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RESUMO 

 
 
A geração de resíduos de construção civil (RCC) tem crescido no mundo todo nos últimos 
anos. Diante dessa realidade, muitos países têm implantado ou adaptado sua legislação 
ambiental com o objetivo de melhorar seu desempenho nessa questão, bem como tem 
crescido o interesse no meio acadêmico pelo desenvolvimento de alternativas de gestão que 
possam auxiliar os municípios nessa tarefa. No Brasil, a Resolução Conama 307/2002 e mais 
recentemente a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelecem as diretrizes para uma 
gestão adequada desses resíduos. No entanto, até o momento, a maioria dos municípios se 
encontra muito aquém do que determina a legislação. Uma das causas disso é a inexistência 
de informações que subsidiem a tomada de decisões sobre as melhores alternativas para a 
gestão dos RCC e o estabelecimento de ações objetivas e eficazes nessa tarefa, as quais 
devem ser específicas para cada município em consequência das peculiaridades que cada um 
apresenta. Diante disso, é essencial a realização de um diagnóstico da gestão desses resíduos, 
que forneça informações sobre as características do município, sobre os RCC gerados no 
mesmo, sobre as ações de gestão de RCC existentes, bem como sobre o nível de atendimento 
à legislação sobre RCC pelo município. Assim, tendo em vista essa necessidade, o presente 
trabalho teve como objetivos desenvolver um método de realização de diagnóstico de gestão 
de RCC que possibilite a elaboração de um Plano Integrado de Gerenciamento de RCC 
(PIGRCC) objetivo e eficaz no atendimento à legislação, bem como um modelo genérico para 
a elaboração do PIGRCC, que permita a constante atualização do diagnóstico para melhoria 
da gestão desses resíduos. Para desenvolver o método de diagnóstico, foram utilizadas 
ferramentas como mapeamento de processos, Diagrama de Ishikawa e 5W1H, as quais 
permitiram a identificação dos requisitos necessários ao atendimento da legislação e das 
causas dos problemas de gestão, bem como o planejamento das ações necessárias para 
elaboração do plano. E para desenvolver o modelo do mesmo foi utilizada como base a NBR 
ISO 9001:2008, que permitiu uma abordagem por processos e, assim o estabelecimento de 
ações mais objetivas. Em seguida, para verificar a eficácia do método desenvolvido, foi 
realizado um estudo de caso no Município de Angra dos Reis, a partir do qual foi possível 
constatar que o mesmo fornece as informações que se pretendia e, tal como se esperava, não é 
possível obter um diagnóstico inicial da gestão de RCC, que permita a implementação de um 
PIGRCC que atenda plenamente à legislação. Porém, a partir do diagnóstico inicial, o 
PIGRCC deve ser implementado dentro das possibilidades existentes e, a partir de então, será 
possível a obtenção de informações mais precisas que possibilitem a melhoria continua do 
mesmo, até que se alcance sua plenitude.  
 
Palavras-chave: Resíduos de Construção Civil (RCC). Diagnóstico. Quantificação. 
Caracterização. Plano Integrado. Gestão. Gerenciamento. ISO 9001:2008. 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 

 
The generation of construction and demolition (C&D) waste has increased worldwide in 
recent years. Given this reality, many countries have implemented or adapted its 
environmental laws in order to improve their performance on this issue, and has been growing 
interest in academia for developing management alternatives that may assist municipalities in 
this task. In Brazil, the Conama Resolution 307/2002 and more recently the National Policy 
on Solid Waste establish guidelines for proper management of these wastes. However, until 
now, most municipalities is far short of the law requirements. One cause of this is the lack of 
information that support decision-making on the best alternatives for the management of 
C&D waste and the establishment of effective and objective actions in this task, which should 
be specific for each municipality as a result of the peculiarities that each presents. Therefore, 
it is essential to carry out a diagnosis of management of these wastes, which provides 
information on the characteristics of the municipality, on the C&D waste generated therein, 
about the actions of existing C&D waste management, as well as on the level of compliance 
with legislation C&D waste by the municipality. Thus, in view of this need, the present study 
aimed to develop a method for performing diagnostic management of C&D waste that enables 
the development of an Integrated Management Plan of C&D Waste objective and effective in 
meeting the legislation and a generic model for the development of this plan, allowing 
constant updating of diagnosis for improving the management of such waste. To develop the 
diagnostic method, tools were used as process mapping, Ishikawa Diagram and 5W1H, which 
allowed the identification of the requirements necessary to meet the legislation on C&D waste 
and the causes of management problems, and action planning needed to prepare the plan. And 
to develop the model of the Integrated Management Plan of C&D Waste, was used as the 
basis ISO 9001:2008, which allowed a process approach and thus establish more objective 
actions. Then, to validate the developed method, we conducted a case study in the 
municipality of Angra dos Reis, from which it was established that the method provides the 
information that was intended and, as expected, you can’t get a initial diagnosis of C&D 
waste management that allows the implementation of a fully Integrated Management Plan of 
C&D Waste that meets the laws. However, from the initial diagnosis, the plan must be 
implemented within existing possibilities and, thereafter, it will be possible to obtain more 
accurate information to enable their continuous improvement, until it reaches its fullness. 
 
Keywords: Construction and Demolition Waste (C&D waste). Diagnosis. Quantification. 
Characterization. Comprehensive Plan. Management. ISO 9001:2008. 
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1 INTRODUÇÃO 

A geração de Resíduos de Construção Civil (RCC) tem aumentado significativamente nos 

últimos anos. Diante disso, muitos países tem tomado iniciativas para gerenciar 

adequadamente esses resíduos, que são em sua maioria recicláveis. 

No Brasil, onde as quantidades geradas também são muito grandes, foi promulgada a 

Resolução Conama 307/2002, que trata especificamente dos RCC. Essa resolução exige que 

seja elaborado pelos municípios e pelo Distrito Federal, o Plano Integrado de Gerenciamento 

de RCC (PIGRCC), um instrumento para implementação da gestão desses resíduos, que inclui 

ações para os pequenos e grandes geradores. 

Para ser efetivo, o PIGRCC deve conduzir o município ao atendimento de todos os objetivos 

estabelecidos na legislação ambiental, ter força de lei e estabelecer medidas concretas para a 

gestão dos RCC no município. E com a promulgação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, em 02/08/2010, essa necessidade ficou ainda mais evidente, pois a mesma apresenta 

de forma mais detalhada, os aspectos necessários para garantir a integração na gestão desses 

resíduos, além de estabelecer a utilização de instrumentos de logística reversa e a realização 

de inventários de resíduos para geradores privados. 

No entanto, até o momento, poucos municípios brasileiros tem, de fato, adotado ações 

concretas para alcançar esse nível de gestão. São poucos os aterros e áreas de reciclagem no 

país, bem como o nível de reaproveitamento desses resíduos ainda é muito baixo. Além disso, 

o que se observa é que, na maioria dos casos, os municípios elaboram o PIGRCC para atender 

a legislação, mas não implementam as ações estabelecidas; ou ainda em situações piores, o 

seu PIGRCC se resume a uma cópia da Resolução Conama 307/2002. 
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Uma das causas disso pode ser o fato de que, na maioria dos casos, os municípios 

desconhecem suas características e suas necessidades relacionadas a esses resíduos, uma vez 

que isso depende da realização de um diagnóstico de gestão de RCC, que a maioria não 

realizou. Ademais, o diagnóstico é importante porque, embora os requisitos da legislação 

federal para os RCC sejam extensivos a qualquer município brasileiro, cada localidade tem 

suas peculiaridades que irão influenciar de maneira significativa na gestão, as quais incluem 

tanto as características naturais como a estrutura urbana e administrativa do município, além 

da possível existência de leis e atividades relacionadas aos RCC. 

A realização de um diagnóstico de gestão que forneça informações necessárias para permitir a 

gestão de todos os RCC do município não é uma tarefa simples, pois demanda uma série de 

informações desconhecidas na indústria da construção civil.  

Além disso, prevê a comparação com um padrão, que oriente a elaboração de um PIGRCC 

que atenda todas as exigências da legislação federal e que, conforme afirmado, não é 

encontrado em nenhum município brasileiro. 

Assim, considerando essas dificuldades, o presente trabalho tem como objetivos gerais 

desenvolver um método para a realização do Diagnóstico de Gestão de RCC que conduza à 

elaboração de um PIGRCC objetivo e eficaz no atendimento à legislação, bem como um 

modelo genérico para a sua elaboração, que permita a constante atualização do diagnóstico 

para melhoria da gestão.  

Para possibilitar melhor compreensão e aplicação das ferramentas que aqui se apresentam, 

cada etapa realizada e os objetivos específicos com suas respectivas ações metodológicas são 

apresentados em seções separadas. 

Sendo assim, a seção 2 – Revisão da Literatura - apresenta todo o embasamento teórico 
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necessário à compreensão do trabalho, focando os principais conceitos relacionados à gestão 

de RCC, a análise da legislação, bem como as ferramentas, metodologias e práticas adotadas 

para a realização de diagnóstico e gestão de RCC no Brasil e em outros países. 

A seção 3 – Diagnóstico de Gestão de RCC - apresenta a análise das ferramentas identificadas 

para realização do diagnóstico, por meio do Diagrama de Ishikawa, a fim de verificar os 

fatores que influenciam na sua realização, ou seja, todas as necessidades de informação e de 

recursos necessários para implementá-las. Em seguida, discute os aspectos para a sua 

realização e sua organização como um método apropriado para a utilização por municípios. 

A seção 4 – Plano Integrado de Gerenciamento de RCC - apresenta uma discussão sobre as 

atividades necessárias para a gestão de RCC nos municípios de acordo com os requisitos da 

legislação ambiental, bem como sobre o modelo elaborado para implementação do PIGRCC e 

os critérios adotados para a sua elaboração. 

A seção 5 – Diagnóstico de Gestão de RCC no Município de Angra dos Reis - apresenta um 

estudo de caso realizado no Município de Angra dos Reis, com o intuito de verificar a eficácia 

das ferramentas elaboradas para a realização do diagnóstico. 

Por fim, a seção 6 – Considerações Finais - apresenta uma análise geral dos resultados 

obtidos, bem como da efetividade das ferramentas elaboradas na busca de uma gestão 

municipal adequada dos RCC. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Panorama da Geração de RCC no mundo 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com a Resolução CONAMA 

307/2002, Resíduos da Construção Civil (RCC) - também conhecidos como Resíduos de 

Construção e Demolição (RCD), entulhos de obras, caliça ou metralha - são todos aqueles 

gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, 

incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis. 

A composição dos RCC varia conforme o tipo de atividade, podendo conter materiais 

volumosos e pesados como concreto, asfalto, gesso, metais, britas, vidros, plásticos, solos e 

rochas de limpezas de terrenos e escavações, madeiras e compensados, forros, tijolos, blocos 

cerâmicos, componentes como portas, janelas, tubulações, e até mesmo materiais perigosos 

como resinas, colas, tintas, asbestos e metais pesados (BANIAS et al., 2010; CONAMA, 

2002).  

Os impactos negativos causados ao ambiente pelos RCC variam conforme a sua composição, 

especialmente no que diz respeito aos resíduos perigosos que o compõem. Porém, como a 

maioria dos componentes desses resíduos não é perigosa, os principais problemas se devem à 

quantidade gerada, que disposta incorretamente, causa assoreamento de rios, degradação 

visual, atração de vetores, dentre outros (PINTO, 2005). 

A quantidade gerada de RCC em determinada localidade, tem relação direta com o consumo 

de materiais. Esta relação ocorre porque o setor de construção civil, além de consumir grandes 

quantidades de recursos naturais, apresenta também elevados índices de perdas, as quais são 

consequência de ineficiências nos processos construtivos (SOUZA, 2005). 
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Estas ineficiências são bastante comuns na construção brasileira, que ainda bastante 

subdesenvolvida, apresenta problemas relacionados a transportes de materiais, 

superdimensionamento de características técnicas, qualidade baixa, retrabalhos, mudanças 

repentinas de projeto, falta de planejamento e falta de treinamento da mão-de-obra (VIEIRA, 

2006). 

Além disso, o setor ainda apresenta diversas peculiaridades, como o fato de ser uma indústria 

estacionária, ter que desenvolver um produto diferente a cada processo e utilizar métodos que 

dependem essencialmente das habilidades dos trabalhadores. Características estas que tornam 

difícil a gestão dos processos e facilitam a ocorrência das perdas. 

Com isso, a geração tem aumentado em todo o mundo, como se pode evidenciar pelas 

informações encontradas sobre os RCC. Essas informações não apresentam exatidão, e para 

algumas regiões são bastante escassas. No entanto, são suficientes para mostrar que se trata de 

um problema que deve ser atacado com considerável urgência, dadas as imposições legais de 

que se busque um desenvolvimento sustentável. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, de acordo com a Agência de Proteção Ambiental – EPA 

(1998), foram gerados cerca 136 milhões de toneladas de RCC em 1996, representando uma 

taxa de geração per capita de 2,8 quilos por pessoa por dia, sendo a 

maioria proveniente de demolições e reformas, e a menor parte de construções novas.  

Com isso, um dos alvos da EPA passou a ser a redução, reutilização e recuperação de 

RCC como parte de seu Desafio de Conservação de Recursos (DCR), um esforço nacional 

para a conservação dos recursos naturais e energia, bem como da gestão de materiais de forma 

mais eficiente, por meio do aumento na redução, reutilização ou reciclagem dos RCC; 

divulgação e educação da indústria e parceiros do setor público; reconhecimento daqueles 
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com sucesso na reutilização ou programas de reciclagem; participação nos 

esforços verdes, tais como programas de construção verde e de estrada verde; e metas 

ambiciosas para as taxas de reciclagem. 

Dentre os países-membro da União Européia, por sua vez, o consumo de materiais cresceu 

5% entre 2000 e 2007, e nos últimos anos, chegava a cerca de 16,5 toneladas por pessoa, em 

comparação com a média global de cerca de 8 toneladas por pessoa.  

Essa média, quatro vezes maior do que a média africana e três vezes maior do que asiática, 

ainda é menor que a de muitos países industrializados (cerca de metade da média de consumo 

da Austrália, Canadá ou Estados Unidos). Porém, a variação de país para país é considerável, 

indo de cerca de 6 toneladas per capita em Malta a 53 toneladas per capita na Irlanda.  

Dentro desses dados, os materiais de construção têm a maior participação e a geração de RCC 

cresce em proporção direta com o crescimento das atividades construtivas, o que se comprova 

com o fato de que a maior parte dos resíduos vem da construção e demolição, mineração e 

pedreiras.  

Com isso os RCC foram considerados prioridade no fluxo de resíduos pela Estratégia de 

Resíduos da União Européia e entraram no quadro de preocupações do Sexto Programa de 

Ação Ambiental denominado Ambiente 2010: Nosso Futuro, Nossa Escolha.  

Além disso, foi elaborado o relatório SOER 2010 - The European Environment – State and 

Outlook 2010 (O Ambiente na Europa – Situação Atual e perspectivas 2010), que apresenta 

dados sobre a situação ambiental dos países da União Européia. E embora nem todos os 

países tenham apresentado informações completas, é possível conhecer ao menos 

superficialmente a situação de vários deles e perceber que a geração de RCC é bastante alta 

em sua maioria, embora a evolução seja bastante diferente de país para país.  
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Em algumas localidades, a geração de resíduos tem crescido nos últimos anos. Mas em 

contrapartida, grande parte já tem iniciado a implantação de medidas de gestão, também em 

níveis variados, e algumas ainda com baixo grau de efetividade.  

Na Dinamarca, por exemplo, onde a quantidade de resíduos gerada aumentou 20% entre 2000 

e 2008, ou seja, de 13 para 15,6 milhões de toneladas, a construção civil, passou de 2,5 para 

aproximadamente 8 milhões de toneladas geradas. Mas em contrapartida, a taxa de reciclagem 

foi a maior entre todos os setores, com 95%, seguida pela taxa do setor de produção à base de 

carvão energético, que foi de 87%. 

Na Grécia, entre 2004 e 2006, o incremento na geração total de resíduos foi ainda maior, 

chegando a 46,8%. E neste montante, os RCC passaram de uma representatividade de 10%, 

com 3.324.000 toneladas em 2004, para 13,3% em 2006, com 6.829.160 toneladas. No 

entanto, o país já dispõe de regulamentos e leis aprovadas para tratar dos RCC, além de 

objetivos definidos para conduzir o reuso, a reciclagem e a recuperação de materiais a um 

mínimo de 30% do peso em 2012, 50% em 2015 e 70% em 2020. 

Na Holanda, embora a quantidade total de resíduos tenha sido reduzida, a construção civil, 

que gerava 100 milhões de toneladas em 1994, passou a gerar aproximadamente 170 milhões 

em 2000, quantia que se manteve estável tendendo a uma leve redução até 2006.  Com isso, e 

em consequência das implicações ambientais e das diretivas da União Européia, foi 

estabelecido que os planos nacionais de gestão de resíduos desse país tem que ser elaborados 

a cada seis anos e de acordo com o plano de gestão do país para o período 2009-2021. Além 

disso, dentre os objetivos principais, estão a redução do impacto ambiental dos RCC (desde a 

geração até o tratamento), juntamente com outros fluxos específicos de resíduos. 

Em alguns países, a geração apresentou níveis variados de redução, em períodos diferentes. 
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Porém, essa redução se deveu, basicamente, à diminuição das atividades construtivas e não à 

melhoria da eficiência dos processos, como se esperaria. 

Isso é explícito nos casos de Portugal, Irlanda. No primeiro, 31 milhões de toneladas de 

resíduos não urbanos foram gerados em 2006, representando uma queda ano-a-ano de quase 

2,5%, devido à redução em termos absolutos, das indústrias extrativas e de construção.  

Do mesmo modo, na Irlanda o “boom” imobiliário do período de 1996 a 2006, gerou um pico 

de mais de 93 mil unidades habitacionais construídas, seguido por um declínio no mercado 

imobiliário que resultou em 2008, na redução de 24% das 13,5 milhões de toneladas de RCC 

geradas em 2007. 

Já na Alemanha, embora a redução da quantidade de RCC gerada entre 2000 e 2005, tenha 

sido em consequência da redução nas atividades de construção e demolição, em 2006 e 2007, 

os RCC, mesmo sendo o maior representante dos resíduos sólidos gerados – com 52% do total 

- apresentaram um nível de reciclagem bastante alto, equivalendo a 88%.  

E o mais importante, é que esse resultado foi fruto de um compromisso voluntário, assumido 

no ano de 1996, entre as associações da indústria de construção alemãs, arquitetos e 

engenheiros, empreiteiros, demolição e reprocessamento de materiais de construção, que 

visava reduzir a disposição de resíduos de construção recicláveis pela metade, até 2005 

(excluindo solo de escavação) e, com isso, conseguiu reciclar 69% dos 72,4 milhões de 

toneladas de resíduos, como entulho, resíduos de construção de estradas e resíduos à base de 

gesso, bem como substituir 9% das matérias-primas básicas utilizadas na construção 

(agregados) por materiais de construção reciclados em 2004.  

Do mesmo modo, na Hungria, no Reino Unido e na Suíça, houve melhorias nos resultados. 

Na primeira, que apresentou uma queda na quantidade gerada de RCC entre 2000 e 2007 - de 
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5,1 para 3,67 milhões de toneladas – seguida por um novo aumento em 2008 - 4,9 toneladas –

houve um incremento na taxa de reciclagem desses resíduos, passando de cerca de 33% em 

2007, para 45% em 2008. 

No Reino Unido, em 2008, embora a construção civil tenha sido o setor que mais contribuiu 

para a geração total de resíduos, a quantidade de RCC gerada apresentou uma redução de 113 

milhões em 2004 para 110 milhões e 101 milhões de toneladas, em 2006 e 2008, 

respectivamente. E na Suíça, embora os RCC tenham somado 12 milhões de toneladas, sendo 

a maior fração de resíduos, a taxa de reciclagem foi de 80%.  

Todos esses dados, embora não apresentem consistência para comparação, devido às 

diferenças na classificação e nos tipos de resíduos que são considerados parte do fluxo gerado 

pelo setor de construção, permitem que se tenha informações relativamente recentes da 

geração e das ações relacionadas aos RCC na Europa. 

Já no caso do Brasil, os dados sobre os RCC são muito mais escassos e foram encontradas 

poucas informações, como as do Ministério Público do Estado de Goiás, que afirma que os 

RCC equivalem de 51 a 70% da massa de resíduos sólidos urbanos. Ou que no Sul, na única 

área licenciada para disposição final de RCC em Passo Fundo (RS) – dentre as onze existentes 

–, são dispostos diariamente uma média de 47,4 m3 de resíduos (KARPINSKI et al., 2008) e 

qcue em Campo Mourão (PR), a quantidade estimada é de 95 toneladas por dia (CORNELI, 

2009). Ou ainda que no município de Belém (PA) são produzidas 226,15 toneladas diárias 

(BRAGA et al., 2005); que em Palmas (TO), estimou-se uma geração diária de 566,30 

toneladas; e que em Bauru (SP), a quantidade estimada foi de 430 toneladas de RCC por dia, 

chegando a aproximadamente 570 toneladas com a inclusão das quantidades descartadas em 

deposições clandestinas (PINTO, 1999). 
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No entanto, esses dados são fruto de estudos acadêmicos isolados, e até o momento não 

existem dados que mostrem a quantidade real de resíduos de construção que é produzida no 

Brasil. Além disso, tal como nos outros países, as quantificações não apresentam 

estratificações que incluam os resíduos gerados em grandes obras como pontes e estradas, 

pois, embora estes estejam presentes em deposições clandestinas, a falta de dados sobre essas 

obras impossibilita a obtenção dessa informação. 

Apesar disso, desde 2002 vem sendo tomadas medidas para melhorar a gestão dos RCC e, 

gradativamente, embora de forma lenta, as cidades vem se adequando às exigências do 

governo em relação a essa questão. 

2.2 Legislação e RCC  

Toda atividade humana – mesmo as fisiológicas e involuntárias - produz rejeitos. 

Consequentemente, ainda que a geração de qualquer tipo de resíduo seja significativamente 

reduzida, estes nunca deixarão de existir, de modo que tornam-se de grande importância as 

atividades de gestão dos mesmos. 

A palavra gestão, embora não tenha definição exata, é consensualmente entendida como um 

conjunto de tarefas que buscam garantir a uma organização o alcance de seus objetivos, por 

meio de atividades de planejamento, organização, liderança e controle (NUNES, 2012). 

Transferindo esse conceito para a questão ambiental e urbana, a gestão de resíduos de 

construção pode ser entendida como um conjunto de atividades que visam alcançar objetivos 

pré-estabelecidos pela legislação ambiental como um todo, em favor da qualidade de vida da 

sociedade e do equilíbrio do ambiente. 

Para se obter uma visão completa de quais seriam esses objetivos, e assim, quais seriam as 
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atividades de gestão necessárias para alcançá-los, é importante que a legislação seja 

compreendida do seu âmbito mais abrangente para o mais específico.  

Assim, a resposta para essa questão se encontra na análise do que se busca em relação ao 

ambiente como um todo para então prosseguir à aplicação desses objetivos no que diz respeito 

aos resíduos sólidos e em seguida aos RCC. Do mesmo modo, a legislação nacional deve 

servir como base, devendo ser considerada na sua integridade, porém, com as particularidades 

que a divisão territorial exige na legislação estadual; e tanto esta como a primeira, sendo 

consideradas da mesma maneira na legislação municipal. 

Seguindo essa linha, os objetivos mais abrangentes a serem considerados, são aqueles listados 

na Lei 6.938/1981, da Política Nacional do Meio Ambiente, que consistem na “preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, 

condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana”. 

Paralelamente, devem ser considerados os objetivos estabelecidos na Lei 12.305/2010, da 

Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Essa lei, juntamente como o Decreto 7.404/2010, que 

a regulamenta, supre uma carência que existia até então, uma vez que estabelece as diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de todos os tipos de resíduos sólidos (com 

exceção dos radioativos), às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 

instrumentos econômicos aplicáveis; e ao mesmo tempo mantêm em vigor as especificidades 

já estabelecidas sobre os resíduos sólidos nas Leis n. 11.445/2007 (do saneamento básico), 

9.966/2000 (do lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas 

nacionais), 9.974/2000 (dos agrotóxicos e seus resíduos e embalagens), nas normas do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional da Vigilância 

Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do 
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Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro). 

Desse modo, no que diz respeito aos RCC, permanece válida a Resolução CONAMA 

307/2002 – alterada pelas Resoluções 348/2004 e 431/2011-, que define as diretrizes, critérios 

e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações 

necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais causados pelos mesmos. 

Esta lei, que entrou em vigor antes mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi 

criada em decorrência da necessidade crescente de se garantir meios adequados para a gestão 

dos RCC em meio a um acelerado crescimento urbano, dependente de uma indústria 

tecnologicamente atrasada e altamente geradora de resíduos. Além disso, foi criada levando 

em conta, também, os benefícios sociais, econômicos e ambientais, e a viabilidade técnica e 

econômica de produção e uso de materiais provenientes da reciclagem de resíduos da 

construção civil (CONAMA, 2002). 

Todas essas leis, em conjunto, fornecem a base para a implementação de um sistema de 

gestão de RCC. No entanto, em nível municipal, é necessário estabelecer, por meio dos planos 

de gestão integrada, diretrizes específicas que considerem, além das diretrizes das leis 

estaduais e federais, a realidade de cada região e que sejam inclusive mais restritivas quando 

necessário.  

Desse modo, as premissas a serem seguidas na definição das ações de gestão são 

“prioritariamente a não geração, e secundariamente a redução, a reutilização, a reciclagem e a 

destinação final”; e o instrumento para a implementação dessa gestão dos RCC, consiste num 

Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, que contemple um 

Programa Municipal de Gerenciamento de RCC e Projetos de Gerenciamento de RCC 

(CONAMA, 2002). 
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Tudo isso vai ao encontro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que apresenta a 

necessidade de uma Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e a define como “um conjunto de 

ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 

dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a 

premissa do desenvolvimento sustentável”. Gestão essa que irá incluir o Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, definido pela mesma lei como “um conjunto de ações exercidas direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos”. 

A implementação da gestão de RCC, no entanto, apresenta-se como algo bem mais 

complicado na prática do que aparece em teoria, em todas as opções na escala de prioridades 

de gestão. Na destinação final existem implicações, como o fato de que os RCC são em sua 

maior parte recicláveis e, sendo proibida a sua deposição em aterros sanitários, deveriam ser, 

no máximo, destinados a aterros próprios que visem uma reciclagem posterior. Além disso, 

existe grande dificuldade no que diz respeito à disponibilidade de espaço para deposição dos 

resíduos e principalmente em se conseguir a destinação correta por parte dos geradores. Isso 

configura um grande desafio para os municípios, atualmente, uma vez que não se conhece o 

total de geradores e, desse modo, torna-se quase impossível atrair todo o montante gerado. 

Havendo uma destinação adequada dos resíduos, um meio de se resolver o problema do 

espaço é a reciclagem ou a reutilização, uma vez que a maioria dos RCC são passíveis de 

reaproveitamento e sobraria assim, somente aqueles contaminados com tintas, solventes ou 

outros produtos químicos utilizados nas atividades construtivas. 

No entanto, a reciclagem exige a disponibilização de uma estrutura até o momento inexistente 

na maioria dos municípios, e tanto esta quanto a reutilização envolve questões de 
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especificações técnicas, que ainda são fonte de resistência de muitos profissionais, que não 

acreditam que a matéria-prima reciclada possa oferecer o mesmo desempenho que produtos 

novos. 

Diante disso, promover esforços em favor da redução e da não geração torna-se a alternativa 

mais plausível tanto em termos ecológicos como em termos de produtividade, uma vez que a 

geração de resíduos é consequência direta das perdas (SOUZA, 2005). Porém, atuar nesse 

sentido é algo que depende de dois pontos-chave.  

O primeiro relacionado à gestão das empresas de construção civil, pois, para que estas 

alcancem um nível de gestão que apresente redução significativa de perdas, é necessária uma 

mudança cultural entre os profissionais da área, para que passem a apostar na industrialização 

da construção e na adoção de novas técnicas, tecnologias e métodos construtivos. 

O segundo diz respeito aos autoconstrutores ou construtores informais, que são os 

responsáveis por grande parte das reformas das edificações, atividades estas que dão origem a 

uma importante parcela dos resíduos; especialmente aqueles que são dispostos 

inadequadamente. 

Desse modo, a gestão de RCC nos municípios se transforma em grandes desafios, que 

consistem em atuar nas raízes das dificuldades de cada alternativa de gestão dos RCC 

gerados, tanto de forma pró-ativa, por meio da promoção de uma produção mais limpa no 

setor de construção civil, como de forma corretiva, investindo na disponibilização das 

estruturas necessárias para o gerenciamento dos RCC gerados. 

2.3 Gestão de RCC nos Municípios Brasileiros e a Importância do Diagnóstico 

Em vista da necessidade de se atender à legislação ambiental, que vem se tornando bastante 
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exigente em relação à gestão dos RCC, os municípios vem gradativamente implementando 

ações para oferecer uma resposta a essa questão. Os primeiros passos, determinados pela 

Resolução CONAMA 307/2002, consistem na elaboração e implementação do Plano 

Integrado de Gerenciamento de RCC (PIGRCC), bem como na inclusão dos Projetos de 

Gerenciamento de RCC (PGRCC), nos projetos de obras para aprovação ou licenciamento e 

na cessão da disposição inadequada desses resíduos. 

Desse modo, já somam entre os que tomaram iniciativas nesse sentido, municípios como Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza, e só no Estado de São 

Paulo, além da capital, estão também no grupo São José do Rio Preto, São Carlos, 

Araraquara, São José dos Campos e alguns dos municípios da região metropolitana 

(SARROUF, 2010). 

Muitos desses municípios, no entanto, não colocam em prática o que consta em sua 

legislação, além daqueles que ainda nem elaboraram um PIGRCC. Com isso os 

empreendedores que buscam destinar os resíduos de suas obras de forma adequada e também 

aqueles que estão desenvolvendo atividades de reciclagem tem encontrado dificuldades 

(SARROUF, 2010). 

Exemplo disso é o município de Baurú – SP, onde houve apenas uma iniciativa na década de 

90, que consistiu no cadastro dos “Bolsões de Entulho”, cuja deposição dos resíduos seria 

indicada e autorizada pela administração municipal e a criação de uma comissão em 2003, 

envolvendo secretarias municipais, entidades de classe, universidades e organizações não 

governamentais com objetivo de discutir a elaboração de um Plano de Gerenciamento local 

(WIENS e HAMADA, 2006).  

No entanto, a comissão não atingiu seus objetivos e, desse modo, com a criação da ASTEN – 
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Associação dos Transportadores de Entulhos e Terraplanagem em 2005, a Secretaria do Meio 

Ambiente do município definiu que o gerenciamento dos bolsões ficaria a cargo da associação 

e cedeu para isso, um funcionário para fiscalizar a área. Mas igualmente, depois de um ano a 

associação ainda não apresentava um resultado satisfatório, visto que foram identificados no 

local, resíduos cujo descarte não é permitido, além dos impactos decorrentes da disposição 

(WIENS e HAMADA, 2006). 

Vale citar também, casos como o do Município de Maringá – PR, onde ações interessantes e 

de grandes possibilidades de melhorias, inspiradas no modelo da capital mineira, esbarram em 

questões políticas; e ainda, casos como o Rio de Janeiro, onde a existência de leis que 

disciplinam e estabelecem diretrizes para a gestão dos RCC evidenciam as intenções do 

município, mas não a efetividade dessas ações - isto porque, apesar da existência de leis, não 

se encontram informações sobre os locais apropriados para o transbordo desses resíduos, que 

não os aterros e locais de disposição que recebem outros tipos de resíduos; nem informações 

sobre quaisquer ações concretas que sejam realizadas para a gestão dos RCC no município.  

Além disso, a Resolução SMAC n.º 512/2012 no Rio, exige a elaboração do PGRCC apenas 

para obras acima de 10 mil m2; empreendimentos ou obras que requeiram movimento de terra 

com volume superior a 5 mil m3; e demolição de edificações com área total construída (ATC) 

igual ou maior do que 10 mil m2 ou com volume superior a 5 mil m3, o que pode não ser 

suficiente para garantir a gestão adequada dos RCC, dado que grande parte dos resíduos vem 

de construções de menor porte. 

Por outro lado, como um bom exemplo podem ser citadas as ações da Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), realizadas na capital, que alcançou 

redução de 50% nos custos da obra em testes de utilização de agregados reciclados, 

provenientes de suas próprias obras, em obras no município e passou a exigir em seus editais 



29 
 

que as empreiteiras sigam a Resolução CONAMA 307/2002 em relação à disposição de RCC 

(LIMA, 2011). 

No entanto, não se encontram casos como o do município de Belo Horizonte, que tem servido 

de modelo a muitos municípios brasileiros no que diz respeito à gestão dos RCC. As ações da 

capital mineira tem se desenvolvido constantemente - o município possui PIGRCC, usinas de 

reciclagem para esses resíduos, uma rede de pontos de recebimento de pequenos volumes, 

provenientes dos pequenos geradores e o “Disque-carroça”, um programa que possibilita aos 

munícipes encontrar os carroceiros mais próximos; e com a implantação das unidades de 

recebimento alcançaram uma redução de 35 pontos irregulares de deposição em 1995 para 8 

em 1999 (FRAGA, 2008; WIENS e HAMADA, 2006). 

Tal como no caso de Belo Horizonte, O PIGRCC e o PGRCC estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 307/2002, equivalentes respectivamente ao Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos e ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos estabelecidos na 

PNRS, são instrumentos que devem ir muito além de um documento. Esses instrumentos 

devem conter as diretrizes da gestão de RCC no município e principalmente, refletir a 

realidade prática dessa gestão. 

Além disso, para ser adequada, a gestão apresentada no PIGRCC depende basicamente da 

existência de uma estrutura que inclua áreas de transbordo e triagem (ATTs), pontos para 

recebimento de pequenos volumes – conhecidos como pontos de entrega voluntária (PEV) - 

instalados em locais estratégicos, para evitar a formação de pontos de deposição irregular, 

usinas de reciclagem, além de programas que permitam a operação dessas instalações de 

modo efetivo.  Mas o que se verifica é uma realidade diferente desta, pois embora já existam 

melhorias, em muitos municípios ainda se observa apenas a existência de PIGRCC ou 

algumas leis relativas aos RCC, sem a realização de ações efetivas. 
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Prova disso é a quantidade de RCC que ainda não é reciclado no Brasil, mesmo diante do 

aumento de soluções e tecnologias para a reciclagem dos RCC nas obras, que possibilitam 

uma enorme redução no custo do transporte e do aumento de beneficiadoras de RCC - em 

quinze anos passaram de duas unidades para mais de quarenta (FERREIRA, 2010); ou ainda a 

pouca quantidade de Áreas de Transbordo e Triagem (ATTs), que são essenciais para 

promover o acesso dos resíduos a aterros e áreas de reciclagem, mas que, embora estejam se 

multiplicando nos principais municípios brasileiros, ainda são em número insuficiente 

(PINTO, 2010). 

O que se pode notar dessa situação, é que os municípios ainda enfrentam grandes dificuldades 

na implementação de uma gestão adequada, a qual não deve ser simplesmente copiada de 

outro município, mas apropriada à realidade de cada um. 

Isso é uma questão importante a se considerar, uma vez que, diversos fatores no âmbito 

técnico, político e administrativo influenciam na implantação de programas de reciclagem de 

resíduos, que é um dos grandes focos da gestão de RCC, uma vez que estes são quase cem por 

cento recicláveis (COSTA et al., 2007). 

Dentre essas variáveis, as que representam fatores como nível social, econômico, político-

legal, gestão municipal e de aspectos técnicos da reciclagem, se destacam seis de maior 

importância: área de recepção, domicílios com água, incentivos, programa de coleta, renda 

média e funcionários com nível médio. Esta última está relacionada ao aspecto de gestão, pois 

grandes mudanças e desafios relacionados às questões ambientais exigem das 

municipalidades um corpo funcional com um bom nível educacional e competência para 

melhor administrar essas mudanças (COSTA et al., 2007). 

Paralelamente, as características e quantidades geradas de RCC, são informações importantes 
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para as questões relacionadas à gestão desses resíduos no município, visto que irão determinar 

as áreas e as tecnologias necessárias para tratamento, além das possibilidades de reuso. 

Dessa forma, o sucesso de um programa que resulte no reuso e na reciclagem de materiais, 

depende da infraestrutura do município e consequentemente de fatores regionais, bem como 

das características e quantidades de RCC gerados, as quais variam em função dos métodos 

construtivos e também podem ser diferentes em cada localidade (COSTA et al., 2007). 

Do mesmo modo, o processo necessário para que a reciclagem de RCC seja bem sucedida, é 

composto por diferentes etapas que exigem diferentes especialidades: caracterização física e 

química dos resíduos, pesquisa das possíveis aplicações, análise da viabilidade financeira, 

análise do impacto ambiental do novo produto, análise dos riscos à saúde, análise do 

desempenho técnico, concepção do processo de produção, marketing (MENEZES, PONTES e 

AFONSO, 2011). 

Essas informações, no entanto, não são encontradas com facilidade. E quando disponíveis, 

costumam ser desatualizadas e referentes a regiões isoladas, frutos de estudos de caso de 

trabalhos acadêmicos. Sendo assim, diante dessa necessidade de informações, fica evidente a 

importância de ferramentas que auxiliem os municípios na realização de diagnósticos o mais 

completos possível, a fim de possibilitar a definição de ações apropriadas à gestão de RCC. 

2.4 A Experiência Internacional no Diagnóstico e na Gestão de RCC 

A necessidade de se gerenciar adequadamente os RCC, devido ao seu elevado volume e falta 

de espaço físico para novas áreas de disposição, bem como as vantagens que a reciclagem 

desse tipo de material pode oferecer, fez com que esse assunto se tornasse motivo de 

preocupação também em outros países.  
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Com isso, diversos estudos tem sido realizados por pesquisadores do meio acadêmico, 

apresentando estudos de caso que mostram as alternativas que tem sido adotadas na gestão de 

RCC em outros países e que colocam em evidência os principais desafios relacionados a esse 

assunto no âmbito de cada região. 

Como exemplo, podem ser citados alguns trabalhos realizados nos EUA, onde a maior parte 

dos resíduos sólidos não municipais são RCC. Em Massachussets, essa parcela representa 

96% e, diante das dificuldades apresentadas na gestão desses resíduos, o estado estabeleceu 

uma meta para a redução dos resíduos sólidos não-municipais em 88% até o ano de 2010 

(WANG et al., 2004).  

Com o estabelecimento dessa meta, vários tipos de RCC – prioritariamente madeira, asfalto, 

carpet e gesso acartonado - tiveram sua disposição restringida em aterros, pelo fato de não 

serem muito reciclados e requererem maiores esforços e pesquisas para desenvolver 

programas de reciclagem com políticas e custos efetivos (WANG et al., 2004). 

Diante disso, objetivando melhorar a reciclagem desses resíduos, WANG et al. (2004), 

realizaram uma avaliação do potencial de impacto das decisões de gestão de resíduos para 

esses quatro tipos de RCC em Massachussets, por meio de uma metodologia e uma 

ferramenta que, considerando quantificação e análise de custos, gera dados que podem ser 

incorporados na avaliação de políticas de gestão de RCC, tanto em aspectos econômicos 

como ambientais. 

O primeiro componente do modelo, estima a quantidade de cada tipo de RCC gerado, de 

acordo com o tipo de projeto e construção, por meio de um módulo de estimativa que utiliza 

balanço de massas, dados de licenciamento de construções, taxas de consumo de materiais de 

construção e taxas de geração de resíduos. (WANG et al., 2004). 
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Os outros componentes são os módulos “Separação na Fonte” e “Processamento de Material”. 

No primeiro, desenvolvido para distinguir a geração de RCC de várias fontes, o usuário pode 

especificar o percentual do resíduo gerado que será separado na fonte e a eficiência atual ou 

meta de eficiência do processo de separação. No segundo, informações sobre custos de 

equipamento, mão de obra, transporte e disposição dos resíduos auxiliam o usuário na decisão 

do tipo de processamento que será utilizado para o material residual em questão. Desse modo, 

o sistema auxilia os usuários em todos os níveis (empreiteiro, processador e órgão regulador) 

nas decisões sobre programas de reciclagem, alocação de recursos em determinadas práticas 

de gestão de RCC, bem como na definição de objetivos e restrições de disposição (WANG et 

al., 2004). 

Uma outra abordagem realizada nos EUA foi o trabalho de Conchran et al. (2007), cujo 

objetivo principal foi desenvolver o cálculo da quantidade e da composição dos resíduos 

gerados em nível regional, no Estado da Flórida - uma vez que em pesquisas anteriores, 

verificou-se que os resultados eram bastante variáveis e não representativos para uma região 

específica. 

Para realizar esse cálculo, primeiramente foram consideradas seis origens distintas para os 

resíduos: construções residenciais e não residenciais, demolições residenciais e não 

residenciais; e reformas residenciais e não residenciais. Em seguida, para cada origem, a 

quantidade gerada foi estimada a partir do produto entre área construída e a soma da 

quantidade gerada de resíduo por unidade de área, dos diferentes tipos de tecnologia 

construtiva existente na região (CONCHRAN et al., 2007). 

A estimativa da composição desses resíduos mostrou que os principais tipos de materiais 

eram concreto, madeira, drywall, e telhas, representando 91% do total de RCC e dos quais 

apenas 9% eram reciclados. E com esses resultados, foi possível obter um alerta indicativo 
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dos resíduos que precisam de mais atenção na gestão e criação de políticas públicas 

(CONCHRAN et al., 2007). 

Outra questão interessante foi o uso de dados de valores monetários da atividade construtiva 

na região para conhecimento da área construída - enquanto na maioria dos trabalhos, as 

estimativas são realizadas a partir de dados de licenciamento de obras. No entanto, embora 

isso seja um diferencial que pode contornar a falta de dados normalmente necessários para 

esse tipo de trabalho, os resultados ainda assim apresentaram uma estimativa de geração de 

RCC aproximadamente 30% menor do que aquela divulgada pelo Departamento de Proteção 

Ambiental da Flórida (FDEP), indicando que os RCC representavam 28% dos resíduos 

sólidos municipais (CONCHRAN et al., 2007).  

Isso é relevante na medida em que evidencia a importância de se manter registros sobre os 

RCC, bem como de se criar padrões para classificação e outras atividades realizadas com 

esses resíduos, uma vez que a principal limitação do método utilizado foi a falta de dados 

consistentes para a realização das estimativas, gerando resultados bem diferentes daqueles 

existentes e podendo, assim, causar dificuldades na definição de políticas apropriadas 

(CONCHRAN et al., 2007). 

A questão da estimativa, também é abordada por Cochran e Townsend (2010) em um outro 

trabalho na Flórida, EUA, que avalia o MFA - Método da Análise de Fluxo de Materiais (ou 

balanço de materiais), quanto à sua possibilidade de oferecer uma estimativa confiável para a 

o fluxo total de resíduos nos EUA. 

O MFA - que foi usado para realizar estimativas em vários outros trabalhos (ex. Franklin 

Associates, 1998; USEPA, 2009; Yost e Halstead, 1996; Conchran et al, 2007; Wang et al, 

2004) – consiste em um cálculo feito por meio de equações que estimam a quantidade de 
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resíduos que será gerada em determinado momento, a partir da informação da quantidade de 

materiais consumida nas atividades construtivas de uma região em um momento anterior, bem 

como do tempo de vida útil das respectivas construções (COCHRAN E TOWNSEND, 2010). 

Esse método, no entanto, apesar de criativo, também apresenta dificuldades. Comparações 

com estimativas da USEPA mostraram que o MFA pode superestimar a quantidade de 

materiais que se transforma em resíduos, pois esta estimativa depende da estimativa de tempo 

de serviço (COCHRAN E TOWNSEND, 2010).  

Isso se deve ao fato de que o MFA assume que todos os materiais são removidos e entram no 

fluxo de resíduos ao final da vida de útil. Entretanto, é possível que parte do material seja 

abandonada no local, em vez de ser descartada ou reciclada (por exemplo, uma casa 

abandonada que não foi demolida). Além disso, como a quantidade de resíduos gerada a cada 

ano é desconhecida, é difícil avaliar o tempo de vida útil das obras (COCHRAN E 

TOWNSEND, 2010).  

Kofoworola e Gheewala (2009), também buscaram realizar estimativas da geração de RCC na 

Tailândia entre os anos de 2002 e 2005, a fim de preencher a lacuna existente nesse aspecto, 

como um incentivo à criação de um sistema integrado de gestão de resíduos e à 

implementação de políticas de gestão de RCC no país.  

Do mesmo modo, Kourmpanis et al. (2008), aplicaram uma análise multicritério para a 

escolha do método de gestão de resíduos de demolição mais apropriado para Chipre, a partir 

da estimativa de geração de RCC no país; Solís-Guzmán et al. (2009) apresentaram o modelo 

de gestão Alcores, que se baseia na quantidade de RCC que se espera gerar em cada obra 

licenciada para construção; e Kartam et al. (2004) descreveram a situação dos RCC no país e 

as estratégias mais efetivas para gerenciar e controlar este tipo de resíduo até a reciclagem, a 
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partir de estimativas da quantidade gerada e da composição dos RCC. 

Em todos esses trabalhos, foi necessário um levantamento da quantidade de resíduos gerada e 

das características desses resíduos, o que indica que o principal parâmetro para o 

desenvolvimento de alternativas de gestão apropriadas é o diagnóstico (KOURMPANIS et 

al., 2008).  

A quantidade de resíduos dispostos em uma dada região e a sua composição são as 

informações mais importantes no desenvolvimento de políticas de gestão de RCC. A 

estimativa realista do valor gerado pode fornecer crédito a novos programas de reciclagem e 

permitir que programas de reciclagem regionais sejam focados em componentes que são 

gerados em grandes quantidades. Além disso, os estudos podem ser realizados para 

determinar o quanto pode ser reciclado da quantidade de detritos que é gerada em 

determinada localidade (CONCHAN et al., 2007). 

No entanto, somente Solís-Guzmán et al. (2009) alcançaram considerável precisão no 

levantamento de dados, pelo fato do método adotado exigir a quantificação pelos próprios 

geradores, antecipadamente. Nos outros casos, apesar da importância dessas informações, elas 

não são encontradas facilmente para qualquer localidade. Isto porque o seu levantamento 

depende de outros dados relativos ao local em questão, e às atividades de construção. Além 

disso, historicamente, muitas instalações de gestão de RCC não foram obrigadas a manter 

registros detalhados sobre a quantidade de material processado ou eliminado (CONCHRAN et 

al., 2007). 

Assim, as principais fontes de dados sobre os RCC são os trabalhos encontrados na literatura, 

que trazem informações de levantamentos de órgãos ambientais e grupos de pesquisas, mas 

em contrapartida, são bastante pontuais em relação à localização, limitando-se a descrever a 
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situação dos municípios de forma isolada. 

Com isso, os dados encontrados nesses estudos não permitem comparação, avaliação do nível 

de gestão de cada localidade e inferência sobre as melhores práticas, pois há 

incompatibilidades entre datas, classificação dos RCC no montante de resíduos sólidos, e 

entre definições sobre o que deve ser considerado RCC.  

Em um diagnóstico, detalhes como esses fazem a diferença, pois resíduos de construção e 

manutenção de infraestrutura como pontes, estradas etc., resíduos de qualquer forma de 

atividade de demolição, ou solo escavado e pedras, podem representar uma parcela bastante 

significativa dos resíduos - na Alemanha, por exemplo, o material de escavação chega a quase 

65,9% (TUTECH INNOVATION GMBH, 2006). 

Desse modo, como o tipo de material e a respectiva quantidade determinarão as medidas a 

serem tomadas, fica evidente a importância da quantificação e da caracterização dos RCC, de 

modo a permitir um diagnóstico real de cada localidade onde se queira realizar a gestão desses 

resíduos, pois somente assim poderão ser tomadas decisões acertadas sobre tipo de tratamento 

ou destinação, área necessária e outros recursos. 

2.5 Métodos de quantificação de RCC  

A quantificação e a caracterização dos RCC gerados numa dada região são essenciais para a 

definição de estratégias de gestão adequadas a cada situação. Diante disso, diferentes métodos 

tem sido desenvolvidos para se conseguir a obtenção desses dados. 

A maioria desses métodos, no entanto, apresenta grande semelhança e podem ser definidos 

essencialmente conforme descrição a seguir: 
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a) Quantificação pelo parâmetro das áreas licenciadas: utilizado pela maioria dos 

pesquisadores (PINTO, 1999; ALMEIDA E PICANÇO, 2007); este método consiste em 

um indicador que considera a quantidade teórica de serviços executados, ou seja, as 

áreas licenciadas pela prefeitura para serem construídas, e um índice de perdas por 

metro quadrado, obtido por meio de métodos de caracterização de resíduos que serão 

explanados na próxima seção. De acordo com os referidos trabalhos, esse método 

oferece bons resultados. Porém, se refere apenas à construção formal, e como se sabe, 

existem muitas edificações que não são licenciadas, além daquelas que são licenciadas 

sem, contudo, serem construídas. Desse modo, essas questões devem ser consideradas 

por meio de índices que estimem essas parcelas, a fim de garantir um valor mais 

próximo do real.  

Ademais, esse método pode ser aplicado a qualquer município que mantenha registros 

rotineiros da construção licenciada e deve ser realizado por meio das seguintes etapas: 

• Levantamento das áreas licenciadas no período que se quer considerar;  

• Levantamento das áreas licenciadas para construção por tipo de obra nos últimos 

dois anos; 

• Definição da taxa de geração por metro quadrado, que pode ser obtida 

experimentalmente para os resíduos em questão, ou pela utilização de outra taxa já 

definida em trabalho anterior para resíduos com características semelhantes; 

• Cálculo da massa total produzida mensal e diariamente, a partir da multiplicação 

da taxa de geração pelo total de áreas licenciadas no período.  

b) Quantificação pelo movimento de cargas por coletores: utilizado por Batisttele et al. 

(2006) e Marques Neto (2003), entre outros. Este método utiliza as informações que 

serão adquiridas diretamente com os agentes coletores. Além disso, é de grande 

importância para complementar a lacuna deixada pelo método das áreas licenciadas, 
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desde que haja registros indicando a origem dos materiais coletados. Assim, será 

possível quantificar a parcela informal de resíduos gerados, normalmente proveniente 

de reformas e demolições.  

Para a realização desse método, inicialmente devem ser realizadas as seguintes etapas: 

• Identificação de todos os agentes coletores na localidade. Para dedução da massa 

de RCC depositada em locais irregulares, podem ser utilizadas informações de 

pequenos coletores ou da administração pública quanto à limpeza urbana. Deve 

ser tomado cuidado para não sobrepor essas informações, visto que esses dois 

agentes podem manusear os mesmos resíduos; 

• Quantificação do número de caçambas por período (dia, semana, mês etc.) 

retiradas das obras e transportadas até sua disposição final. 

