorreta dos RCC gera impactos ambientais e de saúde pública, cabem aos municípios adotar 

as providências para reduzir os impactos, conforme as leis que tratam da gestão e 

gerenciamento dos resíduos. Muitas cidades no Brasil ainda não dispõem do Plano Municipal 

de Gestão de Resíduos da Construção Civil, e ainda há aqueles que apresentam falhas no 

atendimento dos critérios da Resolução nº 307/2002. 

 

Palavras-chave: Construção civil. Gerenciamento de Resíduos. Impactos. 

 

 

QUALITATIVE AND COMPARATIVE ANALYSIS OF MUNICIPAL 

MANAGEMENT PLAN FOR CIVIL CONSTRUCTION WASTE.  

  

ABSTRACT  
  

This piece of work is a study that aims to analyze, based on Resolution No. 307/2002, the 

conditions of the municipal legislations regarding the Municipal Management Plan for Civil 

Construction Waste in the five largest municipalities of Paraná. Population growth and 

changes in consumption habits have been reflecting in the increase of waste generation, 

Construction Waste – RCC in particular. Since the incorrect allocation of CCRs generates 

environmental and public health impacts, it is up to the municipalities to adopt measures to 

minimize impacts, according to the laws that deal with waste management. Many 

municipalities in Brazil still do not have the Municipal Management Plan for Civil 

Construction Waste, and there are still those that fail to meet the criteria of 

Resolution No. 307/2002.  

  

Keywords: Civil Construction. Waste Management. Impacts.  

  

  

 



 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, um dos maiores problemas ambientais enfrentado mundialmente é com 

relação à produção de resíduos sólidos, que tem aumentado cada vez mais em virtude do 

crescimento populacional acelerado vivido nas últimas décadas e da busca por melhor 

qualidade de vida.  

Dos resíduos sólidos gerados em um município, destacam-se os Resíduos da 

Construção Civil – RCC, pois são produzidos em grandes quantidades, representando de 51% 

a 70% do volume de resíduos sólidos urbanos (MARQUES NETO, 2005). Neste contexto, o 

maior problema da geração desse tipo de resíduo é quanto a sua destinação incorreta, que 

ocorre em ruas, terrenos baldios, áreas clandestinas, isto é, não licenciadas pela prefeitura, etc. 

A partir dos impactos causados com a produção exagerada de resíduos provenientes da 

construção civil, houve a necessidade da criação de leis e normas que regulamentassem e 

instruíssem, municípios e geradores quanto às suas responsabilidades na gestão e 

gerenciamento dos resíduos gerados. O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 

criou a Resolução nº 307 em 5 de julho de 2005, à qual estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, para que municípios elaborem 

seus Planos Municipais de Gestão de Resíduos da Construção Civil - PMGRCC e, em 2010 

foi divulgada a Lei nº 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Em 2015, foram gerados no Brasil cerca de 79,9 milhões de toneladas de RSU, sendo 

que desse total 72,5 milhões de toneladas foram coletadas. Quanto aos Resíduos de 

Construção e Demolição – RCD, foram coletados 45 milhões de toneladas nesse mesmo ano, 

embora o volume total gerado seja muito maior (ABRELPE, 2016). Estes dados evidenciam 

que ainda hoje, mesmo diante das leis estabelecidas, muitos municípios ainda se utilizam de 

locais impróprios para destinação dos resíduos sólidos.  

Diante do problema exposto, o presente trabalho objetiva comparar os Planos 

Municipais de Gestão de Resíduos da Construção Civil dos cinco maiores municípios do 

estado do Paraná. Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa, avaliando o 

atendimento dos planos às imposições da Resolução 307/2002.  
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2 DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 HISTÓRICOS DA ECONOMIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL 

 

Em 2007, a fim de impulsionar a economia do país, o governo federal lançou o 

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, estimando um investimento de mais de 500 

bilhões de reais até 2010 em obras de infraestrutura. A implantação do PAC contribuiu de 

maneira substancial no aumento das vagas de emprego e na geração de renda. Outro incentivo 

do governo foi a criação do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV em 2009. O 

objetivo do programa era oportunizar a aquisição da casa própria por famílias com renda 

mensal bruta de até R$1.600,00. 