• Avaliação da capacidade volumétrica das caçambas utilizadas pelas empresas; 

• Cálculo do volume total/mês de RCC coletados pelas empresas; 

• Cálculo da massa total/mês, obtida a partir do produto entre o volume total/mês 

(m3) e a densidade (t/m3).  

c) Quantificação pelo monitoramento das disposições: a estimativa do volume de RCC 

descartado pelo monitoramento das disposições, utilizado por Almeida e Picanço (2007) 

e Marques Neto (2003) é, talvez, o método que melhor apresenta resultados reais de 

geração. O fato de permitir o monitoramento desses resíduos de todas as origens 

possibilita maior abrangência no diagnóstico. Assim, para garantir a confiabilidade dos 

resultados, ainda é possível confrontá-los com resultados obtidos em uma quantificação 

pelo movimento de cargas por coletores ou pelo parâmetro das áreas licenciadas, cujas 

execuções apresentam maior facilidade. 

Sua utilização, no entanto, apresenta entraves, como por exemplo, a grande quantidade 
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de pontos de descarte, e a dificuldade de se realizar a observação direta do descarte dos 

resíduos por longos períodos. Além disso, a maioria dos municípios não possui o 

mapeamento de todas as áreas de disposição de resíduos, e em caso de grandes centros, 

realizar essa tarefa pode ser algo dispendioso. 

Para realização desse método, devem ser seguidos os seguintes passos: 

• Determinação do período de amostragem;  

• Levantamento dos volumes descartados nos pontos investigados, por meio da 

quantificação do número de caçambas recebidas e de seus volumes; 

• Cálculo do volume total de RCC gerado por mês (considerando apenas os dias 

úteis); 

• Cálculo da massa total/dia pela multiplicação da relação volume/massa obtida da 

massa unitária oriunda da composição dos RCC (a ser apresentada em próximo 

tópico). 

d) Quantificação pela medição e aproximação de formas geométricas: ao analisar o 

método de quantificação pela medição e aproximação de formas geométricas, 

apresentado por Morais (2006), pode-se notar que, essencialmente, se trata de uma 

variação do método de quantificação pelo monitoramento das disposições. Desse modo, 

pode ser tão dispendioso quanto este, uma vez que para sua realização também é 

necessária a identificação de todos os pontos de descarte. Além disso, exige mais do que 

o simples controle das quantidades despejadas e suas origens, como pode ser visto pela 

explicação das etapas a serem seguidas: 

• Identificação de cada monte despejado, em cada ponto de disposição de resíduos; 

• Medição da área ocupada por ele e da sua maior altura; 
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• Desenho da forma do monte em croqui e representação do mesmo com base nas 

formas geométricas de pirâmides e retângulos, de acordo com o que mais se 

assemelhar às suas formas originais. Os montes de entulho, quando são 

despejados das carroças ou carretinhas, geralmente assemelham-se às formas 

piramidais ou de paralelepípedos; 

• Cálculo da estimativa do volume de cada monte, com base nas medições 

realizadas. 

e)  Quantificação pelo método de Wang et al. (2004): este método, chamado de Análise 

do Fluxo de Materiais (MFA ou Materials Flow Analysis), utilizado também por 

Cochran et al. (2010), se baseia no número de edificações permitidas e na quantidade de 

material de construção em uma construção típica, considerando tipo, tamanho e 

freqüência, com dados de custo e produtividade na construção. 

No trabalho de Wang et al. (2004), o estimador foi criado como uma planilha que pode 

ser alterada, caso as práticas de construção na região variem significativamente em 

relação às pesquisadas previamente. Assim, por considerar diferentes tipos de 

construção, utiliza um valor médio de geração de RCC de atividades de construção e 

demolição. 

A planilha de Excel considera: 

• Módulos que definem os principais componentes do sistema de gestão de resíduos 

(geração, separação na fonte, processamento, reciclagem e disposição final); 

• Atividades de transporte; 

• Princípio do balanço de massa: todo material de construção irá se transformar em 

resíduo e qualquer resíduo gerado em qualquer estágio do fluxo é considerado. 

O módulo de estimativa de geração tem as seguintes funções: 
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• Calcula a quantidade gerada de cada tipo de resíduo com base na quantidade de 

permissões de construção, utilizando valores financeiros do projeto de construção, 

casados com taxas de geração de resíduos calculadas empiricamente, por meio de 

uma abordagem analítica, baseada na quantidade de materiais de construção em 

uma construção considerando tipo, tamanho e frequência. Além disso, provê um 

módulo de estimativa de materiais, detalhado de acordo com o tipo de construção 

e projeto. 

• Os dados sobre as permissões de construção são divididos em 1, 2, 3, 4 e a partir 

de 5 pavimentos. 

• Calcula uma taxa de permissões de demolição em relação às permissões de 

construção com base nos dados dos últimos 5 anos. 

• Considera 3 tipos de origens para os resíduos: novas construções, demolições e 

reformas, os quais podem ser classificados em comerciais ou residenciais. 

• A estimativa de geração é desenvolvida com dados da R. S. Means, uma empresa 

especializada em publicar dados de produtividade e custo. Porém, como o 

estimador é uma planilha, as taxas de geração podem ser ajustadas caso as práticas 

de construção utilizadas no local sejam significativamente diferentes daquelas 

reportadas pela R. S. Means. 

• Para estimar as quantidades foram desenvolvidos fatores de conversão necessários 

para estimar a quantidade de material individual fisicamente presente em uma 

construção. 

• Foram considerados valores médios para a geração de resíduos provenientes de 

atividades de construção e demolição. Assim, para demolições podemos 

considerar que 100% dos materiais de construção irão virar resíduos e para novas 
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construções são considerados índices (no trabalho em questão foi considerado que 

10% de cada material vira resíduo). 

f) Método de Kourmpanis et al. (2008): a quantificação dos resíduos foi calculada por 

meio do seguinte modelo matemático desenvolvido pela NTUA  

(National Technical University of Athens): 

�� �  �� �  ��� �  �	 �  ��
 �  �  (1) 

Em que:  

DW = quantidade de resíduos de demolição gerada (ton);  

ND = número de edificações demolidas; 

ANF = número médio de pavimentos por edificação demolida (1,3); 

AS = área superficial média por edificação demolida (m2); 

DWB = volume de resíduo gerado por 100 m2 de superfície demolida de edificação (80 

m3 por 100 m2); 

D = densidade do resíduo gerado (1,6 ton/m3). 

g)  Método de Conchran et al., 2007: estima a geração de RCC proveniente de 6 tipos de 

edificação (sem incluir estradas e obras especiais): 

• Construções residenciais e não-residenciais; 

• Reformas residenciais e não-residenciais; 

• Demolições residenciais e não-residenciais. 

A abordagem depende da taxa de produção de resíduos de cada tipo de edificação, para 

cada componente de RCC, obtida de um estudo prévio da composição dos RCC 

encontrado na literatura para atividades de construção e demolição individuais. Já a 

estimativa da quantidade gerada é calculada a partir do produto entre área de atividade 

construtiva e a geração por unidade de área. 
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Caso não haja dados diretos da área total construída, pode-se calcular esse valor por 

meio do valor total das atividades construtivas do período dividido pelo custo médio por 

área de atividade construtiva. 

O cálculo da geração de resíduos para atividades construtivas é feito pela equação:  

� �
�

�
∑ ��� � ����

���   (2) 

Em que: 

ac ($/ano) = valor total da atividade construtiva 

b ($/m2) = custo médio por área de atividade construtiva 

cn (kg/m2) = o peso dos resíduos por unidade de área para edificações de uma tecnologia 

construtiva n 

βn = a porcentagem da construção total utilizando uma tecnologia n para um número i 

de tecnologias 

De modo similar ao cálculo da geração de resíduos de construção, os resíduos de 

demolição (D) são estimados por: 

� �
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Em que: 

(ad, $) = o custo total de atividade de demolição 

(g, $/m2) = custo por unidade de área demolida 

α = a porcentagem de construção residencial ou não residencial 

fn (kg/m2) = o peso gerado por unidade de área, usado para cálculos de diferentes 

tecnologias construtivas 

Φn = porcentagem de construção que representa os vários tipos de metodologia 

construtiva 
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n = representa uma tecnologia construtiva para uma quantidade i de tecnologias 

A quantidade gerada foi dividida por tamanho da edificação demolida. 

Para calcular a geração de resíduos em reformas, estas foram dividas em diferentes 

tipos: 

Resíduos de ampliação: 

� � � � ∑ ��� � ����
���  (4)  

Em que: 

M = quantidade de resíduo gerada de ampliações 

q (m2) = área total ampliada 

cn (kg/m2) = média de geração de resíduos por unidade de área 

n = tipos de estrutura 

βn = percentual de ampliações com determinado tipo de estrutura 

Para determinar a composição, as quantidades geradas para cada componente material 

foram determinadas usando valores médios para o peso dos componentes por unidade 

de área. 

Já no caso de q, quando não se conhece o seu valor, basta calcular a quantidade de 

ampliações pela área média de ampliações, informações estas que podem ser obtidas por 

meio das permissões de construção. 

A média de geração por unidade de área foi dividida em duas categorias: estrutura de 

madeira e estrutura de concreto, com as mesmas porcentagens utilizadas para 

construções de madeira e de concreto. 
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Resíduos de alterações: 

� � � �   (5) 

Em que: 

(s, m2) = área média anual de alterações 

(t, kg/m2) = geração média de resíduos por unidade de área para alterações 

Reposições de telhados 

! � " � ∑ �#� � $���
���  (6)  

Em que: 

(v,m2) = área anual de reposição de telhados 

(wn, kg/m2) = peso dos resíduos de telhado por área de telhado 

ωn = percentual de telhados do tipo n 

Ampliações de garagens 

Aplica-se apenas para reformas residenciais 

% � & � ' (6)  

Em que: 

y = número anual de ampliações de garagens 

(z, metric tons/replacement) = quantidade média de resíduos de concreto gerada para 

cada ampliação 

h) Método de quantificação de Kofoworola E Geewala (2008): neste método, a 

estimativa da quantidade de resíduos de construção foi calculada por tipo de material 

para cada tipo de construção a partir da equação: 
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Em que: 

Qx = a quantidade de resíduo de construção do material x (ton) 

A = área de construção (m2) do projeto 

Gav = taxa de geração média de resíduos (21.38 kg/m2 para construções residenciais 

novas e 18.99 kg/m2 para construções não residenciais novas) 

Px = percentual médio do material x nos resíduos (%) 

Qp = geração de resíduos de construção do projeto (tons) 

Para os cálculos, foram usados dados da Organização Nacional de Estatística da 

Tailândia sobre o tipo de atividade construtiva e área construída, e do HQ Air Force 

Center for Environmental Excellence (2006) sobre as taxas de geração de resíduos. 

Não foram considerados dados de construção de pontes e estradas, nem de demolições, 

devido à falta de dados. 

A composição percentual de resíduos de construção foi considerada de acordo com o 

que reflete os tipos de resíduos observados nos locais de construção na Tailândia. 

i) Método de quantificação de Solís-Guzmán et al. (2009):  este método, utilizado em 

orçamentos de projetos em Andaluzia, na Espanha, quantifica os RCC de diferentes 

fluxos decorrentes do local de construção. Para isso, inicialmente os resíduos são 

classificados por meio de um sistema hierárquico, organizado em capítulos e 

subcapítulos, cujos respectivos códigos são dois números e duas letras. 

Esse sistema coloca juntos materiais semelhantes e com mesmas unidades de medida; e 

a quantidade de cada item por projeto é determinada para resíduos de demolições, 



48 
 

perdas dos processos e embalagens, a partir das equações a seguir, que são baseadas em 

coeficientes estabelecidos em pesquisas de mensuração de projetos habitacionais. 

-��. � (. � ��. (8)  

Em que: 

VAC I = volume de construção aparente para o item i em m3/m2 

QI = quantidade do item i em sua unidade específica 

CCI = relação de conversão em m3/qi  

-��. � -��. � �/. � (. � ��. � �/.  (9) 

Em que: 

VAD I = volume de resíduos de demolição aparente 

CTI = coeficiente de transformação de VAC em VAD 

-�0. � -��. � �0. � (. � ��. � �0.  (10) 

Em que: 

VAR I = volume de resíduos de perda aparente 

CRI = coeficiente de transformação de VAC em VAR 

-�1. � -��. � �1. � (. � ��. � �1.  (10) 

Em que: 

VAE I = volume de resíduos de embalagem aparente 

CEI = coeficiente de transformação de VAC em VAE 

Todos os coeficientes foram estimados a partir do Banco de Dados de Custos da 

Construção de Andaluzia e das orientações da equipe de especialistas. 
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2.6 Métodos de Caracterização de RCC 

A caracterização dos RCC consiste em uma atividade tão importante quanto a quantificação. 

Por meio dela se obtém tanto informações que irão subsidiar as decisões a serem tomadas 

acerca da gestão dos RCC, como informações necessárias à própria quantificação, de modo a 

complementar o diagnóstico da gestão desses resíduos na cidade. 

Dentre as principais informações que podem ser identificadas, estão o índice de geração de 

resíduos por unidade de área, o índice de massa de resíduos por unidade de volume, os índices 

percentuais de composição dos resíduos por tipo de materiais e a identificação de dados de 

origem dos resíduos como tipo de obra, método construtivo, atividade geradora, período de 

geração e deposição. 

Assim, obtidos esses dados, será possível combiná-los de modo a se obter informações, as 

mais variadas, como o tipo de resíduo proveniente de cada tipo de obra, a taxa de geração por 

tipo de gerador, a densidade dos resíduos provenientes de cada método construtivo, dentre 

outros. 

Para obtenção dos dados, em geral se utiliza bancos de dados dos agentes envolvidos nas 

questões relacionadas aos RCC. Porém, para o cálculo dos índices, é necessária a realização 

de experimentos que, embora não apresentem complexidade, podem exigir considerável carga 

de trabalho e de tempo.  

Os métodos utilizados pelos diversos autores para a realização dessas atividades, em geral são 

parecidos, porém, com adaptações que variam em função da disponibilidade de recursos, do 

local etc. Em geral, as diferenças estão mais relacionadas à operacionalização dos mesmos em 

cada local. Essas diferenças, no entanto, podem determinar se a pesquisa irá oferecer 

aproximações significativas da realidade ou não. Assim, a quantidade de amostras coletadas, a 
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multiplicidade da origem dessas amostras, a forma como elas são coletadas, o registro fiel às 

informações, dentre outros detalhes, irão influenciar a precisão das informações. 

Por outro lado, informações precisas na construção civil dificilmente são conseguidas, e a 

identificação do total de agentes, bem como a obtenção de informações dos mesmos é sempre 

muito difícil, uma vez que eles normalmente não possuem um banco de dados. Desse modo, a 

realização da caracterização se torna ainda mais trabalhosa. 

No Brasil, em alguns trabalhos é possível encontrar a descrição de como são feitos os 

processos de caracterização de RCC. Em trabalhos realizados em outros países, porém, 

normalmente essas informações são retiradas de órgãos especializados em fornecer dados do 

setor de construção. 

A seguir são apresentados os principais métodos de caracterização de RCC utilizados nos 

trabalhos brasileiros. 

a) Caracterização pelo método de Batistelle et al. (2006) 

Batistelle et al (2006) baseou sua amostragem no método apresentado por Pinto (1986). 

Assim, realizou inicialmente, um estudo dos locais de despejo, autorizados ou não pelo 

município, e em seguida realizou os seguintes passos: 

• Escolha dentre os 20 pontos registrados, de 10 pontos para a coleta de amostras de 

resíduos com as seguintes características: 

o 04 clandestinos; 

o 03 autorizados; 

o 02 saturados; 

o 01 embargado. 
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• Coleta manual de amostras aleatórias, com o auxílio de 05 recipientes plásticos 

com capacidade de 20 litros, para cada ponto de coleta, sendo que, para a 

identificação da origem do material de cada recipiente, foram utilizadas diferentes 

cores para cada ponto de despejo. 

• As amostras foram pesadas de modo a se obter a relação massa/volume. 

b) Caracterização pelo método de Almeida e Picanço (2007) 

O método de caracterização proposto por Marques Neto (2005), e utilizado por Almeida 

e Picanço (2007), segue um processo semelhante: 

• Seleção de 3 caçambas de 5 m3, de origens diferentes, descartadas em duas áreas 

utilizadas para a disposição final de RCC. 

• Coleta de cinco amostras (não contaminadas com materiais orgânicos) de 18L, de 

cada caçamba, e em diferentes pontos, para serem unidas em uma única amostra 

de 90L por caçamba. 

• Somatório das três caçambas, com total de 270L amostrados e considerados 

amostra representativa da composição dos RCC; 

• Análise das amostras, em relação à faixa granulométrica de RCC retida em 

peneira com malha de 2,4 mm; 

•  Separação manual dos materiais retidos na peneira, de acordo com sua 

composição (argamassa, cerâmica vermelha, cerâmica polida, concreto, pedras, 

gesso, madeira, papel/papelão, plástico, metais, vidro e cimento-amianto). A 

classificação dos elementos compostos por mais de um tipo de material foi feita 

conforme o material predominante e o material passante como solo/areia; 

• Cálculo da massa unitária (expressa em kg/L ou t/m3), de acordo com a equação a 

seguir: 
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Em que: 

Munitária = Massa unitária 

MRCD = massa dos RCC amostrados (kg) 

V = volume total das amostras (L)  

• Cálculo percentual da composição dos materiais contidos nos RCC. 

c) Caracterização pelo método de Bernardes et al. (2008) 

Bernardes et al. (2008) realizaram a classificação por meio dos seguintes passos: 

• Busca de informações sobre a geração e sobre os tipos e as quantidades de 

resíduos coletados, por meio de fichas elaboradas a partir de entrevistas com os 

motoristas, com a colaboração dos proprietários das empresas, e preenchidas pelos 

motoristas das empresas de coleta para cada carga coletada; 

• Escolha de 18 cargas provenientes de empresas diferentes, de acordo com a 

representatividade de cada uma das empresas coletoras de resíduos, as quais 

entregavam os RCC de forma aleatória, conforme solicitação dos pesquisadores; 

• Definição da quantidade de cargas de cada tipo de obra a serem analisadas, com 

base na representatividade de cada segmento que contribuiu para a geração de 

RCC (no caso, oito cargas de demolições e reformas, quatro cargas de obras 

residenciais, três cargas de prédios em construção e três cargas de terra bruta de 

escavações); 

• Segregação, pesagem e classificação, conforme a Resolução nº 307/2002 do 

CONAMA, das 18 cargas selecionadas durante 3 meses. 



53 
 

d) Caracterização pelo método de Morais (2006) 

Morais (2006) realizou uma caracterização qualitativa dos RCC por meio de catação e 

separação dos constituintes minerais (concreto, argamassa, tijolos cerâmicos, gesso, 

areia, entre outros), a partir das seguintes atividades, realizadas todas de uma só vez a 

fim de não correr risco de descaracterização ou perda das amostras: 

• Contagem dos montes de entulho existentes no local;  

• Caracterização visual e identificação de montes de resíduos com características 

semelhantes de constituintes;  

• Catalogação dos grupos de montes semelhantes, por meio de desenho em croqui e 

registro fotográfico;  

• Estimativa do volume de cada monte;  

• Coleta de amostras dos montes de resíduos mais representativos, pelo método de 

coleta de 3 pontos - do topo, do meio e da base do monte -, em conformidade com 

a Tabela 3 do anexo  “A” da NBR 10007/04 (ABNT, 2004), perfazendo o total do 

volume da caixa de amostragem, confeccionada em madeirite;   

• Pesagem das amostras para estimar a massa unitária, em uma balança com 

capacidade para até 150 kg;  

• Catação, para separar os constituintes e pesagem, para caracterizar a parcela 

predominante de constituintes minerais do RCC estudado;  

• Cálculo da estimativa da massa total dos resíduos amostrados.  

2.7 Técnicas e Ferramentas Para Identificação dos Requisitos de um PIGRCC 

Os requisitos de um PIGRCC que atenda a legislação ambiental devem ser, obviamente, todos 

aqueles determinados pela mesma. No entanto, conforme mostrado na revisão da literatura, é 
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comum nos municípios brasileiros, que os planos constituam documentos que muitas vezes 

não são colocados em prática e, quando o são, não alcançam resultados satisfatórios na gestão 

dos RCC. 

Analisando a situação dos casos apresentados, foi possível verificar que, dentre as causas 

desses problemas, encontram-se a não consideração no plano, de todas as atividades que 

influenciam a geração de RCC, bem como dos respectivos envolvidos em cada uma dessas 

atividades e suas responsabilidades dentro do processo de gestão desses resíduos e 

principalmente, a ausência de registros sobre as atividades construtivas, que subsidiem as 

ações de gestão dos RCC gerados nas mesmas. 

Isso evidencia que, tal como a situação exposta por Campos (1994), de que a área operacional 

é sempre um ponto muito fraco em várias empresas brasileiras, operacionalizar um processo 

de gestão de RCC em um município também é uma tarefa complexa. 

Desse modo, para preencher essa lacuna, facilitando assim, o cumprimento do PIGRCC, a 

identificação dos seus requisitos deve ser realizada de forma sistemática. Para isso, uma 

técnica bastante apropriada é o Mapeamento de Processos, que consiste basicamente na 

identificação dos produtos ou serviços, dos processos para sua fabricação ou realização e na 

sua representação visual (LEAL, 2003). 

Um processo é uma ordenação lógica das atividades com um objetivo comum, organizadas no 

tempo e no espaço, com um começo, um fim, entradas e saídas claramente identificados; e por 

meio de uma análise do mesmo, é possível propor um gerenciamento, no sentido de oferecer 

melhorias, mediante um prévio mapeamento (DAVENPORT, 1994 apud LEAL, 2003). 

Desse modo, ao se mapear um processo, é possível identificar mais facilmente as fontes de 

problemas e/ou ineficiências que dificultam sua perfeita ocorrência, devido ao 
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estabelecimento de uma linguagem comum e mais visível para os fluxos de informações e de 

materiais.  Com isso, é possível melhorar o foco no cliente e melhorar questões relacionadas 

também aos outros stakeholders, a partir da eliminação de atividades que não agregam valor e 

da redução da sua complexidade (LEAL, 2003).  

Os stakeholders – termo usado em diversas áreas como administração e informática – de uma 

organização são grupos ou indivíduos - incluindo os clientes - que podem influenciar ou ser 

influenciados pelas ações, decisões, políticas, práticas ou objetivos da organização 

(FREEMAN, 1984 apud BOAVENTURA E FISCHMANN, 2007). Por esse motivo, devem 

ser considerados quando da realização de qualquer mudança no processo, uma vez que podem 

tanto sofrer influências dessas mudanças como gerar necessidades ou características 

específicas nas mesmas. 

Um mapa de processos deve apresentar atividades, informações e restrições de atividades de 

forma simultânea, mostrando o sistema mapeado com um todo, e em seguida, dividindo-o em 

processos menores (LEAL, 2003). 

Tudo isso deve ser apresentado em forma gráfica, concisa e precisa, porém, com um nível de 

detalhamento apenas o suficiente para fornecer as informações que se busca, uma vez que o 

excesso de detalhamento pode fornecer informações inúteis e complicar a análise – além 

disso, o tempo e o custo do mapeamento são proporcionais ao nível de detalhamento (LEAL, 

2003). 

Para mapear um processo, podem ser utilizadas diferentes técnicas, dentre as quais, são 

citadas por Leal (2003): 

• Blueprint:  mapa ou fluxograma de todas as transações integrantes do processo de 

prestação de serviço; 
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• Fluxograma: técnica para se registrar um processo de maneira compacta, através de 

alguns símbolos padronizados; 

• Mapofluxograma: representação do fluxograma do processo em uma planta de 

edifício ou na própria área em que a atividade se desenvolve; 

• IDEF3:  diagramas que representam a rede de “comportamentos” do cliente; 

• UML:  fluxograma que dá ênfase à atividade que ocorre ao longo do tempo; 

• DFD: fluxo de informações entre diferentes processos em um sistema. 

Essas técnicas variam em função da forma de representação gráfica e do tipo de informação 

que apresentam e, desse modo, devem ser escolhidas para mapear um determinado processo, 

de acordo com o que se busca alcançar por meio do mapeamento. 

2.8 Ferramentas Para a Realização de Diagnósticos de Gestão de RCC 

Um diagnóstico consiste na descrição minuciosa de algo, com base nos dados obtidos por 

meio de exame. De modo análogo, um Diagnóstico de Gestão de RCC, como chamado aqui, 

consiste na descrição das atividades realizadas para a gestão dos RCC gerados em um 

município ou uma região, bem como das suas características socioambientais, de 

infraestrutura e de gestão urbana, por meio de ferramentas específicas para a investigação das 

informações que se deseja encontrar. 

A realização de um diagnóstico de qualquer natureza, mais do que simplesmente apresentar 

um conjunto de informações sobre o seu objeto, prevê a utilização dessas informações para a 

definição de ações de correção e melhoria. 

Do mesmo modo, os resultados de um Diagnóstico de Gestão de RCC devem servir como 

ponto de partida para a elaboração e implementação de um Plano Integrado de Gerenciamento 

de RCC no município diagnosticado, que o permita atender aos requisitos legais. 
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A maioria das questões vigentes quando da realização de um diagnóstico, podem ser 

respondidas por meio de questionários estruturados de diversos tipos, entrevistas, visitas e 

observações in loco nos locais que se relacionem com a gestão de RCC. No entanto, a 

quantidade e as características dos RCC gerados no município - duas informações 

especialmente importantes – não são facilmente conseguidas, apesar das diversas ferramentas 

existentes, conforme mostrado nas seções anteriores. 

Desse modo, para auxiliar na identificação das ferramentas apropriadas para a realidade de 

cada município, quando da quantificação e caracterização dos RCC, o Diagrama de Causa e 

Efeito e o 5W1H podem ser ferramentas de grande utilidade, uma vez que suas principais 

aplicações são a busca das causas fundamentais de uma situação qualquer e a elaboração de 

planos de ações para eliminação dessas causas, respectivamente. 

2.8.1 Diagrama de Causa e Efeito 

O Diagrama de Causa e Efeito (conhecido também como Diagrama de Ishikawa ou 

Diagrama Espinha de Peixe) é uma ferramenta da Engenharia da Qualidade que tem como 

objetivo apresentar a relação existente entre um resultado de um processo (efeito) e seus 

fatores (causas). 

Para sua utilização, inicialmente deve ser identificado o efeito que se quer investigar. Em 

seguida, são listadas as causas que podem ter levado ao efeito investigado, e após isso, 

devem ser relacionadas as causas primárias como espinhas grandes, as causas secundárias 

como espinhas médias, e as causas terciárias como espinhas pequenas. Assim, o processo 

se repete até que sejam relacionados cada um dos fatores, e então seja encontrada a causa 

fundamental, ou seja, a causa que deu origem ao efeito (WERKEMA, 1995). 
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Na Figura 2.1, o diagrama é apresentado em sua forma original, permitindo uma análise 

das causas a partir dos fatores de produção. No entanto, essa análise pode ser feita a partir 

de outros tipos de fatores que levam à existência efeito investigado, de acordo com o tema 

a que o mesmo se relaciona. 

O efeito pode ser um problema ou uma característica específica de um produto, serviço, 

processo etc., e após encontrar as causas fundamentais, é necessário atuar sobre elas, pois 

só assim é que o problema não ocorrerá mais ou a característica será tal como deve ser 

(WERKEMA, 1995). 

 

Figura 2. 1: Modelo genérico de um Diagrama de Causa e Efeito 

2.8.2 Ferramentas Para a Realização de Diagnósticos de Gestão de RCC 

O 5W1H constitui um método utilizado para configurar um plano de ação e melhoria 

contínua de processos e em sistemas de gestão da qualidade. Baseado nas palavras em 

inglês What (o quê), Where (onde), Who (quem), When (quando), Why (por quê) e How 

(como), este método permite uma análise sistemática das ações que se pretende 
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desenvolver, bem como dos mecanismos que se pretende utilizar. Para isso, elabora-se um 

quadro conforme apresentado a seguir (Quadro 2.1) (WERKEMA, 1995).  
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What? Why? Where? When? Who? How? 
O QUE? POR QUÊ? ONDE? QUANDO? QUEM? COMO? 

Objetivo e/ou 
Finalidade do 
instrumento de 

gestão 

Entender a 
necessidade, causa, 

dificuldade, os 
fatores que impedem 

ou condicionam a 
aplicação ou os 

requisitos 
necessários à 

implementação do 
instrumento 

Território, Espaço 
físico ou unidade 

geográfica de 
aplicação/ 

abrangência do 
instrumento 

Temporalidade/ 
Período e /ou Prazo 

para cumprir o 
objetivo 

Responsável, 
compreendido por 

instituição 
(ator) e atribuição/ 
competência (ação) 

Método, forma, 
Procedimento 

Diretriz 

Quadro 2. 1: Elaboração do 5W1H 
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3 DIAGNÓSTICO DE GESTÃO DE RCC 

3.1 Metodologia 

3.1.1 Identificação dos Requisitos de um PIGRCC 

O primeiro passo para a elaboração de um método de diagnóstico de gestão dos RCC, é a 

identificação dos requisitos da legislação para o PIGRCC, pois esses requisitos servirão 

como parâmetro de comparação com a situação do município. Para isso, foram realizadas 

as seguintes etapas: 

3.1.1.1 Mapeamento do processo de gestão de RCC 

O mapeamento do processo de gestão de RCC tem como objetivos facilitar a 

compreensão do mesmo de forma abrangente –considerando o processo ideal para essa 

atividade –, bem como permitir a identificação dos principais stakeholders. 

Para realizar essa atividade, foi considerado um processo genérico, ou seja, o processo 

foi descrito de maneira a representar a gestão de RCC em qualquer município ou 

região brasileira; e não foi escolhida uma técnica específica de mapeamento, mas 

foram utilizados apenas os conceitos básicos e então, foi elaborado um mapa simples e 

apenas com as informações necessárias para as necessidades aqui apresentadas. 

É importante salientar que no processo de gestão de RCC mapeado, não foram 

consideradas apenas as atividades realizadas a partir da geração desses resíduos, mas 

desde a primeira atividade que influencia no seu gerenciamento, ou seja, do momento 

da contratação da obra até a destinação final dos resíduos. 

Em suma, o processo de gestão foi descrito, considerando as definições da PNRS para 

gestão e gerenciamento de RCC - conforme explicado na seção 2.2 - e dividido em 
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cinco etapas que influenciam de modo direto e importante no gerenciamento dos 

resíduos que serão gerados posteriormente, nas quais são apresentadas suas respectivas 

características e influências principais. 

3.1.1.2 Identificação dos stakeholders do processo de gestão de RCC 

A identificação dos stakeholders tem como objetivos permitir o conhecimento do 

perfil e do tipo de relacionamento que cada um deles tem com o processo de gestão de 

RCC. Para isso, essa ação foi feita a partir da análise do mapa de processos, 

considerando as principais atividades que integram as etapas do processo e quem são 

os envolvidos nas mesmas. 

3.1.1.3 Identificação dos requisitos legais 

Os requisitos legais são os requisitos definidos pela legislação relacionada aos RCC 

para orientar a gestão desses resíduos no município. Para se identificar esses 

requisitos, inicialmente foram realizadas pesquisas em websites dos órgãos do 

Sisnama, para identificação da legislação. Em seguida foi elaborada uma planilha 

(ANEXO A) que, além de descrever todos os itens de toda a legislação identificada, 

pode ser utilizada como ferramenta na realização do diagnóstico. Essa planilha contém 

sete colunas com as seguintes funções: 

• Coluna 1: Referência 1 – informa a lei, resolução, norma etc. que gerou o 

requisito; 

•••• Coluna 2: Referência 2 – informa a localização específica (seção, artigo, 

inciso, parágrafo, alínea, item) da informação dentro da lei especificada; 
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•••• Coluna 3: Requisitos – apresenta o requisito relativo às referências constantes 

nas colunas A e B em forma de pergunta, a fim de facilitar a compreensão 

quando da avaliação de determinado município quanto ao seu cumprimento; 

•••• Coluna 4: Tema – apresenta o tema a que se relaciona o respectivo requisito; 

•••• Coluna 5: Responsável – apresenta o(s) agente(s) a quem cabe(m) a 

responsabilidade pelo cumprimento do requisito; 

•••• Coluna 6: Diagnóstico – coluna dupla reservada ao registro dos resultados 

diagnosticados em cada requisito, quando da realização de um diagnóstico em 

um município/região. A subcoluna “R. é destinada a uma resposta direta à 

pergunta em questão, que pode ser: “S” (sim), “N” (não), “P” (parcialmente) e 

“NA” (não aplicável); e a subcoluna “Situação” é destinada à descrição dos 

resultados encontrados. 

•••• Coluna 7: PIGRCC – coluna reservada para referenciar o item em questão no 

PIGRCC, quando este for implementado, possibilitando maior facilidade na 

identificação e revisão dos requisitos implementados. 

3.1.2 Identificação e análise das informações e ferramentas necessárias para a 

realização do diagnóstico 

O diagnóstico de gestão de RCC consiste na identificação de todas as informações 

relevantes para a determinação de um sistema de gestão de RCC adequado para um 

município. Dentre essas informações, as primeiras identificadas foram aquelas existentes 

na legislação ambiental, que podem ser chamadas de requisitos legais. 

Identificados os requisitos legais, foi realizada uma revisão da literatura, a fim de 

identificar as ferramentas utilizadas para a quantificação e a caracterização dos RCC e, em 

seguida, para identificar os principais dados e informações necessários à realização dessas 
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tarefas – uma vez que, conforme apresentado na revisão da literatura, estas são os 

principais gargalos da gestão dos RCC -, foi realizada uma análise das ferramentas 

encontradas por meio do Diagrama de Causa e Efeito. 

Para a utilização do Diagrama de Causa e Efeito, foram considerados como efeitos os 

métodos objetos de análise e como causas foram considerados dados e informações sobre 

os RCC e sobre os agentes envolvidos com essa questão. 

3.1.3 Elaboração de um método para realização de um Diagnóstico de Gestão de 

RCC 

Identificadas e analisadas as informações e ferramentas essenciais para a realização do 

diagnóstico, estas foram organizadas de forma a constituir um método que orienta a sua 

implementação em qualquer município e este método foi apresentado na forma de um 

manual. 

3.2 Resultados e Discussão 

3.2.1 Identificação dos Requisitos de um PIGRCC 

Nas seções a seguir, são apresentadas as etapas realizadas para a identificação dos 

requisitos de um PIGRCC que atenda a legislação, de acordo com o que foi explanado na 

seção 3.1.1. 

3.2.1.1 Mapeamento do processo de gestão de RCC 

Conforme apresentado na Figura 3.1, o processo de gestão de RCC foi dividido em 

cinco etapas que influenciam de modo direto no gerenciamento dos resíduos que serão 

gerados posteriormente. Em cada etapa são apresentadas as respectivas características 

e influências principais.  



Figura 3. 1: Fluxograma de um Processo de Gestão de RCC

 

3.2.1.2 Identificação dos 

Cada etapa do processo foi analisada para verificar quem as realiza, quem as 

influencia e a quem essas etapas afetam ao serem realizadas, ou seja, os 

ou agentes do processo. Porém, antes de analisar cada etapa isoladamente, deve

pensar no cliente do processo de gestão de RCC, ou seja, a população, pois é para o 

bem estar e qualidade de vida da mesma que esse processo é realizado

1) Planejamento 
da obra

2) Execução da 
obra

3) Coleta e 
transporte

4) Destinação 
final

5) Fiscalização

 

Fluxograma de um Processo de Gestão de RCC 

Identificação dos stakeholders do processo de gestão de RCC

Cada etapa do processo foi analisada para verificar quem as realiza, quem as 

e a quem essas etapas afetam ao serem realizadas, ou seja, os 

ou agentes do processo. Porém, antes de analisar cada etapa isoladamente, deve

pensar no cliente do processo de gestão de RCC, ou seja, a população, pois é para o 

lidade de vida da mesma que esse processo é realizado

1) Planejamento 

•Se inicia logo após a contratação do(s) profissional(is) para a 
construção;

•As decisões tomadas aqui influenciam diretamente nas 
características e quantidades dos resíduos e, portanto, no 
meios que serão adotados para a gestão.

2) Execução da 

•Etapa em que são gerados os resíduos;

•Sua eficiência é dependente da etapa anterior e da mão de 
obra;

•A mão de obra influenciará diretamente nas quantidades dos 
resíduos gerados.

3) Coleta e 

•Etapa em que se recolhe e transporta o resíduo até seu 
destino final;

•A qualidade dos agentes  nesta etapa influencia a destinação 
correta dos resíduos;

•Influencia diretamente os impactos causados ao ambiente 
pelos resíduos.

4) Destinação 

•Etapa em que se destina o resíduo de acordo com as 
possibilidades que suas características permitem;

•É dependente da estrutura do município;

•Influencia diretamente os impactos causados ao ambiente 
pelos resíduos.

5) Fiscalização

•Permeia todo o processo, desde a primeira etapa;

•Influencia os impactos ambientais de modo indireto, de acordo 
com sua atuação em cada etapa.
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do processo de gestão de RCC 

Cada etapa do processo foi analisada para verificar quem as realiza, quem as 

e a quem essas etapas afetam ao serem realizadas, ou seja, os stakeholders 

ou agentes do processo. Porém, antes de analisar cada etapa isoladamente, deve-se 

pensar no cliente do processo de gestão de RCC, ou seja, a população, pois é para o 

lidade de vida da mesma que esse processo é realizado e, desse modo, 

Se inicia logo após a contratação do(s) profissional(is) para a 

As decisões tomadas aqui influenciam diretamente nas 
características e quantidades dos resíduos e, portanto, no 

Sua eficiência é dependente da etapa anterior e da mão de 

A mão de obra influenciará diretamente nas quantidades dos 

Etapa em que se recolhe e transporta o resíduo até seu 

A qualidade dos agentes  nesta etapa influencia a destinação 

Influencia diretamente os impactos causados ao ambiente 

Etapa em que se destina o resíduo de acordo com as 
possibilidades que suas características permitem;

Influencia diretamente os impactos causados ao ambiente 

Permeia todo o processo, desde a primeira etapa;

Influencia os impactos ambientais de modo indireto, de acordo 
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a população também constitui um stakeholder. 

A partir da análise dessas etapas, foi verificado que na etapa 1 estão envolvidos o 

contratante e o projetista. O contratante é quem dá início ao processo ao tomar a 

decisão de construir e o projetista (ou os projetistas) é a pessoa que, juntamente com o 

contratante, idealizará a obra definindo suas características, as quais determinarão as 

características dos resíduos que serão gerados. 

Na etapa 2, novamente o contratante está envolvido, mas desta vez em parceria com o 

executor da obra, que pode ou não, ser o mesmo profissional ou empresa que projetou 

a obra. 

Na etapa 3 estão envolvidos a pessoa ou empresa responsável pela coleta e transporte 

dos resíduos e o seu contratante, que pode ser tanto o executor ou o próprio contratante 

da obra. 

Na etapa 4 os principais envolvidos são as instalações que irão receber os resíduos. 

Essas instalações podem ser um aterro para destinação final, uma área de transbordo e 

triagem ou uma instalação de reciclagem. Além disso, podem ser públicas ou privadas, 

porém, operando sempre sob as diretrizes dos órgãos ambientais e do município. 

Até recentemente, não era comum a atuação de profissionais especializados em gestão 

ambiental na construção civil. No entanto, em decorrência de novas exigências legais, 

atualmente, estes podem também estar envolvidos nas etapas 2 a 4 como responsáveis 

técnicos pela gestão dos RCC, seja no planejamento dessa gestão ou na sua execução. 

A etapa 5 é, na verdade, uma etapa que ocorre de modo paralelo a todas as etapas 

anteriores. Porém, em cada uma delas, com um objetivo e com um fiscalizador 



67 
 

diferente (Figura 3.2).  

A fiscalização na etapa 1, por exemplo, normalmente é realizada por um órgão da 

prefeitura (setor de gestão de obras), que tem por objetivo garantir a adequação dos 

projetos à legislação. Esta etapa, aparentemente não influencia na geração, mas é 

muito importante na medida em que as taxas cobradas e o tempo necessário para 

liberação da construção, bem como os custos de contratação de profissionais 

habilitados, influenciam o nível de formalização da construção civil. 

Assim, quanto mais complicados forem os trâmites para a liberação de uma obra e 

quanto mais difícil for o acesso da população a esses profissionais, maior será a 

quantidade de construções informais, o que aumentará a destinação inadequada e 

dificultará a gestão dos resíduos no município. 

 

Figura 3. 2: Esquema de fiscalização 

Na etapa 2, a fiscalização normalmente fica a cargo dos conselhos de classe e do setor 

de gestão de obras. O conselho de classe, na prática fiscaliza mais no âmbito da 

documentação, ou seja, o fiscal verifica se existe ou não um responsável técnico para a 
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obra, formalizado por meio da emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) e se a construção é equivalente ao que foi declarado no documento; e o setor de 

gestão de obras verifica a construção em termos de dimensões e adequação às normas 

do município. 

Na etapa 3 a fiscalização normalmente é realizada pelo setor de gestão de RCC do 

município, que deve manter sob controle os transportadores, que podem ser empresas 

de coleta e transporte ou os chamados carroceiros,  a fim de garantir a destinação 

adequada.  

Na etapa 4 a fiscalização ocorre normalmente pelo representante do órgão ambiental 

federal na região - que deve garantir que as áreas reservadas para destinação estejam 

dentro dos parâmetros da legislação - e pelo município, que deve evitar a criação de 

áreas irregulares de deposição. 

Vale ressaltar que, os agentes fiscalizadores de cada uma das etapas podem variar em 

função de leis ou acordos específicos de cada região. Contudo, todos eles sempre 

estarão presentes de alguma maneira no processo, uma vez que suas funções fazem 

parte da estrutura urbana que é predominante no país. Sendo assim, a partir dessa 

análise, foi possível identificar esses agentes (stakeholders), conforme segue: 

• Contratante; 

• Projetista; 

• Executor; 

• Empresas de Coleta e Transporte; 

• Carroceiro; 

• Usinas de Reciclagem; 
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• Aterros; 

• Setor de gestão de obras do município; 

• Setor de gestão de RCC do município; 

• Conselho de classe; 

• Órgão ambiental federal; 

• População. 

A legislação não menciona todos esses agentes de forma direta. Porém, analisando o 

sistema de um modo abrangente, todos eles podem ser identificados. 

O contratante, o projetista e o executor podem ser considerados o que a lei chama de 

gerador, pois, são eles que irão tomar as decisões que influenciarão diretamente na 

quantidade e nas características dos RCC gerados. Dessa forma, embora esses agentes 

possam ser uma única pessoa (física ou jurídica), é imprescindível que o sistema 

contemple medidas para garantir a orientação de cada um, de acordo com a sua 

atuação, bem como o gerenciamento integrado de todos eles como forma de reduzir a 

geração de resíduos, que é a primeira prioridade definida a legislação. Diante disso, 

cada um será considerado como um único stakeholder no sistema, de modo a garantir 

a definição de ações específicas considerando seus interesses e influências. 

Do mesmo modo, embora a legislação considere apenas o agente transportador, 

incluindo todos os que realizam esta tarefa, aqui serão considerados dois tipos de 

transportadores, ou seja, as empresas de coleta - formais e informais - e os carroceiros, 

de modo que ambos tenham o mesmo nível de responsabilidade, mas sejam 

considerados na estrutura do sistema de gestão de acordo com suas características que 

são bastante divergentes. 
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Quanto aos demais agentes identificados, devem ser considerados cada um, como um 

único agente, uma vez que apresentam diferentes interesses e influenciam o sistema de 

modo diverso. 

No caso específico do órgão ambiental federal, é importante deixar claro que este, 

além de fiscalizador representa a população, uma vez que sua função é fazer cumprir a 

legislação, por parte de todos os outros agentes, e assim, garantir o bem estar e a 

qualidade de vida da mesma. Por outro lado, o stakeholder “população” também 

exerce um papel fundamental como fiscalizador, por meio de denúncias de 

irregularidades. 

3.2.1.3 Identificação dos requisitos legais 

A partir de pesquisas em websites dos órgãos do Sisnama, foram identificadas como 

integrantes da legislação referente à gestão de RCC: 

• Lei 12.305/2010, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, regulamentada pelo 

Decreto 7.404/2010 

• Resolução Conama 307/2002, alterada pelas Resoluções Conama 348/2004 e 

431/2011. 

Essas leis contém as diretrizes essenciais à gestão de RCC no território brasileiro. No 

entanto, conforme explicado na seção 2.2 deste trabalho, ao se elaborar um PIGRCC 

para um município, deve ser verificada também a existência de leis estaduais 

relacionadas a esse tema, uma vez que estas podem conter diretrizes específicas que 

complementem as diretrizes de nível nacional. 

Em seguida foi elaborada uma planilha conforme explicado na seção 3.1.1.3, que se 
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encontra no Anexo AB, do Apêndice A.  

3.2.2 Identificação e análise de métodos de quantificação de RCC 

A partir da pesquisa realizada na literatura foram encontrados oito métodos de 

quantificação e de caracterização de RCC. Esses métodos foram analisados por meio do 

Diagrama de Causa e Efeito, a fim de se identificar as necessidades de recursos para a sua 

realização. 

O método mais utilizado em trabalhos de quantificação de RCC é o Método de 

Quantificação Pelo Parâmetro das Áreas Licenciadas, que quantifica os resíduos a partir 

de uma taxa de geração por unidade de área, aplicada à área total de construção 

licenciada da localidade que se quer investigar. Este método é simples de se realizar, 

porém exige uma série de índices e informações (Figura 3.3), e quantifica apenas a 

parcela de resíduos gerada pela construção formal, que se constitui em sua maioria de 

construções novas. 

 

 

Figura 3. 3: Necessidades de informações e dados para a quantificação pelo Parâmetro das Áreas 
Licenciadas 

Desse modo, a precisão dos resultados da estimativa de geração de RCC dependerá do 
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percentual de informalidade e da existência no município, de índices condizentes com a 

sua realidade no setor de construção. 

Outra alternativa identificada foi o Método do Movimento de Cargas Por Coletores, que é 

de simples operacionalização, dependendo basicamente do registro de informações 

relativas à prestação de serviços das empresas coletoras (Figura 3.4). 

Para esse método, é necessária, antes de tudo, a identificação de todos os coletores da 

localidade, além de sua disponibilidade em permitir acesso às suas informações. Isso, no 

entanto, pode ser difícil de se conseguir, dado que nos municípios brasileiros, muitas 

empresas trabalham clandestinamente e algumas, mesmo registradas nos órgãos públicos, 

não realizam suas atividades corretamente, dispondo os resíduos em locais irregulares. 

Desse modo, permitir acesso às suas informações implicaria em possíveis provas contra 

elas mesmas. 

 

Figura 3. 4: Necessidades de informações e dados para a quantificação pelo Movimento de Cargas 
por Coletores 

  

Quanto ao método de Monitoramento das Disposições, é o que apresenta maiores 
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dificuldades de operacionalização, devido às informações que demanda (Figura 3.5). 

Primeiro porque é necessário, antes de tudo, fazer todo o mapeamento das disposições 

existentes no município. E nesse caso, para grandes centros, isso pode ser uma tarefa 

extremamente complicada, dada a quantidade de deposições irregulares que surgem a 

cada dia. Além disso, é necessário fazer o acompanhamento dessas disposições por 

períodos que. para serem significativos, não podem ser tão curtos, o que demanda carga 

considerável de trabalho. 

 

Figura 3. 5: Necessidades de informações e dados para a quantificação pelo Monitoramento das 
Disposições Finais 

Do mesmo modo, o Método de Medição e Aproximação de Formas Geométricas, é 

também trabalhoso e necessita quase as mesmas informações que o anterior (figura 3.6). 

Porém, o que o torna ainda mais difícil, é que as medições de volume são feitas 

manualmente, ao passo que no método anterior, essa informação é dada pelo responsável 

pelo recebimento dos volumes no local. 
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Figura 3. 6: Necessidades de informações e dados para a quantificação por Medição e Comparação 
Com Formas Geométricas 

O Método da Análise do Fluxo de Materiais, utilizado por Wang et al. (2004) (Figura 

3.7), Cochran et al. (2007) (Figura 3.8) e Cochran e Townsend (2010), propõe a 

quantificação dos RCC a partir do princípio do balanço de massas, considerando que todo 

material empregado em determinada construção será transformado em resíduo em duas 

situações: durante a construção, a partir de taxas de geração de RCC determinadas em 

função do tipo de material, do tipo de obra, dos métodos utilizados etc.; e ao final de sua 

vida útil, quando da demolição da construção – momento em que o material presente se 

transformará 100% em resíduos. 

Este método, tal como o Método das Áreas Licenciadas, tem como informação básica a 

quantidade de edificações licenciadas e taxas de consumo e geração de RCC. Entretanto, 

no trabalho de Conchran et al. (2007), como alternativa ao cálculo da área construída, por 

meio das edificações licenciadas, são utilizados valores totais das atividades construtivas 

no período e valores de custo médio por unidade de área construída. 

Sendo assim, é possível contornar problemas relacionados à informalidade da construção 

civil no município, mas dependendo, por outro lado, da existência e confiabilidade de 
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índices monetários sobre as atividades construtivas. 

 

Figura 3. 7: Necessidades de informações e dados para a quantificação pelo método de Wang et al 
(2004) 

 

Figura 3. 8: Necessidades de informações e dados para a quantificação pelo método de Conchran et 
al. (2007) 

Os métodos utilizados por Kourmpanis et al. (2008) e Kofoworola e Geewala (2008), 

apesar das pequenas variações, são essencialmente semelhantes ao Parâmetro de Áreas 

Licenciadas e, portanto, dependem das mesmas questões (Figuras 3.9 e 3.10). 
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Figura 3. 9: Necessidades de informações e dados para a quantificação pelo método de NTUA (2002) 

 

Figura 3. 10: Necessidades de informações e dados para a quantificação pelo método de Kofoworola 
E Geewala (2008) 

E finalmente, o método utilizado por Solís-Guzmán et al. (2009), propõe a quantificação 

dos RCC a partir de equações baseadas em coeficientes estabelecidos em pesquisas de 

mensuração de projetos habitacionais (Figura 3.11). 
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Figura 3. 11: Necessidades de informações e dados para a quantificação pelo método de Solís-
Guzman et al. (2009) 

No Modelo Alcores para gestão de RCC, essas quantificações são realizadas antes do 

início da construção, como critério para a liberação da obra e como meio de garantir um 

melhor gerenciamento dos RCC que serão gerados. Desse modo, por ser uma previsão do 

que será gerado, permite também orientar esforços para evitar que toda a quantidade 

prevista seja, de fato, gerada. 

No entanto, considerando que para se ter conhecimento desses números em um 

município, é necessário que as edificações sejam licenciadas formalmente, é possível 

concluir que, também nesse método, a quantificação dos RCC depende da existência de 

registros sobre o setor de construção civil. 

Desse modo, a partir da análise desses métodos, o que se pode constatar é que os mesmos 

demandam diversos tipos de informações sobre as características das obras e dos RCC, e 

normalmente, os meios utilizados para realizar a caracterização já são incluídos nos 

métodos de quantificação. 

3.2.3 Identificação e análise de métodos de caracterização de RCC  
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Embora a maioria dos métodos de quantificação inclua as etapas de caracterização dos 

RCC, também foram encontrados métodos específicos para caracterização. 