Por anos, a indústria da construção civil dispôs de crescimento acelerado até 2014, 

quando o setor foi abalado pela a crise político-econômica do país. A construção civil 

representa cerca de 6,5 % do PIB nacional, e deixou mais de um milhão de desempregados até 

o ano de 2016. A crise também foi responsável pelo aumento da inflação, fechando em 10,67 

% em 2015, a maior taxa registrada desde 2002 quando atingiu 12,53 % (IBGE, 2017a). 

O aumento das taxas de juros para financiamento levou ao enfraquecimento do 

mercado imobiliário. Em 2016 a inflação começou a cair, fechando em 6,29 %, mas só agora 

em 2017 o mercado imobiliário começou a dar sinais de melhora. Economistas estão otimistas 

para o ano de 2018 e seguem acreditando na redução da taxa de desemprego, voltando a 

aquecer a economia do país. 

 

2.2 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

Boa parte dos resíduos gerados em obras de construção ou demolição, deve-se ao 

desperdício de materiais durante a etapa de execução. O desperdício pode ser ocasionado por 

diversos fatores como, falhas de projeto, mão-de-obra inexperiente e/ou desqualificada, danos 

ocorridos no transporte ou armazenamento de materiais, falta de controle durante a execução, 

etc. 

Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 307/2002, 

são considerados Resíduos da Construção Civil - RCC, “os provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e 
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da escavação de terrenos, [...]” (BRASIL, 2002, p.1). A resolução divide os resíduos em 4 

classes: 

I- Classe A - São resíduos reutilizáveis e 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 contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 

outros (BRASIL, 2002, p.3). 

 

Quanto à destinação dos resíduos da construção civil, a resolução supracitada (a 

Classe A e Classe D em acordo com a alteração realizada pela Resolução 448/2012) 

estabelece que deve ocorrer da seguinte maneira:  

 

 Quadro 1 – Destinação dos resíduos segundo a classe 

RESÍDUOS DESTINAÇÃO 

Classe A 

Deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de 

agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de 

reservação de material para usos futuros. 

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; 

Classe C 
Deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

Classe D 
 Deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas.  

  Fonte: Adaptado de Brasil (2002). 
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2.3 SUSTENTABILIDADE NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

 

Cada vez mais utilizado, o termo sustentabilidade deriva-se do conceito de 

desenvolvimento sustentável e, ficou conhecido internacionalmente na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia em junho 

de 1972. A palavra em questão é amparada por três principais pilares sendo, social, 

econômico e ambiental. A sustentabilidade social está relacionada ao crescimento contínuo e 

a uma distribuição de renda mais igualitária, enquanto a sustentabilidade econômica está 

ligada ao constante fluxo de inversões públicas e privadas, além da alocação e manejo de 

recursos naturais (GOMES, 2004). 

A sustentabilidade ambiental é entendida como a 

[...] capacidade que o meio ambiente tem de prover condições de vida favoráveis às 

pessoas e aos demais seres vivos, tanto no presente, como nas gerações futuras. Para 

garantir o desenvolvimento sustentável não basta apenas preservar o meio ambiente, 

é necessário haver crescimento econômico consciente e a promoção humana, através 

da sustentabilidade econômica e social, que juntamente com a sustentabilidade 

ambiental compõem o ideal sistêmico que denominamos sustentabilidade 

(PENSAMENTO VERDE, p.1, 19 abr. 2013). 