Para a realização desses métodos, são necessários registros de diversos dados, bem como 

a realização de experimentos, para o caso dos índices. Assim, também foi realizada uma 

análise por meio do Diagrama de Causa e Efeito para cada um desses métodos, a fim de 

verificar os tipos de características possíveis de se encontrar com os mesmos, bem como 

os dados necessários à sua obtenção, como pode ser visto nas Figuras 3.12 a 3.15. 

A partir disso constatou-se que todos os métodos requerem informações bastante 

semelhantes. As poucas diferenças observadas dizem respeito à forma de se calcular ou 

às fontes de informações. Além disso, verificou-se que, independente da caracterização 

ser realizada dentro dos próprios métodos de quantificação ou separadamente por um 

método específico, em qualquer situação, as informações necessárias só podem ser 

conseguidas por meio de registros dos órgãos envolvidos com as atividades construtivas e 

os resíduos de construção, e dependem da gestão do município em que são 

implementados. 
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Figura 3. 12: Necessidades de informações e dados para a caracterização pelo método utilizado por 
Batistelle (2006) 

 

 

 

Figura 3. 13: Necessidades de informações e dados para a caracterização pelo método utilizado por 
Marques Neto (2005) e Almeida e Picanço (2007) 
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Figura 3. 14: Necessidades de informações e dados para a caracterização pelo método utilizado por 
Bernardes et a.l (2008) 

 
 

 

Figura 3. 15: Necessidades de informações e dados para a caracterização pelo método utilizado por 
Morais (2006) 

 

3.2.4 Informações demandadas na quantificação e caracterização de RCC 

Para a compreensão das possibilidades e dificuldades na aplicação desses métodos é 

importante entender o que representa cada um dos tipos de informações listados. Assim, 

segue uma descrição das mesmas: 

• Área do projeto: se refere à área de um projeto específico. 

• Áreas licenciadas: se refere às áreas de edificações licenciadas pela prefeitura para 
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serem construídas, demolidas ou reformadas.  

Para a quantificação e caracterização dos resíduos de modo mais específico, é 

interessante que essas informações sejam estratificadas de acordo com período de 

licenciamento, tipo de obra e método construtivo utilizado.  

É importante considerar, porém, que, apesar de uma edificação ser licenciada, não 

significa necessariamente que ela será construída naquele período, ou mesmo que 

será construída. Sendo assim, seria importante a consideração de dados de 

fiscalização, a fim de saber se a obra, de fato, foi executada. 

Nos trabalhos analisados, essa informação também foi requerida, porém, nem 

sempre com essa denominação, mas calculada a partir de informações diversas 

como o número de edificações liberadas, número médio de pavimentos por 

edificação, valores financeiros, ou pelo registro direto da área pelos agentes. 

• Área superficial média da edificação demolida: consiste na soma das áreas de 

todas as superfícies da edificação (piso, teto, paredes) que vai ser demolida. Com 

este valor, conhecendo-se o volume que é gerado por unidade de área, é possível 

prever a quantidade de resíduos que será gerada em trabalhos de demolição. 

• Composição dos RCC: a composição dos RCC é dada por meio de índices 

percentuais para cada tipo de material que compõe a amostra, em relação ao peso 

ou volume total da mesma. Esse índice colabora na decisão sobre as possíveis 

destinações a serem dadas aos resíduos. 

• Custo médio por unidade de área: índice que descreve o valor financeiro para a 

construção de uma unidade de área, servindo assim, para o cálculo da área 

construída em uma determinada região, a partir da sua associação a outros índices. 

• Destino: local onde são depositados os resíduos. Essa informação normalmente é 

registrada pelas empresas coletoras. Neste caso, a informação pode não ser 
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totalmente verdadeira, visto que muitas empresas coletoras não destinam todo o 

RCC coletado para os locais regularizados, devido aos custos que isto envolve. 

Assim, para não serem descobertas, podem alterar suas informações. 

• Etapa da obra: uma obra pode ser dividida em diversas etapas, conforme o 

método construtivo empregado. Uma edificação construída em alvenaria de tijolos, 

normalmente é dividida em fundações, estrutura, alvenaria, cobertura, instalações. 

Em cada uma dessas etapas, os tipos de resíduos serão diferentes, e por isso é 

importante o registro da etapa que originou os resíduos. 

• Frequência: diz respeito à quantidade de obras em um determinado período, que 

apresentam uma ou mais características que se queira investigar. 

• Horizonte: diz respeito ao horizonte de tempo, ou seja, à quantidade de períodos 

consecutivos que serão analisados. 

• Índice de perdas em forma de entulho ou fatores de conversão: refere-se ao 

percentual de perdas em relação aos materiais consumidos para a construção de 

uma unidade de área. Existem algumas formas de se calcular os índices de perdas 

utilizando indicadores (e.g. SOUZA, 2005), mas também se encontram valores 

calculados por órgãos e instituições de pesquisa. 

• Localização das disposições: trata-se do registro e mapeamento de todos os pontos 

de disposição regulares ou irregulares existentes no município. Esta informação 

deve ser registrada pelas administrações públicas, e é importante para a definição 

das estratégias de gestão de resíduos para a localidade, como por exemplo, a 

definição de pontos de recepção de resíduos, que devem ser, preferencialmente, 

próximos aos locais de maior concentração de deposições irregulares.  

• Massa unitária: é o índice que descreve a massa de cada unidade de volume de 

resíduo. Possibilita comparações com outros estudos, uma vez que a maioria 
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descreve a quantidade gerada em toneladas por ano, ou quilos por habitante etc. 

• Métodos construtivos: são informações sobre os métodos e tecnologias 

construtivas utilizados nas obras geradoras do resíduo. Esta informação é de 

extrema importância, devido à influência que os métodos construtivos têm sobre a 

geração de resíduos. 

• Número de edificações liberadas: consiste num índice que descreve a atividade 

construtiva de uma região. Porém, como podem existir inúmeros tipos diferentes de 

edificações liberadas num mesmo local, é necessária a associação deste, a outros 

índices que representem valores médios das atividades construtivas, como área 

média, ou número médio de pavimentos, para se obter características que se queira. 

• Número médio de pavimentos por edificação: consiste num índice que descreve 

a dimensão média das edificações de uma determinada região. Este valor, no 

entanto, não pode ser considerado com exatidão. 

• Origem dos RCC: trata-se do tipo da serviço que gerou os resíduos, ou seja, se foi 

de edificações novas, reformas ou demolições, e de pequeno, médio ou grande 

portes. Esta informação é importante para se conhecer o nível de geração de 

resíduos em cada tipo de obra, a fim de que se possa atuar diretamente na fonte de 

geração. Nota-se que nos trabalhos internacionais é comum incluir a informação 

sobre a finalidade da obra também, ou seja, se era para fins comerciais ou 

residenciais. 

• Percentual de cada método construtivo em uma obra: em uma única obra, 

podem ser utilizados diferentes métodos construtivos, que irão influenciar a geração 

de RCC de acordo com suas características. Desse modo, esse índice descreve 

quanto da obra é composto por determinado método, de modo que se possa ter 

quantificações mais coerentes com a realidade. 
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• Período: período de geração e disposição dos resíduos. Registrando essa 

informação, é possível saber a geração anual, mensal ou dentro de algum outro 

período que se deseje, e assim conhecer as sazonalidades que possam existir na 

geração de RCD. 

• Registro de coletores/Localização dos Coletores: se trata do registro das 

empresas que realizam coleta de RCD. O fato de ser uma atividade que não 

necessita de ponto comercial, visto que a contratação pode ser feita por telefone, 

torna propícia a informalidade neste ramo de atividade. Com isso, se torna mais 

difícil o conhecimento exato de todas as empresas. 

• Taxa de consumo de materiais: descreve o consumo de materiais por unidade de 

área e irá variar de acordo com o método construtivo adotado. Dado em quilos por 

metro quadrado de construção, é normalmente retirado da literatura. 

• Taxa de geração: corresponde à quantidade de resíduo gerado em relação a alguma 

unidade de medida. Dada normalmente em quilos, litros ou metro cúbico por 

unidade área construída/reformada/demolida, esse índice será função dos métodos 

construtivos utilizados. O seu cálculo pode ser feito pela relação entre taxa de 

consumo de materiais e índice de perdas como entulho (ou fatores de conversão); 

ou podem ser realizadas amostragens para cálculo da média de geração. 

Existem na literatura alguns índices calculados para métodos construtivos 

convencionais, porém, o ideal é que se calcule para a localidade ou obra 

investigada. 

• Tipo de gerador: diz respeito à formalidade da obra geradora dos resíduos, ou seja, 

se a construção foi licenciada ou não. Essa informação é importante quando se 

utiliza algum outro método em conjunto com o Parâmetro das Áreas Licenciadas, 

para evitar a duplicação de informações. 
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• Valor total da atividade construtiva: consiste no valor financeiro total gerado 

pelas atividades construtivas de uma região, que pode ser usado em conjunto com 

valores unitários específicos para a geração de informações sobre as construções, 

como área construída, por exemplo. 

• Valores financeiros do projeto: pode ser um índice ou um indicador que forneça 

os mais variados tipos de informações, e pode ser usado para a obtenção de 

informações sobre o setor da construção civil. 

• Volume de resíduos para 100 m2 de construção: constitui um índice de perdas 

que fornece informações sobre a geração de RCC como um todo em uma obra, em 

volume por unidade de área. 

3.2.5 Método para realização de um Diagnóstico de Gestão de RCC 

O método elaborado para realização do Diagnóstico de Gestão de RCC é apresentado por 

meio de um manual e se encontra no Apêndice A. 
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4 PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RCC 

4.1 Metodologia 

Conforme mostrado na revisão literária, para que um PIGRCC seja efetivo no atendimento de 

seus objetivos, ele deve conter todas as diretrizes necessárias para permitir a implementação 

da gestão adequada de RCC no município no que diz respeito aos pequenos e grandes 

geradores e, principalmente, refletir a realidade prática dessa gestão. 

Para isso, ele deve não só prever, mas ser provido de artifícios que garantam a existência de 

toda a estrutura necessária – que inclui áreas de transbordo e triagem (ATTs), pontos para 

recebimento de pequenos volumes, instalados em locais estratégicos para evitar a formação de 

pontos de deposição irregular, usinas de reciclagem, aterros, além de programas que permitam 

a operação dessas instalações de modo efetivo.  

Para se garantir que um PIGRCC atenda a todas essas questões, devem ser considerados todos 

os requisitos legais e específicos do município em questão – os quais são identificados por 

meio do diagnóstico -, a fim de que as atividades previstas possam ser realizadas de forma 

plena e sem dificuldades e, então, os objetivos do plano sejam atendidos. 

A identificação dos requisitos para um PIGRCC que atenda a legislação foi realizada a partir 

das etapas que se seguem. 

4.1.1 Identificação dos entraves à implementação de um PIGRCC 

Para se estabelecer as orientações necessárias para a elaboração de um PIGRCC para 

qualquer município brasileiro, foram considerados todos os requisitos identificados no 

Capítulo 3, bem como os resultados das análises dos métodos de quantificação e 

caracterização de RCC. 
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Tudo isso foi analisado a fim de identificar os principais entraves à sua implementação em 

um PIGRCC, por meio do Diagrama de Causa e Efeito. 

4.1.2 Plano de ações para elaboração de um PIGRCC que atenda a legislação 

brasileira 

Considerando os resultados encontrados em 4.1.1, foi elaborado, por meio do 5W1H, um 

plano de ações com todas as ações necessárias para possibilitar a eliminação das causas 

dos entraves à elaboração e implementação de um PIGRCC que atenda a todos os 

requisitos identificados. 

4.1.3 Elaboração do manual para implementação do PIGRCC 

Para elaborar o manual para implementação do PIGRCC as atividades foram definidas 

com base nos requisitos do PIGRCC. Porém, além dos requisitos, foi considerado 

igualmente importante, o plano de ações elaborado para eliminação das causas dos 

entraves à sua implementação, uma vez que essas informações constituem subsídios 

essenciais à definição de um PIGRCC efetivo e realmente aplicável.  

Então, a partir dessas informações, foi criado um modelo para implementação de um 

PIGRCC, organizado na forma de um sistema de gestão organizacional, com base na 

norma brasileira NBR ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade - Requisitos, a 

qual foi escolhida pelos seguintes motivos: 

• Trata-se de uma norma que está focada na eficácia de um sistema de gestão em 

atender os requisitos dos seus clientes; 

• É amplamente conhecida e acessível a todos; 
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• É aplicável a todos os tipos e portes de organização, incluindo órgãos públicos 

como os que gerenciam os RCC de um município; 

• É adequável a diferentes condições geográficas, culturais e sociais - o que se faz 

necessário, uma vez que o Brasil é um país de grandes dimensões e apresenta uma 

grande variação nesses aspectos; 

• Auxilia na criação de elementos para um sistema de gestão, que podem ser 

integrados a outros requisitos de gestão da organização, e assim, auxiliá-la no 

alcance dos seus objetivos. Isto é importante no caso da gestão de RCC, uma vez 

que a mesma deve ser integrada à gestão de outros aspectos ambientais; 

• O sistema de gestão pode ser utilizado com as adaptações necessárias à gestão de 

qualquer tipo de resíduo ou mesmo outros aspectos ambientais que a organização 

possa controlar ou influenciar; 

• O sistema de gestão desenvolvido a partir dessa norma permite à organização 

desenvolver objetivos e processos para atingir os comprometimentos da política da 

organização, agir conforme necessário para melhorar seu desempenho e demonstrar 

conformidade do sistema com os requisitos legais e outros que sejam aplicáveis – 

como os específicos do município, identificados a partir do diagnóstico. 

4.2 Resultados e Discussões 

4.2.1 Identificação dos entraves à implementação de um PIGRCC 

A partir da verificação das atividades do processo de gestão de RCC, dos requisitos legais 

de um PIGRCC, das análises de causas das dificuldades relativas à implementação dos 

métodos de quantificação e caracterização de RCC e da revisão da literatura, foram 

identificados alguns entraves à implementação do PIGRCC que atenda os requisitos 

legais. 
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A análise desses entraves, realizada por meio do Diagrama de Causa e Efeito é 

apresentada nas figuras 4.1 a 4.5. 

Os primeiros entraves identificados foram dificuldades nas ações de prevenção de geração 

de RCC, que deve ocorrer tanto na fase de projeto como na fase de construção - conforme 

apresentado nas seções 3.2.1.1 e 3.2.1.2 - pois no projeto são definidas as características 

que influenciarão o tipo de RCC que será gerado e indiretamente o nível de geração; e na 

construção são realizadas as atividades que influenciarão diretamente na quantidade de 

RCC gerada, de acordo com as escolhas em relação aos métodos e técnicas construtivas e 

com a qualidade da execução dessas atividades. 

Desse modo, conforme Figura 4.1, verificou-se que, na fase de projeto, a prevenção é 

prejudicada porque: 

• A contratação de profissionais habilitados encarece a obra, influenciando o 

crescimento da construção informal; 

• As análises do órgão competente para aprovação dos projetos e liberação da 

construção e todos os trâmites necessários muitas vezes são demorados e podem 

exigir mudanças no projeto. Essa demora pode levar o empreendedor a iniciar a 

construção ilegalmente antes da aprovação e, desse modo, as mudanças solicitadas 

podem exigir demolições ou causar ineficiências, levando à geração de RCC; 

• As taxas cobradas para aprovação de projetos podem representar um alto custo para 

pequenos empreendedores, o que os leva a construírem irregularmente, dificultando 

a sua identificação por parte do órgão competente e, assim, impossibilitando o 

controle sobre suas ações; 

• Os altos custos de soluções sustentáveis e/ou o desconhecimentos do 

custo/benefício dessas soluções representa um empecilho para a sua disseminação e 
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utilização pelos projetistas, fazendo com que os mesmos optem por soluções 

convencionais. 

 

Figura 4. 1: Análise de causas das dificuldades na prevenção de geração de RCC na fase de projeto 

Na fase de construção, a dificuldade de prevenção se deve a: 

• Taxas elevadas para liberação da construção, dificultando a identificação dos 

empreendedores/projetistas e, consequentemente dos construtores; 

• Além da demora nos trâmites de aprovação e liberação do projeto, que gera 

alterações na obra, conforme explicado anteriormente, a falta de consciência 

ambiental dos empreendedores também pode levar a demolições, levando à geração 

de RCC, uma vez que solicitam alterações arquitetônicas não planejadas nas obras 

já iniciadas; 

• Os custos das soluções construtivas e o desconhecimento do custo-benefício das 

mesmas reduz a utilização de soluções construtivas sustentáveis; 



91 
 

• A mão de obra predominantemente artesanal e pouco qualificada e a gestão sem 

foco na sustentabilidade favorecem a permanência de uma cultura de desperdício 

no setor de construção, tornando aceitáveis os altos níveis de perdas. 

 

Figura 4. 2: Análise de causas das dificuldades na prevenção de geração de RCC na fase de 
construção 

Na fase de destinação final dos RCC, a principal dificuldade é garantir que os resíduos 

sejam destinados aos locais adequados, devido a fatores como: 

• Não identificação dos transportadores - devido à informalidade existente nesse setor 

e à falta de qualidade do transporte, em relação aos critérios ambientais, o que leva 

ao transporte inadequado desses resíduos; 

• Estrutura do município inadequada para a gestão dos RCC, incluindo a falta de 

áreas para destinação, de corpo técnico capacitado, de sistema de informação para 

registro e controle das informações sobre os RCC e sobre os stakeholders do 

processo de gestão. 
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• Não identificação dos locais de deposição irregular, o que impede a identificação 

dos agentes que os criam, bem como a limpeza desses locais para evitar seu 

crescimento. 

 

Figura 4. 3: Análise de causas da destinação final inadequada 

Nas fases de construção e de gerenciamento dos resíduos, o não reconhecimento do valor 

econômico e social dos RCC, por parte dos construtores e pelo poder público, 

respectivamente, culminam: 

• Na falta de incentivo à indústria reciclagem desses resíduos, levando à escassez de 

plantas de reciclagem privadas;  

• Na inexistência de plantas públicas de reciclagem, em consequência da falta de 

investimento do poder público; 

•  Em um baixo nível de reutilização nos canteiros. 
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Todas essas questões, que competem ao setor responsável pela gestão dos RCC no 

município, levam a outro entrave ao atendimento da legislação pelo PIGRCC: o baixo 

nível de reciclagem/reutilização desses resíduos. 

Figura 4. 4: Análise de causas do baixo nível de reciclagem e reutilização de RCC 

E o próprio modo como são realizadas as atividades de gestão dos RCC pelo município, 

que representam dificuldades para o atendimento da legislação pelo PIGRCC, como: 

• A falta de profissionais capacitados para identificar as dificuldades e oportunidades 

de melhorias no processo de gestão do município; 

• A falta de medidas para exigir um melhor gerenciamento das obras e assim 

possibilitar redução do volume e da periculosidade dos RCC; 

• A carência de medidas por parte do poder público, que venham a estimular a 

sustentabilidade na construção; 
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• A não consideração das prioridades de gestão (não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição final) quando da definição das políticas 

municipais e exigências para com os geradores; 

• O desconhecimento das características do município, levando à definição de ações 

ineficientes ou insuficientes; 

• A não adoção de padrões sustentáveis pelo próprio órgão público, quando este se 

encontra na condição de gerador/empreendedor; 

• A não adoção de tecnologias limpas e a falta de proteção à saúde pública e à 

qualidade ambiental por parte do órgão público, a fim de impedir os impactos 

decorrentes dos RCC; 

• A inexistência de um sistema de informações que permita registrar as informações 

necessárias sobre os RCC de modo que se consiga tomar melhores decisões, 

baseadas em dados, para uma boa gestão. 

 

Figura 4. 5: Análise de causas da gestão inadequada de RCC 
 

4.2.2 Plano de ações para elaboração de um PIGRCC que atenda a legislação 

brasileira 
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O plano de ações elaborado a partir dos resultados encontrados em 4.2.1 pode ser 

visualizado no Quadro 4.1. 

Considerando que todas as ações se referem à elaboração de um modelo para o PIGRCC, 

e que por esse motivo não é possível estabelecer local específico para a implementação 

das ações, foi omitida a coluna “Onde? (Where?)”. 
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WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

Otimizar os processos de 
aprovação de projetos e 

liberação para construção 

Reduzir o tempo de espera do 
empreendedor e, assim, evitar 

que o mesmo inicie a obra 
precocemente e sejam 
necessárias alterações 

Setor de gestão de obras do 
município 

Continuamente, a partir do 
início da implementação do 
PIGRCC para evitar que a 
geração de RCC continue 

aumentando 

Utilizar sistema de gestão ISO 
9001 como parâmetro a fim de 

facilitar a integração desses 
processos com outros 

necessários para gestão dos 
RCC 

Reduzir significativamente 
e/ou eliminar as taxas de 

aprovação de projetos para 
pequenos empreendedores 

Evitar a construção 
clandestina, a fim de garantir a 

identificação e controle de 
todas as obras do município e 

consequentemente sobre a 
geração e a destinação dos 

RCC pelas mesmas 

Setor de gestão de obras do 
município 

Continuamente, a partir do 
início da implementação do 
PIGRCC para evitar que a 
geração de RCC continue 

aumentando 

A cobrança de taxas deverá ser 
proporcional às dimensões do 

empreendimento e às 
condições financeiras do 

empreendedor 

Conceder incentivos aos 
empreendedores que adotarem 

soluções de projeto 
sustentáveis 

Reduzir a geração de RCC e o 
consumo de recursos naturais 

Setor de gestão de obras do 
município 

Continuamente, a partir do 
início da implementação do 
PIGRCC para evitar que a 
geração de RCC continue 

aumentando 

Estabelecendo um sistema de 
cobrança de taxas de 
aprovação de projeto 

diferenciado para aqueles que 
adotarem soluções que 

comprovadamente reduzam a 
geração de RCC  

Disseminar entre a população 
e os profissionais da 

construção civil as vantagens 
de se definir a adoção de 

soluções sustentáveis já na 
fase de projeto  

Aumentar a utilização de 
soluções construtivas 

sustentáveis 

Setor de gestão de RCC em 
parceria com o setor de gestão 
de obras e com os conselhos 
de classe relacionados à área 

de construção civil 

Continuamente, a partir do 
início da implementação do 
PIGRCC para evitar que a 
geração de RCC continue 

aumentando  

Palestras e eventos 
direcionadas aos profissionais  
da construção civil, bem como 

divulgação por meio das 
mídias disponíveis à população 

Disseminar entre a população 
e os profissionais da 

construção civil a importância 
da elaboração de todos os 
projetos complementares 

Evitar alterações na obra após 
o seu início e assim, evitar a 
geração de resíduos devido a 
essas alterações e mostrar a 
redução nos custos da obra, 

possibilitada por esses projetos 

Setor de gestão de RCC em 
parceria com o setor de gestão 
de obras e com os conselhos 
de classe relacionados à área 

de construção civil 

Continuamente, a partir do 
início da implementação do 
PIGRCC para evitar que a 
geração de RCC continue 

aumentando 

Palestras e eventos 
direcionadas aos profissionais 
da construção civil, bem como 

divulgação por meio das 
mídias disponíveis à população 
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WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

Conscientizar os profissionais 
da construção civil sobre a 

importância das ferramentas de 
gestão nos processos 

construtivos e capacitá-los na 
utilização dessas ferramentas 

Mudar a cultura de desperdício 
existente nesse setor, de modo 

que se consiga reduzir as 
perdas nos processos 

construtivos e o consumo de 
recursos naturais 

Setor de gestão de RCC em 
parceria com o setor de gestão 
de obras e com os conselhos 
de classe relacionados à área 

de construção civil 

Continuamente, a partir do 
início da implementação do 
PIGRCC para evitar que a 
geração de RCC continue 

aumentando 

Palestras e eventos 
direcionadas aos profissionais 
da construção civil, bem como 

divulgação por meio das 
mídias disponíveis à população 

Criar sistema de fiscalização e 
de consequências sobre a obras  

Coibir os altos níveis de 
geração de RCC e o descaso 
com as questões ambientais 

Setor de Gestão de RCC Quando da implementação do 
PIGRCC 

Por meio de equipes de 
fiscalização  

Promover a industrialização da 
construção civil 

Aumentar a qualidade e a 
produtividade e reduzir o 

desperdício na construção civil 

Setor de Gestão de Obras Continuamente, a partir do 
início da implementação do 
PIGRCC para evitar que a 
geração de RCC continue 

aumentando 

Palestras e eventos 
direcionadas aos profissionais 
da construção civil, bem como 

divulgação por meio das 
mídias disponíveis à população 

Promover o crescimento das 
indústrias de pré-moldados e 

outras que permitam a 
modernização da construção 

civil 

Facilitar o acesso dos 
construtores e empreendedores 

à industrialização da 
construção civil 

Setor de Gestão de RCC em 
parceria com o Setor de Gestão 

de Obras e agências 
financiadoras 

Continuamente, a partir do 
início da implementação do 
PIGRCC para evitar que a 
geração de RCC continue 

aumentando 

Facilitando o acesso à 
financiamentos e incentivos 

fiscais 

Qualificar a mão de obra da 
construção civil 

Mudar a cultura de desperdício 
existente nesse setor, de modo 

que se consiga reduzir as 
perdas nos processos 

construtivos e o consumo de 
recursos naturais 

Setor de gestão de RCC em 
parceria com o setor de gestão 
de obras e com os conselhos 
de classe relacionados à área 

de construção civil 

Continuamente, a partir do 
início da implementação do 
PIGRCC para evitar que a 
geração de RCC continue 

aumentando 

Cursos profissionalizantes 
voltados aos trabalhadores da 

construção civil 

Criar associação de carroceiros Regularizar e melhorar o 
controle sobre as atividades 

desses trabalhadores e a torná-
los aliados do município na 
destinação correta dos RCC 

Setor de gestão de RCC No início da implementação 
do PIGRCC para evitar que a 

geração de RCC continue 
aumentando 

Por meio da criação de 
cooperativa ou outra forma de 
associação que seja adequada 
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WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

Criar um disque-carroça ligado 
à associação 

Auxiliar na contratação de 
serviços desses trabalhadores e 

promover a sua adesão 
voluntária à associação, de 

modo a facilitar sua 
identificação pela população 

Setor de gestão de RCC Após a criação da associação 
de carroceiros 

Por meio da criação de uma 
central de atendimento que 
facilite a distribuição dos 

serviços entre os carroceiros 
associados, de acordo com a 

localização do mesmo 
Criar incentivos para promover 

a adesão voluntária dos 
carroceiros à associação 

É importante a participação 
desses agentes, porque eles são 
os grandes responsáveis pela 

destinação inadequada de RCC 

Prefeitura Municipal Essa ação deve ser 
implementada paralelamente à 

anterior 

Oferecer manutenção nas 
carroças. Além disso, a 

possibilidade de mais serviços 
já serve como atrativo 

Criar cadastro de 
transportadores de RCC 

Possibilitar a identificação e 
melhorar o controle sobre 
esses agentes, garantindo a 
qualidade dos serviços e o 
atendimento à legislação 

Setor de Gestão de RCC No início da implementação 
do PIGRCC 

Por meio de sistema de 
informação on line 

Criar mecanismos para o 
cadastramento voluntário dos 

transportadores 

Regularizar e melhorar o 
controle sobre as atividades 

desses trabalhadores e a torná-
los aliados do município na 
destinação correta dos RCC 

Setor de Gestão de RCC No início da implementação 
do PIGRCC 

Disponibilizando uma página 
do sistema de informação on 
line à população, de modo a 

divulgar os serviços das 
empresas cadastradas e criar 

sistema de multas àqueles que 
se encontrarem trabalhando 

informalmente 
Fiscalizar a atuação dos 
transportadores de RCC 

Evitar a informalidade, a 
destinação inadequada dos 

RCC 

Setor de Gestão de RCC No início da implementação 
do PIGRCC 

Identificando os 
transportadores no momento 

da destinação dos RCC com o 
auxílio também da população, 
por meio de 0800 que receba 

informações por parte da 
população 

Realizar levantamento de 
todos os pontos de deposição 

irregular do município 

Para eliminar esses pontos e 
fiscalizar para que não haja 

criação de novos 

Setor de gestão de RCC Antes do início da elaboração 
do PIGRCC 

Por meio de equipes de 
fiscalização, tecnologias 

disponíveis e um 0800 que 
receba informações por parte 

da população 
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WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

Criar pontos de entrega de 
pequenos volumes 

Facilitar a destinação de RCC 
pelos carroceiros e pelos 

pequenos geradores de modo a 
evitar que os mesmos 

disponham seus resíduos em 
locais irregulares 

Setor de gestão de RCC No início da implementação 
do PIGRCC para evitar que a 

geração de RCC continue 
aumentando 

Os pontos devem possibilitar a 
segregação dos RCC e seu 

aumento em quantidade deve 
ser gradativo, iniciando-se 

pelos locais onde haja maior 
necessidade até que todo o 
município seja atendido 

Criar incentivos à segregação 
dos resíduos pelos pequenos 

geradores 

Reduzir a carga de trabalho 
nas Unidades de Recebimento 

de Pequenos Volumes e 
facilitar a reciclagem e a 

reutilização 

Setor de gestão de RCC Quando da criação das 
Unidades de Recebimento de 

Pequenos Volumes 

Reduzindo os custos da coleta 
para aqueles que segregarem 
os resíduos na fonte geradora 

Criar áreas de transbordo e 
triagem (ATT) de RCC 

Possibilitar o armazenamento 
temporário até que seja dada a 
destinação adequada aos RCC 

Setor de gestão de RCC Simultaneamente à criação das 
usinas de reciclagem 

Essas áreas devem possuir o 
tamanho adequado para 

possibilitar o armazenamento 
dos RCC 

Criar usinas de reciclagem 
públicas 

Garantir o reaproveitamento 
dos RCC gerados e possibilitar 
o retorno dos custos de gestão 

de RCC no município 

Setor de gestão de RCC Simultaneamente à criação das 
ATTs 

Essas áreas devem possuir o 
tamanho adequado para 

possibilitar a reciclagem dos 
RCC gerados no município 

Criar aterros de RCC Possibilitar o uso futuro dos 
RCC que não puderem ser 

reciclados por falta de 
estrutura 

Setor de gestão de RCC Quando as outras 
possibilidades de destinação 

estiverem esgotadas 

De acordo com as 
determinações legais 

Criar incentivos à indústria de 
reciclagem 

Garantir o reaproveitamento de 
todo o RCC gerado 

Setor de Gestão de RCC Quando da implementação do 
PIGRCC 

Buscando parcerias e apoio de 
agências de financiamento 
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WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

Exigir a reutilização dos RCC 
nos canteiros 

Reduzir o montante de 
resíduos gerado nas obras 

Setor de Gestão de RCC Quando da aprovação dos 
projetos 

O empreendedor deve estimar 
previamente a quantidade de 

RCC que será gerada e 
apresentar projeto para 

redução e reutilização do RCC 
no canteiro, como critério para 
a liberação da obra e o Setor 

de Gestão de RCC deve 
monitorar  

Capacitar corpo técnico 
responsável pela gestão dos 

RCC em cada etapa cabível ao 
município 

Aumentar a eficiência e a 
eficácia na gestão dos RCC 

Setor de gestão de RCC e 
Setor de Gestão de Obras 

Antes da elaboração do 
PIGRCC 

Por meio de treinamento 
específico oferecido pelo 

município e/ou pela alocação 
de pessoas com conhecimento 

prévio em cada função 
Criar sistema de informação 

on line para a gestão dos RCC 
Possibilitar o registro 

integrado de informações 
sobre todas as etapas do 

processo de gestão de RCC, a 
fim de se obter um diagnóstico 
constantemente atualizado que 
permita a melhoria contínua do 

PIGRCC 

Setor de Gestão de RCC e 
Setor de Gestão de Obras 

Antes da implementação do 
PIGRCC 

Estabelecer os detalhes do 
processo de gestão de RCC e 
criar o sistema baseado no 

processo de forma a integrar as 
informações de todas as etapas 
e disponibilizá-las a todos os 

stakeholders 

Ampliar a abrangência das 
informações do cadastro de 

áreas licenciadas 

Obter informações relevantes 
sobre as construções, a fim de 
possibilitar a caracterização do 

setor 

Setor de Gestão de Obras Quando do cadastro de 
projetos para aprovação 

Incluindo todas as informações 
necessárias à realização de um 

diagnóstico no sistema de 
informações 

Caracterizar o município de 
forma completa e objetiva 

Possibilitar a definição de 
ações objetivas e eficientes 
para melhorar a gestão dos 

RCC no município 

Setor de Gestão de RCC Antes da elaboração do 
PIGRCC 

Por meio dos métodos 
apresentados no capítulo 3 

Adotar padrões sustentáveis de 
consumo 

Para contribuir com a redução 
da geração de RCC 

Todos os setores do município Quando da realização de 
qualquer obra no município 

Desenvolvendo projetos 
sustentáveis e contratando 
empresas que construam de 

modo sustentável 
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WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

Adotar tecnologias limpas para 
destinação dos RCC 

Para garantir a proteção à 
saúde pública e qualidade 

ambiental 

Setor de Gestão de RCC Quando da destinação dos 
RCC 

De acordo com o tipo de RCC 

Estabelecer política do 
poluidor-pagador/protetor-

recebedor 

Coibir o aumento da geração 
de RCC e estimular a adoção 

de ações de prevenção 

Setor de Gestão de RCC No início da implementação 
do PIGRCC 

Por meio da cobrança pela 
disposição final de RCC e dos 
incentivos estabelecidos neste 
plano para aqueles que adotam 

ações de prevenção 
Fomentar a cooperação entre 
os setores do poder público e 

empresarial 

Garantir a atuação em todas as 
etapas do processo de gestão 
de RCC, a fim de alcançar 

maior eficiência 

Setor de Gestão de RCC Antes da implementação do 
PIGRCC 

Por meio de parcerias pelas 
quais cada setor possa atuar 

dentro de suas possibilidades, 
sob a coordenação do Setor de 

Gestão de RCC 
Exigir dos construtores o 

cumprimento da sua 
responsabilidade no ciclo de 

vida dos produtos 

Garantir a destinação adequada 
de todos os tipos de RCC 

Setor de Gestão de RCC Quando da implementação do 
PIGRCC 

Os construtores devem 
segregar todos RCC gerados, 
incluindo as embalagens, para 
que estas sejam direcionadas à 

destinação adequada 
Disponibilizar as informações 

de gestão de RCC ao Sinir 
Atender à legislação Setor de Gestão de RCC Conforme estabelecido pela 

legislação 
Contemplar todas as 

informações necessárias no 
sistema de informação on line 

do município 
Priorizar as soluções 

consorciadas intermunicipais 
para a gestão dos RCC ou a 
inserção do município em 

algum plano microregional de 
RCC 

Facilitar o acesso aos recursos 
da União para a gestão dos 

RCC 

Setor de Gestão de RCC Quando da elaboração do 
PIGRCC 

Considerando os critérios de 
economia de escala, a 
proximidade dos locais 

estabelecidos e as formas de 
prevenção dos riscos 

ambientais 
Quantificar os RCC do 

município 
Permitir a definição de ações 
concretas e objetivas para a 

gestão dos RCC 

Setor de Gestão de RCC Quando da elaboração do 
PIGRCC 

Utilizando os métodos 
apresentados no capítulo 3 
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WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

Identificar as áreas favoráveis 
para a disposição 

ambientalmente adequada dos 
RCC 

Para que a disposição cause o 
mínimo possível de impactos 

Setor de Gestão de RCC Quando da elaboração do 
PIGRCC 

Por meio da atuação de 
especialistas 

Definir as responsabilidades 
quanto à implementação e 

operacionalização do PIGRCC 

Para garantir o monitoramento 
adequado e facilitar a gestão 

Setor de Gestão de RCC Quando da elaboração do 
PIGRCC 

Atribuir as responsabilidades 
de acordo com a atuação no 
processo de gestão de RCC 

Criar programas e ações de 
educação ambiental que 

promovam a não geração, a 
redução, a reutilização e a 

reciclagem de resíduos sólidos 

Conscientizar a população 
sobre a gestão adequada dos 

RCC 

Setor de Gestão de RCC em 
parceria com o Setor de Gestão 

de Obras e os conselhos de 
classe relacionados à 

construção civil 

Quando da elaboração do 
PIGRCC 

Palestras, eventos e campanhas 
de redução de geração e de 

identificação de geradores, de 
locais de disposição 

inadequada 
Criar metas de redução, 

reutilização, reciclagem, entre 
outras, com vistas a reduzir a 

quantidade de RCC 
encaminhados para disposição 
final ambientalmente adequada 

Possibilitar um monitoramento 
objetivo que auxilie na 

identificação de geradores que 
estejam contribuindo positiva e 

negativamente 

Setor de Gestão de RCC Após realização do diagnóstico A partir das informações 
coletadas, estabelecendo metas 

viáveis que sejam alteradas 
periodicamente 

Identificar os passivos 
ambientais relacionados aos 

RCC - incluindo áreas 
contaminadas - e as 
respectivas medidas 

saneadoras 

Evitar a ocorrência de 
impactos negativos 

Setor de Gestão de RCC Quando da elaboração do 
PIGRCC 

Por meio de equipes de 
fiscalização, tecnologias 

disponíveis e um 0800 que 
receba informações por parte 

da população 

Estabelecer periodicidade de 
revisão do PIGRCC 

Garantir que o PIGRCC 
continue atendendo à 

legislação 

Setor de Gestão de RCC Quando da elaboração do 
PIGRCC 

O período deve coresponder ao 
período necessário para a 

revisão dos parâmetros mais 
críticos 

Quadro 4. 1: Plano de ações para elaboração de um modelo para o PIGRCC 
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4.2.3 Criação de modelo para elaboração de PIGRCC 

O modelo para elaboração do PIGRCC, estruturado conforme requisitos da NBR ISO 

9.001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos, se encontra no APÊNDICE B 

– Plano Integrado de Gerenciamento de RCC do Município.  

O documento que, de acordo com a norma NBR ISO 9.001:2008 se chamaria “manual”, 

foi chamado “Plano Integrado de Gerenciamento de RCC”, uma vez que ambos são 

equivalentes em conteúdo e finalidade. Além disso, foi entendido como conveniente 

manter a nomenclatura da legislação, a fim de facilitar a integração com outros sistemas 

de gestão. 

Convém ressaltar que o modelo elaborado não detalha itens da norma relativos à 

documentação e procedimentos burocráticos - que devem ser desenvolvidos de forma 

específica para cada município -, mas apenas aqueles necessários para descrever a 

sistemática sugerida para a gestão de RCC num município. 

Do mesmo modo, poderiam ainda ser incluídos no modelo, os requisitos da NBR ISO 

14.001:2004 e até mesmo os da OHSAS 18.001:2007. Porém, apesar de poderem 

contribuir de forma positiva para tornar o processo de gestão de RCC ainda melhor e mais 

completo, fugiriam ao escopo deste trabalho, cujo foco é melhorar a eficácia do processo 

por meio de sua sistematização. 

Outrossim, convém elucidar alguns itens, a fim de facilitar o entendimento e a 

customização do sistema quando da sua implementação em um município. 
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4.2.3.1 Política de Gestão de RCC 

A prefeitura de um município é a organização responsável por gerir as diversas 

atividades que ocorrem no mesmo, por meio de setores específicos a cada tipo de 

atividade. Esses setores podem ser considerados organizações menores que realizam 

serviços específicos, dentre os quais a gestão das obras de construção civil e a gestão 

dos RCC do município. 

Sendo assim, cabe ao setor de gestão de RCC definir as regras gerais, ou seja, uma 

política organizacional que oriente o estabelecimento dos objetivos do setor, e que 

sejam seguidas por todos os stakeholders do processo gestão de RCC, incluindo o 

setor de gestão de obras, de modo a possibilitar o atendimento à legislação relacionada 

a esses resíduos. 

Na definição de uma política organizacional devem ser considerados tanto os critérios 

da própria organização como aqueles estabelecidos pelo governo, por meio da 

legislação. Desse modo, com base na Política Nacional do Meio Ambiente, na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e, atendendo também aos critérios da NBR ISO 

9001:2008, a Política do Setor de Gestão de RCC foi definida como: 

“Gerir os resíduos de construção civil gerados no município, de modo a atender aos 

requisitos legais e aqueles relativos às suas características, por meio do 

estabelecimento, controle e melhoria contínua de processos estruturados, que 

priorizem a prevenção da poluição, o envolvimento de todas as partes que possam ter 

influência ou interesse e a tomada de decisões com base em dados e informações do 

processo.” 
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4.2.3.2 Requisitos 

O modelo de sistema de gestão de RCC foi definido apenas com base nos requisitos da 

legislação e nas análises dos métodos de quantificação e caracterização de RCC. 

Porém, quando da implementação desse sistema em um município específico, devem 

ser consideradas as características do mesmo, que serão identificadas por meio de 

diagnóstico, bem como a legislação estadual do local em questão. 
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5 DIAGNÓSTICO DE GESTÃO DE RCC NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 

5.1 Metodologia 

Um método é uma sequência organizada de atividades com uma função específica, ou seja, 

um processo realizado para atingir um objetivo pré-definido. E considerando que a utilização 

de determinado método, assim como qualquer processo, implica em custos para seu 

planejamento e operacionalização, que podem incluir desde honorários das pessoas 

envolvidas até custos com materiais e outros recursos, é importante que se tenha segurança 

sobre a sua efetividade. 

Assim, ao se desenvolver um método, sejam quais forem os objetivos almejados, é essencial 

que se busque evidências objetivas de que os requisitos de desempenho desejados para ele 

serão atendidos. 

No caso da realização de um diagnóstico de RCC, os requisitos de desempenho que se espera 

são: 

• Que o método seja de aplicação simples e rápida, uma vez que um método muito 

complexo pode ter algumas etapas negligenciadas e, consequentemente, resultar em 

informações incompletas que levem a decisões menos eficientes para a gestão de RCC 

do município; 

• Que o método não envolva grandes custos, visto que os municípios podem não dispor 

de muitos recursos e a obtenção de verba para serviços públicos pode ser demorada e 

burocrática; 

• Que o método forneça as informações necessárias para a gestão de RCC de forma 

clara e objetiva, permitindo a definição de ações concretas para a implementação de 

um PIGRCC que funcione não somente de forma teórica, mas principalmente prática. 
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• Que o Método Para Realização de Diagnóstico de Gestão de RCC seja compatível 

com o modelo elaborado para o PIGRCC, ou seja, que o diagnóstico permita a 

elaboração do PIGRCC conforme a proposta do modelo. 

Considerando o exposto, para verificar a efetividade o Método Para Realização de 

Diagnóstico de Gestão de RCC, apresentado no Capítulo 3 do presente trabalho, foi realizado 

um estudo de caso no município de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. 

O diagnóstico encontra-se no Apêndice C e a discussão a respeito de sua aplicabilidade é 

apresentada na seção seguinte. 

5.2 Resultados e Discussão 

A partir da realização do estudo de caso no município de Angra dos Reis, a avaliação do 

Método Para Realização de Diagnóstico de Gestão de RCC se deu com base nos requisitos de 

desempenho citados na Seção 5.1, permitindo fazer a sua validação. 

Assim, foi possível constatar que, em relação à simplicidade e rapidez na aplicação, o método 

pode apresentar um ótimo desempenho, podendo ser realizado em poucas semanas. No 

entanto, para que esse critério seja atendido, é fundamental que haja envolvimento dos 

principais stakeholders do Processo de Gestão de RCC, ou seja, a secretaria de gestão de RCC 

e a secretaria de gestão de obras do município, pois são elas que possuem as principais 

informações demandadas pelo diagnóstico, bem como serão elas as responsáveis por 

implementar o PIGRCC que resultará do diagnóstico. 

Essa necessidade ficou explícita no caso de Angra dos Reis, diante das principais dificuldades 

encontradas: primeiro a dificuldade em realizar o primeiro contato com o Gerente de 

Conservação e Projetos Ambientais (CGPA) – responsável pela gestão de RCC do município; 
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e em seguida a dificuldade realizar os encontros necessários com o GCPA para obtenção de 

informações, devido às limitações de disponibilidade próprias da função desse profissional. 

Situações essas que acabaram prolongando o tempo para conclusão do diagnóstico. 

Essas dificuldades, no entanto, não podem ser consideradas inerentes ao método, pois deve-se 

ter em mente que a realização do diagnóstico no Município de Angra dos Reis não foi uma 

iniciativa do município, mas apenas um estudo de caso, no qual os stakeholders participaram 

passivamente como colaboradores. Por outro lado, em uma situação real, na qual houvesse 

interesse do município em realizar o diagnóstico, os responsáveis estariam envolvidos direta e 

ativamente no processo, possibilitando a rápida obtenção das informações. 

No que diz respeito aos custos, o desempenho dependerá das características do município e 

dos métodos de quantificação e caracterização de RCC que serão utilizados. No caso da 

quantificação, por exemplo, se for utilizado o Parâmetro das Áreas Licenciadas, os custos 

podem ser quase nulos, dada a facilidade de realizá-lo.  

No entanto, conforme exposto, esse método não apresenta informações satisfatórias e torna-se 

aconselhável a utilização paralela de outro método, como o Monitoramento das Disposições 

ou outro semelhante - além dos métodos de caracterização - os quais demandam atividades 

como a identificação e o controle das disposições - cujos custos serão proporcionais às 

dimensões da cidade e à quantidade de disposições existentes. 

Quanto à obtenção das informações necessárias para a elaboração do PIGRCC e a 

compatibilidade do método com o modelo apresentado, o desempenho foi satisfatório mesmo 

diante das dificuldades apresentadas, pois, a partir das informações obtidas foi possível 

elaborar um plano de ações para a implementação do PIGRCC de acordo com o modelo 

sugerido. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme apresentado na revisão da literatura, para estabelecer ações efetivas para a gestão 

de RCC no município, é essencial que se conheça as características do município, as 

quantidades geradas de RCC e as características dos mesmos, bem como o nível de 

atendimento à legislação pelo município e o sistema de gestão de RCC vigente.  

Diante disso, tal como proposto, foi elaborado um método para realização do diagnóstico de 

gestão de RCC, que consiste numa sequência de atividades e um conjunto de ferramentas para 

orientar a busca dessas informações, de modo a possibilitar o desenvolvimento e 

implementação de um PIGRCC que atenda de modo objetivo e eficaz à legislação. 

Porém, como os municípios brasileiros não possuem a maioria dessas informações, constatou-

se que um diagnóstico inicial da gestão dos RCC fornece apenas as diretrizes para se iniciar a 

implementação do PIGRCC no município; e que a obtenção de todas elas só é conseguida a 

partir da realização das atividades de gestão de RCC. 

Desse modo, para que um diagnóstico forneça todas as informações necessárias ele deve 

continuar ocorrendo de modo paralelo à implementação do PIGRCC, de modo a possibilitar 

sua melhoria contínua. Para isso, o PIGRCC deve possuir ferramentas para registro e controle 

dos dados e informações relacionados a todas as atividades do processo de gestão de RCC e 

por esse motivo, foi desenvolvido com base nos requisitos da NBR ISSO 9001:2008, que 

permite uma abordagem por processos e uma sistemática apropriada para essas necessidades, 

bem como para a melhoria contínua do processo, com base em dados. 

Para possibilitar a validação do método desenvolvido em relação a esses aspectos, foi 

realizado um estudo de caso no Município de Angra dos Reis e, como previsto, as 
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informações conseguidas foram bastante superficiais. Porém, mesmo diante das dificuldades 

encontradas para a realização do diagnóstico, as informações foram suficientes para 

estabelecer as ações prioritárias para a implementação de um PIGRCC conforme o modelo. 

Assim, foi possível concluir que, implantar um PIGRCC que atenda plenamente à legislação, 

não é algo que se consiga facilmente num primeiro momento, mas isso ocorrerá tão mais 

rápido quanto forem iniciadas as pequenas ações, identificadas a partir do diagnóstico inicial, 

pois são essas pequenas ações que irão possibilitar a identificação dos problemas de gestão do 

município, das suas causas, das oportunidades de melhoria e dos pontos específicos de 

atuação. 

Por outro lado, é necessário avaliar também a eficiência e a eficácia do modelo desenvolvido 

para o PIGRCC em realizar um processo gestão de RCC que atenda à legislação, de modo que 

é necessário que este também seja objeto de um estudo de caso, com tempo suficiente para 

observar os seus resultados – que pode significar vários meses de trabalho. 

Desse modo, aponta-se como sugestão para trabalhos futuros a aplicação do método de 

diagnóstico de forma completa e com maior envolvimento do município, bem como a 

implementação do PIGRCC conforme estabelecido no modelo e o monitoramento dos 

resultados alcançados. 
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APÊNDICE A - Método para realização de Diagnóstico de Gestão de RCC 
 

1. INTRODUÇÃO 

Um diagnóstico consiste na descrição minuciosa de algo, com base nos dados obtidos por 
meio de exame. De modo análogo, um Diagnóstico de Gestão de RCC, como chamado aqui, 
consiste na descrição das atividades realizadas para a gestão dos RCC gerados em um 
município, por meio de ferramentas específicas para a investigação das informações que se 
deseja encontrar. 

A realização de um diagnóstico de qualquer natureza, mais do que simplesmente apresentar 
um conjunto de informações sobre o seu objeto, prevê a utilização dessas informações para a 
definição de ações de correção e melhoria. 

Do mesmo modo, os resultados de um Diagnóstico de Gestão de RCC devem servir como 
ponto de partida para a elaboração e implantação de um Sistema de Gestão de RCC que 
atenda à legislação e no caso específico do Brasil, de um Plano Integrado de Gerenciamento 
de RCC no município, que permita atender aos requisitos da Resolução CONAMA 307/2002, 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais requisitos legais que possam existir para o 
local.  

Diante disso e, considerando as dificuldades para a realização dessa tarefa tão importante, o 
presente documento objetiva apresentar um método que possibilite a realização de um 
Diagnóstico de Gestão de RCC de forma simples e objetiva, que indique os pontos exatos em 
que a gestão de RCC existente no município requer alterações. No entanto, a qualidade e 
precisão do mesmo será tão maior quanto for o envolvimento dos responsáveis pela atividades 
relacionadas à gestão de RCC. 

Outra questão importante é que, como todo processo desenvolvido com base na legislação e 
em atividades tão dinâmicas quanto as do setor de construção civil, alguns itens específicos 
das ferramentas utilizadas pelo método poderão se tornar inaplicáveis no decorrer dos anos. 
No entanto, isso pode ser facilmente corrigido com pequenas revisões sempre que 
identificadas alterações na legislação, pois as ferramentas escolhidas para esse método são, há 
muito, utilizadas e já consagradas no meio industrial para a identificação de causas de 
problemas e suas respectivas soluções. 

Além disso, é importante ressaltar que este método pode ser utilizado também em outros 
países, bastando para isso, realizar a adaptação das ferramentas que consideram requisitos 
legais para a legislação do país em questão. 

 

2. ATIVIDADES 

O Método Para Realização do Diagnóstico de Gestão de RCC foi elaborado em quatro etapas 
que devem ser realizadas sequencialmente, conforme Figura A.1. Em seguida, uma visão 
geral do processo de realização do diagnóstico é apresentada na Figura A.2, e o modo de 
realização de cada etapa é descrito na sequência. 



Figura A. 

 

 

1) Caracterização do 
município

2) Identificação do nível 
de atendimento à 

legislação

3) Quantificação e 
caracterização de RCC

4) Plano de ações

 

Figura A. 1: Etapas do diagnóstico de gestão de RCC 

•Identificação de:

•Características sócio-ambientais do município;

•Sistema de gestão de RCC existente e sua atuação
da gestão ambiental do município;

•Sistema de gestão de obras do município.

2) Identificação do nível 

•Identificação de inconsistências e necessidades
existente no município em relação ao padrão que
o atendimento dos objetivos da legislação ambiental

caracterização de RCC

•Escolha dos métodos de quantificação e caracterização
aplicáveis ao município;

•Aplicação dos métodos escolhidos.

•Identificação e planejamento das ações necessárias
estruturação de um sistema de gestão de RCC específico
município.
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Figura A. 2: Fluxograma do diagnóstico de gestão de RCC 
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2.1. Caracterização do Município 

A primeira etapa do diagnóstico consiste na caracterização do município e tem como 
objetivos a identificação das características socioambientais do sistema de gestão de RCC 
existente, e sua atuação no contexto da gestão ambiental e do sistema de gestão da 
secretaria de obras. Essa caracterização deve ser feita por meio de um questionário 
destinado aos responsáveis pela gestão das obras civis e pela gestão de RCC do 
município, bem como da análise da legislação municipal relacionada aos RCC.  

O questionário aborda o tema da Gestão de RCC buscando responder questões como: 

• São realizadas atividades de gestão de RCC no município? 
• A gestão dos RCC foi implantada por meio de um Plano Integrado de 

Gerenciamento de RCC, conforme prescreve a Resolução CONAMA 307/2002 ou 
por meio de leis específicas para o tema? 

• A gestão existente é eficaz no que diz respeito à destinação ambientalmente 
adequada e à eliminação ou redução dos impactos ambientais causados pelos 
RCC? 

• Existe interesse ou envolvimento por parte dos órgãos públicos ou outros agentes 
nas questões relacionadas à gestão de RCC? 

• Existem registros de dados e informações que permitam a realização do 
Diagnóstico de Gestão de RCC periodicamente, a fim de permitir a melhoria 
contínua da gestão de RCC? 

Esta etapa deve ser a primeira na realização de um diagnóstico, pois os resultados obtidos 
servirão como base para a definição das próximas atividades. Para isso, será utilizado o 
Questionário Sobre a Gestão de RCC no Contexto da Gestão Urbana, constante no Anexo 
AA, que foi elaborado como uma ferramenta para orientar a busca de informações junto às 
pessoas que as possuem e para cujo preenchimento devem ser considerados os seguintes 
requisitos:  

• O questionário deve ser aplicado aos responsáveis pela gestão de RCC e de obras 
no município, ou às pessoas da administração pública que possam fornecer as 
informações necessárias; 

• A aplicação do questionário deve ocorrer por meio de entrevista pessoal, realizada 
por uma pessoa que tenha conhecimento técnico para conduzir a entrevista de 
modo a extrair o máximo de detalhes sobre a questão; 

• Quando a iniciativa de realizar o diagnóstico for do próprio responsável pela 
gestão dos RCC no município, será o mesmo quem deverá responder as questões; 

• Para concluir a caracterização devem ser consultados todos os documentos que 
tenham sido citados na entrevista, a fim de permitir a identificação de maiores 
detalhes e garantir uma visão completa sobre a gestão dos RCC no município. 

• O próprio questionário quando respondido e detalhado, pode ser apresentado como 
relatório final da primeira etapa. 

 

2.2. Identificação do Nível de Atendimento à Legislação Sobre RCC 

Respondendo às perguntas da etapa anterior será possível conhecer o nível de adesão da 
gestão de RCC. Porém, como isto não é suficiente para orientar a implantação de um 
PIGRCC adequado para um município, deve ser realizada a segunda etapa, que consiste 
na aplicação de um questionário baseado especificamente na legislação nacional relativa 
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aos RCC e desse modo, permite a identificação das inconsistências e necessidades do 
sistema existente, em relação ao padrão, e o que se espera para o atendimento dos 
objetivos da legislação ambiental.  

Para realizar esta etapa deve ser utilizada a Lista de Verificação do Nível de Atendimento 
à Legislação sobre os RCC, constante no Anexo AB, que contém sete colunas com as 
seguintes funções: 

• Coluna 1: Referência 1 – informa a lei, resolução, norma etc. que gerou o 
requisito; 

• Coluna 2: Referência 2 – informa a localização específica (seção, artigo, inciso, 
parágrafo, alínea, item) da informação dentro da lei especificada; 

• Coluna 3: Requisitos – apresenta o requisito relativo às referências constantes nas 
colunas A e B em forma de pergunta, a fim de facilitar a compreensão quando da 
avaliação de determinado município quanto ao seu cumprimento; 

• Coluna 4: Tema – apresenta o tema a que se relaciona o respectivo requisito; 
• Coluna 5: Responsável – apresenta o(s) agente(s) a quem cabe(m) a 

responsabilidade pelo cumprimento do requisito; 
• Coluna 6: Diagnóstico – coluna dupla reservada ao registro dos resultados 

diagnosticados em cada requisito, quando da realização de um diagnóstico em um 
município/região. A subcoluna “R. é destinada a uma resposta direta à pergunta 
em questão, que pode ser: “S” (sim), “N” (não), “P” (parcialmente) e “NA” (não 
aplicável); e a subcoluna “Situação” é destinada à descrição dos resultados 
encontrados. 

• Coluna 7: PIGRCC – coluna reservada para referenciar o item em questão no 
PIGRCC, quando este for implementado, possibilitando maior facilidade na 
identificação e revisão dos requisitos implementados. 

Essa lista de verificação foi elaborada como uma planilha de Excel que deve ser 
preenchida e então, permite a utilização de filtros para visualização das informações de 
forma estratificada e a partir de combinações que se façam convenientes, bem como o 
cálculo do percentual de atendimento à legislação de forma automática. 

 

2.2.1. Cálculo do percentual de atendimento à legislação 

Para realizar o cálculo deve-se levar em conta as seguintes considerações: 

i. Supõe-se que todos os itens da planilha somem um valor inicial de 100 pontos 
percentuais, ou seja, que o município esteja cem por cento adequado às 
exigências da legislação que forem aplicáveis. 

ii.  Para cada item da legislação que deve ser atendido, existem quatro opções de 
resposta excludentes e para cada opção de resposta é atribuído um valor, 
conforme segue: 

S – sim = 0 
P – parcialmente = 0,5 

N – não = 1 
NA – Não aplicável = não é considerado no cálculo 

 
iii.  Os valores atribuídos a cada opção representam pesos para ponderação no 

cálculo, de modo que cada item não atendido, ou parcialmente não atendido, 
representará uma perda relativa na pontuação do município. 

iv. Para calcular a pontuação deve ser utilizada a seguinte equação: 
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%� � 1 ; <�	 � (	� = �% � (%� = �� � (��> � 0?, em que: 
 
PA = Percentual de atendimento à legislação 
S = peso das respostas “S” = 0 
QS = quantidade de itens com resposta igual a “S” 
P = peso das respostas “P” = 0,5 
QP = quantidade de itens com resposta igual a “P” 
N = peso das respostas “N” = 1 
QN = quantidade de itens com resposta igual a “N” 
RI = representatividade percentual de cada item da legislação a ser atendido. 

 

2.3. Quantificação e Caracterização de RCC 

Após a realização das etapas anteriores em um município, é muito provável que, mesmo 
em locais onde a gestão de RCC já esteja bem amadurecida, se verifique a ausência de 
muitas informações e dados que são essenciais para a realização da quantificação e da 
caracterização dos RCC gerados no mesmo.  

Entretanto, como a realização dessa etapa é de grande importância para a definição dos 
recursos necessários para o sistema que será implantado, a ausência desses dados e 
informações não pode representar empecilho. 

Desse modo, a quantificação e a caracterização dos RCC podem ser realizadas por meio 
de estimativas realizadas a partir dos dados e informações existentes e assim, permitindo o 
inicio do registro de dados e informações precisos que possibilitem a futura obtenção de 
um diagnóstico real e em constante atualização e, consequentemente, a melhoria contínua 
na gestão desses resíduos. 

Para definir os métodos mais apropriados para a situação atual do município, devem ser 
utilizadas as Matrizes de Identificação dos Métodos de Quantificação e Caracterização 
Aplicáveis ao Município, apresentadas nos Anexos AC e AD, respectivamente, por meio 
das quais é possível identificar rapidamente quais podem ser aplicados ao município a 
partir dos dados e informações de que se dispõe. 

As matrizes são compostas de: 

• Coluna “Informações e dados” – onde são listadas uma a uma todas as 
necessidades de informações e dados de cada método de quantificação ou 
caracterização; 

• Linha “Métodos” –  onde são listados um a um todos os métodos a serem 
avaliados; 

• Campos de interseção entre a coluna “Informações e dados” e a linha 
“Métodos” – estes campos são marcados com “x” quando a informação/dado da 
linha correspondente é necessária à realização do método da coluna 
correspondente; 

• Coluna “Características do Município” – cada linha abaixo dessa coluna deverá 
ser marcada com “x” se o município em avaliação apresentar disponível a 
informação/dado correspondente. 

Preenchida a matriz, determinado método será considerado passível de utilização no 
município se todas as informações marcadas como necessárias para sua realização 
estiverem marcadas como disponíveis na coluna “Características do Município”. 

No entanto, é possível que o município não tenha todas as informações necessárias para a 



120 
 

realização de nenhum dos métodos. Porém, alguns desses métodos podem fornecer uma 
estimativa mesmo sem todas as informações disponíveis. 

Após a definição do método, sua aplicação deve ocorrer de acordo com suas respectivas 
instruções (as instruções se encontram no capítulo 2.5 deste trabalho, mas para a 
elaboração de um manual sem a revisão literária, estas devem ser colocadas como anexo).  

 

2.4. Plano de Ações 

Esta etapa consiste na elaboração de um plano de ações que oriente o desenvolvimento e 
implantação de um PIGRCC, de modo a possibilitar a obtenção de um diagnóstico real e 
em constante atualização. 

Para elaborar o plano de ações deve ser utilizado como ferramenta o quadro constante no 
Anexo A5 - que se baseia na ferramenta 5W1H – e para definir as ações necessárias, serão 
utilizados: 

• Os resultados do questionário aplicado seção 2.1 deste manual, a fim de identificar 
as oportunidades de melhorias nas ações de gestão existentes; 

• Os resultados da lista de verificação aplicada seção 2.2 deste manual, a fim de 
identificar as ações necessárias para o desenvolvimento e implementação do 
PIGRCC de acordo com a legislação; 

• Os resultados obtidos na seção 2.3 deste manual, a fim de se nortear quanto aos 
recursos necessários para o PIGRCC.  

Todas essas informações devem ser analisadas e comparadas, a fim de evitar 
redundâncias. 

Após a elaboração do plano de ações, as ações definidas devem ser colocadas em prática e 
consideradas na elaboração de um PIGRCC para o município, de acordo com o modelo 
desenvolvido, ao qual se integra este manual de diagnóstico (o modelo encontra-se no 
Apêndice B do presente trabalho).  
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ANEXO AA - Questionário sobre a gestão de RCC no contexto da gestão urbana 
 

Questões 1 a 4 – Destinadas ao responsável pela gestão das obras do município 

 

Sobre a gestão de obras no município 

 
1. A respeito das atividades construtivas realizadas no município, indique na tabela a seguir o tipo de informação existente no município, marcando com 

um X se as mesmas são apenas conhecidas de modo aproximado, se são coletadas e registradas por meio de indicadores e se são estratificadas.  

Informação sobre atividades 
construtivas 

Não há 
qualquer 

informação 
Estimativas 

Registro e 
obtenção por 

meio de 
indicadores 

Estratificação 

Período Tipo de obra 
Método 

construtivo 
Porte da obra 

Quantidade de obras licenciadas para 
construção 

       

Quantidade ou percentual de obras 
licenciadas que são realmente construídas 

       

Quantidade de obras construídas sem 
licenciamento 

       

Taxa de consumo de materiais por m2        

Percentual de perdas incorporadas por m2        

Percentual de perdas em forma de entulho 
por m2 

       

Percentual de perdas totais por m2        

 
2. Como essas informações são registradas?__________________________________________________________________________________________ 

3. Qual é a legislação que define as diretrizes para o processo de licenciamento de construções?_______________________________________________ 
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4. Quais os principais motivos para que obras sejam construídas sem licenciamento? 

[  ] Não exigência do órgão público  [  ] Valores das taxas de licenciamento 
[  ] Outros. Quais?_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Questões 5 a 22 – Responsável pela gestão de RCC do município 

 

Sobre a destinação dos RCC 

 
5. Para onde são destinados os RCC gerados? 

[  ] Diversos pontos não autorizados e/ou não conhecidos   
[  ] Locais onde também são recebidos outros tipos de resíduos? Cite:___________________________________________________________________ 
[  ] Usinas de reciclagem de RCC. Cite:_____________________________________________________________________________________________ 
[  ] Aterros próprios para esse tipo de resíduo. Cite:__________________________________________________________________________________ 
[  ] Outros. Cite:_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
6. Existem locais regularizados para destinação de RCC no município? 

[  ] Não. Os mais próximos se localizam em (nome da cidade e do estado onde se localizam):________________________________________________ 
[  ] Sim. Quais?_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
7. Estes locais estão de acordo com os padrões exigidos pela legislação brasileira? 

[  ] Não  [  ] Sim. Quais leis? ____________________________________________________________________________________________ 
 

8. Existem áreas de transbordo e triagem (ATTs) de RCC no município? 

[  ] Não. As mais próximas se localizam em (nome da cidade e do estado onde se localizam):_________________________________________________ 
[  ] Sim. Quais? São públicas ou particulares?_______________________________________________________________________________________ 
 

9. Existem usinas de reciclagem de RCC no município?  

[  ] Não. As mais próximas se localizam em (nome da cidade e do estado onde se localizam):_________________________________________________ 
[  ] Sim. Quais? São públicas ou particulares?_______________________________________________________________________________________ 

 
10. Existem aterros de RCC no município?  



123 
 

[  ] Não. Os mais próximos se localizam em (nome da cidade e do estado onde se localizam):_________________________________________________ 
[  ] Sim. Quais? São públicos ou particulares?_______________________________________________________________________________________ 

 
11. A prefeitura tem conhecimento sobre todos os locais de deposição regular e irregular de resíduos? 

Regulares: [  ] Sim, totalizam: ____   [  ] Não 
Irregulares: [  ] Sim, totalizam: ____ [  ] Não 
 

12. Quais as regiões onde se concentram a maioria dos locais de deposição irregular e quais as características sócio-ambientais desses 

locais?______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Há conhecimento sobre a quantidade de RCC recebida em cada local de deposição? 

[  ] Não  [  ] Sim. Quanto (descrever a quantidade por local):_________________________________________________________________________ 
 

14. Que tipo de informação é registrada nos locais que recebem RCC? 

[  ] Nenhuma [  ] Data  [  ] Quantidade  [  ] Tipo de obra de origem [  ] Outras. Quais?___________________________________ 
 

Sobre a legislação e o Plano Integrado de Gerenciamento de RCC 

 
15. Existem leis estaduais e municipais específicas para tratar dos RCC? 

[  ] Não  [  ] Sim. Quais são e quais os seus objetivos? ________________________________________________________________________ 
 

16. Existe um Plano Integrado de Gerenciamento de RCC ou um sistema de gestão equivalente e formalizado para o município? 

[  ] Não  [  ] Sim. Pode ser consultado em (descreva os meios, como página web, documento etc.):___________________________________ 
 

17. Este plano/sistema de gestão é baseado em quais leis? 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

18. Este sistema sofreu alguma modificação após a promulgação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos? 

[  ] Não  [  ] Sim. Quais? _______________________________________________________________________________________________ 
 

Sobre a coleta e o transporte de RCC 
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19. Existem registros sobre o total de empresas de coleta de RCC do município? 

Licenciadas: [  ] Sim, totalizam: ____  [  ] Não 
Não licenciadas: [  ] Sim, totalizam: ____  [  ] Não 
 

20. Há controle ou legislação sobre as empresas de coleta de RCC do município? 

[  ] Não  [  ] Sim. Quais? _______________________________________________________________________________________________ 
 

21. Quais os meios utilizados para coleta de RCC? 

[  ] Caçambas [  ] Veículos de tração animal  [  ] Outros. Quais? ____________________________________________________________ 
 
Sobre as informações relacionadas aos RCC 

 
22. A respeito dos RCC gerados nas atividades construtivas do município, indique na tabela a seguir o tipo de informação existente no município, marcando 

com um X se as mesmas são apenas conhecidas de modo aproximado, se são coletadas e registradas por meio de indicadores e como são 

estratificadas. 

Informação sobre 
RCC gerados no 

município 

Não há 
qualquer 

informação 
Estimativas 

Registro e 
obtenção por 

meio de 
indicadores 

Estratificação 

Período 
Tipo de 

obra 
Método 

construtivo 

Porte 
da 

obra 

Etapa da 
obra 

Construções 
licenciadas 

Construções 
não 

licenciadas 

Quantidade        
   

Composição        
   

Massa Unitária        
   

Taxa de geração por 
unidade de área 

       
   

Destinação        
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ANEXO AB - Lista de verificação do nível de atendimento à legislação sobre RCC 
 

 Sim (S) 
Parcialmente 

(P) 
Não (N) 

Representativida
de de cada item 

Percentual de 
atendimento à 

legislação 

   

Peso 0 0,5 1    

Qtde. Itens 
(Q)         

Lista de Verificação do Nível de Atendimento à Legislação Sobre os RCC 

 
Referência 

1 
Referência 

2 
Requisitos Tema 

Diagnóstico 
PIGRCC 

R Situação 
Lei 

12.305/2010 
Art. 6º. I O município adota medidas de precaução e prevenção na gestão de RCC? Quais? Prevenção 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. II 
O município adota a "filosofia poluidor-pagador e protetor-recebedor" em suas açoes 

de gestão de RCC? De que maneira? 
Poluidor-pagador/ 
protetor-recebedor    

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. III 
O município adota uma visão sistêmica na gestão dos RCC, que considere as variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública? De que 
maneira? 

Gestão integrada de RCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. IV 
O município oferece estímulos e/ou adota medidas que exijam das empresas de 
construção civil, uma gestão voltada para desenvolvimento sustentável? Quais? 

Construção sustentável 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. V 

O município oferece estímulos e/ou adota medidas que exijam das empresas de 
construção civil, uma gestão baseada na ecoeficiência, mediante a compatibilização 

entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que 
satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do 
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, 

equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta? Quais? 

Ecoeficência 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. VI 
Existe cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial 

relacionado à indústria de construção civil e demais segmentos da sociedade? De que 
maneira? 

Cooperação 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. VII 

A indústria da construção civil do município, exerce seu papel de consumidora na 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos de construção civil? 
De que forma? Isso é exigido pelo município ou é ato voluntário apenas de algumas 

empresas? 

Ciclo de vida dos 
produtos    
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. VIII 
Os RCC gerados no município são reutilizados e reciclados, como um ato concreto de 
reconhecimento de seu estado de bem econômico e de valor social, gerador de trabalho 

e renda e promotor de cidadania? De que maneira? 
Reutilização/ reciclagem 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. VIII 
A reutilização no canteiro é compulsória para os geradores? Como isso é 

operacionalizado por eles? 
Reutilização/ reciclagem 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. VIII A reciclagem de RCC no município é feita por plantas públicas ou privadas? Reutilização/ reciclagem 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. IX 
Foram consideradas as características locais e regionais quando da definição do plano 

municipal RCC e de todas as suas diretrizes? Quais e de que forma? 
PIGRCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. X 
O município dispõe de sistema de informação e/ou ferramentas que permitam à 

população o acesso às informações relacionadas à gestão de RCC? Quais? 
Informações de gestão de 

RCC    

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. I 
O município proteje a saúde pública e a qualidade ambiental, no que diz respeito aos 

impactos causados pelos RCC? De que maneira? 
Gestão de RCC no 

município    

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. II 
O município adota ações para garantir a priorização por parte dos geradores, da não 
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos e por 

último a disposição ambientalmente adequada dos RCC? De que maneira? 

Gestão de RCC no 
município    

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. III 
O município estimula os construtores a adotarem padrões sustentáveis de produção e 

consumo? De que maneira? 
Construção sustentável 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. IV 
O município adota, desenvolve e/ou aprimora tecnologias limpas como forma de 
minimizar impactos ambientais causados pelos RCC, ou estabelece parcerias com 

quem os façam? De que maneira? 
Construção sustentável 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. V 
O município adota medidas para garantir a redução do volume e da periculosidade dos 

RCC por parte dos geradores? Quais? 
Gestão de RCC no 

município    

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. VI O município adota medidas para incentivar a indústria de reciclagem de RCC? Quais? Reutilização/ reciclagem 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. VII 
Os RCC são gerenciados pelo município de forma integrada? Como isso é 

evidenciado? 
Gestão integrada de RCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. VIII 
Existe, no município, articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas 
com o setor empresarial ou com instituições relacionadas à construção civil, com vistas 

à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de RCC? De que maneira? 
Cooperação 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. IX 
O município oferece capacitação técnica e continuada aos profissionais envolvidos na 

gestão de RCC do município? Como? 
Capacitação 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. XI 
O município prioriza a contratação de empresas com padrões de consumo social e 

ambientalmente adequados, bem como de materiais de construção reciclados e 
recicláveis, quando da realização de obras públicas? Como isso é evidenciado? 

Gestão integrada de RCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. XII 

Os transportadores de RCC do município (incluindo os carroceiros) estão integrados 
nas ações relacionadas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
materiais de construção, a fim de garantir a disposição dos materiais nos locais 

adequados, quando da existência dessas ações? De que maneira? 

Ciclo de vida dos 
produtos    

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. XIV 

O município adota medidas de incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão 
ambiental e empresarial na construção civil, voltados para a melhoria dos processos 
produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 

reaproveitamento energético? Quais? 

Incentivo à pesquisa e 
desenvolvimento    

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. XV 
O município adota medidas para garantir o consumo sustentável por parte dos 

construtores/empreendedores? Quais? 
Construção sustentável 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. IV O município implementou e mantém os planos de RCC? Quais? Como funcionam? PIGRCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 9º 
O município adota ações para garantir a priorização por parte dos geradores, da não 
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos e por 

último a disposição ambientalmente adequada dos RCC? De que maneira? 

Gestão de RCC no 
município    

Lei 
12.305/2010 

Art. 10 
Os RCC são gerenciados pelo município de forma integrada? Como isso é 

evidenciado? 
Gestão integrada de RCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 11 As informações relativas aos RCC são disponibilizadas ao Sinir pelo município? 
Informações de gestão de 

RCC    

Lei 
12.305/2010 

Art. 14. 
Parágrafo 

único 

É assegurada pelo município, a publicidade no plano municipal de RCC e nos projetos 
de gerenciamento de RCC? De que forma? 

PIGRCC/PGRCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 14. 
Parágrafo 

único 

É assegurado pelo município, controle social na formulação, implementação e 
operacionalização do plano municipal de RCC? De que forma? 

PIGRCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 18 O município possui plano municipal de gestão de RCC? PIGRCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 18. § 
1º. I 

O município faz parte de alguma solução consorciada intermunicipal para a gestão dos 
RCC ou está inserido em algum plano microregional de RCC? Qual? 

PIGRCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 18. § 
1º. II 

Existe, no município, alguma associação formada por transportadores de RCC de baixa 
renda (carroceiros)? Esta associação foi implantada por quem? 

Transporte de RCC 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. I 
O município possui diagnóstico de situação dos RCC gerados em seu território, 

contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e 
disposição final adotadas? Isto está contido no plano municipal de RCC? 

Diagnóstico 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. II 
O município possui a identificação das áreas favoráveis para a disposição final 

ambientalmente adequada de RCC? Isto está contido no plano municipal de RCC? 
Disposição final de RCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. III 

O município possui a identificação das possibilidades de implantação de soluções 
consorciadas ou compartilhadas com outros muncicípios, considerando, nos critérios 

de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de 
prevenção dos riscos ambientais? Isto está contido no plano municipal de RCC? 

PIGRCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. IV 
O município possui a identificação dos geradores de RCC? Isto está contido no plano 

municipal de RCC? 
Informações de gestão de 

RCC    

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. VII 
O município possui regras estabelecidas para o transporte de RCC? Quais? Elas estão 

contidas no plano municipal de RCC? 
Transporte de RCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. VIII 
O município possui as responsabilidades quanto à implementação e operacionalização 
do plano municipal de RCC definidas? Isto está contido no plano municipal de RCC? 

PIGRCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. IX 
O município possui programas e ações de capacitação técnica voltados para a 

implementação e operacionalização do plano municipal de RCC? Isto está contido no 
plano municipal de RCC? 

Capacitação 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. X 
O município possui programas e ações de educação ambiental que promovam a não 
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem deRCC? Isto está contido no plano 

municipal de RCC? 

Gestão de RCC no 
município    

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. XI 

O município possui  programas e ações para a participação dos grupos interessados, em 
especial das cooperativas ou outras formas de associação de trasnportadores de RCC 
formadas por pessoas físicas de baixa renda? Isto está contido no plano municipal de 

RCC? 

Incentivo ao 
envolvimento dos 

stakeholders 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. XII 
O município possui mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e 
renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos? Isto está contido no plano de 

RCC? 

Incentivo ao 
envolvimento dos 

stakeholders 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. 
XIV 

O município possui metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas 
a reduzir a quantidade de RCC encaminhados para disposição final ambientalmente 

adequada? Isto está contido no plano municipal de RCC? 
Geração de RCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. 
XVI 

O município possui meios para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de RCC? Isto está 

contido no plano municipal de RCC? 

Gestão de RCC no 
município    
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. 
XVII 

O município estabelece ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo 
programa de monitoramento na gestão de RCC? Isto está contido no plano municipal 

de RCC? 
Prevenção 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. 
XVIII 

O município possui a identificação dos passivos ambientais relacionados aos RCC, 
incluindo áreas contaminadas e respectivas medidas saneadoras? Isto está contido no 

plano municipal de RCC? 

Gestão de RCC no 
município    

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. IX 
O plano municipal de RCC apresenta a periodicidade de sua revisão, observado 

prioritariamente o período de vigência do plano plurianual municipal? Qual? 
PIGRCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. § 6º 

O plano municipal de RCC contempla ações específicas a serem desenvolvidas no 
âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos 

recursos ambientais relacionados à construção civil, ao combate a todas as formas de 
desperdício e à minimização da geração de RCC? Como isso é evidenciado? 

Prevenção 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. § 7º 
O conteúdo do plano municipal de RCC está disponibilizado ao Sinir? De que 

maneira? 
PIGRCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 20 
As empresas de construção civil do município estão sujeitas à elaboração do plano de 

gerenciamento de RCC? Como isso é exigido? 
PGRCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 21 
São elaborados pelos geradores de RCC, planos de gerenciamento de RCC? Como isso 

é evidenciado? 
PGRCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 21 
Os planos de gerenciamento de RCC possuem o conteúdo mínimo expresso nos incisos 

do Art. 21? Como isso é evidenciado? 
PGRCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 22 
O município exige dos geradores a designação de responsável técnico habilitado para a 
elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do 

plano de gerenciamento de RCC? Como isso é evidenciado? 
PGRCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 23 

Os responsáveis por plano de gerenciamento de RCC mantém atualizadas e disponíveis 
ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras 

autoridades, informações completas sobre a implementação e a operacionalização do 
plano sob sua responsabilidade? 

PGRCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 23. § 1º 
Foi implementado no município sistema declaratório das informações relativas ao 

plano de gerenciamento de RCC, com periodicidade no mínimo anual? Como isso é 
evidenciado? 

Informações de gestão de 
RCC    

Lei 
12.305/2010 

Art. 23. § 2º 
Os órgãos públicos disponibilizam as informações sobre os planos de gerenciamento 

de RCC ao Sinir? Como isso é evidenciado? 
Informações de gestão de 

RCC    

Lei 
12.305/2010 

Art. 24 
No município, o plano de gerenciamento de RCC é parte integrante do processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do 
Sisnama? Como isso é evidenciado? 

PGRCC 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 24. § 1º 
Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação 

do plano de gerenciamento de resíduos sólidos é realizada pela autoridade municipal 
competente? Como isso é evidenciado? 

PGRCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 27 
A atribuição da responsabilidade pela implementação e operacionalização integral do 

plano de gerenciamento de RCC aprovado pelo órgão competente é atribuída aos 
geradores? Como isso é evidenciado? 

PGRCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 28 
As etapas sob responsabilidade do gerador que são realizadas pelo poder público são 
devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis? Como isso 

ocorre no município e como isso é evidenciado? 
PGRCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 29 
É procedimento do município atuar subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar 

o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde 
pública relacionado ao gerenciamento de RCC? Como isso é evidenciado? 

Gestão integrada de RCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 29. 
Parágrafo 

único 

É exigido dos responsáveis pelo dano, o ressarcimento integral ao poder público, pelos 
gastos decorrentes das ações de minimização ou cessão de eventos lesivos ao meio 

ambiente? Como isso é evidenciado? 
Gestão integrada de RCC 

   

Lei 
12.305/2010 

Art. 33. §4º 
O município exige dos construtores/empreendedores, na qualidade de consumidores, 

no que diz respeito à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a 
devolução dos produtos e embalagens objeto de logística reversa? De que forma? 

Ciclo de vida dos 
produtos    

Lei 
12.305/2010 

Art. 33. §7º 
O município é remunerado por eventuais atividades que sejam de responsabilidade dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística 
reversa? Como isso é evidenciado? 

Ciclo de vida dos 
produtos    

Lei 
12.305/2010 

Art. 35. I 
O município exige, quando da aplicação da logística reversa, o acondicionamento dos 

resíduos de forma adequada e diferenciada? Como isso é evidenciado? 
Ciclo de vida dos 

produtos    

Lei 
12.305/2010 

Art. 35. II 
O município exige, quando da aplicação de coleta seletiva e logística reversa, a 

disponibilização adequada dos RCC para coleta ou devolução? 
Ciclo de vida dos 

produtos    

Lei 
12.305/2010 

Art. 35. 
Parágrafo 

único 

O poder público municipal institui incentivos econômicos aos construtores/ 
empreendedores que participam do sistema de coleta seletiva e logística reversa, na 

forma de lei municipal? Quais? 

Incentivo ao 
envolvimento dos 

stakeholders 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 42 
O município oferece e/ou fomenta medidas indutoras e linhas de financiamento para 

atender, prioritariamente, às iniciativas relacionadas à gestão de RCC? Quais? 

Incentivo ao 
envolvimento dos 

stakeholders 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 44. I 

O município, no âmbito de suas competências, possui normas com o objetivo de 
conceder  incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei 

Complementar no  101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a 
indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de RCC? 

Incentivo ao 
envolvimento dos 

stakeholders 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 44. II 

O município, no âmbito de suas competências, possui normas com o objetivo de 
conceder  incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei 

Complementar n.  101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a 
projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida de produtos utilizados na 
construção civil, prioritariamente em parceria  com cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores de RCC reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas 
de baixa renda? 

Incentivo ao 
envolvimento dos 

stakeholders 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 47 

O município proíbe e fiscaliza a destinação e a disposição final de RCC em locais 
como praias, mar ou quaisquer corpos hídricos, bem como  lançamento in natura a céu 

aberto, queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 
licenciados para essa finalidade ou outras formas vedadas pelo poder público? Como 

isso é evidenciado? 

Destinação final de RCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 48 

O município proíbe e fiscaliza as áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos 
quanto à utilização dos rejeitos dispostos como alimentação; catação; criação de 
animais domésticos; fixação de habitações temporárias ou permanentes; outras 

atividades vedadas pelo poder público? Com isso é evidenciado? 

Disposição final de RCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 49 

O município proíbe a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos gerados na 
construção civil, bem como de resíduos sólidos cujas características causem dano ao 

meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para 
tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação? Como isto é evidenciado? 

Gestão integrada de RCC 
   

Lei 
12.305/2010 

Art. 52 
O município enquadra no art. 68, da lei 9605/1998, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções cabíveis nas esferas penal e administrativa, os agentes que atuam na gestão de 

RCC, que não observam o disposto no caput do art. 23? Como isso é evidenciado? 
Penalidades 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 5 

A indústria da construção civil do município exerce seu papel de consumidora na 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos de construção civil? 
De que forma? Isso é exigido pelo município ou é ato voluntário apenas de algumas 

empresas? 

Ciclo de vida dos 
produtos    

Decreto 
7404/2010 

Art. 6 
O município exige, quando da aplicação da logística reversa, o acondicionamento dos 

resíduos de forma adequada e diferenciada? Como isso é evidenciado? 
Ciclo de vida dos 

produtos    

Decreto 
7404/2010 

Art. 35 
O município adota ações para garantir a priorização por parte dos geradores, da não 
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos e por 

último a disposição ambientalmente adequada dos RCC? De que maneira? 

Gestão de RCC no 
município    

Decreto 
7404/2010 

Art. 40 
O sistema de coleta de RCC do município prioriza a participação de cooperativas ou 
outras formas de associações de catadores de RCC, constituídas por pessoas de baixa 

renda? De que maneira? 
Transporte de RCC 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Decreto 
7404/2010 

Art. 41 
O plano municipal de gestão integrada de RCC define programas e ações para a 

participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de RCC, formadas por pessoas físicas de baixa renda? Quais? 

Transporte de RCC 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 42 
As ações desenvolvidas pelas cooperativas ou outras formas de associação de catadores 

de RCC estão descritas, quando cabíveis, no plano de gerenciamento de RCC? 

Transporte de RCC 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 44. I 
As políticas públicas do município, voltadas aos catadores de RCC, observam a 

possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993? De que maneira? 

Transporte de RCC 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 44. II 

As políticas públicas do município, voltadas aos catadores de RCC, observam o 
estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional de cooperativas, 

bem como à pesquisa voltada para sua integração nas ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos? De que maneira? 

Transporte de RCC 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 44. III 
As políticas públicas do município, voltadas aos catadores de RCC, observam a 

melhoria das condições de trabalho dos catadores? De que maneira? 
Transporte de RCC 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 50. § 1 
Os planos municipais de gestão integrada de RCC são atualizados ou revistos, 

prioritariamente, de forma concomitante com a elaboração dos planos plurianuais 
municipais? Como isso é evidenciado? 

PIGRCC 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 50. § 2. 
I 

O PIGRCC identifica e indica medidas saneadoras para os passivos ambientais 
originados das áreas contaminadas pelos RCC? Quais? 

Correção 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 50. § 2. 
II 

O PIGRCC identifica e indica medidas saneadoras para os passivos ambientais 
originados das áreas contaminadas por empreendimentos sujeitos à elaboração de 

planos de gerenciamento de RCC? Quais? 
Correção 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51 
O município tem população total inferior a vinte mil habitantes, apurada com base no 
censo mais recente do IBGE, que justifique a elaboração de PIGRCC simplificado? 

PIGRCC simplificado 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
I 

O município possui diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo 
território, com a indicação da origem, do volume e da massa, a caracterização dos 

resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas? Isto está contido no 
PIGRCC simplificado (quando este for aplicável)? 

PIGRCC simplificado 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
II 

O município possui identificação das áreas favoráveis para disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do 
art. 182 da Constituição e o zoneamento ambiental, quando houver? Isto está contido 

no PIGRCC simplificado (quando este for aplicável)? 

PIGRCC simplificado 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
III 

O município possui identificação da possibilidade de implantação de soluções 
consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando a economia de 
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos 
ambientais? Isto está contido no PIGRCC simplificado (quando este for aplicável)? 

PIGRCC simplificado 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
IV 

O município possui identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos ao plano 
de gerenciamento ou ao sistema de logística reversa, conforme os arts. 20 e 33 da Lei 

nº 12.305, de 2010, observadas as disposições deste Decreto e as normas editadas pelos 
órgãos do SISNAMA e do SNVS? Isto está contido no PIGRCC simplificado (quando 

este for aplicável)? 

PIGRCC simplificado 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
VI 

O município possui regras para transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos 
sólidos de que trata o art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas editadas 
pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, bem como as demais disposições previstas na 
legislação federal e estadual? Isto está contido no PIGRCC simplificado (quando este 

for aplicável)? 

PIGRCC simplificado 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
VII 

O município possui definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 
operacionalização pelo Poder Público, incluídas as etapas do plano de gerenciamento 

de resíduos sólidos? Isto está contido no PIGRCC simplificado (quando este for 
aplicável)? 

PIGRCC simplificado 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
VIII 

O município possui programas e ações de educação ambiental que promovam a não 
geração, a redução, a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de RCC? Isto está 

contido no PIGRCC simplificado (quando este for aplicável)? 
Gestão integrada de RCC 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
IX 

O município possui programas e ações voltadas à participação de cooperativas e 
associações de catadores de RCC formadas por pessoas físicas de baixa renda, quando 

houver? Isto está contido no PIGRCC simplificado (quando este for aplicável)? 
PIGRCC simplificado 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
XI 

O município possui metas de reciclagem de RCC? Isto está contido no PIGRCC 
simplificado (quando este for aplicável)? 

PIGRCC simplificado 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
XIII 

O município possui identificação de áreas de disposição inadequada de RCC e áreas 
contaminadas e respectivas medidas saneadoras? Isto está contido no PIGRCC 

simplificado (quando este for aplicável)? 
Disposição final de RCC 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
XIII 

Está definido no PIGRCC simplificado (quando este for aplicável) a periodicidade de 
sua revisão? 

PIGRCC simplificado 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 2. 
I 

O município caracteriza-se como área de especial interesse turístico, de modo a tornar 
inapropriada a adoção de PIGRCC simplificado? Neste caso, isto é obedecido? 

PIGRCC simplificado 
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Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 2. 
II 

O município está inserido em área de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, de modo a tornar 

inapropriada a adoção de PIGRCC simplificado? 
PIGRCC simplificado 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 2. 
III 

O território do município abrange, total ou parcialmente, unidades de conservação, de 
modo a tornar inapropriada a adoção de PIGRCC simplificado? 

PIGRCC simplificado 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 52 
O município faz parte de solução consorciada intermunicipal para a gestão dos RCC, 

que atenda ao conteúdo mínimo previsto no Art. 19, da Lei 12.305, de 2010 e, assim, o 
dispense da elaboração de PIGRCC? 

PIGRCC 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 55 

É assegurada aos empreendimentos sujeitos à elaboração de projetos de gerenciamento 
de RCC localizados em um mesmo condomínio, município, microrregião, região 
metropolitana ou aglomeração urbana, que possuam mecanismos formalizados de 

governança coletiva ou de cooperação em atividades de interesse comum, a 
possibilidade de apresentação do referido plano de forma coletiva e integrada? De que 

maneira isto está evidenciado? 

PGRCC 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 55. 
Parágrafo 

único 

O município exige, para os projetos de gerenciamento de RCC coletivos e integrados a 
indicação individualizada das atividades e dos resíduos sólidos gerados, bem como as 

ações e responsabilidades atribuídas a cada um dos geradores? Como isso é 
evidenciado? 

PGRCC 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 56 

Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de RCC disponibilizam ao órgão 
municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA e às demais autoridades 
competentes, com periodicidade anual, informações completas e atualizadas sobre a 
implementação e a operacionalização do projeto sob sua responsabilidade, consoante 
as regras estabelecidas pelo órgão coordenador do Sistema Nacional de Informações 

Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, por meio eletrônico? 

Informações de gestão de 
RCC/ PGRCC    

Decreto 
7404/2010 

Art. 58 

Os planos de gerenciamento de RCC que prevêem a participação de cooperativas ou 
associações de catadores de RCC consideram para isso, os requisitos de capacidade 

técnica e operacional por parte das mesmas, viabilidade econômica e não existência de 
conflito com a segurança operacional do empreendimento? Como? 

PGRCC 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 59 
Quando do atendimento ao previsto no art. 58, o projeto de gerenciamento de resíduos 
sólidos especifica as atividades atribuídas às cooperativas e associações, considerando 

o conteúdo mínimo previsto no art. 21 da Lei nº 12.305, de 2010? Como? 
PGRCC 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 65 

O município exige das pessoas jurídicas que operem com RCC perigosos, em qualquer 
fase do seu gerenciamento, a elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 

perigosos e sua submissão ao órgão competente do SISNAMA e, quando couber, do 
SNVS e do SUASA? 

PGRCC Perigosos 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Decreto 
7404/2010 

Art. 65. 
Parágrafo 

único 

É assegurada às pessoas jurídicas que operam com RCC perigosos, a possibilidade de 
incluir o plano de gerenciamento de RCC perigosos no projeto de gerenciamento de 

RCC? De que maneira? 
PGRCC Perigosos 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 66 

É exigida pelo município, a comprovação de capacidade técnica e econômica, além de 
condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento de RCC perigosos, 
como critério para autorização ou licenciamento de instalação e funcionamento de 

empreendimento ou atividade que gere ou opere com esses resíduos? De que maneira? 

PGRCC Perigosos 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 68 
O município exige das pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em 
qualquer fase de seu gerenciamento, que se cadastrem no Cadastro Nacional de 

Operadores de Resíduos Perigosos? De que maneira? 
PGRCC Perigosos 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 68. 
Parágrafo 

único 

O município exige das pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em 
qualquer fase de seu gerenciamento, que, ao se cadastrarem no Cadastro Nacional de 
Operadores de Resíduos Perigosos, indiquem responsável técnico pelo gerenciamento 

desses resíduos, devidamente habilitado, e que o mesmo mantenha seus dados 
atualizados no cadastro? De que maneira? 

PGRCC Perigosos 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 74. § 2 
O Município disponibiliza anualmente ao SINIR, as informações necessárias sobre os 

RCC sob sua esfera de competência? Como isto é evidenciado? 
PIGRCC 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 74. § 3 
O planos de gestão de RCC do município é disponibilizado pelos respectivos 

responsáveis no SINIR? Como isto é evidenciado? 
PIGRCC 

   

Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 1 

A educação ambiental na gestão dos RCC obedece às diretrizes gerais fixadas na Lei 
no 9.795, de 1999, e no Decreto no 4.281, de 25 de junho de 2002, bem como às regras 
específicas estabelecidas na Lei no 12.305, de 2010, e neste Decreto? Como isto está 

evidenciado? 

Educação ambiental 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
I 

O município incentiva atividades de caráter educativo e pedagógico, em colaboração 
com entidades do setor empresarial e da sociedade civil organizada? De que maneira? 

Educação ambiental 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
II 

O município promove a articulação da educação ambiental na gestão dos RCC com a 
Política Nacional de Educação Ambiental? De que maneira? 

Educação ambiental 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
III 

O município realiza ações educativas voltadas aos fabricantes, importadores, 
comerciantes e distribuidores, com enfoque diferenciado para os agentes envolvidos 

direta e indiretamente com os sistemas de coleta de RCC? De que maneira? 

Educação ambiental/ 
Transporte de RCC    

Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
IV 

O município desenvolve ações educativas voltadas à conscientização dos 
empreendedores/construtores com relação ao consumo sustentável e às suas 

responsabilidades no âmbito da responsabilidade compartilhada de que trata a Lei nº 
12.305, de 2010? De que maneira? 

Educação ambiental/ 
Ciclo de vida dos 

produtos 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
V 

O município apoia as pesquisas realizadas por órgãos oficiais, pelas universidades, por 
organizações não governamentais e por setores empresariais, bem como a elaboração 

de estudos, a coleta de dados e de informações sobre o comportamento do 
empreendedor/construtor brasileiro? De que maneira? 

Incentivo à pesquisa e 
desenvolvimento    

Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
VI 

O município elabora e implementa planos de produção e consumo sustentável na 
construção civil? Quais? 

Construção sustentável 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
VII 

O município promove a capacitação dos gestores públicos para que atuem como 
multiplicadores nos diversos aspectos da gestão integrada dos RCC? De que maneira? 

Capacitação 
   

Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
VIII 

O município divulga os conceitos relacionados com a coleta seletiva, com a logística 
reversa, com o consumo consciente e com a minimização da geração de RCC? Como? 

Prevenção 
   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 3 
Os RCC do município são classificados de acordo com a classificação proposta pela 

Resolução CONAMA 307/2002? Como isso é evidenciado? 
Gestão de RCC no 

município    

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 4 
O município adota ações para garantir a priorização por parte dos geradores, da não 
geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos e por 

último a disposição ambientalmente adequada dos RCC? Quais? 

Gestão de RCC no 
município    

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 4o. § 1o 
O município adota ações para garantir que os RCC não serão dispostos em aterros de 

resíduos domiciliares, em áreas de “ bota fora”, em encostas, corpos d`água, lotes 
vagos e em áreas protegidas por Lei? Quais? 

Disposição final de RCC 
   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 4o. § 2o 
O município adota ações para que os RCC sejam destinados de acordo com o disposto 

no art. 10 da Resolução CONAMA 307/2002? Quais? 
Destinação final de RCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 5. I 
O município possui PIGRCC que incorpore Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil? 
PIGRCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 5. II 
O município possui PIGRCC que incorpore Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil? 
PIGRCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. I 

O município possui as diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e para os Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos grandes 
geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os geradores? Isto 

consta no PIGRCC? 

PIGRCC 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. II 

O município possui cadastro 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? Isto consta no PIGRCC? 

Destinação final de RCC 
   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. III 
O município estabele processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e de 

disposição final de resíduos? Isto consta no PIGRCC? 
Destinação final de RCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. IV 
O município proibe a disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas? 

Isto consta no PIGRCC? 
Disposição final de RCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. V 
O município incentiva a reinserção dos RCC reutilizáveis ou reciclados no ciclo 

produtivo? Como? Isto consta no PIGRCC? 
Reutilização/ reciclagem 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. VI 
O município define critérios para o cadastramento de transportadores? Quais? Isto 

consta no PIGRCC? 
Transporte de RCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. VII 
O município define ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes 

envolvidos? Quais? Isto consta no PIGRCC? 
Gestão de RCC no 

município    

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. VIII 
O município define ações educativas visando reduzir a geração de RCC e possibilitar a 

sua 
segregação? Quais? Isto consta no PIGRCC? 

Prevenção 
   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 7 

O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil foi 
elaborado, implementado e coordenado pelo município e estabelece diretrizes técnicas 
e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, em 

conformidade com os critérios técnicos do sistema de limpeza urbana local? Como isso 
é evidenciado? 

PIGRCC 
   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 8 

Os Projetos de Gerenciamento de RCC do municípios são elaborados e implementados 
pelos grandes geradores e tem como objetivo estabelecer os procedimentos necessários 

para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos? Como isso é 
evidenciado? 

PGRCC 
   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 8. § 1o 

O Projeto de Gerenciamento de RCC de empreendimentos e atividades não 
enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental é apresentado 

juntamente com o projeto do empreendimento para análise pelo órgão competente do 
poder público municipal, em conformidade com o Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil? Como isso é evidenciado? 

PGRCC 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 8. § 2o 
O Projeto de Gerenciamento de RCC de atividades e empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento ambiental, é analisado dentro do processo de licenciamento, junto ao 

órgão ambiental competente? Como isso é evidenciado? 
PGRCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 9º 
Os projetos de gestão de RCC contemplam as fases de caracterização, triagem, 

acondicionamento, transporte e destinação? 
PGRCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 10. I 
Os RCC classe A são reutilizados, reciclados na forma de agregados ou encaminhados 

a aterros de RCC? Como o município garante isso? 
Destinação final de RCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 10. II 
Os RCC classe B são reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem? Como o município garante isso? 

Reutilização/ reciclagem 
   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 10. III 
Os RCC classe C são armazenados, transportados e destinados em conformidade com 

as normas técnicas específicas? Como o município garante isso? 
Destinação final de RCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 10. IV 
Os RCC classe D são armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas? Como o município garante isso? 
Destinação final de RCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 11 
O município possui PIGRCC que incorpore Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil? 
PIGRCC 

   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 12 

Os geradores, não enquadrados no art. 7o, incluem os Projetos de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil nos projetos de obras a serem submetidos à aprovação 

ou ao licenciamento dos órgãos competentes, conforme § 1o e 2o do art. 8o? Como isto 
está evidenciado? 

PGRCC 
   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 13 
O município proíbe a disposição de RCC em aterros de resíduos domiciliares e em 

áreas de “ bota-fora”? De que maneira? 
Disposição final de RCC 

   

Quadro A. 1: Lista de verificação do nível de atendimento à legislação sobre RCC 
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ANEXO AC - Matriz de identificação dos métodos de quantificação aplicáveis ao 
município 

 
                                  Métodos 

Informações                                       
e Dados         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Características 
do Município 

Área construída      x     
Área do projeto         x  

Áreas licenciadas x          
Área superficial média da 

edificação demolida 
    

  x x  
 

Composição dos RCC x x    x   x  
Custo médio por unidade de 

área 
    

 x    
 

Destino  x         
Etapa da obra x x x x       

Fatores de conversão     x      
Frequência     x      
Horizonte x          

Localização das disposições   x x       
Massa unitária x x x x  x x x   

Métodos construtivos x     x     
No de edificações liberadas     x  x x   

No de pavimentos     x  x x   
No médio de pavimentos por 

edificação     
  x x  

 

Origem dos RCC x x x x x x   x  
Percentual de cada método 
construtivo em uma obra     

 x    
 

Período de geração  x   x      
Registro de Coletores  x         
Taxa de consumo de 

materiais 
    

x     
 

Taxa de geração por 
unidade de área x    

x    x 
 

Tipo de gerador x  x        
Valor total de atividade 

construtiva 
    x      

Valores financeiros dos 
projetos 

    
x     

 

Volume de resíduos por 100 
m2 de edificação     

x  x   
 

Quadro A. 2: Matriz de identificação dos métodos de quantificação aplicáveis ao município 

 
Legenda: 
 
1 - Parâmetro Das Áreas Licenciadas; 2 - Movimento de Cargas Por Coletores; 3 - Monitoramento das 
Disposições; 4 - Medição e Comparação Com Formas Geométricas; 5 – Wang et al.(2004); 6 – Conchran et 
al. (2007); 7 – Kourmpanis et al. (2008); 8 - NTUA (2002); 9 - Kofoworola E Geewala (2008). 
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ANEXO AD - Matriz de identificação dos métodos de caracterização aplicáveis ao 
município 

 

                                   Métodos 
Informações                                        
e Dados         

1 2 3 4 
Características 
do Município 

Composição dos RCD   x x  
Etapa da obra x x x x  

Localização das disposições x x  x  
Localização dos Coletores   x   

Massa unitária x x x x  
Origem dos RCD x x x x  

Tipo de obra   x x  
Tipo de gerador x x x   

Quadro A. 3: Matriz de identificação dos métodos de caracterização aplicáveis ao município 

 

Legenda: 
 
1 – Batistelle (2006); 2 - Marques Neto (2005) e Almeida e Picanço (2007); 3 - Bernardes 
et al. (2008); 4 - Morais et al. (2006). 
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ANEXO AE - Quadro para elaboração de plano de ações por meio do 5W1H 
 

What? Why? Where? When? Who? How? 
O QUE? POR QUÊ? ONDE? QUANDO? QUEM? COMO? 
Objetivo e/ou 
Finalidade do 
instrumento de 
gestão 

Entender a 
necessidade, causa, 
dificuldade, os 
fatores que impedem 
ou condicionam a 
aplicação ou os 
requisitos 
necessários à 
implementação do 
instrumento 

Território, Espaço 
físico ou unidade 
geográfica de 
aplicação/ 
abrangência do 
instrumento 

Temporalidade/ 
Período e /ou Prazo 
para cumprir o 
objetivo 

Responsável, 
compreendido por 
instituição. 
(ator) e atribuição/ 
competência (ação) 

Método, forma, 
Procedimento, 
Diretriz 

Quadro A. 4: Quadro para elaboração de plano de ações por meio do 5W1H 
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APÊNDICE B - Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil  
(Manual do Sistema de Gestão de RCC) 

 

1 OBJETIVOS 

O objetivo do presente documento é apresentar o Plano Integrado de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil (PIGRCC), facilitando seu entendimento e implementação por 
parte do todos os stakeholders.  