 

 No início, a ideia de desenvolvimento sustentável foi encarada como modismo pelo 

ramo da construção civil. A sustentabilidade então ganhou sentido de competição entre as 

construtoras, que passaram a enxergá-la como um diferencial com relação às outras, onde o 

fato de adotar práticas sustentáveis em um empreendimento trazia ganhos à imagem da 

empresa perante a sociedade. Com o tempo a sociedade foi percebendo que a sustentabilidade 

não se tratava de algo passageiro nem estético, mas sim de uma necessidade para o futuro 

desta e das próximas gerações, mediante as consequências dos impactos ocasionados pela 

atividade humana como, a escassez de recursos naturais, o aumento da emissão de CO2, o 

efeito estufa e o aquecimento global. 

 Visto que a indústria da construção civil é o setor que mais consome recursos naturais 

e energia em grande escala e, que é responsável por mais de 50% dos resíduos sólidos gerados 

pela atividade humana, é necessário buscar inovações que reproduzam construções 

sustentáveis. Países da Europa Diversas são as formas de se obter um empreendimento 

sustentável, a adoção de algumas medidas e os benefícios de sua implantação estão 

representadas no quadro a seguir. 
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Quadro 2 - Medidas construtivas sustentáveis e seus benefícios 

MEDIDAS BENEFÍCIOS 

Utilizar materiais de baixo impacto 

ambiental. 

Poupam o uso de recursos naturais e são mais 

duráveis. 

Gerenciar os resíduos no canteiro de obras. 
Minimiza os impactos ambientais, facilita o 

reaproveitamento e a reciclagem. 

Utilizar placas solares, mini turbinas 

eólicas, painéis fotovoltaicos, etc. 

Conservação de recursos naturais, redução de 

custos. 

Aproveitamento da iluminação natural, 

sempre que possível. 
Reduz custos. 

Implantar sistemas de captação para 

reutilização da água. 

Reduz custos e o escoamento superficial em 

vias públicas. 

Utilizar cobertura vegetal em telhados 

Telhado Verde). 

Facilita a drenagem de água da chuva, 

proporciona isolamento termo-acústico. 

Fonte: Autora (2017). 

 

Outro assunto relacionado à sustentabilidade que tem ganhado espaço é a certificação 

ambiental, que surgiu da necessidade de certificar produtos que apresentem diferencial 

produtivo quanto à qualidade ambiental, desde a obtenção de matéria-prima até a disposição 

de resíduos. O órgão certificador analisa o processo produtivo da empresa e, quando em 

acordo com a legislação ambiental e com as condições exigidas pelo órgão, recebem a 

certificação ambiental. No Brasil os mais comuns são o Processo AQUA (Alta Qualidade 

Ambiental) adaptado da certificação francesa HQE (Haute Qualité Environnemetale) e  

certificação LEED - Leadership in Energy and Environmental Design, desenvolvido pelo 

United States Green Building Council. 

No sistema LEDD, o selo assegura o melhor desempenho dos recursos naturais como, 

eficiências energética e hídrica, redução da emissão de CO2, gestão de recursos e seus 

impactos, controle da qualidade do ar interno dos ambientes (LEITE, 2011). 

 

2.3.1 Impactos Ambientais 

 

Nas últimas décadas, o desenvolvimento urbano acelerado proporcionou o aumento do 

número de construções e, consequentemente, o aumento da produção de resíduos advindos da 

construção civil. Segundo Gaede (2008), os resíduos de construção e demolição nas cidades 

brasileiras correspondem a aproximadamente 60% do volume de resíduos sólidos urbanos. 

Cerca de 75% dos resíduos gerados são oriundos de obras informais (de reformas, demolições 

https://www.google.com.br/search?q=Leadership+in+Energy+and+Environmental+Design&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwikqqu976jWAhVMfpAKHXVjBGwQvwUIJSgA
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e construções realizadas normalmente pelos próprios usuários dos imóveis), o que propicia a 

disposição irregular (SINDUSCON-SP, 2005). 

 De acordo com Lima e Pereira (2013, p.21), “No Brasil produzem-se 850.000 t/mês 

de entulho, no Reino Unido 53.000 t/mês e no Japão 6.000 t/mês”. Só no ano de 2013, foram 

coletados cerca 37 milhões de toneladas de RCD no Brasil (BRASILEIRO; MATOS, 2015). 