2 TERMOS E DEFINIÇÕES 

Abordagem de Processos: aplicação de um sistema de processos em uma organização, 
juntamente com a identificação, interação e gestão dos mesmos para produzir o resultado 
desejado. 

PIGRCC - Plano Integrado de Gerenciamento de RCC: definido pela legislação como 
instrumento para a gestão de RCC (equivalente ao Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos da PNRS), consiste num conjunto de elementos inter-relacionados para 
estabelecer políticas e objetivos relacionados ao Processo de Gestão de RCC, bem como os 
meios para atingir esses objetivos (equivalente a um sistema de gestão organizacional). 

PMGRCC - Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil: 
programa que inclui as diretrizes técnicas e procedimentos voltados aos pequenos geradores; 

PGRCC - Projetos de Gerenciamento de RCC: são documentos elaborados pelos grandes 
geradores, com o objetivo de estabelecer os procedimentos necessários para o manejo e 
destinação ambientalmente adequados dos resíduos. 

Processo de Gestão de RCC: um conjunto de atividades que transformam insumos (RCC 
gerados em obras do município) em produtos ou serviços (redução da quantidade gerada de 
RCC no município e destinação adequada quando da geração). 

RCC: Resíduos da Construção Civil, conforme definido pela Resolução CONAMA 307/2002 
e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Stakeholders do Processo de Gestão de RCC: são todas as pessoas ou organizações que, de 
algum modo, influenciam ou são influenciados pelo processo. São eles: 

• Aterros de RCC: são áreas licenciadas que devem servir para armazenar resíduos 
para uma reciclagem futura ou para regularização planialtimétrica e uso futuro da área; 

• ATT - Áreas de Transbordo e Triagem: áreas próprias para recebimento, triagem e 
armazenamento temporário de RCC, antes de sua destinação final. 

• Fiscalizadores: são agentes dos Setores de Gestão de RCC e de Gestão de Obras do 
município, ou ainda de órgãos ambientais hierarquicamente superiores a estes, 
responsáveis por garantir a execução do PIGRCC por parte de todos os agentes. Além 
disso, é considerada nesse grupo, a população, que também tem seu papel fiscalizador; 

• Geradores: são considerados geradores os empreendedores e construtores e, de forma 
indireta, os projetistas, pois são estes os responsáveis por orientar os empreendedores 
nas decisões que irão influenciar a geração de RCC; 
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• Gestor Ambiental: profissional que, contratado pelo empreender ou construtor, 
assume a responsabilidade técnica pela elaboração, implementação e/ou 
operacionalização do PGRCC do empreendimento; 

• População do Município: é considerada cliente final do Processo de Gestão de RCC, 
cujo atendimento à necessidade de um ambiente limpo, organizado, saudável e 
propício à boa qualidade de vida, é o objetivo do sistema. Além disso, pode também 
assumir a posição de fiscalizador, quando colabora com os órgãos responsáveis pela 
gestão de RCC por meio de denúncias de infratores; 

• Setor de Gestão de Obras: setor da administração municipal (prefeitura), responsável 
pela liberação de obras para construção, bem como pelo controle dos geradores; 

• Setor de Gestão de RCC: setor da administração municipal (prefeitura) responsável 
pelo Processo de Gestão de RCC do município (equivalente à organização da qual 
trata um sistema de gestão organizacional); 

• Transportadores: são os agentes públicos ou privados que fornecem serviços de 
coleta e transporte de RCC (equivalente aos fornecedores de um sistema de gestão 
organizacional); 

• Ponto de Entrega Voluntária (PEV): são áreas públicas ou privadas de recebimento 
e armazenamento temporário de RCC (equivalente aos fornecedores de um sistema de 
gestão organizacional); 

• Usinas de Reciclagem de RCC: são áreas públicas ou privadas que fornecem os 
serviços de beneficiamento dos RCC recicláveis (equivalente aos fornecedores de um 
sistema de gestão organizacional); 

Requisitos legais: são todos os requisitos estabelecidos pela legislação federal, estadual e 
municipal relacionada aos RCC (equivalente aos requisitos do cliente em um sistema de 
gestão organizacional, pois no Processo de Gestão de RCC o cliente é a população do 
município e a legislação é criada para atender as necessidades da população). Vale ressaltar 
que, o PIGRCC, após concluído, determinará as possíveis alterações na legislação municipal 
sobre RCC, bem como fará parte da mesma. 

Requisitos específicos: são todos os requisitos específicos ou características do município 
que possam interferir no Processo de Gestão de RCC e são identificados por meio do 
Diagnóstico de Gestão de RCC. 

3 APRESENTAÇÃO 

3.1 Missão 

O Setor de Gestão de RCC do Município tem como missão gerir de forma ambientalmente 
adequada, todos os resíduos de construção civil gerados no município, a fim de garantir à 
população, a qualidade de vida que lhe é garantida como direito pela legislação ambiental. 

 

3.2 Política do Setor de Gestão de RCC 

O Setor de Gestão de RCC tem como política: 

“Gerir os resíduos de construção civil gerados no município, de modo a atender aos 
requisitos legais e aqueles relativos às características do município, por meio do 
estabelecimento, controle e melhoria contínua de processos estruturados, que 
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priorizem a prevenção da poluição, o envolvimento de todas as partes que possam ter 
influência ou interesse e a tomada de decisões com base em dados e informações do 
processo.” 

 

3.3 Objetivos, Metas e Programas 

A fim de possibilitar uma maior eficiência na busca da melhoria contínua do PIGRCC do 
Município, são definidos objetivos, metas e programas. 

Um objetivo é um propósito geral, decorrente da política, que o Setor de Gestão de RCC 
se propõe a atender.  

Uma meta é um requisito de desempenho detalhado, aplicável ao Setor de Gestão de RCC 
ou a parte dele, resultante dos objetivos e que necessita ser estabelecido e atendido para 
que os objetivos também sejam atendidos. Além disso, um requisito de desempenho deve 
permitir a apresentação de resultados mensuráveis, ou seja, por meio de índices e 
indicadores (meios de medição) que permitam ações concretas e objetivas para a melhoria 
do PIGRCC e considerando sempre os requisitos legais e outros definidos pelo Setor de 
Gestão de RCC. 

Os programas podem ser definidos como uma representação sistemática dos objetivos e 
metas definidos, e os respectivos meios, prazos e responsabilidades para que eles sejam 
atendidos. 

Os objetivos, metas e programas deste PIGRCC são apresentados no “Anexo BA – 
Objetivos, Metas e Programas do PIGRCC” e devem ser revisados periodicamente. 

4 INTRODUÇÃO AO PIGRCC 

O PIGRCC é um instrumento para a gestão dos RCC no município, que deve ser estabelecido 
e mantido pelo mesmo, em atendimento à Resolução Conama 307/2002, que exige que a 
existência de: 

• Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC), 
que inclui as diretrizes técnicas e procedimentos voltados aos pequenos geradores; 

• Projetos de Gerenciamento de RCC (PGRCC), que são documentos elaborados pelos 
grandes geradores, com o objetivo de estabelecer os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. 

No entanto, a fim de permitir maior eficácia e eficiência na gestão dos RCC, além de 
considerar os aspectos políticos, econômicos, ambientais, sociais, culturais e de controle 
social, sob a premissa do desenvolvimento sustentável, bem como a integração de suas ações 
às do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, o PIGRCC inclui programas 
que visam à prevenção da geração e a integração com atividades de outros setores que possam 
influenciar a gestão dos RCC. 

Além disso, a obrigatoriedade da implementação do PIGRCC por parte de todos os agentes do 
Processo de Gestão de RCC, bem como das penalidades para o seu não cumprimento são 
estabelecidas por meio de legislação municipal, de modo a garantir que todos os stakeholders 
contribuam com sua parte. 

O PIGRCC foi estruturado de acordo com os requisitos de um Sistema de Gestão da 
Qualidade NBR ISO 9001:2008. Desse modo, apresenta uma hierarquia na documentação, 
por meio da qual o presente documento equivale a um manual da qualidade e apresenta ou 
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referencia os procedimentos que contém toda a sistemática para a realização do Processo de 
Gestão de RCC, adotando, também, os princípios da referida norma, que se constituem em: 

i. Foco no cliente: o PIGRCC deve ter como principal foco, o atendimento das 
necessidades da população do município em relação à gestão de RCC, ou seja, 
atendimento à legislação e às necessidades específicas do município em relação a 
esse tema. 

ii.  Liderança: Os líderes do setor de gestão de RCC devem criar e manter um ambiente 
de envolvimento de todos os stakeholders do Processo de Gestão de RCC. 

iii.  Envolvimento das pessoas: o sucesso do PIGRCC depende essencialmente do 
envolvimento de todos os stakeholders. 

iv. Abordagem de processo: é aplicada a fim de proporcionar o desenvolvimento, 
implementação e melhoria do PIGRCC, uma vez que os resultados almejados são 
mais facilmente atingíveis quando recursos e atividades relacionados a eles são 
gerenciados por processos. 

v. Abordagem de sistema para a gestão: a identificação, entendimento e gestão do 
sistema de processos de forma inter-relacionada, considerando desde a primeira 
atividade que influencia na geração de RCC, otimizam a eficácia e a eficiência do 
Processo de Gestão de RCC. 

vi. Melhoria contínua: a melhoria contínua deve ser um objetivo constante e, no 
PIGRCC está relacionada não somente à gestão adequada dos RCC gerados, mas 
principalmente à busca da não geração desses resíduos por meio da redução contínua 
da geração. 

vii.  Abordagem factual para a tomada de decisões: decisões eficientes são baseadas em 
fatos e estes, são identificados por meio de análises de dados e informações. 
Portanto, um dos pilares do PIGRCC é o registro de dados e informações em todas as 
atividades do Processo de Gestão de RCC. 

viii.  Relacionamento com fornecedores visando o benefício mútuo: o Processo de Gestão 
de RCC depende essencialmente do bom desempenho dos seus fornecedores. 
Portanto, o PIGRCC busca promover uma relação de benefício mútuo para todos 
esses agentes. 

5 ABRANGÊNCIA 

Fazem parte do escopo do PIGRCC todas as etapas do Processo de Gestão de RCC e seus 
respectivos stakeholders.  

6 REFERÊNCIAS  

ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos; 

Lei 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente 

Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

Resolução Conama 307/2002; 

Resolução Conama 348/2004; 

Resolução Conama 431/2011; 
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Legislação Estadual relativa aos RCC (a ser listada para o município em questão quando da 
implementação); 

Legislação Municipal relativa aos RCC (a ser listada para o município em questão quando da 
implementação). 

7 PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RCC 

7.1 Processo de Gestão de Resíduos de Construção Civil 

O Processo de Gestão de RCC é composto por todas as atividades que geram RCC ou 
influenciam a sua geração, bem como pelas atividades realizadas para reduzir a geração 
ou conduzir os RCC gerados à destinação final. 

Essas atividades são agrupadas em cinco subprocessos ou etapas, de acordo com os seus 
objetivos e influências dentro do processo. Assim, para representar o relacionamento entre 
elas, foram elaborados o fluxograma constante no “Anexo BB – Fluxograma do Processo 
de Gestão de RCC” e o quadro constante no “Anexo BC – Processo de Gestão de RCC”, 
onde são apresentados os subprocessos - que são definidos como grupos de atividades e 
no presente trabalho são chamados de etapas -, a sequência e interação entre os mesmos, 
bem como as referências aos procedimentos que definem os critérios, métodos, recursos e 
informações necessários à sua realização. 

 

7.2 Documentação e Controle de Documentos 

A documentação do Plano Integrado de Gerenciamento de RCC inclui: 

• Manual do PIGRCC, aqui chamado apenas de PIGRCC, que contém declarações 
da política e dos objetivos do Setor de Gestão de RCC, o seu escopo, os 
procedimentos para a realização dos processos ou referências a eles, e anexos que 
constituem documentos contendo informações específicas relativas ao sistema e 
que podem ser alterados isoladamente; 

• Procedimentos documentados para a realização das atividades do PIGRCC, 
definidos a partir dos requisitos legais e outros requisitos definidos pelo Setor de 
Gestão de RCC; 

• Registros de atividades do PIGRCC, que incluem Cadastros de Construtores, 
Transportadores, Usinas de Reciclagem, Aterros de RCC, Pontos de Entrega 
Voluntária e obras do município, bem como outros documentos que assegurem e 
evidenciem o planejamento, a operacionalização e o controle eficazes dos 
processos, de acordo com os procedimentos definidos; 

• Modelos de documentos do PIGRCC; 

• Materiais educativos e instrucionais sobre Gestão de RCC. 

O controle, a emissão e a consulta desses documentos e, consequentemente das atividades, 
dados e informações correspondentes aos mesmos, serão realizados de acordo com 
procedimento “P-01 - Sistema de Gestão de RCC on line”. 

A lista de todos os documentos do PIGRCC é apresentada no “Anexo BD – Lista Mestra 
de Documentos do PIGRCC”, que consiste numa cópia da lista mestra constante no 
Sistema de Gestão de RCC on line. 
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8 RESPONSABILIDADES 

As responsabilidades dentro do Processo de Gestão de RCC variam para cada stakeholder. No 
entanto, para que este processo funcione adequadamente, é fundamental que cada um cumpra 
com a sua parte. 

Assim, para permitir uma melhor visão sobre essas responsabilidades, cada stakeholder foi 
classificado de acordo com sua função ou forma de atuação no PIGRCC, conforme segue: 

• Organização/Prestador de Serviços: é o Setor de Gestão de RCC do Município, que 
administra e determina as diretrizes da gestão de RCC do município, inclusive nos 
serviços fornecidos por outras organizações. Suas responsabilidades incluem: 

o Garantir o desenvolvimento, implementação e melhoria contínua do PIGRCC; 

o Identificar requisitos de gestão de RCC legais e do município, bem como 
atualizar o PIGRCC quanto a esses requisitos; 

o Definir legislação municipal referente à gestão de RCC, que garanta a 
implementação do PIGRCC e seus requisitos; 

o Comunicar a todos stakeholders sobre a importância do atendimento aos 
requisitos do PIGRCC; 

o Estabelecer uma política do PIGRCC que seja apropriada à sua missão, inclua 
um comprometimento com o atendimento aos requisitos e à melhoria contínua 
do plano, proveja uma estrutura para estabelecimento e análise dos seus 
objetivos, seja comunicada e entendida por todos os agentes e seja analisada 
criticamente para a continuidade de sua adequação; 

o Estabelecer objetivos do PIGRCC nas funções e níveis pertinentes do 
processo, e que sejam mensuráveis e consistentes com a sua política; 

o Assegurar que as responsabilidades e autoridades sejam definidas e 
comunicadas a todos os stakeholders, bem como controlar o cumprimento 
dessas responsabilidades, de acordo com os procedimentos do PIGRCC; 

o Definir um representante do PIGRCC que tenha conhecimento técnico sobre 
gestão de RCC e que tenha autoridade para assegurar o cumprimento dos 
requisitos do plano; 

o Assegurar que sejam estabelecidos os meios de comunicação apropriados e que 
seja realizada a comunicação relativa à eficácia do sistema; 

o Realizar análise crítica planejada e periódica do PIGRCC; 

o Prover os recursos necessários para a implementação e manutenção do 
Processo de Gestão de RCC; 

o Estabelecer e manter parceria com o Setor de Gestão de Obras do município e 
demais setores necessários, bem como com os Conselhos de Classe e similares, 
a fim de garantir maior eficácia do PIGRCC. 

• Geradores: são os empreendedores e os construtores (ou executantes da obra), que 
juntos são responsáveis diretos pela quantidade e características dos RCC gerados nas 
suas obras, além dos projetistas que, embora indiretamente, também influenciam nas 
características das obras e, consequentemente, na geração de RCC. 

• Clientes: são constituídos pela população do município, ou seja, os 
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receptores/beneficiários do serviço de gestão de RCC. Todos os outros stakeholders, 
enquanto cidadãos do município também podem ser considerados clientes. 

• Parceiros: são considerados parceiros o Setor de Gestão de Obras do Município, os 
Conselhos de Classe, os quais são responsáveis pela execução de programas de 
conscientização e educação para gestão ambientalmente adequada de RCC, no que for 
cabível dentro de sua atuação; e principalmente por registrar dados nas atividades que 
são consideradas parte do Processo de Gestão de RCC, mas que estão fora dos limites 
de atuação do Setor de Gestão de RCC. 

• Fornecedores: inclui as Empresas de Coleta e Transporte de RCC, as Usinas de 
Reciclagem de RCC, os Aterros de RCC, as ATTs e os PEVs. Os fornecedores podem 
ser órgãos internos do Setor de Gestão de RCC ou outros setores da administração 
pública, ou podem ser empresas privadas. No entanto, em quaisquer dos casos, devem 
seguir as diretrizes do Setor de Gestão de RCC, no que diz respeito às atividades 
relacionadas à gestão desses resíduos. 

• Fiscalizadores: inclui o Setor de Gestão de RCC do Município, o Setor de Gestão de 
Obras do Município, os Conselhos de Classe, o Órgão Ambiental do Estado e a 
população, os quais devem fiscalizar de acordo com sua esfera de atuação, a fim de 
garantir que cada etapa do Processo de Gestão de RCC seja realizada adequadamente e 
assim, permitir a eficácia do processo, ou seja, a destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos gerados, que devem ser o mínimo possível. 

A adequação da realização das atividades dos stakeholders com os procedimentos do Sistema 
de Gestão de RCC é essencial para garantir a integração das mesmas, uma vez que 
influenciam umas nas outras e, consequentemente, na eficiência do processo como um todo. 

A figura apresentada no “Anexo BE – Atuação dos Stakeholders do Processo de Gestão de 
RCC” apresenta os pontos de atuação de todos os stakeholders, os principais fatores de 
influência em cada etapa e os aspectos que são influenciados por esses fatores. 

9 GESTÃO DE RECURSOS 

Para garantir a gestão adequada dos recursos necessários à implementação do PIGRCC, o 
Setor de Gestão de RCC deverá: 

• Fornecer e gerenciar a infra-estrutura e os recursos humanos necessários ao 
funcionamento do PIGRCC; 

• Definir as competências das pessoas responsáveis pelas atividades do Processo de 
Gestão de RCC com base em educação, treinamento, habilidade e experiência 
apropriados; 

• Determinar as necessidades de treinamentos para que cada stakeholder execute 
adequadamente suas atividades; 

• Estabelecer parcerias com o Setor de Gestão de Obras e os Conselhos de Classe para 
os treinamentos sejam executados e controlados adequadamente; 

• Avaliar a eficácia dos treinamentos por meio de análise dos registros de atividades do 
PIGRCC; 

• Fornecer condições ambientais necessárias para a execução das atividades nos locais 
de trabalho de responsabilidade do Setor de Gestão de RCC. 
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O detalhamento da realização dessas atividades e dos recursos essenciais para a 
implementação e manutenção do PIGRCC serão realizados de acordo com o Procedimento P-
02 - Gestão de Recursos do PIGRCC (a ser elaborado pelo município em questão). 

10 REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

10.1 Planejamento da Realização do Serviço 

O serviço oferecido pelo Setor de Gestão de RCC consiste na gestão de todos os resíduos 
de construção civil produzidos no município. E considerando a dinamicidade do processo 
de gestão de RCC, que necessita ser alterado sempre que haja alterações na legislação ou 
nas características do município, o planejamento das atividades que compõem o processo 
é de extrema importância na busca da melhoria contínua. 

Assim, para garantir que se considere todos os aspectos importantes do processo, o 
planejamento das atividades deve ser realizado de acordo com a sistemática descrita no 
procedimento P-03 – Planejamento do Processo de Gestão de RCC (a ser elaborado pelo 
município).  

 

10.2 Processos Relacionados ao Cliente 

O PIGRCC tem como finalidade garantir que o Processo de Gestão de RCC aconteça de 
modo a atender a todos os requisitos legais e específicos do município. 

Os requisitos legais são todos aqueles estabelecidos na legislação relativa aos RCC, 
conforme segue: 

• Política Nacional do Meio Ambiente; 

• Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

• Resolução Conama 307/2002; 

• Resolução Conama 348/2004; 

• Resolução Conama 431/2011. 

• Legislação Estadual relativa aos RCC; 

• Legislação Municipal relativa aos RCC. 

Os requisitos específicos são todos aqueles estabelecidos na legislação municipal, 
relativos a outras questões, mas que possam interferir no Processo de Gestão de RCC, 
bem como as características dos RCC gerados no município e as características do 
município que influenciem no Processo de Gestão de RCC. 

A correta identificação dos requisitos por meio do diagnóstico consiste na base para que o 
PIGRCC seja estabelecido de forma adequada. E do mesmo modo, a revisão periódica de 
todos os requisitos identificados é fator essencial para que o PIGRCC seja mantido 
atualizado.  

Assim, inicialmente, antes da elaboração do plano, deve ser aplicado o Método Para 
Realização de Diagnóstico de Gestão de RCC, constante no procedimento “P-04 – 
Identificação e Revisão dos Requisitos do PIGRCC”, para identificar os requisitos. 

Posteriormente, para garantir a atualização, é necessário que periodicamente sejam 
identificadas as alterações nos requisitos legais e nos requisitos específicos do município, 
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por meio da reaplicação do Método Para Realização de Diagnóstico de Gestão de RCC, só 
que desta vez, utilizando também como parâmetro os resultados já existentes no Sistema 
de Gestão de RCC on line. 

Então, caso sejam verificadas mudanças em quaisquer dos requisitos, devem ser avaliados 
os impactos dessas mudanças na realização plena do PIGRCC, na forma que ele se 
encontra e então realizadas as alterações conforme necessário.  

 

10.3 Aquisição 

Nas etapas do Processo de Gestão de RCC onde os serviços forem realizados por 
terceiros, os fornecedores, bem como os serviços fornecidos, devem estar de acordo com 
as exigências do Setor de Gestão de RCC. 

 

10.4 Identificação e Rastreabilidade 

As informações relativas a todas as etapas do Processo de Gestão de RCC serão 
controladas por meio do Sistema de Gestão de RCC on line, um software que permitirá a 
verificação do caminho percorrido pelos RCC de determinada obra até sua destinação 
final, bem como o acompanhamento das atividades de todos os agentes.  

O modo de operação do desse sistema será apresentado no procedimento “P-01 - Sistema 
de Gestão de RCC on line”  (que deverá ser concluído com as especificidades do 
município em questão). 

11 MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA 

Todas as etapas do Processo de Gestão de RCC são registradas a fim de: 

• Permitir a avaliação do atendimento aos requisitos; 

• Identificar as causas, no caso de não atendimento; 

• Avaliar o atendimento aos objetivos e metas do PIGRCC; 

• Melhorar continuamente a eficácia e a eficiência do PIGRCC. 

Essas atividades serão realizadas por meio de auditorias e reuniões de análises críticas, cuja 
realização será definida em procedimento a ser denominado “P-05 – Medição, Análise e 
Melhoria” (que será elaborado de modo específico para o município). 
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ANEXO BA - Objetivos, metas e programas do Setor de Gestão de RCC 
 

Os objetivos e respectivas formas de medição e programas do Setor de Gestão de RCC são apresentados no Quadro B.1. 

Nota: cada programa pode atender a um ou mais objetivos. As metas são estabelecidas periodicamente, ao longo da execução dos programas e 
relacionadas a atividades específicas dos mesmos. 

 

Critérios da Política Objetivos Medição Programas 

Gerir os resíduos de construção 
civil 

Gestão de 100% dos resíduos Quantidade de resíduos dispostos inadequadamente 

PR-01 - Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil 

PR-02 - Programa Construção Mais 
Limpa 

PR-03 - Programa Comunidade Alerta 

Atender os requisitos legais e 
aqueles relativos às 

características do município 

Atendimento de 100% dos 
requisitos 

Reclamações e denúncias da população e resultados de 
auditorias e avaliações de desempenho ambiental do 

município 

Melhoria contínua 
Melhoria contínua dos 

processos de gestão de RCC 
Índices de desempenho do município quanto à gestão de 

RCC 

Prevenção da poluição 
Reduzir a geração de RCC e 

aumentar a reutilização na obra 
Quantidade de RCC gerada nas obras e destinada 

Envolvimento de todas as partes 
Conseguir o envolvimento de 

100% dos stakeholders no 
processo 

Quantidade de obras e empresas não cadastradas, 
reclamações e denúncias da população e resultados de 
auditorias e avaliações de desempenho ambiental do 

município 

Decisões com base em dados e 
informações do processo 

Tomar todas as decisões 
possíveis, com base em dados 

Planos de ações estabelecidos em consequência dos 
resultados do processo 

Quadro B. 1: Objetivos, metas e programas do Setor de Gestão de RCC 
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ANEXO BB - Fluxograma do processo de gestão de RCC 

 

Figura B. 1: Fluxograma do processo de gestão de RCC 
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ANEXO BC - Processo de Gestão de RCC 

1. Planejamento 

Nesta etapa são definidas as características da obra e elaborados os projetos que irão guiar a execução. Todas as características e detalhes construtivos definidos nesse 
momento irão influenciar na quantidade e nas características dos RCC gerados na obra e, consequentemente, na gestão dos mesmos; 

Atividade1 Responsável2 Requisitos de gestão de RCC3 Operacionalização/Controle4 Responsável5 

Contratação 
do(s) projetistas 

da obra 

Empreendedor O empreendedor deve contratar projetistas 
habilitados e capacitados para a elaboração dos 

projetos a partir de tecnologias e métodos 
construtivos que gerem menos resíduos. 

Os projetistas devem participar do Programa 
Construção Mais Limpa (PR-02 deste plano). 

Conselhos de 
Classe 

Setor de Gestão 
de Obras. 

Sugestão das 
características 
para uma obra 

sustentável 

Projetistas Os projetistas devem considerar diferentes 
opções de tecnologias construtivas que 

permitam a redução na geração de RCC. 

 

Os projetistas são co-responsáveis pela geração de 
RCC e, assim, cabe a eles a orientação do 

empreendedor quanto às tecnologias construtivas mais 
limpas. 

Setor de Gestão 
de Obras 

Escolha das 
características da 

obra 

Empreendedor O empreendedor deve priorizar as tecnologias 
construtivas que permitam maior redução na 

geração de RCC. 

O empreendedor é o principal responsável pela geração 
de RCC e deverá pagar pelo RCC gerado que for 
disposto em Aterros de RCC, de acordo com a 

legislação. 

Setor de gestão 
de Obras 

Elaboração dos 
projetos 

Projetistas Devem ser utilizadas técnicas de engenharia 
simultânea e coordenação de projetos a fim de 

evitar incompatibilidades entre projetos no 
momento da execução, que levem a geração de 

RCC. 

Será condicionante da aprovação dos projetos, que os 
mesmos apresentem ao menos uma alternativa em 

substituição às tecnologias tradicionais, que 
proporcione redução na geração de RCC. 

Setor de gestão 
de Obras 

Aprovação de 
projetos e 

liberação de 
obras  

Empreendedor Para a aprovação de projetos e liberação de 
obras de qualquer porte no Setor de Gestão de 

Obras, são estabelecidos requisitos mínimos, de 
acordo com o Procedimento “P-06 – Aprovação 

de Projetos e Liberação de Obras”. 

A aprovação dos projetos e liberação para a construção 
é condicionada à apresentação dos requisitos mínimos. 

 

Setor de Gestão 
de Obras 

Setor de Gestão 
de RCC 
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Cadastro de 
construtores 

Construtor Toda pessoa física ou jurídica que realiza 
serviços de execução de obras civis deve ser 
cadastrada no Setor de Gestão de Obras, de 

acordo com o procedimento “P-07 – Cadastro de 
Construtores”. 

A liberação para a execução de obras é condicionada à 
definição prévia de um construtor cadastrado. 

 

Setor de Gestão 
de RCC 

Elaboração de 
PGRCC 

Construtor O Procedimento “P-08 – Projeto de 
Gerenciamento de RCC” apresenta as 

orientações para elaboração de PGRCC e as 
orientações para sua submissão ao Setor de 

Gestão de RCC. 

A liberação para a execução de obras é condicionada à 
elaboração e aprovação do PGRCC pelo Setor de 

Gestão de RCC. 

Setor de Gestão 
de RCC 

2. Execução 

Etapa na qual a obra é executada, de acordo com o que foi definido em projeto. Nesta etapa, os métodos e tecnologias construtivas utilizadas, bem como alterações em 
relação às definições de projeto, influenciarão diretamente no nível de perdas do processo construtivo, que determinará a quantidade e as características dos RCC 
gerados, e desse modo, na gestão dos mesmos. Além disso, é na etapa de Execução que são realizadas as primeiras atividades de gerenciamento dos resíduos como a 
segregação, o armazenamento e a reutilização, que, se bem realizadas, exigirão menos recursos nas etapas seguintes e causarão menor impacto ambiental. 

Atividade1 Responsável2 Requisitos de gestão de RCC3 Controle4 Responsável5 

Execução da 
obra 

Empreendedor 

Construtor 

A execução da obra só pode ser iniciada após 
aprovação dos projetos. 

O executante deve: 

• Planejar a execução da obra, visando à 
redução das perdas no processo 
construtivo; 

• Priorizar a utilização de métodos 
construtivos que permitam reduzir 
perdas; 

• Utilizar mão de obra qualificada. 

O empreendedor é o principal responsável pela 
quantidade gerada de RCC, dado o seu poder de 

influência nos fatores que determinam a geração dos 
mesmos. 

A quantidade de RCC gerada na obra deve estar de 
acordo com o previsto no PGRCC da obra. 

Setor de Gestão 
de RCC 
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Gestão de 
resíduos no 

canteiro 

Construtor Segregação dos RCC no canteiro. 

Reutilização dos RCC gerados na própria obra. 

Armazenamento adequado dos RCC não 
reutilizados até a coleta. 

O construtor será, juntamente com o empreendedor, o 
principal responsável pelo RCC gerado. 

 

Setor de Gestão 
de RCC 

3. Coleta e Transporte 

Nesta etapa não se trata mais das questões relacionadas à geração de RCC, mas somente daquelas relacionadas à destinação ambientalmente adequada. Desse modo, é 
determinante que o município forneça uma estrutura adequada e consiga, tanto quanto possível, integrar os agentes de coleta ao PIGRCC, a fim de garantir que a 
destinação se dê apenas em locais apropriados. 

Atividade1 Responsável2 Requisitos de gestão de RCC3 Controle4 Responsável5 

Cadastro de 
Transportadores 

Transportadores Toda pessoa física ou jurídica que realize 
serviços de coleta e transporte de RCC deve ser 

cadastrada no Setor de Gestão de RCC, 
conforme “Procedimento P-09 – Coleta e 

Transporte de RCC”. 

O cadastramento é condição para a destinação de RCC 
nos locais apropriados. 

 

Setor de Gestão 
de RCC 

Coleta e 
Transporte de 

RCC 

Transportadores Os transportadores devem coletar o RCC nas 
obras e destiná-los adequadamente, de acordo 

com o procedimento “P-09 – Coleta e 
Transporte de RCC”. 

O transportador é co-responsável pela destinação 
ambientalmente adequada do RCC e está sujeito às 
penalidades previstas pela legislação em caso de 

infrações. 

Setor de Gestão 
de RCC 

4. Destinação Final 

Constitui a etapa final do Processo de Gestão de RCC, e sua correta realização - que depende fundamentalmente da estrutura fornecida pelo município e tem altos 
custos - é que determinará o impacto ambiental desses resíduos.  

Atividade1 Responsável2 Requisitos de gestão de RCC3 Controle4 Responsável5 
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Escolha do 
destino final 

Empreendedor 

Construtor 

Setor de Gestão 
de RCC 

O empreendedor deve seguir as recomendações 
feitas pelo Setor de Gestão de RCC, acerca da 

destinação dos resíduos. 

As recomendações sobre a destinação dos RCC gerados 
na obra serão feitas quando da submissão do PGRCC 
ao Setor de Gestão de RCC e o comprometimento do 

gerador com o cumprimento das mesmas será 
condicionante para a sua aprovação. 

Setor de Gestão 
de RCC 

Destinação de 
RCC 

Empreendedor 

Construtor 

Transportador 

A destinação dos RCC deve ser feita 
obrigatoriamente em locais autorizados pelo 
Setor de Gestão de RCC, de acordo com o 

procedimento “P-10 – Destinação de RCC”. 

De acordo com “Procedimento P-10 – Destinação de 
RCC”. 

Setor de Gestão 
de RCC 

5. Fiscalização e Medidas Corretivas e Preventivas 

Esta etapa ocorre paralelamente a todas as anteriores, e sua eficácia, que depende principalmente de disponibilidade de recursos humanos dos setores fiscalizadores, é 
fundamental para garantir que todos os agentes de cada etapa realizem adequadamente suas atribuições e responsabilidades. 

Atividade1 Responsável2 Requisitos de gestão de RCC3 Controle4 Responsável5 

Fiscalização de 
obras 

Empreendedor 

Construtor 

 

A execução das obras só pode ser iniciada após 
aprovação dos projetos. 

As características da obra devem corresponder 
aos projetos aprovados. 

As obras serão fiscalizadas por meio de visitas in loco 
em períodos distintos da obra para verificar se: 

• As obras não estão sendo iniciadas antes da 
liberação da construção; 

• Se as obras estão adequadas aos projetos; 

A identificação e o controle das obras será feita por 
fiscais do município e pela população, que poderá 

realizar denúncias, críticas ou sugestões por meio de 
telefone 0800. 

Aqueles que não atenderem aos requisitos estarão 
sujeitos à aplicação do procedimento “P-11 – 

Fiscalização e Penalidades” (a ser concluído pelo 
município). 

Setor de Gestão 
de RCC 

População 
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Fiscalização de 
transportadores 

de RCC 

Empresas de 
Coleta e 

Transporte 

Carroceiros 

As quantidades de RCC geradas em cada obra e 
destinadas por cada transportador devem ser 

equivalentes às recebidas nos locais de 
destinação de RCC. 

Os transportadores são co-responsáveis pela 
destinação adequada dos RCC, de acordo com o 

RGRCC da obra. 

O controle das quantidades de RCC transportadas pelas 
empresas e carroceiros cadastrados será feito de acordo 

com o “Procedimento 09 – Coleta e Transporte de 
RCC”. 

A identificação e o controle de transportadores não 
cadastrados dependem da fiscalização do município e 

da população, que poderá realizar denúncias, críticas ou 
sugestões por meio de telefone 0800. 

Aqueles que não atenderem aos requisitos estarão 
sujeitos à aplicação do procedimento “P-11 –  

Fiscalização e Penalidades” (a ser concluído pelo 
município). 

Setor de Gestão 
de RCC 

População 

Fiscalização de 
Usinas de 

Reciclagem de 
RCC 

Usinas de 
Reciclagem 

As usinas de reciclagem devem ser adequadas à 
legislação e normas estabelecidas pelo Setor de 

Gestão de RCC e pelos governos federal e 
estadual. 

Ao receber os RCC, as usinas assumem a 
responsabilidade de destinar adequadamente os 
resíduos que porventura não sejam recicláveis, 

bem como os rejeitos de seu processo. 

As usinas serão fiscalizadas por meio de: 

• Visitas periódicas  para verificação do 
processo e sua adequação à legislação; 

• Reporte periódico das quantidades recebidas, 
processadas, comercializadas e destinadas de 
RCC. 

Aqueles que não atenderem aos requisitos estarão 
sujeitos à aplicação do procedimento “P-11 – 

Fiscalização e Penalidades” (a ser concluído pelo 
município). 

Setor de Gestão 
de RCC 

População 
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Fiscalização de 
Aterros de RCC 

Aterros de RCC Os Aterros devem ser adequados à legislação e 
normas estabelecidas pelo Setor de Gestão de 

RCC e pelos governos federal e estadual. 

Ao receber os RCC, os Aterros de RCC 
assumem a responsabilidade de destinar 

adequadamente todos os resíduos. 

Os Aterros de RCC serão fiscalizados por meio de: 

• Visitas periódicas para verificação do 
processo e sua adequação à legislação; 

• Reporte periódico das quantidades recebidas 
de RCC; 

• Análises periódicas da qualidade do solo e 
recursos hídricos num raio do entorno que 
possa ser afetado para verificação da 
adequação aos padrões estabelecidos pela 
legislação. 

Aqueles que não atenderem aos requisitos estarão 
sujeitos à aplicação do procedimento “P-11 – 

Fiscalização e Penalidades” (a ser concluído pelo 
município). 

Setor de Gestão 
de RCC 

População 

Fiscalização de 
ATTs 

ATTs As ATTs devem ser adequadas à legislação e 
normas estabelecidas pelo Setor de Gestão de 

RCC e pelos governos federal e estadual. 

Ao receber os RCC, as ATTs assumem a 
responsabilidade de destinar adequadamente 

todos os resíduos. 

As ATTs serão fiscalizadas por meio de: 

• Visitas periódicas para verificação do 
processo e sua adequação à legislação; 

• Reporte periódico das quantidades recebidas 
de RCC; 

• Análises periódicas da qualidade do solo e 
recursos hídricos do raio do entorno que possa 
ser afetado para verificação da adequação aos 
padrões estabelecidos pela legislação. 

Aqueles que não atenderem aos requisitos estarão 
sujeitos à aplicação do procedimento “P-11 – 

Fiscalização e Penalidades” (a ser concluído pelo 
município). 

Setor de Gestão 
de RCC 

População 
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Fiscalização de 
PEVs 

PEVs Os PEVs devem ser adequados à legislação e 
normas estabelecidas pelo Setor de Gestão de 

RCC e pelos governos federal e estadual. 

Ao receber os RCC, as ATTs assumem a 
responsabilidade de destinar adequadamente 

todos os resíduos. 

Os PEVs serão fiscalizadas por meio de: 

• Visitas periódicas para verificação do 
processo e sua adequação à legislação; 

• Reporte periódico das quantidades recebidas 
de RCC; 

• Análises periódicas da qualidade do solo e 
recursos hídricos do raio do entorno que possa 
ser afetado para verificação da adequação aos 
padrões estabelecidos pela legislação. 

Aqueles que não atenderem aos requisitos estarão 
sujeitos à aplicação do procedimento “P-11 – 

Fiscalização e Penalidades” (a ser concluído pelo 
município). 

Setor de Gestão 
de RCC 

População 

Notas: 
1As atividades constituem sequências de tarefas que formam o processo de gestão de RCC e são realizadas por determinados stakeholders. 
2Responsável pelo atendimento aos requisitos. 
3Os requisitos de gestão de RCC, são aqueles determinados pela legislação pertinente em nível federal, estadual e municipal, e estabelecidos no PIGRCC, que devem 
ser observados compulsoriamente pelos responsáveis quando da realização das atividades. 
4Controle diz respeito à forma como será controlado ou fiscalizado e garantido o atendimento aos requisitos de gestão de RCC na realização de cada atividade. 
5Responsável pela realização do controle do respectivo item. 

Quadro B. 2: Processo de gestão de RCC 
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ANEXO BD - Lista Mestra de Documentos do PIGRCC 

LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS 

Documento Data de Revisão 

Tipo Código Nome 0 1 2 3 4 

Anexo  BA Objetivos, Metas e Programas do PIGRCC           

Anexo BB Fluxograma do Processo de Gestão de RCC           

Anexo BC Processo de Gestão de RCC           

Anexo BD Lista Mestra de Documentos do PIGRCC           

Anexo BE Atuação dos Stakeholders do Processo de Gestão de RCC           

Procedimento P-01 Sistema de Gestão de RCC on line           

Procedimento P-02 Gestão de Recursos do PIGRCC           

Procedimento P-03 Planejamento do Processo de Gestão de RCC           

Procedimento P-04 Identificação e Revisão dos Requisitos do PIGRCC           

Procedimento P-05 Medição Análise e Melhoria           

Procedimento P-06 Aprovação de Projetos e Liberação de Obras           

Procedimento P-07 Cadastro de Construtores           

Procedimento P-08 Projeto de Gerenciamento de RCC           

Procedimento P-09 Coleta e Transporte de RCC           

Procedimento P-10 Destinação de RCC           

Procedimento P-11 Fiscalização e Penalidades           

Programa PR-01 Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil           

Programa PR-02 Programa Construção Mais Limpa           

Programa PR-03 Programa Comunidade Alerta           

Quadro B. 3: Lista Mestra de Documentos 
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Figura B. 2: Atuação dos stakeholders do processo de gestão de RCC 
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do Processo de Gestão de RCC 
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PR-01 Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil 

Revisão: 0 

Emitido por:  Data:   

 

1 OBJETIVOS 

O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) tem 
por objetivo estabelecer diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das 
responsabilidades dos pequenos geradores de RCC, em conformidade com os critérios 
técnicos do sistema de limpeza urbana local. 

 

2 RESPONSABILIDADES 

Setor de Gestão de RCC: é responsável por estabelecer as ações de gestão dos RCC dos 
pequenos geradores e fiscalizar quanto ao cumprimento das ações cabíveis a cada stakeholder. 

Setor de Gestão de Obras: é responsável por atuar juntamente com o Setor de Gestão de 
RCC, no estabelecimento das ações que levarão à melhoria na gestão dos RCC dos pequenos 
geradores do município. 

Geradores: elaborar o PGRCC, conforme exigências do Setor de Gestão de RCC e cumpri-lo 
integralmente. 

 

3 ATIVIDADES 

O PMGRCC se apoia sobre três pilares:  

• Os Projetos de Gerenciamento de RCC (PGRCC) 
• Disque-coleta 
• Os Pontos de Entrega Voluntária (PEV) 

Os PGRCC permitem a identificação e o controle sobre os geradores, uma vez que servem 
como meio para a coleta de dados para a criação de indicadores para o município, além de 
servirem como meio para induzi-los ao planejamento de suas ações de gerenciamento dos 
RCC de forma adequada. Além disso, como sua elaboração é anterior ao início da obra, o 
PGRCC desempenha um papel importante na prevenção da geração dos RCC pelos pequenos 
geradores. 

O Disque-coleta tem como objetivo fomentar a regularização das atividades dos carroceiros, 
que são os principais prestadores de serviços de coleta e transporte de RCC dos pequenos 
geradores, de modo a melhorar o controle sobre eles. 

Por fim, os PEVs tem como objetivo completar a atuação sobre os pequenos geradores, uma 
vez que facilita a destinação de pequenos volumes de RCC, recebendo-os de carroceiros 
cadastrados ou diretamente dos pequenos geradores, para posteriormente serem encaminhados 
à destinação apropriada. 

A sistemática para implementação do PMGRCC é descrita ao longo dos procedimentos do 
PIGRCC, de acordo com o tema específico. 
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4 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

PGRCC – Projeto de Gestão de RCC. 
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PR-02 Programa Construção Mais Limpa Revisão: 0 

Emitido por:  Data:   

 

1 OBJETIVOS 

O Programa de Construção Mais Limpa tem como objetivos: 

• Conscientizar os profissionais e a população sobre os impactos causados pelos RCC e 
sobre a importância da construção sustentável na redução desses impactos; 

• Informar os profissionais e a população sobre os meios de se construir de forma 
sustentável e os benefícios em termos de custos e qualidade; 

• Capacitar os profissionais da construção civil para a elaboração de projetos 
sustentáveis; 

• Capacitar os profissionais da construção civil para uma gestão mais eficiente das 
obras, reduzindo perdas e consequentemente, resíduos e custos. 

• Estimular a adesão à construção sustentável por parte dos empreendedores e 
profissionais da construção civil. 

 

2 RESPONSABILIDADES 

Setor de Gestão de RCC: coordenar as ações do programa. 

Setor de Gestão de Obras: atuar no momento adequado, aplicando a obrigatoriedade da 
adesão à construção sustentável por parte dos empreendedores/construtores. 

Conselhos de Classe: operacionalizar as ações do programa. 

 

3 ATIVIDADES 

O Programa Construção Mais Limpa é composto de dois grupos de ações com objetivos 
específicos: 

i. Ações de conscientização e educação; 

ii.  Ações de incentivo à adesão voluntária. 

 

3.1  Ações de Conscientização e Educação 

As ações de conscientização e educação do programa incluem campanhas publicitárias, 
palestras e treinamentos que visem atingir os objetivos estabelecidos no item 1 deste 
procedimento. 

As campanhas, palestras e treinamentos devem ter temas integrados e sequências 
apropriadas para cada tipo de público, de acordo com os objetivos do programa. 

As campanhas publicitárias terão o objetivo de informar e estimular os profissionais e a 
população à participação do programa. 

As palestras terão objetivo de conscientização sobre a importância da escolha de 
tecnologias e métodos construtivos sustentáveis e serão direcionadas tanto aos 
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profissionais como à população. 

Os treinamentos serão voltados para os profissionais de construção civil de diferentes 
níveis e especialidades, de modo a capacitá-los para escolha e utilização de tecnologias, 
técnicas e métodos construtivos, bem como técnicas e métodos de gestão, que auxiliem na 
redução da geração de RCC. 

 

3.1.1 Planejamento e Execução das Ações 

O Setor de Gestão de RCC é responsável por: 

• Coordenar a realização do programa; 

• Identificar, por meio de análises das informações do Sistema de Gestão de 
RCC, quais são as maiores necessidades de treinamentos, palestras, 
campanhas. 

• Estabelecer parcerias com os Conselhos de Classe, sindicatos ou similares 
ligados a profissionais da construção civil, para realização do programa. 

• Planejar as ações do programa e auxiliar os parceiros na sua execução. 

Essas parcerias são de grande importância, visto que esses órgãos possuem maior 
facilidade de comunicação com os profissionais da construção civil, além de seu papel 
na valorização e orientação dos mesmos. 

Os órgãos parceiros deverão operacionalizar esses eventos e a eficácia dos mesmos 
será avaliada por meio dos resultados do Sistema de Gestão de RCC. 

Deverá ser produzida a Cartilha Para Construção Sustentável, contendo as 
informações ministradas nos treinamentos, destinada aos profissionais que 
participarem dos mesmos. 

 

3.1.2 Temas Para as Palestras e Treinamentos 

Deverão ser focados temas que apresentem: 

• A importância ambiental da redução na geração de RCC; 

• Novidades em tecnologias, técnicas e métodos construtivos; 

• Quais as tecnologias, técnicas e métodos mais eficientes, com menor índice de 
perdas e, consequentemente, menor índice geração de RCC; 

• Gestão da qualidade na construção civil; 

• O reflexo da redução da geração de RCC nos custos da obra; 

• Coordenação e compatibilização de projetos; 

• Engenharia simultânea na construção civil. 

 

3.2 Ações de Incentivo à Adesão Voluntária 

O Setor de Gestão de RCC é responsável por definir e planejar as estratégias para que os 
stakeholders adiram ao programa, bem como operacionalizá-las, realizando parcerias com 
o Setor de Gestão de Obras e outros que se façam necessários, a fim de garantir maior 
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efetividade. 

A definição das estratégias e o planejamento do programa serão realizados e revisados 
periodicamente. 

As estratégias devem sempre contemplar ações baseadas em questões específicas que se 
apresentem como dificuldades à realização da gestão ambientalmente adequada de RCC, 
em todas as suas etapas. 

Para identificar essas dificuldades, devem ser utilizadas ferramentas de análise de causas 
sobre os seguintes dados registrados no sistema de gestão de RCC: 

• Quantidade de deposições irregulares identificadas no município; 

• Quantidade de RCC dispostos nesses locais; 

• Quantidade de obras irregulares identificadas no município; 

• Quantidade de denúncias sobre irregularidades; 

• Quantidade de RCC destinados sem segregação. 

 

3.2.1 Estratégias de incentivo aos geradores 

Redução/isenção de taxas e impostos sobre obras de pequeno porte 

• Objetivos: atrair os empreendedores de pequeno porte e autoconstrutores, a 
cadastrarem suas obras, a fim de permitir a identificação dos resíduos gerados 
pelos mesmos e a sua destinação correta. 

• Justificativa:  os RCC destinados em deposições irregulares são provenientes 
principalmente de obras de pequeno porte, como reformas e autoconstruções. 
Porém, controlar esses agentes é difícil devido à dificuldade de identificá-los, 
uma vez que essas obras normalmente são irregulares. Por outro lado, a 
disposição inadequada de RCC traz diversos problemas sociais e ambientais ao 
município, que implicam em custos de limpeza urbana, recuperação de áreas 
degradadas e saúde pública. Desse modo, ao reduzir taxas e impostos sobre 
obras de pequeno porte, torna-se mais fácil o acesso à regularização das 
mesmas, por parte desses agentes e mais fácil o controle sobre a destinação de 
seus resíduos, possibilitando a redução dos problemas citados e dos custos com 
os mesmos.  

Fornecimento de serviços de engenharia aos empreendedores de baixa renda 

• Objetivos: oferecer suporte aos empreendedores de pequeno porte e 
autoconstrutores, bem como atraí-los a cadastrarem suas obras, a fim de, 
respectivamente, garantir que construam dentro de padrões adequados à gestão 
de RCC, assim como permitir a identificação dos resíduos gerados pelos 
mesmos e a sua destinação correta. 

• Justificativa:  Uma das causas que levam à geração de RCC é a falta de 
planejamento adequado, por meio de estudos e projetos realizados por 
profissional habilitado. Por outro lado, a exigência desses projetos por partes 
dos setores responsáveis pela aprovação de projetos, afasta da regularidade, 
empreendedores de pequeno porte e autoconstrutores, devido aos altos custos 
que isso representa e, consequentemente, dificulta a identificação dos resíduos 
gerados pelos mesmos e o controle da sua destinação dada a esses resíduos. 
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Assim, ao oferecer os serviços de engenharia a esses empreendedores, é 
possível melhorar o nível de planejamento das construções do município, 
reduzindo com isso, a geração de RCC, bem como possibilitar a identificação 
dos empreendedores, melhorando assim, o controle dos RCC gerados no 
município. 

Poluidor pagador e divisão de responsabilidades entre empreendedores e 
construtores 

• Objetivos: estimular a redução da geração de RCC e a reutilização dos RCC 
gerados no canteiro. 