A composição dos resíduos gerados pela construção e demolição é influenciada pelo 

tipo de sistema construtivo utilizado. Em países como Estados Unidos, Inglaterra e Portugal, o 

sistema mais utilizado é o Wood Frame, logo a madeira ocupa a maior fração dos resíduos 

gerados. Já no Brasil, embora venha adotando outros métodos o mais utilizado ainda é o 

sistema construtivo de alvenaria convencional, constituído por vigas, pilares, lajes de concreto 

e vedação em tijolos. O gráfico abaixo nos permite observar a proporção dos resíduos gerados 

no Brasil. 

 

Gráfico 1 – Percentual dos resíduos de construção e demolição no Brasil 

 
Fonte: Oliveira e Carvalho (2014). 

 

Dos diversos impactos ocasionados pela destinação incorreta destacam-se o 

entupimento de bueiros e valas, a contaminação do solo e de cursos d’água, além do 

desperdício de materiais que, se reaproveitados minimizariam a extração de recursos naturais 

reduzindo a emissão de CO2. “[..] o maior emissor de CO2, é o aço (aproximadamente 

96,62%), seguido da cal (2,02%), bloco de concreto (0,85%), cimento (0,24%), bloco 

cerâmico (0,11%), agregados (0,10%), areia (0,04%) e o boco de solo-cimento (0,02%)” 

(CUNHA 2016, p. 83). 
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2.4 NORMATIVAS PARA OS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Há tempos que as cidades vêm enfrentado impactos sociais, econômicos e 

principalmente ambientais ocasionados pela destinação incorreta dos RCC. Por muito tempo 

não houve preocupação nem leis para a correta destinação desses resíduos, logo esses eram 

depositados em locais inadequados como, terrenos baldios, beira de estradas, logradouros, etc.  

Pensando em reduzir os impactos gerados no meio ambiente pela deposição irregular e 

desregrada dos resíduos, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA instituiu no 

dia 5 de julho de 2002 a Resolução nº 307. Mesmo com a resolução, a deposição incorreta 

continuou acontecendo em aterros clandestinos, e nos demais locais já mencionados. Mais 

tarde, foi sancionada a Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos - PNRS, que prevê mecanismos para criação de Planos de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos - PGIRS por parte dos Municípios e Distrito Federal, e Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS a níveis nacional, estadual, municipal, 

microrregional e intermunicipal, deixando também sob responsabilidade das empresas a 

elaboração de seus próprios PGRS. Mesmo na ausência do plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, o PGRS deve ser elaborado e executado pelos geradores 

(BRASIL, 2010). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2013), a elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos tornou-se em 2012, condição para obter 

recursos da União destinados a obras e serviços relacionados à limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos. Nesse contexto, existem ainda as legislações municipais e estaduais. 

 

2.4.1 Normas Técnicas 

 

• NBR 15.112:2004 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de 

transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

 • NBR 15.113:2004 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – 

Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

 • NBR 15.114:2004 – Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – 

Diretrizes para projeto, implantação e operação;  

• NBR 15.115:2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 

Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos;  

• NBR 15.116:2004 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – 

Utilização em pavimentação e preparo de concretos sem função estrutural – 

Requisitos (VIOLIN, 2009, p. 42). 
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2.5 RESOLUÇÃO Nº 307/2002 E SUAS ALTERAÇÕES 

 

A Resolução 307 traz a responsabilidade compartilhada entre gerador, transportador e 

município, estabelecendo que a prioridade dos geradores seja a não geração de resíduos, 

seguida da redução, reutilização, reciclagem e a destinação final correta (BRASIL, 2002). 

Conforme o Art. 5 da resolução, é de responsabilidade dos municípios a elaboração do 

Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PIGRCC, que deverá 

incorporar o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

PMGRCC e o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC. 

 

Figura 1 - Estruturação do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil 

 

Fonte: Brum (2013). 

 

A Resolução nº 307/2002 passou por algumas alterações e, em sua última alteração 

disposta na Resolução 448/2012, o PIGRCC se funde com PMGRCC e passa a ser chamado 

de Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, sendo mantidas as 

responsabilidades aos municípios e aos pequenos geradores. Quanto ao PGRCC passou a ser 

denominado, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 

documento técnico do processo de solicitação do alvará de construção que, indica o volume 

de cada tipo de resíduo gerado pelo empreendimento com base na área de construção, 

materiais utilizados e volume de solo movimentado. Mediante a apresentação da nova 

estrutura, adiante será utilizado o termo Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil. 
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Figura 2 - Estrutura do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil 

 

Fonte: Brum (2013). 

 

 

2.6 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A fim de avaliar a situação das legislações municipais que tratam da gestão e 

gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil no estado do Paraná, serão avaliadas as 

cinco maiores cidades do estado, segundo dados do IBGE (2017b), verificando o atendimento 

aos itens recomendados na Resolução nº 307/2002. 

 

Quadro 3 – Legislações municipais para gerenciamento dos RCC  

MUNICÍPIOS POP. (HAB.) LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Curitiba 1.908.359 Lei nº 11.682, de 6 de abril de 2006. 

Londrina 558.439 Decreto nº 768, de 23 de Setembro de 

2009. 

Maringá 406.693 - 

Ponta Grossa 344.332 Decreto nº 10.995, de 01 de fevereiro de 

2016. 

Cascavel 319.608 Lei nº 5.789, de 19 de maio de 2011. 

 Fonte: Autora (2017). 
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Como prevê a Resolução nº 307/2002 e suas alterações apresentadas na Resolução 

448/2012, o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil deve abranger os 

seguintes itens a serem analisados neste trabalho:  

1 - as diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos 

pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de 

limpeza urbana local e para os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil a serem elaborados pelos grandes geradores, possibilitando o exercício das 

responsabilidades de todos os geradores;  

2 - o cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem 

e armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte 

da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos 

oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento;  

3 - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento 

e reservação de resíduos e de disposição final de rejeitos;  

4 - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas;  

5 - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo 

produtivo;  

6 - a definição de critérios para o cadastramento de transportadores; 

7 - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos;  

8 - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua 

segregação (BRASIL,2002, p. 4-5). 

 

 

Tabela 1 – Itens atendidos pelo Plano Municipal de Resíduos da Construção Civil dos 

municípios explorados 

Municípios 
Legislação Municipal para 

Gerenciamento de RCC  
Itens Atendidos 

Curitiba 
Lei nº 11.682, de 

06 de Abril de 2006. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

 

Londrina  
Decreto nº 768, de 23 de  

Setembro de 2009. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  

 

Maringá 
Decreto nº 2000, de 29 de 

Dezembro de 2011. 
- 

 

Ponta Grossa  
Decreto nº 10.995, de 01 de 

Fevereiro de 2016. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 

 

 

Cascavel 

 

Decreto nº 9.775, de 07 de 

Janeiro de 2011. 

 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

 

 

Fonte: Autora (2017). 

 

 

 

http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_ambiente/gestao%20residuos/decreto_768_2009.pdf
http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_ambiente/gestao%20residuos/decreto_768_2009.pdf
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados apresentados e discutidos abaixo, foram obtidos a partir da avaliação das 

legislações municipais das cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel, 

que abordam sobre a gestão dos Resíduos da Construção Civil através do Plano Municipal de 

Gestão de Resíduos da Construção Civil. 

  

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO 

MUNICÍPIO DE CURITIBA 

 

No município de Curitiba, o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção 

Civil atende à maioria dos itens recomendados na Resolução do CONAMA nº 307/2002, 

porém não aborda o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que deve ser 

elaborado pelos grandes geradores, nem especifica as áreas de disposição final dos resíduos. 