• Justificativa:  a falta de conscientização de empreendedores e profissionais 
quanto aos problemas causados ao ambiente pelos RCC, unida ao baixo nível 
de responsabilidade atribuída aos mesmos nessas questões, por parte do poder 
público, leva-os ao descaso. Desse modo, definindo custos de destinação de 
RCC proporcionais aos níveis de geração, e dividindo a responsabilidade 
desses custos entre empreendedores e construtores – que são os responsáveis 
diretos pela geração de RCC -, é possível conduzi-los a uma atitude mais 
efetiva na escolha de tecnologias sustentáveis e na busca da eficiência nos 
canteiros, a fim de reduzir perdas e a consequente geração de RCC. 

 

3.2.2 Estratégias de incentivo aos transportadores 

Atendimento veterinário e vacinas para cavalos 

• Objetivos: estimular os carroceiros a se cadastrarem no Setor de Gestão de 
RCC e destinarem os RCC adequadamente. 

• Justificativa:  os carroceiros são os principais responsáveis pela criação de 
deposições irregulares e, como atualmente não há meios de identificá-los, é 
muito difícil controlar suas ações. Desse modo, oferecer atendimento 
veterinário e vacinas para os cavalos é um meio de atrair esses agentes a se 
cadastrarem no Setor de Gestão de RCC voluntariamente, de modo que possam 
ser fiscalizados e tenham acesso a um lugar apropriado e legal para destinação 
dos RCC. 

Disque-coleta e Cadastro de Transportadores 

• Objetivos: aumentar as oportunidades de trabalho para os carroceiros, por 
meio da divulgação de seus contatos no Sistema de Gestão de RCC, bem como 
estimular esses agentes a se cadastrarem no Setor de Gestão de RCC on line e 
destinarem os RCC adequadamente. 

• Justificativa:  os transportadores - principalmente os carroceiros - são os 
principais responsáveis pela criação de deposições irregulares e, como 
atualmente existe dificuldade para identificá-los, é muito difícil controlar suas 
ações. Desse modo, o Disque-coleta é um meio de atrair esses agentes a se 
cadastrem voluntariamente no Setor de Gestão de RCC on line, de modo que 
possam ser fiscalizados e tenham acesso a um lugar apropriado e legal para 
destinação dos RCC, mas principalmente, de auxiliá-los na divulgação do seu 
trabalho e adquirir crédito de confiança por parte dos seus clientes, que são os 
geradores. 
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3.2.3 Estratégias de incentivo ao investimento nos negócios relacionados aos 
RCC 

Parcerias com instituições de financiamento 

• Objetivos: estimular investidores à construção de usinas de reciclagem, ATTs 
e aterros de RCC. 

• Justificativa:  os RCC gerados em um município, devido ao valor intrínseco à 
sua reciclabilidade, podem ser fonte de lucro não só para o município, mas 
também para investidores. Além disso, a existência de instalações privadas 
auxilia o município na gestão dos RCC. Sendo assim, o município deve 
estabelecer parcerias com instituições de financiamento para facilitar o acesso 
ao crédito para aqueles que desejarem investir nesse tipo de negócio. 

 

4 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Cartilha Para Construção Sustentável: material fornecido aos profissionais participantes dos 
cursos do programa. 
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PR-03 Programa Comunidade Alerta Revisão: 0 

Emitido por:  Data:   

 

1 OBJETIVOS 

O objetivo do Programa Comunidade Alerta é atrair a população do município como aliada na 
fiscalização da destinação de RCC, a fim de identificar pontos de deposição irregular e 
infratores. 

 

2 RESPONSABILIDADES 

Setor de Gestão de RCC: coordenar o programa. 

 

3 ATIVIDADES 

3.1  Ações do Programa 

São instrumentos do Programa Comunidade Alerta: 

• Campanhas publicitárias que conscientizem a população sobre a importância da 
destinação adequada dos RCC e estimulem a sua participação como agente 
fiscalizador; 

• Telefone 0800 para recebimento de denúncias e reclamações relacionadas aos 
RCC, por parte da população. 

O Setor de Gestão de RCC é responsável por planejar e executar as campanhas, bem como 
controlar as denúncias e eliminar os problemas relatados. 

A eliminação dos problemas é fator essencial para manter a credibilidade do programa e 
atrair cada vez mais cidadãos a participarem ativamente. 

As denúncias recebidas devem ser cadastradas nos Sistema de Gestão de RCC on line, que 
irá gerar um plano de ações, cujas ações serão priorizadas de acordo com critérios como 
emergência ambiental e cronologia das reclamações. 

Após a execução das ações, as mesmas devem ser finalizadas no Sistema de Gestão de 
RCC on line e devem estar disponíveis para acompanhamento pela população. 

 

4 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Plano de Ações do Setor de Gestão de RCC: documento gerado pelo Sistema de Gestão de 
RCC on line. 
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P-01 Sistema de Gestão de RCC on line Revisão: 0 

Emitido por:  Data:   

 

1 OBJETIVOS 

Estabelecer as diretrizes do Sistema de Gestão de RCC on line. 

 

2 RESPONSABILIDADES 

Setor de Gestão de RCC: desenvolver e coordenar o Sistema de Gestão de RCC on line. 

Demais stakeholders: utilizar o sistema na realização das atividades de sua responsabilidade, 
conforme definido nos procedimentos do PIGRCC. 

 

3 ATIVIDADES 

3.1 Sistema de Gestão de RCC on line 

O Sistema de Gestão de RCC on line é um sistema de informação integrado, cuja 
operacionalização se dá por meio de um software via web que integra e gerencia dados e 
informações provenientes dos Setores de Gestão de RCC e de Gestão de Obras e dos 
stakeholders sob o controle desses setores, em todas as etapas do Processo de Gestão de 
RCC, com o objetivo de torná-lo mais eficiente. 

O sistema deve atender a todas às necessidades do Setor de Gestão de RCC para o perfeito 
gerenciamento do Processo de Gestão de RCC. No entanto, podem ser criadas funções 
específicas para atender, não só a este, mas também a outros setores da administração 
pública a quem as informações contidas no sistema possam interessar, como por exemplo, 
os setores de gestão de outros tipos de resíduos. 

Ademais, a utilização desta ferramenta por outros setores de interesse, pode fornecer 
importantes informações para análise de desempenho, e esta possibilidade deve ser 
explorada tanto quanto possível, com o intuito de melhorar não somente a gestão dos 
RCC, mas a gestão ambiental do município como um todo. 

 

3.2 Usuários e Funcionalidade do Sistema 

Os usuários do sistema são todos os agentes do Processo de Gestão de RCC e para cada 
um deles, o sistema pode apresentar diferentes funcionalidades, conforme segue: 

• Setor de Gestão de RCC: o sistema é uma ferramenta de registro, 
acompanhamento, controle e disseminação de informações sobre os RCC gerados 
aos outros stakeholders; 

• Setor de Gestão de Obras: o sistema é uma ferramenta de registro, 
acompanhamento, controle e disseminação de informações sobre as obras e os 
geradores de RCC; 

• Transportadores: o sistema é uma ferramenta para controle e prestação de contas 
de suas atividades; 
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• Geradores: o sistema é uma ferramenta para acompanhamento e prestação de 
contas sobre os RCC gerados; 

• População e outros órgãos: o sistema é uma ferramenta de acompanhamento e 
suporte na fiscalização. 

 

3.3 Funcionalidades do Sistema de Gestão de RCC on line 

As principais funções de entrada do sistema são: 

• Cadastro de Obras: permite o armazenamento de dados sobre as fontes de 
geração dos RCC, os geradores, características das obras, como dimensões, 
métodos, tecnologias e responsabilidades; 

• Cadastro de Construtores: permite a identificação dos construtores - que são os 
stakeholders mais influentes na gestão de RCC - auxiliando no controle, 
fiscalização e tomadas de ações específicas para este grupo; 

• Cadastro de Transportadores: permite a identificação dos transportadores, 
facilitando o controle e a fiscalização sobre eles. 

• Cadastro de Áreas de Destinação: permite a identificação das áreas de 
destinação, facilitando o controle e a fiscalização sobre elas. 

• Projetos de Gerenciamento de RCC: permite a emissão e o cadastro instantâneo 
dos projetos no sistema, já no momento de sua elaboração pelos profissionais 
habilitados, possibilitando redução da carga de tarefas do Setor de Gestão de RCC, 
a quem caberá apenas realizar a análise, recomendações e aprovação do 
documento; 

• Manifesto de Resíduos da Construção Civil: permite a emissão e o cadastro 
instantâneo dos manifestos no sistema, por quaisquer dos stakeholders que 
necessitem emiti-lo, possibilitando agilidade na realização desta tarefa e facilidade 
no controle da movimentação dos RCC ao longo das etapas do processo; 

• Cadastro de Reclamações e Denúncias: permite o registro e o controle das 
denúncias e reclamações realizadas via telefone ou internet. 

As principais saídas do sistema são: 

• Índices de geração de RCC relacionados a diferentes tipos de construção e de 
gerador, áreas do município, métodos e tecnologias etc.; 

• Emissão de relatórios e documentos para acompanhamento, controle e tomadas de 
decisões; 

• Histórico dos RCC gerados; 

• Informações diversas para consulta por qualquer stakeholder, de qualquer lugar 
com acesso à internet. 

 

3.4 Treinamento 

O Setor de Gestão de RCC deverá fornecer treinamento via web para que todos os 
stakeholders possam estar aptos a utilizar as funções mais básicas do sistema de maneira 
fácil e rápida, bem como treinamento presencial periódico para os colaboradores dos 
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órgãos públicos que utilizarem o sistema como ferramenta. 

 

4 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Não aplicável. 
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P-06 Aprovação de Projetos e Liberação de Obras Revisão: 0 

Emitido por:  Data:   

 

1 OBJETIVOS 

Estabelecer o processo de cadastro e liberação de obras para construção. 

 

2 RESPONSABILIDADES 

Empreendedor: executar as obras conforme definido nos projetos aprovados.  

Setor de Gestão de Obras: analisar e aprovar os projetos relativos à execução de todas as 
obras a serem construídas no município, mediante cumprimento dos requisitos mínimos 
estabelecidos no presente procedimento. 

 

3 ATIVIDADES 

3.1 Requisitos Mínimos 

Todo construtor só poderá iniciar a construção de obras de qualquer porte após aprovação 
dos projetos pelo Setor de Gestão de Obras. 

É requisito mínimo para a aprovação de projetos de qualquer porte e sempre que aplicável, 
a elaboração de: 

• Projeto arquitetônico com a utilização de tecnologias sustentáveis; 

• Projetos complementares (elétrico, hidráulico e outros a serem definidos pelo Setor 
de Gestão de Obras, de acordo com a obra); 

• Planta de compatibilização de projetos; 

• Projeto de Gerenciamento de RCC da obra, contendo os requisitos mínimos 
estabelecidos no Procedimento P-08 – Projeto de Gerenciamento de RCC. 

 

3.2 Processo de Aprovação 

O empreendedor ou seu representante deve cadastrar a obra a ser realizada no Setor de 
Gestão de Obras, no Sistema de Gestão de RCC on line. 

Serão definidos os projetos obrigatórios para a obra, de acordo com o tipo de obra e 
independentemente do porte. 

Os projetos devem ser submetidos ao Setor de Gestão de RCC no momento do cadastro ou 
posteriormente, sendo a submissão, condição para iniciar a avaliação. 

Após a conclusão da avaliação dos projetos, será solicitada ao empreendedor: 

• A emissão do Projeto de Gerenciamento de RCC (PGRCC), a fim de garantir que 
o gerenciamento dos resíduos seja estabelecido sobre a configuração final da obra; 

• A definição do executante da obra, que será co-responsável pela geração de RCC 
na obra e deve ser cadastrado no Setor de Gestão de RCC.  
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O PGRCC da obra deve ser emitido no Sistema de Gestão de RCC on line, por 
profissional qualificado. 

O Setor de Gestão de RCC irá avaliar o PGRCC, fazer as recomendações, solicitar as 
alterações que se fizerem necessárias e, após adequação, aprová-lo no sistema. 

Após a aprovação do PGRCC o Setor de Gestão de Obras deverá, então, liberar o inicio da 
construção. 

 

4 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

PGRCC – Projeto de Gerenciamento de RCC 
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P-07 Cadastro de Construtores Revisão: 0 

Emitido por:  Data:   

 

1 OBJETIVOS 

Estabelecer o processo de cadastramento de construtores no Setor de Gestão de Obras, a fim 
de garantir a correta atuação dos mesmos quanto à adequação das obras à legislação 
municipal e ao gerenciamento adequado dos RCC. 

 

2 RESPONSABILIDADES 

Construtores: cadastrar-se no Setor de Gestão de Obras e manter seu cadastro atualizado. 

Setor de Gestão de Obras: garantir que os todos os construtores que realizem obras no 
município estejam cadastrados e realizar o cadastro dos mesmos. 

 

3 ATIVIDADES 

3.1 Cadastro de Construtores 

Toda pessoa física ou jurídica que forneça serviços de execução de obras, deve ser 
cadastrada no Setor de Gestão de Obras. 

O cadastro deverá ser realizado no Sistema de Gestão de RCC on line.  

Para que a liberação ou renovação do cadastro do construtor seja concedida, é 
compulsória a emissão do PGRCC do mesmo, seja ele pessoa física ou jurídica. 

Os dados mínimos do cadastro são aqueles do PGRCC. 

A elaboração do PGRCC deve ser de acordo com o procedimento “P-08 – Projeto de 
Gerenciamento de RCC”. 

 

3.2 Fiscalização 

A fiscalização de construtores será realiza de acordo com o procedimento “P-11 – 
Fiscalização e Penalidades”. 

 

4 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

PGRCC – Projeto de Gerenciamento de RCC 
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P-08 Projeto de Gerenciamento de RCC Revisão: 0 

Emitido por:  Data:   

 

1 OBJETIVOS 

Estabelecer as diretrizes para a emissão do Projeto de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
da Construção Civil. 

 

2 RESPONSABILIDADES 

Construtores: elaborar o PGRCC. 

Setor de Gestão de Obras: exigir o PGRCC como critério para aprovação dos projetos e 
liberação da obra. 

Setor de Gestão de RCC: aprovar os PGRCC. 

 

3 ATIVIDADES 

3.1 Emissão do Projeto de Gerenciamento de RCC 

A emissão do PGRCC se dará em dois momentos distintos: 

• Como requisito para o Cadastro de Construtores: nesse caso o PGRCC: 

o Trará informações gerais sobre a atuação da empresa/profissional no que 
diz respeito ao gerenciamento dos RCC; 

o Será emitido quando do cadastramento da empresa/profissional no Setor de 
Gestão de Obras; 

o Deverá ser atualizado quando da renovação do cadastro ou sempre que 
houver quaisquer alterações nas informações declaradas; 

• Como parte integrante do Cadastro de Obras: nesse caso o PGRCC: 

o Trará informações sobre o gerenciamento dos RCC em uma obra 
específica; 

o Será emitido quando do cadastramento de uma obra para a aprovação dos 
respectivos projetos; 

o Tem a função de certificar o nível de geração de RCC nas obras da 
empresa/profissional e permitir o planejamento do gerenciamento desses 
resíduos. 

Em ambos os casos, o PGRCC dever ser emitido por meio do Sistema de Gestão de RCC 
on line, por profissional qualificado quanto à gestão ambiental e autorizado a emitir a 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao mesmo. 

As empresas/profissionais devem seguir todos os procedimentos declarados em seus 
respectivos PGRCC. 

 

3.2 Fiscalização 
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A fiscalização de construtores será realiza de acordo com o procedimento “P-11 – 
Fiscalização e Penalidades”. 
 
3.3 Modelo para elaboração do PGRCC 

O modelo para elaboração do PGRCC deverá ser desenvolvido pelo município, contendo 
os requisitos mínimos estabelecidos na legislação e demais informações que sejam 
necessárias para adequá-lo os procedimentos estabelecidos pelo PIGRCC do município. 

 

4 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

PGRCC – Projeto de Gerenciamento de RCC 
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P-09 Coleta e Transporte de RCC Revisão: 0 

Emitido por:  Data:   

 

1 OBJETIVOS 

Estabelecer o processo de cadastramento de Transportadores de RCC junto ao Setor de Gestão 
de RCC e estabelecer as diretrizes para a realização destas atividades. 

 

2 RESPONSABILIDADES 

Geradores: contratar somente transportadores que garantam a destinação adequada dos RCC. 

Transportadores: destinar adequadamente os RCC, de acordo com os critérios do presente 
procedimento. 

Setor de Gestão de RCC: garantir que os todos os transportadores do município estejam 
cadastrados no Sistema de Gestão de RCC on line e destinem adequadamente os RCC 
coletados. 

 

3 ATIVIDADES 

3.1 Cadastro de Transportadores 

O Cadastro de Transportadores tem a função de identificar e controlar a atividade desses 
agentes no município, de modo a garantir que os mesmos destinem adequadamente os 
RCC. 

Todo transportador que atue no município deve ser cadastrado junto ao Sistema de Gestão 
de RCC on line. 

Os transportadores só poderão destinar os RCC nos locais autorizados se forem 
cadastrados. 

O cadastro das empresas de coleta e transporte deve ser realizado no Setor de Gestão de 
RCC, quando do início de suas atividades. Contudo, uma empresa não cadastrada poderá, 
no momento da primeira destinação, realizar um pré-cadastro, sendo obrigatória a 
conclusão do mesmo no Setor de Gestão de RCC, num prazo máximo de cinco dias úteis, 
sob pena de ser enquadrado às consequências previstas no procedimento “P-11 – 
Fiscalização e Penalidades”.  

O cadastro dos carroceiros deve ser realizado no PEV, preferencialmente antes da 
primeira destinação, ou quando não for possível, no momento da mesma. 

 

3.2 Coleta e Transporte de RCC 

Todo transportador contratado para coletar e transportar RCC deve fazê-lo seguindo os 
critérios definidos no presente procedimento e demais critérios legais que possam ser 
aplicáveis. 

As atividades de coleta e transporte de RCC podem ser realizadas por empresas quando os 
RCC forem provenientes de grandes geradores, porém, apenas em locais autorizados ao 
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recebimento de volumes de grandes geradores. 

Os RCC devem ser transportados até o local solicitado pelo gerador contratante, desde que 
tal local seja autorizado pelo Setor de Gestão de RCC do Município para recebimento 
desses resíduos. 

Todo transportador só poderá destinar os RCC coletados nos locais liberados pelo 
município para tal fim, de acordo com as características dos resíduos. 

Os RCC que forem coletados já de forma segregada devem ser transportados e destinados 
da mesma maneira. 

Caso o transportador não seja cadastrado no Setor de Gestão de RCC e seja flagrado ou 
denunciado por destinação inadequada de RCC, ambos, transportador e gerador, estarão 
sujeitos às consequências previstas no procedimento “P-11 – Fiscalização e Penalidades”, 
uma vez que o gerador assumiu o risco de contratar um transportador não cadastrado. 

Caso o transportador cadastrado seja flagrado ou denunciado por destinação inadequada 
de RCC, o mesmo estará sujeito individualmente às consequências previstas no 
procedimento “P-11 – Fiscalização e Penalidades”, uma vez que nesse caso, terá agido de 
má fé para com o gerador. 

 

3.2.1 Coleta e transporte de RCC por empresas 

Ao solicitar o serviço de coleta e transporte a uma empresa, esta deve emitir 
antecipadamente no Sistema de Gestão de RCC on line, o Manifesto de Resíduos de 
Construção Civil (MRCC), em três vias. 

Caso necessário, o próprio gerador solicitante pode emitir o MRCC. 

No momento da coleta, todas as vias do manifesto devem ser assinadas pelo gerador 
contratante e pela empresa transportadora. A primeira via deve ficar com o gerador 
contratante e a segunda e terceira vias com o transportador. 

No momento da destinação, a unidade recebedora deve assinar o manifesto e concluí-
lo no Sistema de Gestão de RCC on line, confirmando quantidades e características 
dos RCC recebidos. A segunda via deve permanecer com o transportador e a terceira 
via deve ficar com a instalação. 

 

3.2.2 Coleta e transporte de RCC por carroceiros 

Quando optar pela contratação de um carroceiro, o gerador deverá responsabilizar-se 
pela emissão do MRCC no Sistema de Gestão de RCC, em três vias. 

No momento da coleta o carroceiro deverá assinar todas as vias do manifesto. A 
primeira via permanece com o gerador contratante, e a segunda e terceira vias com o 
carroceiro. 

No momento da destinação, a unidade recebedora deve verificar se o carroceiro já 
possui cadastro no Sistema de Gestão de RCC on line e, em caso negativo, deve 
cadastrá-lo. 

Em seguida, a unidade deve assinar o manifesto e concluí-lo no Sistema de Gestão de 
RCC on line, confirmando quantidades e características dos RCC recebidos. A 
segunda via deve permanecer com o transportador e a terceira via deve ficar com o 
recebedor. 
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3.2.3 Coleta e Transporte de RCC Entre Unidades de Recebimento 

As atividades de coleta e transporte de RCC entre unidades de recebimento pode ser 
realizada por veículos do Setor de Gestão de RCC próprios para este fim, ou por 
empresas de coleta e transporte de RCC contratadas. 

Ao solicitar o serviço de coleta e transporte a uma empresa ou ao responsável pelos 
veículos do Setor de Gestão de RCC, a unidade contratante/solicitante deve emitir no 
Sistema de Gestão de RCC on line, o MRCC, em três vias. 

No momento da coleta, todas as vias do manifesto devem ser assinadas pela unidade 
contratante/solicitante e pelo transportador. A primeira via deve ficar com o 
contratante/solicitante e a segunda e terceira vias com o transportador. 

No momento da destinação, a unidade recebedora dos RCC deve assinar o manifesto e 
concluí-lo no Sistema de Gestão de RCC on line, confirmando quantidades e 
características dos RCC recebidos. A segunda via deve permanecer com o 
transportador e a terceira via deve ficar com o recebedor. 

 

3.3 Manifesto de Resíduos de Construção Civil 

O MRCC constitui um instrumento de rastreabilidade e fiscalização dos RCC gerados na 
obra e não reutilizados na mesma, permitindo ao Setor de Gestão de RCC conhecer as 
quantidades geradas e destinadas de cada obra, identificar o responsável pela coleta e pelo 
transporte e identificar o local onde este está destinando os RCC. 

O MRCC é um documento eletrônico e deve ser emitido e atualizado em cada etapa, no 
Sistema de Gestão de RCC on line. 

O MRCC deve ser emitido para cada carga de RCC que for transportada, independente de 
quantidade, características ou transportador. 

 

3.4 Fiscalização 

A fiscalização dos transportadores no município será realizada conforme apresentado no 
procedimento “P-11 – Fiscalização e Penalidades”. 
 

4 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

MRCC - Manifesto de Resíduos de Construção Civil  
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P-10 Destinação de RCC Revisão: 0 

Emitido por:  Data:   

 

1 OBJETIVOS 

Estabelecer as diretrizes para a destinação dos Resíduos da Construção Civil (RCC). 

 

2 RESPONSABILIDADES 

Geradores: garantir a destinação adequada dos RCC. 

Transportadores: transportar os RCC, garantindo a destinação adequada dos mesmos 
conforme solicitado pelo gerador contratante de seus serviços. 

Setor de Gestão de Obras: garantir que os todos os RCC gerados no município sejam 
destinados adequadamente e que as Unidades de Recebimento realizem os procedimentos 
adequados de acordo com o presente procedimento.  

Unidades de Recebimento de RCC: receber os RCC e registrar seu recebimento, realizando 
as atividades que lhe couberem em relação aos mesmos, de acordo com as diretrizes do 
presente procedimento e a legislação.  

 

3 ATIVIDADES 

3.1 Cadastro de Unidades de Recebimento 

As Unidades de Recebimento de RCC são todos os locais públicos ou privados, 
autorizados para recebimento de RCC no município, como usinas de reciclagem, aterros 
de RCC, áreas de transbordo e triagem (ATTs) e pontos de entrega voluntária (PEVs). 

O Cadastro de Unidades de Recebimento tem a função de identificar e controlar as 
atividades desses agentes no município, de modo a garantir que os mesmos as realizem 
adequadamente. 

Toda unidade de recebimento, privada ou pública instalada no município só poderá operar 
após cadastrar-se junto ao Sistema de Gestão de RCC on line e submeter-se a processo de 
licenciamento, conforme definido pela legislação. 

 

3.2 Responsabilidades Pela Destinação Ambientalmente Adequada 

A destinação ambientalmente adequada de RCC é de responsabilidade dos geradores e do 
transportador e deve ocorrer somente em unidades de recebimento cadastradas. 

Após a destinação dos RCC em uma unidade de recebimento cadastrada, a 
responsabilidade é transferida instantaneamente para a unidade. 

A destinação inadequada por quaisquer dos stakeholders responsáveis, os sujeitará às 
consequências previstas no procedimento “P-11 – Fiscalização e Penalidades”. 

Para garantir a destinação adequada, os geradores devem contratar, preferencialmente, as 
empresas e carroceiros constantes no Cadastro de Transportadores. 

O tipo de destinação dada aos RCC se dará de acordo com a quantidade e as 
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características dos RCC. 

 

3.3 Poluidor Pagador 

Pequenos volumes podem ser destinados diretamente nos Aterros de RCC, nas Usinas de 
Reciclagem, nas ATTs, ou nos PEVs, por qualquer transportador cadastrado. 

A destinação de grandes volumes deverá ser feita somente nas Usinas de Reciclagem e 
nos Aterros de RCC, de acordo com as características dos RCC. 

A destinação de RCC nas Unidades de Recebimento terá um custo compartilhado entre os 
geradores, seguindo a “política do poluidor pagador”, a fim de garantir que ambos atuem 
em favor da redução da geração de RCC. 

A destinação de pequenos volumes não terá custo ao gerador. 

A destinação será cobra cobrada para grandes volumes, sendo o valor, uma composição 
referente aos serviços de segregação e de disposição, proporcional à quantidade. Portanto: 

• Não será cobrada a destinação de RCC recicláveis, desde que os mesmos estejam 
segregados de modo que evidencie o seu potencial de reciclagem; 

• A destinação dos RCC que não forem passíveis de reciclagem ou reutilização será 
cobrada; 

• A destinação de RCC sem segregação será cobrada. 

 

3.4 Operações em PEVs 

Os PEVs são unidades de recebimento e armazenamento temporário, localizadas em 
pontos específicos do município, próprias para o recebimento de pequenos volumes de 
RCC (conforme definido em legislação) e de resíduos volumosos, por carroceiros ou pelos 
próprios geradores. 

A instalação de um PEV tem o objetivo de garantir que os RCC provenientes de pequenos 
geradores sejam destinados adequadamente e, assim, evitar a criação de pontos de 
deposição irregular. 

As instalações e operações dos PEVs são de responsabilidade do Setor de Gestão de RCC, 
que deve providenciar e manter todos os recursos necessários, bem como definir a 
estratégia de instalação das unidades, de acordo com as necessidades do município. 

A localização dos PEVs será definida de acordo com os seguintes critérios: 

• Áreas identificadas como pontos de maior concentração de deposições irregulares; 

• Distância de aterros e usinas de reciclagem; 

Devem compor a estrutura desses locais, no mínimo os seguintes recursos: 

• Dimensionamento de acordo com a área de abrangência e a demanda dessa área; 

• Baias para armazenamento de RCC, por tipo, para preservar a segregação dos 
resíduos que assim forem recebidos; 

• Computador e internet com capacidade para o perfeito funcionamento do Sistema 
de Gestão de RCC on line; 

• Telefone para “disque-coleta”; 
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• Recursos humanos capacitados a operar o sistema bem como realizar o 
recebimento, armazenamento e controle dos RCC recebidos. 

Ao destinar os RCC em um PEV, o transportador deverá apresentar o MRCC referente à 
carga para conclusão do mesmo e confirmação de destinação adequada por parte do 
gerador. 

No caso da não emissão do manifesto, em situações de obras não cadastradas, deverá ser 
informado no momento da descarga, a quantidade e as características do RCC. 

As cargas serão armazenadas temporariamente, de acordo com suas características, e 
periodicamente, serão coletadas e transportadas até a área de transbordo. 

 

3.4.1 Disque coleta 

O Disque Coleta consiste num 0800 que objetiva facilitar o contato dos geradores com 
os transportadores, exercendo o papel de atrair esses agentes para que realizem, 
voluntariamente, o cadastro no Sistema de Gestão de RCC on line. 

A estruturação e a operação do Disque Coleta são de responsabilidade do Setor de 
Gestão de RCC. 

Para operacionalizar o Disque-coleta será criada uma central de atendimento para 
solicitação de informações sobre transportadores de pequenos volumes de RCC por 
parte dos geradores. 

A central de atendimento identificará os transportadores cadastrados mais próximos do 
solicitante e informará o seu contato. 

 

3.5 Operações em ATTs 

As ATTs são unidades de recebimento e armazenamento temporário de RCC, onde esses 
resíduos serão segregados e armazenados temporariamente até o momento sua reinserção 
nos processos construtivos como materiais de construção ou seu envio para usinas de 
reciclagem. 

As ATTs podem ser públicas ou privadas. Porém, em ambos os casos, seus processos 
serão fiscalizados pelo Setor de Gestão de RCC. 

Devem compor a estrutura desses locais, sejam públicos ou privados, no mínimo os 
seguintes recursos: 

• Área, localização e demais requisitos definidos pela NBR 15.112/2004 - Resíduos 
da construção civil e resíduos volumosos. Áreas de transbordo e triagem. 
Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

• Computador e internet com capacidade para o perfeito funcionamento do Sistema 
de Gestão de RCC on line; 

• Recursos humanos capacitados a operar o sistema bem como realizar o 
recebimento e a triagem dos RCC recebidos. 

Ao receber os RCC de um gerador, a ATT assume instantaneamente a responsabilidade 
pela destinação adequada a partir de então. 

As cargas recebidas na ATT serão segregadas e encaminhadas para destinação de acordo 
com sua classificação pela Resolução CONAMA 307/2002, conforme segue: 
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• Resíduos Classe A: devem ser encaminhados para a Área de Reciclagem de RCC 
ou Aterro de RCC; 

• Resíduos Classe B: devem ser encaminhados para áreas de reciclagem de acordo 
com o tipo de resíduo; 

• Resíduos Classes C e D: devem ser encaminhados para outros tipos de aterros, 
como os industriais, por exemplo, de acordo com as características dos resíduos. 
 

3.6 Operações em Aterros de RCC 

Os Aterros de RCC são áreas licenciadas que devem servir para armazenar resíduos para 
uma reciclagem futura ou para regularização planialtimétrica da área para seu uso futuro. 

A construção de um Aterro de RCC tem o objetivo de receber os RCC que não possam ser 
reciclados imediatamente, provenientes de outras unidades. 

Os Aterros de RCC podem ser públicos ou privados. Porém, em ambos os casos, seus 
processos serão fiscalizados pelo Setor de Gestão de RCC. 

Devem compor a estrutura desses locais, sejam públicos ou privados, no mínimo os 
seguintes recursos: 

• Área e demais requisitos definidos pela NBR 15.113/2004 - Resíduos sólidos da 
construção civil e resíduos inertes. Aterros. Diretrizes para projeto, implantação e 
operação; 

• Computador e internet com capacidade para o perfeito funcionamento do Sistema 
de Gestão de RCC on line; 

• Recursos humanos capacitados a operar o sistema bem como realizar o 
recebimento, triagem e beneficiamento dos RCC recebidos. 

Ao receber os RCC de um gerador, o aterro assume a responsabilidade pela destinação 
adequada a partir de então. 

 

3.7 Operações em Usinas de Reciclagem de RCC 

As Usinas de Reciclagem são áreas com estrutura para beneficiamento de RCC, a fim de 
possibilitar sua reinserção no processo produtivo. 

As usinas podem receber resíduos de outras unidades ou diretamente do gerador. 

As usinas podem ser públicas ou privadas. Porém, a existência de pelo menos uma usina 
pública é essencial para que o município possa gerar renda a partir dos RCC coletados no 
município e assim subsidiar os custos dos serviços de gestão de RCC que realiza. 

Tanto as usinas públicas como as privadas terão seus processos fiscalizados pelo Setor de 
Gestão de RCC.  

Devem compor a estrutura desses locais, sejam públicos ou privados, no mínimo os 
seguintes recursos: 

• Área e localização adequadas à demanda e ao tipo de atividade; 

• Computador e internet com capacidade para o perfeito funcionamento do Sistema 
de Gestão de RCC on line; 

• Recursos humanos capacitados a operar o sistema bem como realizar o 
recebimento, triagem e beneficiamento dos RCC recebidos. 
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Ao receber os RCC de um gerador, a usina assume a responsabilidade pela destinação 
adequada a partir de então. 

 

3.8 Coleta e Transporte de RCC Entre Unidades de Recebimento 

A coleta e o transporte de RCC entre Unidades de Recebimento públicas serão de 
responsabilidade do Setor de Gestão de RCC. 

A coleta e o transporte de RCC entre Unidades de Recebimento privadas serão de 
responsabilidade da própria unidade. 

O transporte de RCC entre unidades deve ser realizado conforme procedimento “P09 – 
Coleta e Transporte de RCC. 

 

3.9 Fiscalização 

A fiscalização das Unidades de Recebimento de RCC deve ocorrer conforme o 
procedimento “P-11 – Fiscalização e Penalidades. 

 

4 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Manifesto de Resíduos de Construção 

 

 

 



186 
 

 

P-11 Fiscalização e Penalidades Revisão: 0 

Emitido por:  Data:   

 

1 OBJETIVOS 

Estabelecer as diretrizes para a fiscalização dos stakeholders do Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PIGRCC). 

 

2 ATIVIDADES 

2.1 Fiscalização de construtores 

A identificação de construtores não cadastrados se dará por meio da fiscalização de obras 
in loco. 

Deverão ser visitadas obras do município aleatoriamente ou a partir de informações 
fornecidas pela população conforme programa “PR-02 – Comunidade Alerta. 

Construtores que executem obras de modo irregular (sem cadastro prévio) estarão sujeitos 
às consequências previstas no presente procedimento. 

 

2.2 Fiscalização de obras 

A implementação e manutenção do PIGRCC depende dos diversos stakeholders do 
Processo de Gestão de RCC, que devem atuar sob as diretrizes do Setor de Gestão de 
RCC. No entanto, algumas atividades consideradas parte do processo, como as das etapas 
de planejamento e execução da obra podem ser de difícil controle por parte desse setor, já 
que nesse momento a geração de RCC ainda não existe. 

Desse modo, é essencial a atuação do Setor de Gestão de Obras também como 
fiscalizador, uma vez que o mesmo é responsável por definir as diretrizes para projeto e 
execução das obras no município. 

A fiscalização pelo Setor de Gestão de Obras deve ocorrer por meio de visitas in loco em 
momentos distintos, de acordo com as características da obra, a fim de verificar a 
adequação das obras cadastradas em cada fase, conforme segue:  

• Início da obra: nas primeiras semanas após a liberação para construção, deve ser 
verificada a veracidade das informações prestadas no cadastro, se a construção não 
foi iniciada antes da liberação e se os métodos e tecnologias adotados coincidem 
com aqueles declarados. 

• Fases intermediárias: em etapas específicas da obra deve ser verificado se os 
métodos e tecnologias adotados permanecem ou se houve mudanças não 
comunicadas. 

• Conclusão da obra: ao final da obra, para entrega do “Habite-se”, deve ser 
verificado se os métodos e tecnologias adotados permaneceram ou se houve 
mudanças não comunicadas e se a gestão dos resíduos foi realizada conforme as 
recomendações. 

Caso sejam verificadas quaisquer irregularidades, devem ser aplicadas as penalidades que 
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previstas neste procedimento. 

A fiscalização das obras quanto à sua adequação ao que foi definido no PGRCC, deve 
ocorrer na fase de execução, por meio de fiscalização in loco, bem como da avaliação dos 
resultados do gerenciamento das obras cadastradas no Sistema de Gestão de RCC on line. 

A quantidade de resíduos gerada periodicamente pelo construtor deve ser de acordo com o 
previsto no PGRCC do mesmo. 

A quantidade de RCC gerada por determinada obra, deve ser de acordo com o previsto no 
PGRCC da mesma. 

As obras que apresentarem irregularidades estarão sujeitas às consequências previstas 
neste procedimento. 

 

2.3 Fiscalização de Unidades de Recebimento de RCC 

A fiscalização das Unidades de Recebimento de RCC do município será realizada pelo 
Setor de Gestão de RCC, por meio de acompanhamento das suas atividades e dos 
Manifestos de RCC. 

As Unidades de Recebimento que realizarem suas atividades sem cumprir os 
procedimentos do Plano Integrado de Gerenciamento de RCC do município estarão 
sujeitas à consequências previstas neste procedimento. 

 

2.4 Fiscalização de Transportadores 

A fiscalização dos transportadores no município será realizada por meio de: 
• Acompanhamento do processo no Sistema de Gestão de RCC on line e auditorias 

nos stakeholders do processo para verificação da conformidade das informações 
registradas; 

• Denúncias por parte da população acerca da disposição irregular de resíduos por 
meio do número de telefone “0800” que será disponibilizado pelo município. 

Os transportadores que realizarem suas atividades sem cumprir os procedimentos do 
PIGRCC do município estarão sujeitos às consequências previstas no presente 
procedimento. 

 

2.5 Fiscalização pela população 

A fiscalização por parte da população constitui um importante instrumento na 
identificação de irregularidades, uma vez que é impossível a identificação de todas as 
situações por agentes fiscalizadores do município. 

Assim, quando recebidas denúncias, as mesmas devem ser verificadas de acordo com o 
estabelecido no Programa Comunidade Alerta. 

 

2.6 Penalidades 

Esta seção deverá ser desenvolvida de forma específica para o município, considerando a 
legislação federal, estadual e municipal sobre crimes ambientais e as respectivas 
penalidades previstas. 
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3 DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Não aplicável. 
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APÊNDICE C - Diagnóstico de Gestão de RCC do Município de Angra dos Reis – RJ 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Um Diagnóstico de Gestão de RCC consiste na descrição das atividades realizadas para a 
gestão dos RCC gerados em um município, por meio de ferramentas específicas, a fim de 
apresentar as informações necessárias para a definição de ações de correção e melhoria para 
essas atividades. 

As informações aqui apresentadas constituem um diagnóstico de gestão de RCC do Município 
de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro e devem servir como ponto de partida para a 
elaboração e implantação de um Plano Integrado de Gerenciamento de RCC (PIGRCC) no 
município, que permita atender aos requisitos da Resolução CONAMA 307/2002, da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e demais requisitos legais que possam existir para o local.  

Para isso, foram realizadas várias entrevistas com o Gerente de Conservação e Projetos 
Ambientais (GCPA), da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Desenvolvimento Urbano – 
que forneceu informações e documentos como os projetos do plano integrado de gestão de 
resíduos sólidos e da usina de reciclagem do Belém, os quais se pretende implantar no 
município. 

O método utilizado foi o Método Para Realização de Diagnóstico de Gestão de RCC 
desenvolvido no presente trabalho, o qual se vale de ferramentas simples e objetivas, que 
indicam os pontos exatos em que a gestão de RCC existente no município requer alterações. 
Porém, como todo processo desenvolvido com base na legislação e em atividades tão 
dinâmicas quanto as do setor de construção civil, as informações e definições aqui 
apresentadas poderão se tornar obsoletas com o tempo e, consequentemente, inaplicáveis. 

Sendo assim, é importante que no PIGRCC que for desenvolvido a partir deste diagnóstico, 
seja prevista a sua periodicidade de revisão, que poderá ser realizada a partir da reaplicação 
do mesmo método, uma vez que as suas ferramentas são, há muito, utilizadas e já consagradas 
no meio industrial para a identificação de causas de problemas e suas respectivas soluções. 

 

2 DADOS DO MUNICÍPIO 

O município de Angra dos Reis, localizado no Estado do Rio de Janeiro, pertence à região da 
Costa Verde, que abrange também os municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Paraty, possui 
uma área total de 819,6 km2, correspondentes a 34,2% da área da região da Costa Verde, com 
núcleos urbanos condicionados pela topografia acidentada das encostas e recortes do litoral, 
concentrado nas estreitas faixas entre as montanhas e o mar (Figura C.1). 

Com uma população de 169.511 habitantes, o município é caracterizado por ter uma 
significativa parte de sua superfície formada por um conjunto de ilhas, sendo a maior delas e a 
mais importante, a Ilha Grande e destacando-se também, a Ilha da Gipóia, localizada próxima 
à sede municipal. 

A BR-101, Rodovia Rio-Santos, atravessa todo o litoral do território continental do 
município, com Paraty a Oeste e Mangaratiba a Leste. A Rodovia Estadual RJ-155 estabelece 
a ligação com povoados do interior, em direção a Rio Claro, a Nordeste, cortando a serra do 
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Capivari, por meio de vários túneis, alcançando assim, a região do Vale do Paraíba. 

 

Figura C. 1: Município de Angra dos Reis – RJ 

Fonte: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. 

 

Angra dos Reis limita-se ao Norte com o Estado de São Paulo - Município de Bananal; a 
Nordeste com o Município de Rio Claro, a Leste com o Município de Mangaratiba, a Oeste 
com Paraty e ao Sul com o Oceano Atlântico.  

O relevo escarpado coberto pelos principais remanescentes da Mata Atlântica no Estado do 
Rio de Janeiro se define pela vertente atlântica da Serra do Mar, com terrenos montanhosos de 
forte declividade, estreitas planícies aluviais descontínuas ao longo do litoral e inúmeras 
enseadas e ilhas, resultantes do afloramento de escarpas diretamente do oceano.  

O nível altimétrico varia de 0 m a 1.640 m no pico do Frade e o clima é tipo tropical úmido, 
possuindo forte influência da maritimidade, em função da sua proximidade com o mar e da 
forte ocorrência de chuvas orográficas, promovidas pela proximidade da Serra do Mar com a 
linha do litoral. 

A umidade relativa do ar é de 82%, a temperatura média mínima anual é de 19,9 ºC, com 
média máxima atingindo 27ºC e o período de chuvas ocorre entre os meses de setembro e 
março, com pluviosidade máxima de 2.400 mm/ano. 

O clima tropical úmido favorece a ocorrência de farta vegetação de floresta ombrófila densa 
encontrada principalmente nas encostas e as bacias hidrográficas situadas na faixa continental 
do município de Angra dos Reis podem ser classificadas quanto às características fisiográficas 
e localização em bacias de extensão média, pequena e muito pequenas. 

No município ocorrem inúmeras expressões de Mata Atlântica, desde o nível do mar até cerca 
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de 2.000 m de altitude, de modo que as florestas pluviais são tropicais ou temperadas, de 
vales, encostas voltadas para o mar ou interior, topos de morros e montanhas, de vertentes 
íngremes até um elevado e extenso planalto dissecado, bem como a variedade de tipos 
vegetacionais é grande, indo desde florestas densas a campos de altitude e manguezais, que 
obviamente garantem nichos especiais, refúgios, endemismos e biodiversidade.  

Devido às suas características de relevo e de vegetação, além do complexo insular, o 
município possui em sua superfície diversas unidades de conservação da natureza, divididas 
em parques, reservas biológicas e áreas de preservação. 

 

3 HISTÓRICO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Município de Angra dos Reis é caracterizado pela escassez de áreas para expansão - por se 
tratar de um sítio prodigioso em paisagens naturais, gradativamente alterado pela pressão 
imobiliária resultante de um modelo predatório e excludente - bem como pela implantação de 
grandes empreendimentos patrocinados pelo regime autoritário da década de 70. 

Esses empreendimentos desconsideraram os impactos negativos sobre a população residente e 
o meio ambiente natural, além de alterar sobremaneira a apropriação do solo no município. 
Como resultado, o que temos atualmente é uma ocupação desordenada entre o mar e as 
montanhas, com praias privatizadas por condomínios de luxo, encostas ocupadas por 
população de baixa renda e a constante preocupação com acidentes ecológicos (Figura C.2). 
Cenário esse, que levou a prefeitura a rever as posturas municipais adotadas nos últimos anos, 
buscando implantar um sistema de planejamento que envolvesse os diversos segmentos da 
sociedade. 

 

Figura C. 2: Vista aérea do Município de Angra dos Reis 

Fonte: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. 
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Antes dessa preocupação, porém, o município foi caracterizado por situações bastante ruins 
em relação à gestão de resíduos sólidos. Até 1983 os resíduos sólidos domiciliares produzidos 
em Angra dos Reis eram coletados por equipamentos da própria prefeitura e despejados em 
lixões espalhados em diversos pontos do município. Nas áreas periféricas era comum haver 
pequenos lixões em terrenos localizados próximos a escolas e outros equipamentos públicos. 

Já os resíduos sólidos domiciliares gerados em maior volume no centro da cidade eram 
jogados, a céu aberto, às margens da BR 101, próximo ao acesso da Banqueta, na Japuíba, 
onde era disposto sem qualquer tipo de controle ambiental. Porém, a partir de 1986 foi 
encerrada a atividade de despejo de lixo na Japuíba e escolhida outra área para destinação dos 
resíduos municipais. A área selecionada para implantação do novo lixão foi o Bairro de Ariró, 
zona rural localizada a cerca de 20 km do centro da cidade. Além disso, nesse mesmo ano a 
coleta passou a ser terceirizada, alcançando gradativamente todas as comunidades da parte 
continental de Angra. 

Em 1987 uma usina de lixo foi comprada pela prefeitura terminando de ser montada em 1988. 
Porém, somente em agosto de 1993, após vários serviços de adequação eletro-mecância, a 
usina entrou em operação. Posteriormente, depois de uma fase em que operou com o lixo 
proveniente da coleta tradicional, com baixíssimo rendimento, a usina transformou-se em 
local de beneficiamento do lixo proveniente da coleta seletiva. Atualmente, porém, a unidade 
encontra-se abandonada e sucateada. 

Em 1990, foi iniciado um sistema de coleta seletiva no município, abrangendo as 
comunidades da Ilha Grande e morros do centro da cidade e em 1993, numa tentativa de 
sensibilizar a população com a questão da reciclagem, foi iniciado o “Programa de Troca”, 
que incrementou esse sistema. Por meio desse programa, a população podia realizar trocas de 
resíduos recicláveis por mantimentos e após um ano e meio já havia atingido todas as 
comunidades do município. Porém, por falta de sustentabilidade financeira, esse modelo de 
coleta seletiva foi abandonado e substituído por um trabalho de conscientização ambiental da 
população. 

Em 2001 iniciou-se um projeto de remediação do Aterro do Ariró para transformá-lo em 
aterro controlado. Para isso, o aterro foi cercado, todos os catadores foram retirados, e foi 
implantado um sistema de drenagem de chorume e o recobrimento em pilhas controladas, 
dentre outras ações para controle ambiental do aterro. 

Em 2007, foi apresentada uma proposta de um Plano Integrado de Gestão de Resíduos 
Sólidos, que incluía ações específicas para Ilha Grande. Esse plano, porém, nunca foi 
formalmente instituído, mas apesar disso, algumas ações previstas tem sido gradativamente 
implementadas. 

Em 2011, aproximando-se do fim da vida útil do Aterro do Ariró, iniciou-se o processo para 
seu encerramento e veio então uma proposta de início da operação do Centro de Tratamento e 
Disposição de Resíduos (CTDR) Locanty, um aterro particular localizado ao lado do 
primeiro. 

Dentro desse histórico, no entanto, os RCC foram constantemente dispostos em pontos de 
deposição irregular – sendo o principal deles o bota-fora do bairro do Belém - e no Aterro do 
Ariró, sem qualquer segregação para retirada do montante reciclável desses resíduos. E 
mesmo com a implantação do CTDR, o problema permaneceu, uma vez que o CTDR não 
recebe RCC. 

Assim, com os problemas resultantes da falta de espaço para disposição de RCC e tendo em 
vista a inadequação do município à Resolução CONAMA 307/2002, recentemente foram 
tomadas ações para evitar que o problema se perpetue, como a proibição da utilização do 
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bota-fora de Belém para possibilitar sua recuperação e a posterior instalação de uma ATT e 
uma usina de reciclagem no local - as quais já estão sendo planejadas -, bem como parcerias 
com empresas e proprietários de terrenos para que recebam RCC dos geradores do município 
e realizem terraplanagem com esses resíduos. 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

A caracterização do município tem como objetivos a identificação das características 
socioambientais do sistema de gestão de RCC existente e sua atuação no contexto da gestão 
ambiental, bem como do sistema de gestão da secretaria de obras. 

Para realizar a caracterização do Município de Angra dos Reis, foi entrevistado o GCPA do e 
foi utilizado o Questionário Sobre a Gestão de RCC no Contexto da Gestão Urbana, que é 
apresentado no Apêndice CA. 

A dessa entrevista verificou-se que Angra dos Reis até o momento, não possui um Plano 
Integrado de Gerenciamento de RCC ou um sistema de gestão de RCC formalizado. No 
entanto, desde o ano de 2009, conforme apresentado na Seção 3, algumas ações vem sendo 
tomadas a fim de possibilitar melhorias na gestão desses resíduos, embora de forma tímida. 

Assim, para tornar a apresentação das informações mais objetiva e de fácil compreensão, foi 
utilizada a sequência em que elas aparecem no questionário.  

 

4.1 Gestão municipal de obras 

Dentre as informações solicitadas por meio do questionário, o setor responsável possui o 
registro apenas das quantidades de obras licenciadas, cuja obtenção se dá por meio de 
cadastro realizado quando da requisição de licenciamento de projetos privados. 

Atualmente, a requisição é feita a partir de um processo estabelecido pelo Programa 
Licença Fácil, que tem como objetivo facilitar o licenciamento de projetos privados no 
município e consiste na realização dos seguintes passos: 

i. Consulta prévia facultativa, por parte do empreendedor, para análise preliminar 
dos projetos, num prazo mínimo de 20 dias, dependendo de outras situações que 
podem aumentar esse prazo; 

ii.  Para determinados projetos a consulta prévia é obrigatória, bem como o 
encaminhamento ao Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 
(CMUMA)  

iii.  Sequencialmente, solicitação de Ficha de Cadastro Imobiliário à Coordenadoria de 
Cadastro Imobiliário, Certidão de Regularidade Fiscal da Prefeitura Municipal de 
Angra dos Reis (PMAR) à Gerência de Dívida Ativa do município, Certidão 
Negativa de Débito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e Anotação de 
Responsabilidade (ART) do CREA; 

iv. Abertura de processo administrativo na PMAR, por meio da apresentação dos 
documentos do item anterior, projetos e requerimento específico que pode ser 
preenchido diretamente no local ou via web; 

v. Análise dos projetos, durante cujo tempo de espera a obra não pode ser iniciada; 

vi. Existindo necessidade de alterações nos projetos, estas são solicitadas ao 
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empreendedor que, ao realizá-las submetem os projetos novamente para análise. 

vii.  Estando os projetos dentro das exigências, o responsável técnico e o proprietário 
do empreendimento apresentam a declaração de Início de Obra, é emitido o alvará 
de construção e a obra pode ser iniciada. 