O plano define o limite de 2,5 m³/dia de resíduos para o pequeno gerador, em intervalo 

não inferior a dois meses. Ainda com relação ao pequeno gerador, determina que estes 

deverão dispor os resíduos Classe A segregados do Classe C no passeio em frente ao imóvel 

no volume máximo de 0,5 m³, que serão coletados pelo departamento competente da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, ou encaminhar até 2,5 m³ nos locais de 

recebimento ou transbordo que o município designar (CURITIBA, 2006). 

Ao contrário do que estabelece a Resolução nº 307/2002, o plano não exige projetos de 

gerenciamento dos resíduos por parte dos grandes geradores. 

 

3.2 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO 

MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

O plano do município de Londrina atende a todos os itens recomendados na Resolução 

do CONAMA 307/2002, mostrando-se melhor comparado ao de Curitiba, pois exige dos 

grandes geradores o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que devem 

ser apresentados junto ao projeto do empreendimento para obtenção do alvará de construção, 

reforma ou demolição.  

Fica definido no plano de Londrina como pequeno gerador, pessoas físicas ou 

jurídicas que gerem até 1000 l (mil litros) ou 1 m³ (um metro cúbico) de resíduos da 
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construção civil, e como grande gerador aquele cujo volume de resíduos gerados seja superior 

a 1000 l (mil litros) ou 1 m³ (um metro cúbico).  

O plano também se destaca por condicionar a emissão do Habite-se ou aceitação de 

obras pelo órgão municipal, à apresentação de certidão de cumprimento do projeto de 

gerenciamento de resíduos da construção civil, emitida pelo órgão ambiental (LONDRINA, 

2009). 

Quanto ao incentivo do uso dos resíduos Classe A na forma de agregados reciclados, o 

plano determina que estes devem ser priorizados tanto em obras contratadas como nas 

executadas pela administração pública. Determina ainda que sejam observadas as condições 

do agregado para uso em obras públicas de infraestrutura e em obras públicas de edificações 

(LONDRINA, 2009). 

 

3.3 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO 

MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

 

O município de Maringá ainda não dispõe de um Plano Municipal de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil. Embora o município conte com o Decreto nº 2000/2011, no 

contexto avaliado, este apenas estabelece as diretrizes para elaboração do Plano De 

Gerenciamento de Resíduos por parte dos grandes geradores. No entanto, a gestão dos RCC é 

feita de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do município. Conforme 

disposto no Plano Municipal De Gestão Integrada De Resíduos Sólidos Urbanos de Maringá, 

os resíduos da construção civil gerados no município são encaminhados para pedreiras 

licenciadas.  

 

3.4 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO 

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 

  

No município de Ponta Grossa, o plano atende a todos os itens recomendados na 

Resolução do CONAMA 307/2002, avaliados neste trabalho.  

Entre as medidas abordadas no plano destacam-se: 

1- A exigência da Declaração de Pequeno Gerador junto ao pedido de Alvará, o 

qual declara  gerar até 5 m³ de RCC, de obras com até 30 m². Nos casos em que estes 

parâmetros forem ultrapassados, o gerador deverá seguir as regras empregadas aos grandes 

geradores. 
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2- Para obtenção do Habite-se, o Pequeno Gerador deverá apresentar 

documentação que comprove a destinação dos RCC junto à SMMA. São considerados 

documentos, a Cópia do Controle de Transporte de Resíduos –CTR, a Cópia do Comprovante 

de Destinação de Resíduos – CDR, Auto Declaração de Destino dos RCC, quando estes forem 

reutilizados na própria obra. 

Diferentemente dos planos de Curitiba e Londrina, o plano de Ponta Grossa segmenta 

os grandes geradores em duas modalidades. Fica estabelecido que os geradores da 

Modalidade 1 devem elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS, já os da Modalidade 2 devem elaborar o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil completo – PGRCCC. 

 

  Quadro 4 – Modalidades dos grandes geradores pelo tipo e tamanho da obra 

TIPO DE OBRA  MODALIDADE 1  MODALIDADE 2 

Residencial  de 30 m² a 300 m² superior a 300 m² 

Demais tipos de 30 m² a 1000 m² superior a 1000 m² 

Demolição e reforma de 30 m² a 70 m² superior a 70 m² 

 Fonte:  Adaptado de Ponta Grossa (2016). 