Todas as diretrizes relacionadas ao processo descrito, dentre outras relacionadas à 
construção de edificações no município, são definidas no Plano Diretor Municipal de 
Angra dos Reis - o qual regulamenta o uso e a ocupação do solo no município – e nos seus 
diversos instrumentos de planejamento e gestão, dentre os quais são de particular interesse 
à gestão de RCC: 

I. Lei de Zoneamento; 

II.  Lei do Uso e Ocupação do Solo; 

III.  Lei de Parcelamento do Solo; 

IV.  Código de Obras; 

V. Código de Posturas; 

VI.  Código Ambiental; 

A partir dessas leis são estabelecidos diversos aspectos que influenciam na geração de 
RCC, dentre os quais se destacam os seguintes: 

• Aceitação pela lei de que seja iniciada a construção antes da concessão da licença 
para construção (inciso V, do artigo 38, do Código de Obras); 

• Demolição como medida corretiva para casos em que as obras estejam sem licença 
para construir e/ou irregulares (inciso II, art. 99, do Código de Obras). 

O primeiro aspecto é negativo do ponto de vista preventivo, uma vez que permite ao 
empreendedor iniciar sua obra antes de saber sobre as adequações necessárias ao seu 
projeto, e desse modo, facilita ou até mesmo cria a possibilidade de uma futura 
necessidade de demolição e consequentemente de geração de RCC. O segundo, 
igualmente negativo, mostra que a lei municipal adota uma medida corretiva que fere o 
princípio da prevenção e precaução, o primeiro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Mas em contrapartida, existe atualmente um programa no município, cujas atividades 
podem influenciar positivamente na redução da geração de RCC: o Programa de 
Engenharia Pública, que tem como objetivo permitir que a população menos favorecida 
tenha acesso a serviços de arquitetura e engenharia, por meio de assistência técnica 
gratuita para projetos de construção, acréscimo e legalização de moradias populares ou 
moradias financiadas pelo Sistema Financeiro de Habitação, por meio da Caixa 
Econômica Federal, que não estejam em áreas de risco e de preservação ambiental. 

Esse programa, por promover a regularização das construções, vai de encontro a questões 
de gestão de obras que representam grandes dificuldades na gestão de RCC: o problema 
da autoconstrução e da ocupação desordenada, bem como a construção de moradias, por 
parte da população – principalmente de baixa renda – sem nenhum critério técnico e, 
consequentemente, com baixa qualidade, maiores custos, maior risco à segurança da 
comunidade e do ambiente e maior desperdício de materiais. 

Esse programa, se tiver continuidade e boa adesão por parte da população, pode ser o 
ponto de partida do município na obtenção de dados e informações importantes sobre os 
geradores de RCC, uma vez que permitirá sua identificação e controle. 
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4.2 Destinação de RCC no município 

O sistema de gestão de resíduos do município de Angra dos Reis, até recentemente, era de 
responsabilidade das Secretarias Municipais de Obras e Serviços Públicos, e de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Porém, em maio de 2007, por meio da Lei no 1800, 
de 24/05/2007, a responsabilidade pelo gerenciamento do sistema de coleta e transporte de 
resíduos domiciliares foi transferida para a Secretaria Municipal de Habitação e Serviços 
Públicos. 

Este sistema atende regularmente todas as comunidades da parte continental e insular, 
contemplando os serviços de coleta e transporte de todos os tipos de resíduos sólidos, os 
quais tem como destino final o Aterro Celular Controlado do Ariró (Figura C.3). 

 

Figura C. 3: Vista aérea do Aterro do Ariró 

Fonte: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. 

 

Nesse contexto, os serviços de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos do tipo 
domiciliar/comercial, dos resíduos de unidades de serviços de saúde, bem como dos 
serviços de limpeza de logradouros incluindo varrição, capina, roçada, raspagem, 
incluindo a coleta e transporte dos resíduos sólidos gerados nas ilhas e a manutenção de 
logradouros públicos das mesmas, são executados por empresa terceirizada contratada 
pelo município. 

No entanto, a coleta, o transporte e a disposição dos RCC são um dos principais gargalos 
do atual sistema de gestão ambiental de resíduos sólidos em Angra dos Reis, pois esses 
resíduos, cuja responsabilidade pela destinação é do próprio gerador, não conta com 
ATTs, usinas de reciclagem ou aterros de RCC. 
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Com isso, são destinados para o Aterro do Ariró, ou dispostos nos diversos pontos de 
descarte irregular existentes no município, ou destinados para propriedades de terceiros, 
indicadas pela prefeitura a pedido dos proprietários, para possibilitar aterramento 
hidráulico para estabilização de taludes ou mesmo nivelamento para posterior construção 
de residências ou outras construções. E quando gerados nas ilhas - com exceção de uma 
parcela gerada na Ilha Grande que está sendo utilizada atualmente para recuperação da 
estrada de Dois Rios - esses resíduos são transportados e destinados juntamente com 
aqueles gerados no continente. 

Dentre essas destinações, no entanto, nenhuma é adequada, visto que o Aterro do Ariró 
não possui células próprias para recebimento e posterior reutilização dos RCC, bem como 
os terrenos de terceiros ficam a mercê da poluição, posto que normalmente os resíduos da 
construção civil vem misturados com outros resíduos sólidos como material orgânico, 
restos de produtos plásticos, pneus, etc. que podem contribuir para poluição de corpos 
d’água próximos. 

Contudo, de acordo com o GCPA, essa alternativa é a única que se apresenta atualmente 
para evitar a continuidade do acúmulo de RCC, visto que o município não conta com local 
apropriado para esse fim e não existem destinações adequadas em distâncias viáveis. 

Quanto aos RCC deixados ao longo das vias públicas da cidade, a prefeitura municipal os 
recolhe com o uso de máquinas e equipamentos da Secretaria de Habitação e Serviços 
Públicos e os dispõe no Aterro do Ariró, ou sempre que possível, os transporta para 
terrenos de terceiros, tal como feito pelos geradores. Porém, como as características do 
município não favorecem a identificação e o recolhimento desses resíduos, o seu 
gerenciamento torna-se muito difícil sem a estrutura necessária – até o momento são 
poucos pontos de disposição, os quais não são apropriados para receber RCC e além de 
tudo, encontram-se muito distantes um do outro (Figura C.3); e com isso, a quantidade de 
deposições irregulares é grande e a prefeitura não tem conhecimento da maioria delas. 

 

Figura C. 4: Localização das instalações para gerenciamento dos resíduos sólidos no Município de Angra 
dos Reis 

Fonte: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. 
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4.3 Ações para o gerenciamento dos RCC 

Dentre os locais de deposição irregular de RCC conhecidos pela prefeitura, destaca-se o 
bota-fora localizado em uma área pública no Bairro do Belém. Essa área recebia em 2007, 
em torno de 20 a 40 caminhões por dia, os quais eram depositados de forma desordenada, 
sem critérios de seleção, monitoramento e tratamento, com o nível do seu terreno 
aumentado a cada dia, além de animais e pessoas circulando por ela naturalmente (Figura 
C.5). Além disso, moradores do entorno retiravam seu sustento a partir da coleta de 
materiais recicláveis do local, armazenando-os em suas próprias residências e, desse 
modo, criando condições para a proliferação de vetores e outros danos aos seus vizinhos. 

 

Figura C. 5: Bota-fora no Bairro do Belém 

Fonte: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. 

 

Diante disso, objetivando coibir essa circulação indesejada, bem como evitar essa 
disposição inadequada, o local foi cercado e vem sendo recuperado para possibilitar a 
implantação de uma ATT emergencial e posteriormente uma usina de reciclagem. 

Essa ATT, na qual se pretende receber além de RCC, também resíduos de poda e 
inservíveis, tornará possível o estabelecimento de uma condição adequada para o 
recebimento dos resíduos de grandes geradores, bem como a elaboração instrumentos 
legais para efetivar a cobrança de taxa ou tarifa que diferencie o pequeno do grande 
gerador. Assim, para planejar sua implantação, o município elaborou uma proposta que 
contempla ações de curto e médio prazos. 

As ações de curto prazo incluem: 

• O reaproveitamento de RCC de granulação baixa em aterros, de pedras na 
construção de muros, janelas etc., bem como de outros materiais que podem ser 
vendidos, contando com o trabalho de catadores locais como parceiros e 
destinando a renda da venda dos materiais a esses trabalhadores; 

• A compostagem dos vegetais provenientes de poda; 

• A aquisição de pá carregadeira para seleção e acondicionamento dos resíduos e de 
triturador para vegetais provenientes de poda para possibilitar o seu envio para a 
compostagem; 

• A instalação de estrutura incluindo local para armazenagem dos equipamentos, 
materiais e para a futura instalação de fábrica de bloquete, bem como funcionários 
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para operá-la. 

• A instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV) nos bairros, para o descarte 
de pequenos volumes de resíduos, definindo dias específicos para a entrega de 
cada tipo de resíduo (RCC, poda e extraordinário). 

As ações de médio prazo incluem: 

• A instalação de Usina de Reciclagem de Entulho para a produção de materiais de 
construção e bloquetes para pavimentação. 

Dentre as ações dessa proposta, porém - elaborada em 2007 - só se pode considerar 
implementada a compostagem, que desde 2010 é realizada no Aterro do Ariró - local para 
onde são destinados todos resíduos atualmente. 

Quanto às outras, a única que se pode considerar ao menos iniciada é a instalação de um 
PEV em 2009 – implementado a partir do Programa Recicla Angra e localizado na 
Alameda dos Pescadores, no Cais do Carmo (Figura C.6). Essa ação, contudo, se encontra 
muito aquém do necessário, visto que esse PEV recebe, tanto do continente como da parte 
insular, menos de uma tonelada de RCC por mês, ou seja, uma quantidade bem abaixo do 
total gerado. 

 

Figura C. 6: PEV no Cais do Carmo 

Fonte: Prefeitura Municipal de Angra dos Reis. 

 

Isto evidencia que, atualmente, a gestão dos RCC atende minimamente o que é exigido 
pela legislação. E embora a secretaria tenha prontos projetos importantes como o da usina 
de reciclagem de RCC, a implementação depende completamente de questões políticas e 
financeiras, o que pode significar um tempo considerável de espera para que melhorias 
significativas sejam realizadas. 

 

4.4 Legislação relacionada aos RCC 
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No que diz respeito à gestão dos RCC, não existem leis específicas para tratar do assunto e 
mesmo a legislação ambiental no município é deficiente nesse aspecto. No entanto, de 
acordo com o GCPA, as leis necessárias para a gestão de RCC serão criadas juntamente 
com o PIGRCC. 

Para elaborar PIGRCC e as leis a ele relacionadas, será necessário ter como base a 
legislação federal, estadual e municipal que possa influenciar nas suas definições de 
alguma maneira. Assim, toda a legislação que deverá ser considerada é apresentada a 
seguir: 

 

4.4.1 Leis e Normas Federais 

Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação, e dá outras providências. 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências. 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, altera a lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências. 

Resolução Conama nº 307, de 05 de julho de 2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Resolução Conama nº 438, de 16 de agosto de 2004 – Altera a Resolução Conama nº 
307, de 05 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

Resolução Conama nº 431, de 24 de maio de 2011 – Altera a Resolução Conama nº 
307, de 05 de julho de 2002, estabelecendo a classificação para o gesso. 

 

4.4.2 Leis estaduais 

LEI Nº 2.011, de 10 junho 1992 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da implementação 
de Programa de Redução de Resíduos. 

LEI Nº 3.325, de 17 dezembro 1999 - Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a 
Política Estadual de Educação Ambiental, cria o Programa Estadual de Educação 
Ambiental e complementa a Lei Federal Nº 9.795/99 no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro. 

LEI Nº 4.191, de 30 setembro 2003 - Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos e dá outras providências, sendo este o instrumento legal que orienta as ações 
do setor. 

 

4.4.3 Legislação Municipal 

Lei n° 162/L.O., de 12/12/1991 - Plano Diretor de Angra dos Reis: no Título IV, 
considera como um dos objetivos da política de serviços públicos, o sistema de coleta 
e destinação de resíduos sólidos, bem como na seção IV deste título, detalha o 
“Programa de Coleta e Destinação Final dos Resíduos Sólidos”, que deve ser 
considerado a fim de garantir a integração das ações do PIGRCC com outras ações do 
município. 
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Lei Municipal nº 284, de 08 de junho de 1993 – Código de Proteção ao Meio 
Ambiente e da Melhoria da Qualidade de Vida no Município de Angra dos Reis: 
estabelece diretrizes e objetivos em relação ao planejamento ambiental do município, 
que incluem integração das ações ambientais com ações de outras esferas do poder 
público, além de ações para planejamento e sistematização da gestão ambiental do 
município. 

Leis relacionadas à gestão de obras do município, apresentadas na Seção 4.1.  

 

4.5 Plano Integrado de Gerenciamento de RCC 

No Município de Angra dos Reis não existe atualmente, um Plano Integrado de 
Gerenciamento de RCC e nem mesmo um Plano Integrado de Gestão de Resíduos 
Sólidos. Além disso, as ações de gerenciamento de RCC são realizadas de forma 
desordenada e sem controle. 

Em 2006, o município apresentou uma proposta para elaboração de um Plano Integrado de 
Gestão de Resíduos Sólidos, na qual consta um diagnóstico da gestão de resíduos sólidos 
que apresenta de forma sucinta a situação da gestão de RCC e as ações que servirão de 
base para a legislação referente ao plano. 

Dentre essas ações, algumas se destacam pela influência direta que terão na gestão de 
RCC: 

• Implementar pontos de entrega voluntária de resíduos da construção civil em 
pontos estratégicos do município. A geração e a disposição inadequada dos 
resíduos da construção civil estão contribuindo negativamente para a gestão atual 
de resíduos sólidos do município e deverão se constituir em prioridade de solução; 

• Centralizar as ações de gerenciamento de resíduos sólidos em uma única 
secretaria, de forma a otimizar os recursos e a filosofia que deverá nortear as 
próximas fases de gerenciamento de resíduos considerando a melhoria do sistema 
como um todo e a implantação do novo aterro sanitário; 

• Melhorar a coleta de resíduos sólidos com a construção de locais apropriados para 
acondicionamento temporário de resíduos em locais especiais, pontos de entrega 
voluntária de bens recicláveis, além de programas de educação ambiental para 
instruir a população sobre como lidar com a nova filosofia de gestão de resíduos 
sólidos a ser implementada no município; 

• Alterar o sistema de cobrança de taxa de lixo por meio da legislação, tendo como 
premissa o volume gerado. Geradores com volume maior que 100 l/dia deverão 
pagar para retirada dos resíduos produzidos empregando para tanto, empresas 
particulares cadastradas na prefeitura municipal; 

• Implementar um novo código de posturas com relação a resíduos sólidos gerados, 
de forma que seja possível aplicar aos geradores infrações ou multas por não 
conformidade com as posturas determinadas pelo código; 

• Estabelecer para a Ilha Grande, recomendações de gestão de resíduos sólidos 
diferenciadas com relação ao continente, devido às peculiaridades da região 
insular; 

• Implantar cadastro de grandes geradores na prefeitura municipal, em parceria com 
o INEA, de forma que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
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possa acompanhar a disposição adequada dos resíduos gerados no município, 
particularmente da indústria e dos grandes geradores; 

• Implementar uma política municipal de estímulo à reciclagem com promoção de 
incentivos para melhoria das empresas existentes e de atração para a instalação de 
novas empresas no município; 

• Os passivos ambientais identificados deverão ser objeto de um plano de 
recuperação de áreas degradadas, a ser implementado de imediato pela prefeitura 
municipal; 

• A prefeitura municipal deverá promover gestão no sentido de alterar o sistema de 
gestão de compras para adequá-lo à medida de incentivo de privilegiar a aquisição 
de bens recicláveis ou certificados, de forma a evitar contribuir para a degradação 
de áreas ou espécies protegidas; 

A primeira ação apresentada demonstra que a prefeitura tem consciência dos problemas 
que os RCC representam e dos caminhos que deve tomar, pois os PEVs são locais 
utilizados como pontos de recebimento de RCC de pequenos geradores que possibilitam a 
redução da ocorrência de disposição inadequada por esses agentes e assim, facilitam a 
coleta do montante gerado pelo município, bem como aumentam as quantidades que 
podem ser recicladas. 

Os programas de educação ambiental, por sua vez, também merecem destaque em termos 
de relevância para a gestão dos RCC, porque irão fazer com que a população adira às 
ações do município e especialmente à utilização dos PEVs. 

Quanto às demais ações listadas, devem ser consideradas quando da elaboração do 
PIGRCC, ainda que não estejam implementadas, pois refletem os rumos do município no 
que diz respeito à gestão dos resíduos sólidos, e sendo assim, irão influenciar fortemente 
na gestão dos RCC.  

Contudo, vale ressaltar que essa proposta, a despeito do tempo que foi elaborada, até o 
momento não foi aprovada, não sofreu reformulação após a promulgação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, bem como poucas ações contempladas de impacto para a 
gestão dos RCC foram iniciadas.  

Apesar disso, de acordo com o GCPA, existe uma previsão de que o grupo de trabalho que 
elaborava o Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos retome suas atividades após 
as eleições e o PIGRCC estará contido no mesmo. 

 

4.6 Coleta, transporte e disposição de RCC 

A coleta e o transporte de RCC no município de Angra dos Reis são realizados em sua 
maioria por caçambeiros e em menor escala por veículos de tração animal – o que ocorre 
somente em Mambucaba e na Japuíba, respectivamente um distrito e um bairro de Angra. 

Isso ocorre devido às características do município que representam grande dificuldade aos 
carroceiros, dada a grande quantidade de morros com declives e aclives acentuados, além 
do risco que representa pelo fato de que o acesso a qualquer bairro se dá somente pela 
Rodovia Rio-Santos – uma rodovia estreita, bastante movimentada e na qual o alcance de 
visão é pequeno, por se encontrar entre montanhas. 

Atualmente, não se tem idéia da quantidade de carroceiros existentes no município; e 
quanto às empresas de caçambas, apenas nove são de conhecimento da prefeitura, sendo 
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que apenas uma é licenciada. 

De acordo com o GCPA, até algum tempo atrás existia um cadastro dos caçambeiros 
existentes no município, no qual eram registradas informações como a quantidade de 
caçambas de cada empresa, locais de destinação, quantidade coletada e preço cobrado 
para destinação. 

Esse cadastro, no entanto, foi desativado devido à impossibilidade de se fazer muitas 
exigências a essas empresas, uma vez que o município não dispõe de leis que 
regulamentem suas atividades nem de locais apropriados para que elas realizem a 
disposição dos RCC. 

Apesar disso, para estimulá-las a atuarem de forma correta dentro das possibilidades 
atuais e assim, evitar a criação de bota-foras, o município efetuou um acordo com o 
CTDR Locanty para que operem tarifas menores para o recebimento dos resíduos desses 
agentes, bem como tem indicado para eles os terrenos de terceiros onde os RCC podem 
ser dispostos para reutilização. Assim, para que os geradores e os transportadores tenham 
meios para comprovar a destinação dos seus resíduos de acordo com o determinado pela 
prefeitura, é utilizado um controle que recebe assinatura de cada um desses agentes. 

Ademais, apesar das dificuldades atuais, é importante ressaltar que a reativação do 
cadastro está prevista para logo após a instalação da ATT e as leis relacionadas a esses 
agentes encontram-se em minuta. 

 

4.7 Informações sobre os RCC 

De acordo com o GCPA o Aterro do Ariró recebe cerca de 250 toneladas de RCC por dia, 
e estima-se que isso represente aproximadamente 70% do RCC gerado no município. 
Outrossim, nenhuma das informações da questão 22 do questionário é registrada pelo 
município, pois, dos locais de disposição que se conhece, todos recebem os resíduos de 
forma desordenada e sem nenhum controle. 

 

4.8 Ilha grande 

Os resíduos sólidos gerados na Ilha Grande são um aspecto de difícil gerenciamento para 
o município, dada a falta de recursos e principalmente, as dificuldades intrínsecas ao fato 
de se tratar de uma ilha. 

No caso específico dos RCC, não foram identificadas na proposta apresentada para o 
Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos – inclusive naquele específico para a ilha 
grande – quaisquer informações sobre a coleta desses resíduos na mesma ou em outras 
ilhas do município. 

Porém, de acordo com o responsável pela gestão de resíduos sólidos, esses resíduos não 
existem em quantidades significativas nas ilhas, uma vez que as atividades construtivas 
não são frequentes. Além disso, quando do licenciamento de grandes construções, seja na 
Ilha Grande ou em outra ilha, o proprietário é quem deve dar a destinação adequada aos 
resíduos, embora não se tenha conhecimento se isso de fato ocorre. 

 

4.9 Recursos humanos e materiais 

Para executar os serviços de gerenciamento de resíduos de construção e poda no 
município de Angra dos Reis, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento Urbano e de Habitação e Serviços Públicos, dispunham em 2007, de 48 
coletadores e motoristas - o que correspondia a 7,4% do total de colaboradores 
contratados para a gestão de resíduos sólidos - bem como 10 caminhões basculantes e 4 
retroescavadeiras. 

Atualmente, porém, de acordo com o GCPA, esses números podem ser menores, visto que 
recentemente, devido a dificuldades financeiras da prefeitura, foram realizados vários 
cortes na verba direcionada à gestão dos resíduos sólidos do município – os quais não 
foram comunicados à sua secretaria. 

 

5 IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO SOBRE 
RCC 

Para verificar o nível de atendimento à legislação pela gestão de RCC no município, foi 
realizada a segunda etapa do diagnóstico, que consiste na aplicação da Lista de Verificação do 
Nível de Atendimento à Legislação Relacionada aos RCC, a qual é baseada especificamente 
na legislação nacional relativa aos RCC. 

Por meio dessa lista, operacionalizada por meio de planilha do Excel, foi possível identificar 
de forma objetiva, os aspectos da legislação que não são atendidos e as necessidades geradas 
por essas inconsistências, além do percentual de atendimento à legislação. 

Os resultados podem ser visualizados no Apêndice CB. 

 

6 QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE RCC 

A partir das etapas anteriores, foi verificada a ausência da maioria das informações e dados 
essenciais para a realização da quantificação e da caracterização dos RCC gerados no 
município.  

No entanto, considerando a importância da realização dessa etapa para a definição dos 
recursos necessários para o sistema que será implantado, foram utilizadas as Matrizes de 
Identificação dos Métodos de Quantificação e Caracterização Aplicáveis ao Município, 
conforme apresentado nos Apêndices CC e CD, a fim de verificar se havia algum método 
aplicável a Angra dos Reis. 

A partir dessas ferramentas, foi constatado que único método possível de se aplicar seria a 
Quantificação Pelo Parâmetro das Áreas Licenciadas, visto que, de acordo com o GCPA, 
existem registros das áreas licenciadas para construção. 

No entanto, apesar da existência desses dados, não houve acesso a eles devido à 
impossibilidade de se entrevistar o responsável pela gestão das obras em Angra. 

Do mesmo modo, não foi possível a caracterização dos RCC, porque atualmente esses 
resíduos são dispostos em aterros de terceiros ou no Aterro do Ariró, juntamente com outros 
tipos de resíduos. Assim, para realizar a caracterização, seria necessário tempo hábil para 
acompanhar a chegada desses resíduos no aterro, a fim de retirar as amostras necessárias.  

 

7 PLANO DE AÇÕES 

Esta etapa consiste na elaboração de um plano de ações que oriente o desenvolvimento e 
implantação de um PIGRCC, de modo a possibilitar a obtenção de um diagnóstico real e em 
constante atualização. 
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Para elaborar o plano de ações foi utilizada a ferramenta 5W1H - que consiste na descrição 
sistemática das ações necessárias – a partir das seguintes informações: 

• Os resultados da Seção 4 deste diagnóstico, a fim de identificar as oportunidades de 
melhorias nas ações de gestão existentes; 

• Os resultados da lista de verificação aplicada na Seção 5 deste diagnóstico, a fim de 
identificar as ações necessárias para o desenvolvimento e implementação do PIGRCC 
de acordo com a legislação; 

• Os resultados obtidos na Seção 6 deste diagnóstico, a fim de possibilitar um 
norteamento quanto aos recursos necessários para o PIGRCC.  

Todas essas informações foram analisadas e comparadas, a fim de evitar redundâncias e então 
foi elaborado o plano de ações (Apêndice CE), com uma sugestão de sequência para 
implementação que visa otimizar os resultados. 

Assim, as ações estabelecidas nos itens 1 e 2 do plano de ações, são ações que fazem parte do 
diagnóstico. No entanto, como não foi possível a realização das mesmas no diagnóstico 
realizado no Município de Angra, elas foram definidas como as primeiras a serem executadas, 
uma vez que constituem a base para as ações de correção estabelecidas nos itens 6 a 14, os 
quais são essenciais para cessar a destinação inadequada. 

As ações de número 3 a 5 devem ser iniciadas tão logo seja desenhado o processo de gestão 
de RCC sobre o qual se estabelecerá o PIGRCC e os módulos do sistema devem ser 
desenvolvidos e implantados paralelamente à implementação do PIGRCC, pois o sistema de 
informação será o meio para cadastramento dos agentes e para várias outras ferramentas. 
Assim, uma boa maneira de se alcançar bons resultados na implementação, é desenvolver 
inicialmente os módulos de cadastros para possibilitar a organização do PIGRCC e, em 
seguida partir para o desenvolvimento das ferramentas de controle e análise. 

As ações dos itens 6 a 14 são ações para correção dos problemas causados pelos RCC já 
existentes. Dentre elas as ações 6 a 8, devem ser executadas tão logo seja iniciada a 
implementação do PIGRCC, pois para que as ações dos itens 9 a 14 tenham efetividade e 
sustentabilidade, o município deve prover as instalações necessárias. Além disso, a ação do 
item 14 é essencial para evitar o atrativo natural que as áreas degradadas representam para a 
destinação inadequada de resíduos. 

Já as ações dos itens 15 a 24 focam outro aspecto da gestão de RCC, pois possibilitam 
melhorias na base do processo de gestão, ou seja, nas causas dos problemas relacionados a 
esses resíduos. Sua implementação tem como objetivos principais aumentar o controle sobre 
as obras e os geradores, a fim de conduzi-los a uma maior eficiência nos processos 
construtivos, bem como melhorar o desempenho do município no atendimento à legislação 
pertinente às atividades construtivas e às questões ambientais influenciadas pela construção 
civil. Desse modo, devem ser realizadas paralelamente às ações 6 a 14, se possível. 

Implementadas essas ações, que podem ser consideradas prioritárias, deve-se iniciar as ações 
25 a 27, que tratam das questões relacionadas destinação final dos RCC. A existência de uma 
usina de reciclagem pública, em especial, pode ser caracterizada como uma ação de suma 
importância, visto que os RCC beneficiados poderão constituir importante fonte de recursos 
financeiros para o sistema de gestão de RCC com um todo. 

As ações 28 a 30 tem o intuito de garantir o controle e a melhoria das ações implementadas e 
são de grande importância para o gerenciamento do PIGRCC. 

As ações 31 a 34 configuram um novo estágio da implementação do PIGRCC, no qual se 



205 
 

 

assume que as ações anteriores estão sendo eficazes e que o processo já apresenta certo nível 
de maturidade, pois a partir dessas ações, o gerador começa a ser inserido no processo de 
forma mais ativa. Assim, para iniciar a realização da ação 34, é essencial que a ações 31 e 32 
tenham sido realizadas com qualidade. 

As ações 35 a 41, representam também um novo estágio da implementação do PIGRCC, mas 
dessa vez em relação às últimas ações comentadas. Nesta etapa, os geradores começam a ser 
inseridos numa nova filosofia: a da prevenção; e a partir daqui, os objetivos passam a ser não 
somente melhorar a gestão dos RCC, mas atribuir essa responsabilidade aos geradores e 
recompensá-los quando esta responsabilidade for assumida a contento, de modo que as ações 
41 a 43 podem ser consideradas uma evolução do que já foi estabelecido na ação 7. 

E por fim, as ações 44 a 48 visam promover a melhoria contínua do processo. 

 

8 CONSIDERAÇÕES 

A principal dificuldade encontrada na realização do diagnóstico no Município de Angra dos 
Reis esteve relacionada ao envolvimento das pessoas essenciais para essa tarefa, pois não foi 
possível o contato com o responsável pela gestão de obras e no caso, do GCPA, embora ele 
tenha se mostrado totalmente solícito para com o trabalho, foram inevitáveis obstáculos como 
a sua dificuldade de disponibilizar tempo o suficiente para sanar todas as dúvidas surgidas e 
suprir toda a demanda de informações que seria ideal para a realização de um diagnóstico 
completo. 

Essas dificuldades, no entanto, eram esperadas, uma vez que o diagnóstico realizado trata-se 
apenas de um estudo acadêmico, cuja iniciativa não partiu da prefeitura do município. Além 
disso, como o objetivo do estudo de caso era verificar a efetividade do método e não 
necessariamente a obter do diagnóstico em si, isso não representou um problema, já que os 
objetivos almejados foram alcançados. 

De qualquer forma, a partir da aplicação do Método Para Realização do Diagnóstico de 
Gestão de RCC foi possível obter uma visão interessante e útil da situação atual do município. 
Assim, verificou-se que o mesmo encontra-se muito aquém do que determina a legislação 
nacional sobre RCC, pois entre as ações em andamento e planejadas para a gestão dos RCC, 
as poucas que estão acontecendo ainda não são efetivas. 

Apesar disso, existem interesse e iniciativa do GCPA em colocar em prática todas as ações 
estabelecidas, e estas por sua vez, estão bastante alinhadas com as exigências da PNRS e da 
Resolução Conama 307/2002. 
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APÊNDICE CA - Questionário sobre a gestão de RCC no contexto da gestão urbana aplicado em Angra dos Reis 
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APÊNDICE CB - Lista de verificação do nível de atendimento à legislação sobre RCC no Município de Angra dos Reis 

 

Sim (S) 
Parcialmente 

(P) 
Não (N) 

Representativida
de de cada item 

Percentual de 
atendimento à 

legislação 

 

Peso 0 0,5 1 
 

Qtde. Itens 
(Q) 1 16 125 0,70% 6,34% 

 

 
 

Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. I O município adota medidas de precaução e prevenção na 
gestão de RCC? Quais? 

Prevenção n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. II O município adota a "filosofia poluidor-pagador e 
protetor-recebedor" em suas ações de gestão de RCC? 

De que maneira? 

Poluidor-
pagador/ 
protetor-
recebedor 

p Atualmente o município não cobra para receber os 
RCC no Aterro do Ariró. Porém, são aplicadas 

multas para os responsáveis pela disposição 
inadequada, sempre que identificados.   

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. III O município adota uma visão sistêmica na gestão dos 
RCC, que considere as variáveis ambiental, social, 

cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública? De 
que maneira? 

Gestão 
integrada de 
RCC 

n Atualmente, não há uma gestão sistêmica dos RCC. 
Porém, existem trabalhos socio-ambientais em favor 

do gerenciamento dos RCC, que consideram 
também as questões de saúde e limpeza públicas.   

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. IV O município oferece estímulos e/ou adota medidas que 
exijam das empresas de construção civil, uma gestão 
voltada para desenvolvimento sustentável? Quais? 

Construção 
sustentável 

n Atualmente isso não é possível devido à falta de 
estrutura. Porém, são previstas ações nesse sentido 

para quando da implantação do PIGRCC. 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. V O município oferece estímulos e/ou adota medidas que 
exijam das empresas de construção civil, uma gestão 

baseada na ecoeficiência, mediante a compatibilização 
entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e 
serviços qualificados que satisfaçam as necessidades 
humanas e tragam qualidade de vida e a redução do 

impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a 
um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 

sustentação estimada do planeta? Quais? 

Ecoeficência n Atualmente isso não é possível devido à falta de 
estrutura. Porém, são previstas ações nesse sentido 

para quando da implantação do PIGRCC. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. VI Existe cooperação entre as diferentes esferas do poder 
público, o setor empresarial relacionado à indústria de 
construção civil e demais segmentos da sociedade? De 

que maneira? 

Cooperação n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. VII A indústria da construção civil do município, exerce seu 
papel de consumidora na responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos de construção civil? De 

que forma? Isso é exigido pelo município ou é ato 
voluntário apenas de algumas empresas? 

Ciclo de vida 
dos produtos 

n Não existem ações relacionadas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida de nenhum tipo de 

produto. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. VIII Os RCC gerados no município são reutilizados e 
reciclados, como um ato concreto de reconhecimento de 
seu estado de bem econômico e de valor social, gerador 

de trabalho e renda e promotor de cidadania? De que 
maneira? 

Reutilização/ 
reciclagem 

p Os RCC não são reciclados porque não existe 
estrutura para isso. Porém, são dispostos em terrenos 
de terceiros pela prefeitura ou pelos geradores por 
indicação da primeira, a fim de serem reutilizados. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. VIII A reutilização no canteiro é compulsória para os 
geradores? Como isso é operacionalizado por eles?  

Reutilização/ 
reciclagem 

n Essa prática ainda não é adotada no município. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. VIII A reciclagem de RCC no município é feita por plantas 
públicas ou privadas? 

Reutilização/ 
reciclagem 

n Essa prática ainda não é adotada no município. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. IX Foram consideradas as características locais e regionais 
quando da definição do plano de gestão de RCC e de 

todas as suas diretrizes? Quais e de que forma? 

PIGRCC n Não existe plano de gestão de RCC no município e 
no projeto para elaboração do mesmo, embora sejam 

previstas ações específicas para a gestão dos 
resíduos sólidos da Ilha Grande, estas não 

mencionam os RCC.   
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 6º. X O município dispõe de sistema de informação e/ou 
ferramentas que permitam à população o acesso às 
informações relacionadas à gestão de RCC? Quais? 

Informações de 
gestão de RCC 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. I O município proteje a saúde pública e a qualidade 
ambiental, no que diz respeito aos impactos causados 

pelos RCC? De que maneira? 

Gestão de RCC 
no município 

p Existe um programa que visa a limpeza e a 
recuperação de áreas degradadas pela disposição de 

resíduos sólidos como um todo, por meio do 
reflorestamento. Porém, este programa não atende o 

município plenamente por falta de recursos e 
também pela falta de envolvimento de outras 

secretarias que atuam na limpeza urbana.   
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. II O município adota ações para garantir a priorização por 
parte dos geradores, da não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos e por último a disposição ambientalmente 

adequada dos RCC? De que maneira? 

Gestão de RCC 
no município 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. III O município estimula os construtores a adotarem padrões 
sustentáveis de produção e consumo? De que maneira? 

Construção 
sustentável 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. IV O município adota, desenvolve e/ou aprimora 
tecnologias limpas como forma de minimizar impactos 
ambientais causados pelos RCC, ou estabelece parcerias 

com quem os façam? De que maneira? 

Construção 
sustentável 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. V O município adota medidas para garantir a redução do 
volume e da periculosidade dos RCC por parte dos 

geradores? Quais? 

Gestão de RCC 
no município 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. VI O município adota medidas para incentivar a indústria de 
reciclagem de RCC? Quais? 

Reutilização/ 
reciclagem 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. VII Os RCC são gerenciados pelo município de forma 
integrada? Como isso é evidenciado? 

Gestão 
integrada de 
RCC 

n Atualmente só existem ações corretivas isoladas, 
como a dissolução de pontos de disposição irregular. 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. VIII Existe, no município, articulação entre as diferentes 
esferas do poder público, e destas com o setor 
empresarial ou com instituições relacionadas à 

construção civil, com vistas à cooperação técnica e 
financeira para a gestão integrada de RCC? De que 

maneira? 

Cooperação n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. IX O município oferece capacitação técnica e continuada 
aos profissionais envolvidos na gestão de RCC do 

município? Como? 

Capacitação p Não são realizadas ações específicas para isso. No 
entanto, alguns profissionais recebem treinamentos 

oferecidos pelo Estado para a gestão de resíduos 
sólidos.   

Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. XI O município prioriza a contratação de empresas com 
padrões de consumo social e ambientalmente adequados, 

bem como de materiais de construção reciclados e 
recicláveis, quando da realização de obras públicas? 

Como isso é evidenciado? 

Gestão 
integrada de 
RCC 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. XII Os transportadores de RCC do município (incluindo os 
carroceiros) estão integrados nas ações relacionadas à 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
materiais de construção, a fim de garantir a disposição 

dos materiais nos locais adequados, quando da existência 
dessas ações? De que maneira? 

Ciclo de vida 
dos produtos 

n Não existem ações relacionadas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida de nenhum tipo de 

produto. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. XIV O município adota medidas de incentivo ao 
desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial na construção civil, voltados para a melhoria 
dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos 

resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
reaproveitamento energético? Quais? 

Incentivo à 
pesquisa e 
desenvolviment
o 

n O município não dispõe de estrutura ou recursos 
para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. XV O município adota medidas para garantir o consumo 
sustentável por parte dos construtores/empreendedores? 

Quais? 

Construção 
sustentável 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 7º. IV O município implementou e mantém os planos de RCC? 
Quais? Como funcionam? 

PIGRCC n Atualmente, não implementação dos planos de RCC 
e, embora haja um projeto para a implementação do 
plano integrado de gestão de resíduos sólidos, este 

não aborda definições específicas para os RCC.   
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 9º O município adota ações para garantir a priorização por 
parte dos geradores, da não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos e por último a disposição ambientalmente 

adequada dos RCC? De que maneira? 

Gestão de RCC 
no município 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 10 Os RCC são gerenciados pelo município de forma 
integrada? Como isso é evidenciado? 

Gestão 
integrada de 
RCC 

n Atualmente só existem ações corretivas isoladas, 
como a dissolução de pontos de disposição irregular. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 11 As informações relativas aos RCC são disponibilizadas 
ao Sinir pelo município? 

Informações de 
gestão de RCC 

n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 14. 
Parágrafo 
único 

É assegurada pelo município, a publicidade no plano 
municipal de RCC e nos projetos de gerenciamento de 

RCC? De que forma? 

PIGRCC/PGR
CC 

n Não existe PIGRCC no município. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 14. 
Parágrafo 
único 

É assegurado pelo município, controle social na 
formulação, implementação e operacionalização do 

plano municipal de RCC? De que forma? 

PIGRCC n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 18 O município possui plano municipal de gestão de RCC? PIGRCC n Atualmente, não se verifica a implementação do 
PIGRCC e, embora haja um projeto para a 

implementação de um plano integrado de gestão de 
resíduos sólidos, este carece de definições 

específicas para os RCC. 
  

Lei 
12.305/2010 

Art. 18. § 
1º. I  

O município faz parte de alguma solução consorciada 
intermunicipal para a gestão dos RCC ou está inserido 

em algum plano microregional de RCC? Qual? 

PIGRCC n Não foram identificadas evidências sobre essa 
questão. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 18. § 
1º. II  

Existe, no município, alguma associação formada por 
transportadores de RCC de baixa renda (carroceiros)? 

Esta associação foi implantada por quem? 

Transporte de 
RCC 

n De acordo com o GCPA, a quantidade de carroceiros 
no município não é significativa. 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. I O município possui diagnóstico de situação dos RCC 
gerados em seu território, contendo a origem, o volume, 
a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e 

disposição final adotadas? Isto está contido no plano 
municipal de RCC? 

Diagnóstico n Há apenas um diagnósticos de situação dos resíduos 
sólidos que apresenta apenas informações 

relacionadas à destinação dos resíduos sólidos de 
modo geral e não contempla quase nada relacionado 

aos RCC de forma específica. 
  

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. II O município possui a identificação das áreas favoráveis 
para a disposição final ambientalmente adequada de 
RCC? Isto está contido no plano municipal de RCC?  

Disposição 
final de RCC 

n As áreas não são identificadas no projeto 
apresentado para elaboração do plano. Porém, de 
acordo com o GCPA, as áreas usadas devem ser 

aquelas que já se encontram impactadas, como os 
bairros Ariró e Belém, a fim de evitar a geração de 

impactos em novas áreas.   
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. III O município possui a identificação das possibilidades de 
implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas 

com outros muncípios, considerando, nos critérios de 
economia de escala, a proximidade dos locais 

estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos 
ambientais? Isto está contido no plano municipal de 

RCC? 

PIGRCC n Não foram identificadas evidências sobre essa 
questão. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. IV O município possui a identificação dos geradores de 
RCC? Isto está contido no plano municipal de RCC? 

Informações de 
gestão de RCC 

n A identificação de geradores de RCC é uma tarefa 
de difícil execução no município, dada a grande 

quantidade de construções irregulares em morros.   
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. VII O município possui regras estabelecidas para o 
transporte de RCC? Quais? Elas estão contidas no plano 

municipal de RCC? 

Transporte de 
RCC 

n Não foram identificadas regras sobre essa questão. 
Entretanto, de acordo com o GCPA, está em minuta, 

uma lei que trata da coleta e transporte de RCC. 
  

Lei 
12.305/2010 

Art. 19. VIII O município possui as responsabilidades quanto à 
implementação e operacionalização do plano municipal 
de RCC definidas? Isto está contido no plano municipal 

de RCC? 

PIGRCC n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. IX O município possui programas e ações de capacitação 
técnica voltados para a implementação e 

operacionalização do plano municipal de RCC? Isto está 
contido no plano municipal de RCC? 

Capacitação n Não foram identificadas ações específicas para isso. 
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Diagnóstico 
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Lei 
12.305/2010 

Art. 19. X O município possui programas e ações de educação 
ambiental que promovam a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de RCC? Isto está contido no 
plano municipal de RCC? 

Gestão de RCC 
no município 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. XI O município possui  programas e ações para a 
participação dos grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação de 
transportadores de RCC formadas por pessoas físicas de 

baixa renda? Isto está contido no plano municipal de 
RCC? 

Incentivo ao 
envolvimento 
dos 
stakeholders 

n Embora haja ações nesse sentido, relacionadas aos 
resíduos sólidos, não foram identificadas ações 

específicas para os RCC. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. XII O município possui mecanismos para a criação de fontes 
de negócios, emprego e renda, mediante a valorização 

dos resíduos sólidos? Isto está contido no plano de RCC? 

Incentivo ao 
envolvimento 
dos 
stakeholders 

n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. 
XIV 

O município possui metas de redução, reutilização, 
reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 

quantidade de RCC encaminhados para disposição final 
ambientalmente adequada? Isto está contido no plano 

municipal de RCC? 

Geração de 
RCC 

n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. 
XVI 

O município possui meios para o controle e a 
fiscalização, no âmbito local, da implementação e 

operacionalização dos planos de gerenciamento de RCC? 
Isto está contido no plano municipal de RCC? 

Gestão de RCC 
no município 

n Não foram identificados meios específicos para 
controle e fiscalização das questões mencionadas em 

relação aos geradores de RCC. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. 
XVII 

O município estabelece ações preventivas e corretivas a 
serem praticadas, incluindo programa de monitoramento 
na gestão de RCC? Isto está contido no plano municipal 

de RCC? 

Prevenção n Não existe PIGRCC no município. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. 
XVIII 

O município possui a identificação dos passivos 
ambientais relacionados aos RCC, incluindo áreas 

contaminadas e respectivas medidas saneadoras? Isto 
está contido no plano municipal de RCC? 

Gestão de RCC 
no município 

n Não foi verificada a existência de identificação de 
passivos ambientais especificamente relacionados 

aos RCC. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. IX O plano municipal de RCC apresenta a periodicidade de 
sua revisão, observado prioritariamente o período de 

vigência do plano plurianual municipal? Qual? 

PIGRCC n Não existe PIGRCC no município. 
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Lei 
12.305/2010 

Art. 19. § 6º O plano municipal de RCC contempla ações específicas 
a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da 

administração pública, com vistas à utilização racional 
dos recursos ambientais relacionados à construção civil, 

ao combate a todas as formas de desperdício e à 
minimização da geração de RCC? Como isso é 

evidenciado? 

Prevenção n Não existe PIGRCC no município. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 19. § 7º O conteúdo do plano municipal de RCC está 
disponibilizado ao Sinir? De que maneira? 

PIGRCC n Não existe PIGRCC no município. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 20 As empresas de construção civil do município estão 
sujeitas à elaboração do plano de gerenciamento de 

RCC? Como isso é exigido? 

PGRCC n De acordo com o GCPA, a elaboração de plano de 
gerenciamento de RCC só é exigida quando do 

licenciamento de obras de grande porte. No entanto, 
isso não é definido claramente pelo município. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 21 São elaborados pelos geradores de RCC, planos de 
gerenciamento de RCC? Como isso é evidenciado? 

PGRCC n De acordo com o GCPA, a elaboração de plano de 
gerenciamento de RCC só é exigida quando do 

licenciamento de obras de grande porte. No entanto, 
isso não é definido claramente pelo município.   

Lei 
12.305/2010 

Art. 21 Os planos de gerenciamento de RCC possuem o 
conteúdo mínimo expresso nos incisos do Art. 21? Como 

isso é evidenciado? 

PGRCC n Não existem definições acerca da necessidade de 
elaboração do PGRCC, nem do seu conteúdo. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 22 O município exige dos geradores a designação de 
responsável técnico habilitado para a elaboração, 

implementação, operacionalização e monitoramento de 
todas as etapas do plano de gerenciamento de RCC? 

Como isso é evidenciado? 

PGRCC n Não existem definições acerca da necessidade de 
elaboração do PGRCC, nem do seu conteúdo. No 
entanto, a Lei 1965/2008 define que os estudos 

necessários ao processo de licenciamento deverão 
ser elaborados por profissional legalmente 

habilitado.   
Lei 
12.305/2010 

Art. 23 Os responsáveis por plano de gerenciamento de RCC 
mantém atualizadas e disponíveis ao órgão municipal 

competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras 
autoridades, informações completas sobre a 

implementação e a operacionalização do plano sob sua 
responsabilidade? 

PGRCC n Não foram identificadas ações nesse sentido. 
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Lei 
12.305/2010 

Art. 23. § 1º Foi implementado no município sistema declaratório das 
informações relativas ao plano de gerenciamento de 

RCC, com periodicidade no mínimo anual? Como isso é 
evidenciado? 

Informações de 
gestão de RCC 

n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 23. § 2º Os órgãos públicos disponibilizam as informações sobre 
os planos de gerenciamento de RCC ao Sinir? Como isso 

é evidenciado? 

Informações de 
gestão de RCC 

n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 24 No município, o plano de gerenciamento de RCC é parte 
integrante do processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento ou atividade pelo órgão competente do 
Sisnama? Como isso é evidenciado? 

PGRCC n De acordo com o GCPA, a elaboração de plano de 
gerenciamento de RCC só é exigida quando do 

licenciamento de obras de grande porte. No entanto, 
isso não é definido claramente pelo município. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 24. § 1º Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a 
licenciamento ambiental, a aprovação do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos é realizada pela 

autoridade municipal competente? Como isso é 
evidenciado? 

PGRCC n De acordo com o GCPA, a elaboração de plano de 
gerenciamento de RCC só é exigida quando do 

licenciamento de obras de grande porte. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 27 A atribuição da responsabilidade pela implementação e 
operacionalização integral do plano de gerenciamento de 

RCC aprovado pelo órgão competente é atribuída aos 
geradores? Como isso é evidenciado? 

PGRCC n Não existem definições acerca da necessidade de 
elaboração do PGRCC, ou das responsabilidades a 

ele relacionadas. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 28 As etapas sob responsabilidade do gerador que são 
realizadas pelo poder público são devidamente 
remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas 

responsáveis? Como isso ocorre no município e como 
isso é evidenciado? 

PGRCC n Não foram identificadas ações ou definições sobre 
essa questão. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 29 É procedimento do município atuar subsidiariamente, 
com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome 
conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à 
saúde pública relacionado ao gerenciamento de RCC? 

Como isso é evidenciado? 

Gestão 
integrada de 
RCC 

p O município atua corretivamente na dissolução de 
pontos irregulares de disposição de resíduos e por 

meio de programa de recuperação das áreas 
degradadas, cujas evidências foram exemplos 

apresentados pelo GCPA.   
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Lei 
12.305/2010 

Art. 29. 
Parágrafo 
único 

É exigido dos responsáveis pelo dano, o ressarcimento 
integral ao poder público, pelos gastos decorrentes das 
ações de minimização ou cessão de eventos lesivos ao 

meio ambiente? Como isso é evidenciado? 

Gestão 
integrada de 
RCC 

n Não foi identificada evidência sobre essa questão. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 33. §4º O município exige dos construtores/empreendedores, na 
qualidade de consumidores, no que diz respeito à 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, a devolução dos produtos e embalagens objeto 

de logística reversa? De que forma? 

Ciclo de vida 
dos produtos 

n Não existem ações relacionadas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida de nenhum tipo de 

produto. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 33. §7º O município é remunerado por eventuais atividades que 
sejam de responsabilidade dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística 

reversa? Como isso é evidenciado? 

Ciclo de vida 
dos produtos 

n Não existem ações relacionadas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida de nenhum tipo de 

produto. 
  

Lei 
12.305/2010 

Art. 35. I O município exige, quando da aplicação da logística 
reversa, o acondicionamento dos resíduos de forma 
adequada e diferenciada? Como isso é evidenciado? 

Ciclo de vida 
dos produtos 

n Não existem ações relacionadas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida de nenhum tipo de 

produto.   
Lei 
12.305/2010 

Art. 35. II O município exige, quando da aplicação de coleta 
seletiva e logística reversa, a disponibilização adequada 

dos RCC para coleta ou devolução? 

Ciclo de vida 
dos produtos 

n Não existem ações relacionadas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida de nenhum tipo de 

produto.   
Lei 
12.305/2010 

Art. 35. 
Parágrafo 
único 

O poder público municipal institui incentivos 
econômicos aos construtores/ empreendedores que 
participam do sistema de coleta seletiva e logística 

reversa, na forma de lei municipal? Quais? 

Incentivo ao 
envolvimento 
dos 
stakeholders 

n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 42 O município oferece e/ou fomenta medidas indutoras e 
linhas de financiamento para atender, prioritariamente, às 

iniciativas relacionadas à gestão de RCC? Quais? 

Incentivo ao 
envolvimento 
dos 
stakeholders 

n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 44. I O município, no âmbito de suas competências, possui 
normas com o objetivo de conceder  incentivos fiscais, 
financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da 

Lei Complementar no  101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), a indústrias e entidades 

dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de 
RCC? 

Incentivo ao 
envolvimento 
dos 
stakeholders 

n Não foram identificadas ações nesse sentido. 
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Lei 
12.305/2010 

Art. 44. II O município, no âmbito de suas competências, possui 
normas com o objetivo de conceder  incentivos fiscais, 
financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da 

Lei Complementar n.  101, de 4 de maio de 2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal), a projetos relacionados à 

responsabilidade pelo ciclo de vida de produtos 
utilizados na construção civil, prioritariamente em 

parceria  com cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de RCC reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda? 

Incentivo ao 
envolvimento 
dos 
stakeholders 

n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 47 O município proíbe e fiscaliza a destinação e a 
disposição final de RCC em locais como praias, mar ou 

quaisquer corpos hídricos, bem como  lançamento in 
natura a céu aberto, queima a céu aberto ou em 

recipientes, instalações e equipamentos não licenciados 
para essa finalidade ou outras formas vedadas pelo poder 

público? Como isso é evidenciado? 

Destinação 
final de RCC 

p O município determina a realização do disposto no 
artigo 47 da Lei 12.305/2010 por meio da Lei 

Municipal 1965/2008. Porém, a fiscalização não se 
mostra eficaz, visto que se observam vários 

exemplos de infrações no município. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 48 O município proíbe e fiscaliza as áreas de disposição 
final de resíduos ou rejeitos quanto à utilização dos 

rejeitos dispostos como alimentação; catação; criação de 
animais domésticos; fixação de habitações temporárias 
ou permanentes; outras atividades vedadas pelo poder 

público? Com isso é evidenciado? 