 

Quanto à destinação dos RCC, o plano define que os pequenos geradores devem 

conduzir os resíduos aos Pontos de Entrega Voluntária, na quantidade máxima de 2 m³ por 

obra, e quando superior a este volume, encaminhar as Áreas de Triagem, Transbordo e 

Armazenamento temporário de pequenos volumes. O Plano ainda dispõe de outras áreas de 

destinação como, as Unidades de Beneficiamento e os Aterros de Reservação (PONTA 

GROSSA, 2016). 

 

3.5 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO 

MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

 

O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil de Cascavel atende à 

maioria dos itens recomendados na Resolução do CONAMA nº 307/2002, entretanto não há 

incentivo por parte do município quanto à utilização dos resíduos reutilizáveis ou reciclados. 

Semelhante ao plano de Ponta Grossa, no plano de Cascavel a emissão do Certificado 

de Conclusão de Obra e do Habite-se estão condicionados à aprovação do Projeto de 
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Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC pelo órgão municipal e também, à 

comprovação do adequado manejo e destinação final dos RCC gerados na obra/demolição 

(CASCAVEL, 2011). Ainda neste contexto, o plano isenta da elaboração do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC os geradores cuja obra seja 

inferior a 600 m² de área construída ou a 100 m² no caso de demolição.   

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Apesar de ser uma exigência da Resolução do CONAMA nº 307 de 5 de julho de 

2002, que todos os municípios e o Distrito Federal elaborem seus Planos Municipais de 

Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC, muitos municípios ainda não o fizeram. 

A ausência do PMGRCC propicia a disposição inadequada dos resíduos gerados em obras de 

construção ou demolição, acarretando em problemas ambientais e de saúde à população. O 

acúmulo de entulho em ruas além de prejudicar a mobilidade, também contribui para a 

proliferação de vetores e procriação do escorpião. 

Este trabalho possibilitou a análise da situação das legislações municipais que tratam 

da gestão, gerenciamento e responsabilidades quanto aos Resíduos da Construção Civil - 

RCC. Na pesquisa observou-se, além da ausência do PMGRCC de Maringá, terceira maior 

cidade do estado do Paraná, falhas nos planos de Curitiba e Cascavel. As falhas encontradas 

foram quanto à responsabilidade dos grandes geradores, devido à ausência de diretrizes para o 

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC; ausência de 

especificações das áreas de disposição final dos resíduos e a falta de incentivo do município 

para a reinserção dos agregados reciclados no ciclo produtivo. Essas falhas refletem na 

ineficiência dos planos. 

Medidas como a reciclagem dos resíduos gerados na construção civil é utilizada em 

diversos países desenvolvidos, inclusive no Brasil, ainda que não tão difundida. A 

transformação de entulho em agregados além de promover a redução da disposição em 

aterros, contribui para a economia de recursos naturais, através da substituição de agregados 

naturais por agregados reciclados. Pode-se dizer então, que posterior a medidas para a não 

geração e redução, a reciclagem é a melhor alternativa de destinação dos resíduos. Outra 

medida satisfatória na redução dos impactos ambientais gerados pelos RCC é a implantação 

de Pontos de Entrega Voluntária - PEV para pequenos geradores, pois a disposição desse tipo 

de área contribui para a correta destinação dos resíduos por parte dos pequenos geradores. 
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Mediante o que foi apresentado, conclui-se que há muito o que progredir no que diz 

respeito aos Planos Municipais de Gestão de Resíduos da Construção Civil no Brasil, tanto 

dos municípios que ainda não o possuem quanto do melhoramento dos já existentes, sempre 

atentando-se aos requisitos da Resolução do CONAMA nº 307/2002 e demais leis que tratem 

da gestão dos resíduos da construção civil. 
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