Disposição 
final de RCC 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 49 O município proíbe a importação de resíduos sólidos 
perigosos e rejeitos gerados na construção civil, bem 
como de resíduos sólidos cujas características causem 
dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à 
sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, 

reuso, reutilização ou recuperação? Como isto é 
evidenciado? 

Gestão 
integrada de 
RCC 

p O município proíbe o recebimento de resíduos de 
outro município, estado ou país, por meio da Lei 

1965/2008. Porém, são recebidos no CTDR Locanty, 
resíduos sólidos gerados no Município de Paraty e 

isso é de conhecimento da prefeitura. 

  
Lei 
12.305/2010 

Art. 52 O município enquadra no art. 68, da lei 9605/1998, sem 
prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis nas 

esferas penal e administrativa, os agentes que atuam na 
gestão de RCC, que não observam o disposto no caput 

do art. 23? Como isso é evidenciado? 

Penalidades n De acordo com o GCPA, a Lei 9605/1998 é aplicada 
no município. No entanto, não existem evidências 

disso. 
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Decreto 
7404/2010 

Art. 5 A indústria da construção civil do município exerce seu 
papel de consumidora na responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos de construção civil? De 

que forma? Isso é exigido pelo município ou é ato 
voluntário apenas de algumas empresas? 

Ciclo de vida 
dos produtos 

n Não existem ações relacionadas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida de nenhum tipo de 

produto. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 6 O município exige, quando da aplicação da logística 
reversa, o acondicionamento dos resíduos de forma 
adequada e diferenciada? Como isso é evidenciado? 

Ciclo de vida 
dos produtos 

n Não existem ações relacionadas à responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida de nenhum tipo de 

produto. 
  

Decreto 
7404/2010 

Art. 35 O município adota ações para garantir a priorização por 
parte dos geradores, da não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos e por último a disposição ambientalmente 

adequada dos RCC? De que maneira? 

Gestão de RCC 
no município 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 40 O sistema de coleta de RCC do município prioriza a 
participação de cooperativas ou outras formas de 

associações de catadores de RCC, constituídas por 
pessoas de baixa renda? De que maneira? 

Transporte de 
RCC 

n O município não dispõe de normas para coleta e 
transporte de RCC. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 41 O plano municipal de gestão integrada de RCC define 
programas e ações para a participação dos grupos 

interessados, em especial das cooperativas ou outras 
formas de associação de catadores de RCC, formadas por 

pessoas físicas de baixa renda? Quais? 

Transporte de 
RCC 

n Não existe PIGRCC no município. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 42 As ações desenvolvidas pelas cooperativas ou outras 
formas de associação de catadores de RCC estão 

descritas, quando cabíveis, no plano de gerenciamento de 
RCC? 

Transporte de 
RCC 

n Não existe PIGRCC no município. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 44. I As políticas públicas do município, voltadas aos 
catadores de RCC, observam a possibilidade de dispensa 
de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da 

Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993? De que maneira? 

Transporte de 
RCC 

n Não foram identificadas evidências sobre essa 
questão. 
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Decreto 
7404/2010 

Art. 44. II  As políticas públicas do município, voltadas aos 
catadores de RCC, observam o estímulo à capacitação, à 

incubação e ao fortalecimento institucional de 
cooperativas, bem como à pesquisa voltada para sua 

integração nas ações que envolvam a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos? De que 

maneira? 

Transporte de 
RCC 

n Não foram identificadas evidências sobre essa 
questão. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 44. III  As políticas públicas do município, voltadas aos 
catadores de RCC, observam a melhoria das condições 

de trabalho dos catadores? De que maneira? 

Transporte de 
RCC 

n Não foram identificadas evidências sobre essa 
questão. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 50. § 1 Os planos municipais de gestão integrada de RCC são 
atualizados ou revistos, prioritariamente, de forma 

concomitante com a elaboração dos planos plurianuais 
municipais? Como isso é evidenciado? 

PIGRCC n Não existe PIGRCC no município. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 50. § 2. 
I 

O PIGRCC identifica e indica medidas saneadoras para 
os passivos ambientais originados das áreas 

contaminadas pelos RCC? Quais? 

Correção n Não existe PIGRCC no município. Porém, existe um 
programa que busca a dissolução e a recuperação 

com reflorestamento de áreas degradadas por 
quaisquer tipos de resíduos.   

Decreto 
7404/2010 

Art. 50. § 2. 
II 

O PIGRCC identifica e indica medidas saneadoras para 
os passivos ambientais originados das áreas 

contaminadas por empreendimentos sujeitos à 
elaboração de planos de gerenciamento de RCC? Quais? 

Correção n Não existe PIGRCC no município. Porém, existe um 
programa que busca a dissolução e a recuperação 

com reflorestamento de áreas degradadas por 
quaisquer tipos de resíduos.   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51 O município tem população total inferior a vinte mil 
habitantes, apurada com base no censo mais recente do 

IBGE, que justifique a elaboração de PIGRCC 
simplificado? 

PIGRCC 
simplificado 

p O município não possui. Porém, como não existe 
PIGRCC, não é possível saber se isto será 

obedecido. 
  

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
I 

O município possui diagnóstico da situação dos resíduos 
sólidos gerados no respectivo território, com a indicação 
da origem, do volume e da massa, a caracterização dos 
resíduos e as formas de destinação e disposição final 
adotadas? Isto está contido no PIGRCC simplificado 

(quando este for aplicável)? 

PIGRCC 
simplificado 

n
a 

O PIGRCC simplificado não é aplicável ao 
município. 
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Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
II 

O município possui identificação das áreas favoráveis 
para disposição final ambientalmente adequada de 

rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do 
art. 182 da Constituição e o zoneamento ambiental, 

quando houver? Isto está contido no PIGRCC 
simplificado (quando este for aplicável)? 

PIGRCC 
simplificado 

n
a 

O PIGRCC simplificado não é aplicável ao 
município. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
III 

O município possui identificação da possibilidade de 
implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas 

com outros Municípios, considerando a economia de 
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as 

formas de prevenção dos riscos ambientais? Isto está 
contido no PIGRCC simplificado (quando este for 

aplicável)? 

PIGRCC 
simplificado 

n
a 

O PIGRCC simplificado não é aplicável ao 
município. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
IV 

O município possui identificação dos resíduos sólidos e 
dos geradores sujeitos ao plano de gerenciamento ou ao 
sistema de logística reversa, conforme os arts. 20 e 33 da 
Lei nº 12.305, de 2010, observadas as disposições deste 

Decreto e as normas editadas pelos órgãos do SISNAMA 
e do SNVS? Isto está contido no PIGRCC simplificado 

(quando este for aplicável)? 

PIGRCC 
simplificado 

n
a 

O PIGRCC simplificado não é aplicável ao 
município. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
VI 

O município possui regras para transporte e outras etapas 
do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 

20 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas 
editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, bem 
como as demais disposições previstas na legislação 

federal e estadual? Isto está contido no PIGRCC 
simplificado (quando este for aplicável)? 

PIGRCC 
simplificado 

n
a 

O PIGRCC simplificado não é aplicável ao 
município. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
VII 

O município possui definição das responsabilidades 
quanto à sua implementação e operacionalização pelo 

Poder Público, incluídas as etapas do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos? Isto está contido no 

PIGRCC simplificado (quando este for aplicável)? 

PIGRCC 
simplificado 

n
a 

O PIGRCC simplificado não é aplicável ao 
município. 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
VIII 

O município possui programas e ações de educação 
ambiental que promovam a não geração, a redução, a 
reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de RCC? 

Isto está contido no PIGRCC simplificado (quando este 
for aplicável)? 

Gestão 
integrada de 
RCC 

n O PIGRCC simplificado não é aplicável ao 
Município de Angra dos Reis, bem como não foram 

identificados programas e ações de educação 
ambiental com os objetivos mencionados. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
IX 

O município possui programas e ações voltadas à 
participação de cooperativas e associações de catadores 
de RCC formadas por pessoas físicas de baixa renda, 

quando houver? Isto está contido no PIGRCC 
simplificado (quando este for aplicável)? 

PIGRCC 
simplificado 

n
a 

O PIGRCC simplificado não é aplicável ao 
município. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
XI 

O município possui metas de reciclagem de RCC? Isto 
está contido no PIGRCC simplificado (quando este for 

aplicável)? 

PIGRCC 
simplificado 

n
a 

O PIGRCC simplificado não é aplicável ao 
município. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
XIII 

O município possui identificação de áreas de disposição 
inadequada de RCC e áreas contaminadas e respectivas 

medidas saneadoras? Isto está contido no PIGRCC 
simplificado (quando este for aplicável)? 

Disposição 
final de RCC 

n O PIGRCC simplificado não é aplicável ao 
Município de Angra dos Reis, bem como não são 
identificadas as áreas de disposição inadequada de 

RCC ou contaminadas, nem suas medidas 
saneadoras.   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 1. 
XIII 

Está definido no PIGRCC simplificado (quando este for 
aplicável) a periodicidade de sua revisão? 

PIGRCC 
simplificado 

n
a 

O PIGRCC simplificado não é aplicável ao 
município.   

Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 2. 
I 

O município caracteriza-se como área de especial 
interesse turístico, de modo a tornar inapropriada a 
adoção de PIGRCC simplificado? Neste caso, isto é 

obedecido? 

PIGRCC 
simplificado 

p O município caracteriza-se como área de especial 
interesse turístico. Porém, como não existe PIGRCC, 

não é possível saber se isto será obedecido. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 2. 
II 

O município está inserido em área de influência de 
empreendimentos ou atividades com significativo 

impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, de 
modo a tornar inapropriada a adoção de PIGRCC 

simplificado? 

PIGRCC 
simplificado 

p O município apresenta as características em questão. 
Porém, como não existe PIGRCC, não é possível 

saber se isto será obedecido. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 51. § 2. 
III 

O território do município abrange, total ou parcialmente, 
unidades de conservação, de modo a tornar inapropriada 

a adoção de PIGRCC simplificado? 

PIGRCC 
simplificado 

p O município apresenta as características em questão. 
Porém, como não existe PIGRCC, não é possível 

saber se isto será obedecido.   
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Decreto 
7404/2010 

Art. 52 O município faz parte de solução consorciada 
intermunicipal para a gestão dos RCC, que atenda ao 

conteúdo mínimo previsto no Art. 19, da Lei 12.305, de 
2010 e, assim, o dispense da elaboração de PIGRCC? 

PIGRCC n Não. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 55 É assegurada aos empreendimentos sujeitos à elaboração 
de projetos de gerenciamento de RCC localizados em um 

mesmo condomínio, município, microrregião, região 
metropolitana ou aglomeração urbana, que possuam 

mecanismos formalizados de governança coletiva ou de 
cooperação em atividades de interesse comum, a 

possibilidade de apresentação do referido plano de forma 
coletiva e integrada? De que maneira isto está 

evidenciado? 

PGRCC n Não existem definições acerca da necessidade de 
elaboração do PGRCC, ou equivalentes coletivos ou 

integrados. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 55. 
Parágrafo 
único 

O município exige, para os projetos de gerenciamento de 
RCC coletivos e integrados a indicação individualizada 
das atividades e dos resíduos sólidos gerados, bem como 

as ações e responsabilidades atribuídas a cada um dos 
geradores? Como isso é evidenciado? 

PGRCC n Não existem definições acerca da necessidade de 
elaboração do PGRCC, ou equivalentes coletivos ou 

integrados. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 56 Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de RCC 
disponibilizam ao órgão municipal competente, ao órgão 

licenciador do SISNAMA e às demais autoridades 
competentes, com periodicidade anual, informações 
completas e atualizadas sobre a implementação e a 

operacionalização do projeto sob sua responsabilidade, 
consoante as regras estabelecidas pelo órgão 

coordenador do Sistema Nacional de Informações Sobre 
a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, por meio 

eletrônico? 

Informações de 
gestão de RCC/ 
PGRCC 

n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 58 Os planos de gerenciamento de RCC que preveem a 
participação de cooperativas ou associações de catadores 

de RCC consideram para isso, os requisitos de 
capacidade técnica e operacional por parte das mesmas, 

viabilidade econômica e não existência de conflito com a 
segurança operacional do empreendimento? Como? 

PGRCC n Não existem cooperativas ou associações de 
catadores de RCC no município. 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Decreto 
7404/2010 

Art. 59 Quando do atendimento ao previsto no art. 58, o projeto 
de gerenciamento de resíduos sólidos especifica as 
atividades atribuídas às cooperativas e associações, 

considerando o conteúdo mínimo previsto no art. 21 da 
Lei nº 12.305, de 2010? Como? 

PGRCC n Não existem cooperativas ou associações de 
catadores de RCC no município. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 65 O município exige das pessoas jurídicas que operem com 
RCC perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, 

a elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 
perigosos e sua submissão ao órgão competente do 

SISNAMA e, quando couber, do SNVS e do SUASA? 

PGRCC 
Perigosos 

n Não foram identificadas evidências de que o 
município realize tais exigências. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 65. 
Parágrafo 
único 

É assegurada às pessoas jurídicas que operam com RCC 
perigosos, a possibilidade de incluir o plano de 
gerenciamento de RCC perigosos no projeto de 

gerenciamento de RCC? De que maneira? 

PGRCC 
Perigosos 

n Não foram identificadas evidências de que o 
município possua procedimentos nesse sentido. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 66 É exigida pelo município, a comprovação de capacidade 
técnica e econômica, além de condições para prover os 

cuidados necessários ao gerenciamento de RCC 
perigosos, como critério para autorização ou 

licenciamento de instalação e funcionamento de 
empreendimento ou atividade que gere ou opere com 

esses resíduos? De que maneira? 

PGRCC 
Perigosos 

n Não foram identificadas evidências de que o 
município realize tais exigências. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 68 O município exige das pessoas jurídicas que operam com 
resíduos perigosos, em qualquer fase de seu 

gerenciamento, que se cadastrem no Cadastro Nacional 
de Operadores de Resíduos Perigosos? De que maneira? 

PGRCC 
Perigosos 

n Não foram identificadas evidências de que o 
município realize tais exigências. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 68. 
Parágrafo 
único 

O município exige das pessoas jurídicas que operam com 
resíduos perigosos, em qualquer fase de seu 

gerenciamento, que, ao se cadastrarem no Cadastro 
Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, 

indiquem responsável técnico pelo gerenciamento desses 
resíduos, devidamente habilitado, e que o mesmo 

mantenha seus dados atualizados no cadastro? De que 
maneira? 

PGRCC 
Perigosos 

n Não foram identificadas evidências de que o 
município realize tais exigências. 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Decreto 
7404/2010 

Art. 74. § 2 O Município disponibiliza anualmente ao SINIR, as 
informações necessárias sobre os RCC sob sua esfera de 

competência? Como isto é evidenciado? 

PIGRCC p De acordo com o GCPA, são passadas para o 
Estado, informações sobre a gestão dos resíduos 

sólidos como um todo. Entretanto, não foram 
verificadas evidências sobre isso.   

Decreto 
7404/2010 

Art. 74. § 3 O planos de gestão de RCC do município é 
disponibilizado pelos respectivos responsáveis no 

SINIR? Como isto é evidenciado? 

PIGRCC n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 1 A educação ambiental na gestão dos RCC obedece às 
diretrizes gerais fixadas na Lei no 9.795, de 1999, e no 

Decreto no 4.281, de 25 de junho de 2002, bem como às 
regras específicas estabelecidas na Lei no 12.305, de 
2010, e neste Decreto? Como isto está evidenciado? 

Educação 
ambiental 

n Não são realizadas ações específicas para educação 
ambiental na gestão de RCC. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
I 

O município incentiva atividades de caráter educativo e 
pedagógico, em colaboração com entidades do setor 
empresarial e da sociedade civil organizada? De que 

maneira? 

Educação 
ambiental 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
II 

O município promove a articulação da educação 
ambiental na gestão dos RCC com a Política Nacional de 

Educação Ambiental? De que maneira? 

Educação 
ambiental 

n Não são realizadas ações específicas para educação 
ambiental na gestão de RCC. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
III 

O município realiza ações educativas voltadas aos 
fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores, 

com enfoque diferenciado para os agentes envolvidos 
direta e indiretamente com os sistemas de coleta de 

RCC? De que maneira? 

Educação 
ambiental/ 
Transporte de 
RCC 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
IV 

O município desenvolve ações educativas voltadas à 
conscientização dos empreendedores/construtores com 

relação ao consumo sustentável e às suas 
responsabilidades no âmbito da responsabilidade 

compartilhada de que trata a Lei nº 12.305, de 2010? De 
que maneira? 

Educação 
ambiental/ 
Ciclo de vida 
dos produtos 

n Não foram identificadas ações nesse sentido. 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
V 

O município apóia as pesquisas realizadas por órgãos 
oficiais, pelas universidades, por organizações não 

governamentais e por setores empresariais, bem como a 
elaboração de estudos, a coleta de dados e de 

informações sobre o comportamento do 
empreendedor/construtor brasileiro? De que maneira? 

Incentivo à 
pesquisa e 
desenvolviment
o 

p O município estabelece o referido apoio por meio da 
Lei 1965/2008. Porém, não foram identificadas 

ações específicas para isso. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
VI 

O município elabora e implementa planos de produção e 
consumo sustentável na construção civil? Quais? 

Construção 
sustentável 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
VII 

O município promove a capacitação dos gestores 
públicos para que atuem como multiplicadores nos 

diversos aspectos da gestão integrada dos RCC? De que 
maneira? 

Capacitação p Não são realizadas ações específicas para isso. No 
entanto, alguns profissionais recebem treinamentos 

oferecidos pelo Estado para a gestão de resíduos 
sólidos.   

Decreto 
7404/2010 

Art. 77. § 2. 
VIII 

O município divulga os conceitos relacionados com a 
coleta seletiva, com a logística reversa, com o consumo 
consciente e com a minimização da geração de RCC? 

Como? 

Prevenção n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 3 Os RCC do município são classificados de acordo com a 
classificação proposta pela Resolução CONAMA 

307/2002? Como isso é evidenciado? 

Gestão de RCC 
no município 

n Não é adotada uma classificação específica para os 
RCC, uma vez que esses resíduos não segregados 

para disposição. 
  

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 4 O município adota ações para garantir a priorização por 
parte dos geradores, da não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos e por último a disposição ambientalmente 

adequada dos RCC? Quais? 

Gestão de RCC 
no município 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 4o. § 1o O município adota ações para garantir que os RCC não 
serão dispostos em aterros de resíduos domiciliares, em 
áreas de “ bota fora”, em encostas, corpos d`água, lotes 

vagos e em áreas protegidas por Lei? Quais? 

Disposição 
final de RCC 

n O município recebe os RCC no Aterro do Ariró, 
juntamente com outros tipos de resíduos, e para 
reduzir a quantidade disposta, indica terrenos de 
terceiros para a disposição dos RCC. Além disso, 

essa ação não evita a disposição nos locais 
inadequados mencionados. 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 4o. § 2o O município adota ações para que os RCC sejam 
destinados de acordo com o disposto no art. 10 da 

Resolução CONAMA 307/2002? Quais? 

Destinação 
final de RCC 

n Os RCC não são destinados adequadamente porque 
não existem locais para sua destinação adequada. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 5. I O município possui PIGRCC que incorpore Programa 
Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil? 

PIGRCC n Não existe PIGRCC no município. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 5. II O município possui PIGRCC que incorpore Projetos de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil? 

PIGRCC n Não existe PIGRCC no município. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. I O município possui as diretrizes técnicas e 
procedimentos para o Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e para 
os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 

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

responsabilidades de todos os geradores? Isto consta no 
PIGRCC? 

PIGRCC n Não foram identificadas diretrizes relacionadas a 
essas questões. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. II O município possui cadastro 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? Isto consta no PIGRCC? 

Destinação 
final de RCC 

n Existe apenas um PEV no município que recebe 
RCC, dentre outros resíduos. No entanto, não é 

realizada triagem e a destinação posterior não é feita 
em local adequado, visto que não existem tais locais 
no município. Além disso, a quantidade recebida é 

muito pequena em vista do total gerado no 
município.   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. III O município estabele processos de licenciamento para as 
áreas de beneficiamento e de disposição final de 

resíduos? Isto consta no PIGRCC? 

Destinação 
final de RCC 

s Estabelece por meio da Lei 1965/2008, mas não no 
PIGRCC, visto que este ainda não foi elaborado para 

o município.   
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. IV O município proibe a disposição dos resíduos de 
construção em áreas não licenciadas? Isto consta no 

PIGRCC? 

Disposição 
final de RCC 

p O município proíbe indiretamente ao determinar, por 
meio da Lei 1965/2008, que todas as áreas de 
destinação de RCC sejam licenciadas. Isto não 

consta no PIGRCC, visto que o mesmo não existe no 
município. 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. V O município incentiva a reinserção dos RCC 
reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo? Como? 

Isto consta no PIGRCC? 

Reutilização/ 
reciclagem 

n O município estabelece a disposição de RCC em 
terrenos de terceiros para reutilização. Porém, não 

estabelece ações de incentivo à reutilização no 
canteiro.   

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. VI O município define critérios para o cadastramento de 
transportadores? Quais? Isto consta no PIGRCC? 

Transporte de 
RCC 

n Não existem critérios definidos em relação aos 
transportadores. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. VII O município define ações de orientação, de fiscalização e 
de controle dos agentes envolvidos? Quais? Isto consta 

no PIGRCC? 

Gestão de RCC 
no município 

n Não foram identificadas ações específicas para isso. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 6. VIII O município define ações educativas visando reduzir a 
geração de RCC e possibilitar a sua 

segregação? Quais? Isto consta no PIGRCC? 

Prevenção n Não foram identificadas ações nesse sentido. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 7 O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos 
da Construção Civil foi elaborado, implementado e 
coordenado pelo município e estabelece diretrizes 

técnicas e procedimentos para o exercício das 
responsabilidades dos pequenos geradores, em 

conformidade com os critérios técnicos do sistema de 
limpeza urbana local? Como isso é evidenciado? 

PIGRCC n Não existe Programa Municipal de Gerenciamento 
de RCC no município. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 8 Os Projetos de Gerenciamento de RCC do municípios 
são elaborados e implementados pelos grandes geradores 

e tem como objetivo estabelecer os procedimentos 
necessários para o manejo e destinação ambientalmente 

adequados dos resíduos? Como isso é evidenciado? 

PGRCC n Não foram identificadas evidências de que sejam 
elaborados PGRCCs no município. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 8. § 1o  O Projeto de Gerenciamento de RCC de 
empreendimentos e atividades não enquadrados na 

legislação como objeto de licenciamento ambiental é 
apresentado juntamente com o projeto do 

empreendimento para análise pelo órgão competente do 
poder público municipal, em conformidade com o 

Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil? Como isso é evidenciado? 

PGRCC n Não é exigida pelo município, a apresentação de 
PGRCC juntamente com o projeto do 

empreendimento  ou atividades que não sejam objeto 
de licenciamento, nem foram identificadas 

evidências de que os PGRCCs sejam obrigatório em 
atividades sujeitas a licenciamento. 
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Referência 
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Referência 
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Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 8. § 2o O Projeto de Gerenciamento de RCC de atividades e 
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, é 
analisado dentro do processo de licenciamento, junto ao 
órgão ambiental competente? Como isso é evidenciado? 

PGRCC n Não foram identificadas evidências de que os 
PGRCCs sejam obrigatório em atividades sujeitas a 

licenciamento. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 9º Os projetos de gestão de RCC contemplam as fases de 
caracterização, triagem, acondicionamento, transporte e 

destinação? 

PGRCC n Não foram identificadas evidências de que sejam 
elaborados PGRCCs no município. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 10. I Os RCC classe A são reutilizados, reciclados na forma 
de agregados ou encaminhados a aterros de RCC? Como 

o município garante isso? 

Destinação 
final de RCC 

p Parte dos RCC Classe A são reutilizados em terrenos 
de terceiros, embora sem as devidas avalições do 
impacto que poderiam causar. Isto porém não está 

estabelecido formalmente pelo município. 
  

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 10. II Os RCC classe B são reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem? Como o município garante isso? 

Reutilização/ 
reciclagem 

n Não foram identificadas evidências sobre essa 
questão, visto que não há segregação dos RCC. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 10. III Os RCC classe C são armazenados, transportados e 
destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas? Como o município garante isso? 

Destinação 
final de RCC 

n Os RCC de todos os tipos são transportados para o 
Aterro do Ariró ou para terrenos de terceiros sem 

segregação.   
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 10. IV Os RCC classe D são armazenados, transportados, 
reutilizados e destinados em conformidade com as 

normas técnicas específicas? Como o município garante 
isso? 

Destinação 
final de RCC 

n Os RCC de todos os tipos são transportados para o 
Aterro do Ariró ou para terrenos de terceiros sem 

segregação. 
  

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 11 O município possui PIGRCC que incorpore Programa 
Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil? 

PIGRCC n Não existe PIGRCC no município. 

  
Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 12 Os geradores, não enquadrados no art. 7o, incluem os 
Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil nos projetos de obras a serem submetidos à 
aprovação ou ao licenciamento dos órgãos competentes, 

conforme § 1o e 2o do art. 8o? Como isto está 
evidenciado? 

PGRCC n Não foram identificadas evidências de que sejam 
elaborados PGRCCs no município. 
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Referência 
1 

Referência 
2 

Requisitos Tema 
Diagnóstico 

PIGRCC 
R Situação 

Resolução 
CONAMA 
307/2002 

Art. 13 O município proíbe a disposição de RCC em aterros de 
resíduos domiciliares e em áreas de “ bota-fora”? De que 

maneira? 

Disposição 
final de RCC 

n Por meio da Lei 1965/2008, o município proíbe 
apenas a disposição de quaisquer resíduos sólidos 
em locais inadequados, dentre os quais se pode 

concluir que estejam incluídos os bota-foras. Porém, 
o município recebe os RCC no Aterro do Ariró 

juntamente com outros tipos de resíduos. 

  

Quadro C. 1: Atendimento à legislação sobre RCC no Município de Angra dos Reis 
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APÊNDICE CC - Matriz de identificação dos métodos de quantificação aplicáveis ao 
Município de Angra dos Reis 

 

Métodos 
Informações 

e Dados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Características 
do Município 

Área construída      x     
Área do projeto         x  

Áreas licenciadas x         x 
Área superficial média da 

edificação demolida       x x   

Composição dos RCC x x    x   x  
Custo médio por unidade de 

área 
     x     

Destino  x         
Etapa da obra x x x x       

Fatores de conversão     x      
Frequência     x      
Horizonte x          

Localização das disposições   x x       
Massa unitária x x x x  x x x   

Métodos construtivos x     x     
No de edificações liberadas     x  x x   

No de pavimentos     x  x x   
No médio de pavimentos por 

edificação 
      x x   

Origem dos RCC x x x x x x   x  
Percentual de cada método 
construtivo em uma obra 

     x     

Período de geração  x   x      
Registro de Coletores  x         
Taxa de consumo de 

materiais 
    x      

Taxa de geração por 
unidade de área 

x    x    x  

Tipo de gerador x  x        
Valor total de atividade 

construtiva     x      

Valores financeiros dos 
projetos 

    x      

Volume de resíduos por 100 
m2 de edificação 

    x  x    

Quadro C. 2: Métodos de quantificação aplicáveis ao Município de Angra dos Reis 

Legenda: 
 
1 - Parâmetro Das Áreas Licenciadas; 2 - Movimento de Cargas Por Coletores; 3 - Monitoramento das 
Disposições; 4 - Medição e Comparação Com Formas Geométricas; 5 – Wang et al (2004); 6 – Conchran 
et al (2007); 7 – Kourmpanis et al (2008); 8 - NTUA (2002); 9 - Kofoworola E Geewala (2008). 
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APÊNDICE CD - Matriz de identificação dos métodos de caracterização aplicáveis ao 
Município de Angra dos Reis 

 

                                   Métodos 
Informações                                        
e Dados         

1 2 3 4 
Características 
do Município 

Composição dos RCD   x x  
Etapa da obra x x x x  

Localização das disposições x x  x x 
Localização dos Coletores   x   

Massa unitária x x x x  
Origem dos RCD x x x x  

Tipo de obra   x x  
Tipo de gerador x x x   

Quadro C. 3: Métodos de caracterização aplicáveis ao Município de Angra dos Reis 

 

Legenda: 
 
1 – Batistelle (2006); 2 - Marques Neto (2005) e Almeida e Picanço (2007); 3 - Bernardes 
et al (2008); 4 - Morais et al (2006). 
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APÊNDICE CE - Plano de ações para a implementação de um PIGRCC no Município de Angra dos Reis 

 

 WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

1. Identificar os pontos de 
destinação inadequada de 

RCC 

Possibilitar a limpeza e remediação desses 
locais, bem como identificar os locais mais 

interessantes para a instalação de PEVs 

Setor de gestão de 
RCC 

Esta ação deve fazer 
parte do diagnóstico, 

mas como não foi 
possível realizá-la, é 
essencial que seja 

feita prioritariamente 

Por meio de visitação dos locais e denúncias da 
população 

2. Definir os locais 
prioritários para 

instalação de PEVs e 
ATTs 

Garantir que haja local apropriado para a 
destinação 

Setor de gestão de 
RCC 

Esta ação deve fazer 
parte do diagnóstico e 

ser anterior a 
quaisquer ações do 

PIGRCC 

Essas instalações devem ser localizadas de 
modo a abranger as áreas onde haja maior 

incidência de destinação inadequada, 
considerando também o recebimento dos RCC 

gerados nas ilhas 
3. Criar sistema de 

informação on line para a 
gestão dos RCC 

Possibilitar o registro integrado de 
informações sobre todas as etapas do 

processo de gestão de RCC, a fim de se 
obter um diagnóstico constantemente 

atualizado que permita a melhoria contínua 
do PIGRCC 

Setor de Gestão 
de RCC e Setor 
de Gestão de 

Obras 

Antes da 
implementação do 

PIGRCC 

Estabelecer os detalhes do processo de gestão de 
RCC e criar o sistema baseado no mesmo de 
forma a integrar as informações de todas as 

etapas e disponibilizá-las a todos os 
stakeholders 

4. Definir as 
responsabilidades quanto 

à implementação e 
operacionalização do 

PIGRCC 

Para garantir o monitoramento adequado e 
facilitar a gestão 

Setor de Gestão 
de RCC 

Quando da 
elaboração do 

PIGRCC 

Atribuir as responsabilidades pelas ações do 
PIGRCC de acordo com a atuação de cada 
stakeholder no processo de gestão de RCC 

5. Capacitar o corpo técnico 
responsável pela gestão 
dos RCC em cada etapa 

cabível ao município 

Aumentar a eficiência e a eficácia na 
gestão dos RCC 

Setor de gestão de 
RCC e Setor de 
Gestão de Obras 

Antes da elaboração 
do PIGRCC 

Por meio de treinamento específico oferecido 
pelo município e/ou pela alocação de pessoas 

com conhecimento prévio em cada função 

6. Instalar PEVs Evitar a destinação inadequada de RCC 
por parte dos pequenos geradores 

Setor de gestão de 
RCC 

Tão logo sejam 
identificados os 

locais ideais para a 
instalação 

Os PEVs devem possuir estrutura para receber 
todo o RCC gerado em sua área de abrangência 

de acordo com o item 2. As quantidades 
recebidas devem ser registradas no Sistema de 

Informação on line 
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 WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

7. Instalar ATTs Evitar a destinação inadequada de RCC 
por parte dos grandes geradores e prover 

um local adequado para segregação e 
armazenamento temporário dos RCC 

Setor de gestão de 
RCC 

Tão logo sejam 
identificados os 

locais ideais para a 
instalação 

Inicialmente deve ser instalada ao menos uma 
ATT em local que abranja as áreas onde haja 

maior incidência de destinação inadequada por 
grandes geradores. Deve ser estabelecido um 

sistema de cobrança proporcional à quantidade 
gerada. As quantidades recebidas devem ser 
registradas no Sistema de Informação on line 

8. Divulgar a instalação e a 
localização das ATTs e 

dos PEVs 

Para que os transportadores tenham ciência 
dos locais adequados para destinação 

Setor de gestão de 
RCC 

Paralelamente aos 
itens 6 e 7 

Por meio das mídias disponíveis à população 

9. Criar um cadastro de 
carroceiros e 
caçambeiros 

Possibilitar a identificação desses agentes 
e as regiões onde atuam, a fim de que se 

possa estabelecer novos locais para a 
implantação de PEVs e ATTs, bem como 

ações diretas de conscientização 

Setor de gestão de 
RCC 

Paralelamente aos 
itens 6 e 7 

Por meio de sistema de informação estabelecido 
no item 3 

10. Criar incentivos para 
promover o 

cadastramento voluntário 
dos carroceiros  

Garantir a participação desses agentes, 
porque eles são os grandes responsáveis 

pela destinação inadequada de RCC 

Setor de gestão de 
RCC 

Paralelamente ao 
item 6 

Oferecer manutenção nas carroças e divulgar 
seus contatos gratuitamente 

11. Criar incentivos para 
promover o 

cadastramento voluntário 
dos transportadores 

Regularizar e melhorar o controle sobre as 
atividades desses trabalhadores e a torná-
los aliados do município na destinação 

correta dos RCC 

Setor de Gestão 
de RCC 

Paralelamente ao 
item 7 

Divulgar seus contatos gratuitamente e 
estabelecer taxas reduzidas para destinação por 

parte dos transportadores cadastrados 

12. Criar disque-denúncia 
para obras e destinação 

irregulares 

Possibilitar que a população atue como 
fiscalizadora e aliada do Setor de Gestão 

de RCC 

Setor de gestão de 
RCC e de obras 

Paralelamente ao 
item 7 

Prover número de telefone gratuito 

13. Fiscalizar a atuação dos 
carroceiros e 

caçambeiros quanto à 
destinação dos RCC e à 

atuação irregular 

A atuação correta desses agentes é 
essencial para eliminar as áreas de 

destinação inadequada 

Setor de Gestão 
de RCC 

Essa ação deve ser 
implementada 

paralelamente ao 
itens 6 e 7 

Equipe de fiscalização e denúncias, aliado a 
sistema de multas aos caçambeiros que se 

encontrarem trabalhando de forma irregular e 
aos infratores. No caso dos carroceiros, as ações 

para com os infratores ações devem ser 
educacionais 
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 WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

14. Realizar a eliminação e a 
recuperação dos locais de 

disposição inadequada 

Evitar que a existência desses locais atraia 
a deposição inadequada de RCC ou de 

outros resíduos 

Setor de Gestão 
de RCC 

Essa ação deve ser 
implementada 

paralelamente aos 
itens 6 e 7 

Essas ações devem fazer parte do programa de 
recuperação de áreas já existente no município 

de Angra 

15. Criar cadastro de 
construtores 

Identificar e controlar as ações desses 
agentes 

Secretaria de 
obras 

Tão logo seja 
elaborado o PIGRCC 

Por meio de sistema de informação estabelecido 
no item 3 

16. Criar cadastro de obras Identificar e controlar informações sobre 
as obras do município, a fim de garantir 
que esses agentes gerenciem os RCC de 

forma adequada e que sejam gerados 
indicadores para a gestão municipal dos 

RCC 

Secretaria de 
obras 

Tão logo seja 
elaborado o PIGRCC 

Por meio de sistema de informação estabelecido 
no item 3 

17. Otimizar os processos de 
aprovação de projetos e 

liberação para construção 

Reduzir o tempo de espera do 
empreendedor e, assim, evitar que o 

mesmo inicie a obra precocemente e sejam 
necessárias alterações 

Secretaria de 
obras 

Paralelamente à ações 
15 e 16 

Utilizar sistema de gestão ISO 9001 como 
parâmetro a fim de facilitar a integração desses 
processos com outros necessários para gestão 

dos RCC 
18. Proibir que se construa 

antes da finalização do 
processo de aprovação de 

projetos e liberação de 
obras, especialmente nas 

ilhas 

Evitar que sejam necessárias demolições 
para adequação dos projetos, e que assim, 

mais RCC sejam gerados 

Secretaria de 
obras 

Paralelamente à ações 
15 e 16 

Alterar o Código de Obras, estabelecendo que os 
locais de obras sejam fiscalizados  

19. Proibir e fiscalizar a 
construção em morros, e 

áreas de risco e 
preservação 

Evitar desmoronamentos e outros tipos de 
acidentes, bem como os danos ambientais 

Secretaria de 
obras e de gestão 

de RCC 

Paralelamente à ações 
15 e 16 

Estabelecer na legislação e definir equipe de 
fiscalização que atue in loco, eliminando 

quaisquer indícios de construções irregulares, 
bem como utilizar o disque-denúncias 

20. Estabelecer sistema de 
taxas de aprovação de 

projetos que considere as 
características do 

empreendedor 

Evitar a construção clandestina, a fim de 
garantir a identificação e controle de todas 
as obras do município e consequentemente 

sobre a geração e a destinação dos RCC 
pelas mesmas 

Secretaria de 
obras 

Paralelamente à ações 
15 e 16 

O valor das taxas deverá ser proporcional às 
dimensões do empreendimento e às condições 

financeiras do empreendedor 
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 WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

21. Disseminar o Programa 
de Engenharia Pública 

Atrair a população de baixa renda para o 
programa e evitar a construção de projetos 
sem critérios técnicos, que gerem muitas 

perdas 

Secretaria de 
obras 

Paralelamente à ações 
15 e 16 

Divulgação por meio das mídias disponíveis à 
população 

22. Disseminar entre a 
população e os 
profissionais da 

construção civil a 
importância da 

elaboração de todos os 
projetos 

complementares, 
incluindo o PGRCC 

Evitar alterações na obra após o seu início 
e assim, evitar a geração de resíduos 
devido a essas alterações e mostrar a 

redução nos custos da obra, possibilitada 
por esses projetos 

Setor de gestão de 
RCC em parceria 
com o setor de 

gestão de obras e 
com os conselhos 

de classe 
relacionados à 

área de 
construção civil 

Paralelamente à ações 
15 a 21 

Palestras e eventos direcionadas aos 
profissionais da construção civil, bem como 

divulgação por meio das mídias disponíveis à 
população 

23. Estabelecer a 
obrigatoriedade da 

elaboração de projetos 
complementares para 

todas as obras 

Evitar a construção de projetos sem 
critérios técnicos, que gerem muitas perdas 

Secretaria de 
obras 

Após a 
implementação dos 

itens anteriores 

Por meio de legislação 

24. Estabelecer a 
obrigatoriedade da 

elaboração de PGRCC 
para obras de qualquer 

porte 

Garantir que todas as obras tenham as 
ações de gerenciamento de RCC 

planejadas antes do início 

Secretaria de 
obras 

No início da 
implementação do 

PIGRCC 

Estabelecer esta ação como critério para o 
licenciamento de obras por meio de legislação 

25. Instalar usinas de 
reciclagem públicas 

Garantir o reaproveitamento dos RCC 
gerados e possibilitar o retorno dos custos 

de gestão de RCC no município 

Setor de gestão de 
RCC 

Preferencialmente, de 
forma simultânea à 
criação das ATTs 

Essas áreas devem possuir estrutura suficiente 
para possibilitar a reciclagem dos RCC gerados 

no município e estar localizadas 
preferencialmente junto das ATTs. As 

quantidades recebidas devem ser registradas no 
Sistema de Informação on line 

26. Estabelecer os critérios 
para a criação de aterros 

de RCC 

Disciplinar a utilização dessa alternativa 
seja pelo poder público ou pela iniciativa 
privada, a fim de garantir que não haja 

nenhum dano futuro ao ambiente 

Setor de gestão de 
RCC 

Preferencialmente, de 
forma simultânea à 
criação das ATTs 

Por meio de legislação municipal que atenda às 
determinações legais e normas técnicas 
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 WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

27. Criar incentivos à 
iniciativa privada na 

indústria de reciclagem 

Garantir o reaproveitamento de todo o 
RCC gerado 

Setor de Gestão 
de RCC 

Paralelamente ao 
item 25 

Buscando parcerias e apoio de agências de 
financiamento 

28. Concluir a 
implementação de todas 

as funcionalidades 
planejadas para o 

Sistema de Gestão de 
RCC on line 

Garantir o gerenciamento adequado e a 
melhoria futura das ações implementadas 

até então 

Setor de gestão de 
RCC 

O desenvolvimento 
das funcionalidades 

deve ocorrer 
paralelamente às 

ações anteriores para 
que nesse momento 

possam ser 
implantadas 

O sistema deve incluir todas as funcionalidades 
necessárias ao controle e análise das 

informações e atividades de gestão de RCC, 
conforme estabelecido no modelo do PIGRCC 

29. Ampliar a abrangência 
das informações do 

cadastro de obras e de 
construtores 

Obter informações relevantes sobre as 
construções, a fim de possibilitar uma 

caracterização do município 

Setor de Gestão 
de Obras 

Após a 
implementação das 

ações anteriores 

Incluir todas as informações necessárias à 
realização de um diagnóstico no sistema de 

informações 

30. Inserir as informações de 
gestão de RCC ao Sinir 

Atender à legislação Setor de Gestão 
de RCC 

Após a 
implementação das 

ações anteriores 

Inserir todas as informações necessárias no 
sistema de informação on line do município 

conforme estabelecido pela legislação 

31. Promover e orientar a 
segregação de RCC no 

canteiro 

Reduzir a carga de trabalho nos PEVs e 
ATTs e possibilitar maior eficiência na 

reciclagem e a na reutilização 

Setor de gestão de 
RCC 

Após a 
implementação das 

ações anteriores 

Palestras e cursos voltados aos profissionais da 
construção civil 

32. Promover e orientar a 
reutilização de RCC no 

canteiro 

Reduzir custos com transporte e destinação 
de RCC 

Setor de gestão de 
RCC 

Paralelamente ao 
item 31 

Palestras e cursos voltados aos profissionais da 
construção civil 

33. Criar incentivos à 
segregação dos resíduos 

pelos geradores 

Estimular a adesão a essa prática Setor de gestão de 
RCC 

Paralelamente ao 
item 31 

Estabelecer custos diferenciados para o 
recebimento de resíduos segregados na fonte 

geradora 
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 WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

34. Estabelecer a 
obrigatoriedade da 

reutilização dos RCC nos 
canteiros 

Reduzir o montante de resíduos gerado nas 
obras e destinados para reciclagem 

Setor de Gestão 
de RCC 

Paralelamente ao 
item 31 

O empreendedor deve estimar previamente a 
quantidade de RCC que será gerada e apresentar 
projeto para redução e reutilização dos RCC no 
canteiro, como critério para a liberação da obra. 

O Setor de Gestão de RCC deve monitorar a 
reutilização por meio dos indicadores de 

quantidades destinadas 
35. Estabelecer programa de 

incentivos aos 
empreendedores que 
adotarem soluções de 
projeto sustentáveis 

Reduzir a geração de RCC e o consumo de 
recursos naturais 

Secretaria de 
obras 

Após a 
implementação das 

ações anteriores 

Estabelecendo um sistema de cobrança de taxas 
de aprovação de projeto diferenciado para 

aqueles que adotarem soluções que 
comprovadamente reduzam a geração de RCC  

36. Disseminar entre a 
população e os 
profissionais da 

construção civil as 
vantagens de se definir a 

adoção de soluções 
sustentáveis já na fase de 

projeto  

Aumentar a utilização de soluções 
construtivas sustentáveis 

Setor de gestão de 
RCC em parceria 
com o setor de 

gestão de obras e 
com os conselhos 

de classe 
relacionados à 

área de 
construção civil 

Paralelamente ao 
item 35 

Palestras e eventos direcionados aos 
profissionais da construção civil, bem como 

divulgação por meio das mídias disponíveis à 
população 

37. Conscientizar os 
profissionais da 

construção civil sobre a 
importância das 

ferramentas de gestão 
nos processos 

construtivos e capacitá-
los na utilização dessas 

ferramentas 

Mudar a cultura de desperdício existente 
nesse setor, de modo que se consiga 

reduzir as perdas nos processos 
construtivos e o consumo de recursos 

naturais 

Setor de gestão de 
RCC em parceria 
com o setor de 

gestão de obras e 
com os conselhos 

de classe 
relacionados à 

área de 
construção civil 

Paralelamente ao 
item 35 

Palestras e eventos direcionados aos 
profissionais da construção civil, bem como 

divulgação por meio das mídias disponíveis à 
população 
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 WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

38. Promover a 
industrialização da 

construção civil 

Aumentar a qualidade e a produtividade e 
reduzir o desperdício na construção civil 

Setor de Gestão 
de Obras em 

parceria com os 
conselhos de 

classe 
relacionados à 

área de 
construção civil 

Paralelamente ao 
item 35 

Palestras e eventos direcionados aos 
profissionais da construção civil, bem como 

divulgação por meio das mídias disponíveis à 
população 

39. Promover o crescimento 
das indústrias de pré-
moldados e outras que 

permitam a 
modernização da 
construção civil 

Facilitar o acesso dos construtores e 
empreendedores à industrialização da 

construção civil 

Setor de Gestão 
de RCC em 

parceria com o 
Setor de Gestão 

de Obras e 
agências 

financiadoras 

Paralelamente ao 
item 35 

Facilitando o acesso à financiamentos e 
incentivos fiscais 

40. Qualificar a mão de obra 
da construção civil 

Mudar a cultura de desperdício existente 
nesse setor, de modo que se consiga 

reduzir as perdas nos processos 
construtivos e o consumo de recursos 

naturais 

Setor de gestão de 
RCC em parceria 
com o setor de 

gestão de obras e 
com os conselhos 

de classe 
relacionados à 

área de 
construção civil 

Paralelamente ao 
item 35 

Cursos profissionalizantes voltados aos 
trabalhadores da construção civil 

41. Evoluir a política do 
poluidor-pagador para 

protetor-recebedor 

Coibir o aumento da geração de RCC e 
estimular a adoção de ações de prevenção 

Setor de Gestão 
de RCC 

Após a 
implementação das 

ações anteriores 

Por meio de incentivos com a redução de taxas 
ou impostos aos geradores que adotarem ações 

de prevenção 

42. Criar metas de redução, 
reutilização e reciclagem 

para os construtores 

Possibilitar um monitoramento objetivo 
que auxilie na identificação dos 

construtores que estejam contribuindo 
positiva e negativamente 

Setor de Gestão 
de RCC 

Paralelamente ao 
item 41 

A partir das informações coletadas, estabelecer 
metas viáveis que sejam alteradas 

periodicamente 
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 WHAT? 
O QUÊ? 

WHY? 
POR QUÊ? 

WHO? 
QUEM? 

WHEN? 
QUANDO? 

HOW? 
COMO? 

43. Divulgar periodicamente 
um ranking de 

desempenho dos 
construtores em relação 

às metas estabelecidas na 
ação 42 

Fornecer aos empreendedores (clientes dos 
construtores) um indicador de desempenho 

ambiental – que pode também ser 
relacionado a eficiência e custo – para 
auxiliá-los na escolha de empresas por 

critérios de eco-eficiência 

Setor de gestão de 
RCC 

Paralelamente ao 
item 35 

Por meio de mídia disponível à população 

44. Estabelecer padrões 
sustentáveis de consumo 

também para as obras 
públicas municipais 

Para contribuir com a redução da geração 
de RCC 

Todos os setores 
do município 

A qualquer momento 
após a definição de 
todos os critérios do 

PIGRCC 

Desenvolver projetos públicos sustentáveis e 
contratar empresas que construam de modo 

sustentável 

45. Propor aos municípios 
vizinhos a adesão às 

soluções criadas para o 
município de Angra dos 

Reis 

Facilitar o acesso aos recursos da União 
para a gestão dos RCC 

Setor de Gestão 
de RCC 

A qualquer momento 
após a definição de 
todos os critérios do 

PIGRCC 

Considerando os critérios de economia de 
escala, a proximidade dos locais estabelecidos e 
as formas de prevenção dos riscos ambientais 
para estabelecimento de soluções consorciadas 

46. Promover a implantação 
da logística reversa no 

município e a 
participação ativa dos 

construtores quanto à sua 
responsabilidade no ciclo 

de vida dos produtos 

Garantir a destinação adequada de todos os 
tipos de RCC 

Setor de Gestão 
de RCC 

Após a 
implementação das 

ações anteriores 

De acordo com os programas estabelecidos 
pelos fabricantes 

47. Adotar tecnologias de 
melhor desempenho (em 

termos de ruído, 
eficiência e outros 

parâmetros aplicáveis) 
para a reciclagem dos 

RCC 

Para garantir a proteção à saúde pública e 
qualidade ambiental 

Setor de Gestão 
de RCC 

Após a 
implementação das 

ações anteriores 

A partir de pesquisas de mercado 

48. Estabelecer 
periodicidade de revisão 

do PIGRCC 

Garantir que o PIGRCC continue 
atendendo à legislação 

Setor de Gestão 
de RCC 

Quando da 
elaboração do 

PIGRCC 

O período deve coresponder ao período 
necessário para a revisão dos parâmetros mais 

críticos 

Quadro C. 4: Plano de ações para a implementação de um PIGRCC no Município de Angra dos Reis 
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ANEXO A - Lei 12.305 de 02/08/2010 – Política Nacional dos Resíduos Sólidos 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:  

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

CAPÍTULO I 

DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO  

Art. 1o  Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, 
objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 
resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos 
instrumentos econômicos aplicáveis.  

§ 1o  Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, 
responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas 
à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.  

§ 2o  Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica.  

Art. 2o  Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta Lei, nas Leis nos 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007, 9.974, de 6 de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e do Sistema Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).  

CAPÍTULO II 

DEFINIÇÕES  

Art. 3o  Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, 
distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida do produto;  

II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou irregular, de 
quaisquer substâncias ou resíduos;  

III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam 
identificáveis ou individualizáveis;  

IV - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção 
de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;  

V - coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 
composição;  

VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e 
participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas relacionadas aos 
resíduos sólidos;  

VII - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a 
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos 
órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas 
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos;  

VIII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 
minimizar os impactos ambientais adversos;  

IX - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram 
resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo;  
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X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas 
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei;  

XI - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os 
resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 
controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável;  

XII - logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada;  

XIII - padrões sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços de forma a 
atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a 
qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras;  

XIV - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS 
e do Suasa;  

XV - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra 
possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;  

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas 
em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados 
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;  

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e 
dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume 
de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 
qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei;  

XVIII - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, 
física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do 
Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa;  

XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades 
previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007.  

TÍTULO II 

DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 4o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, 
diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 
Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.  

Art. 5o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e 
articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, 
com a Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007, e com a Lei no 11.107, de 6 
de abril de 2005.  

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS  

Art. 6o  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
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I - a prevenção e a precaução;  

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  

III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, 
cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;  

IV - o desenvolvimento sustentável;  

V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços competitivos, de bens e 
serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do 
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta;  

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e demais segmentos 
da sociedade;  

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor 
social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  

IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;  

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.  

Art. 7o  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;  

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;  

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;  

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar 
impactos ambientais;  

V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos 
derivados de materiais recicláveis e reciclados;  

VII - gestão integrada de resíduos sólidos;  

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com 
vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos;  

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;  

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que 
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade 
operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  

a) produtos reciclados e recicláveis;  

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis;  

XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;  

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a 
melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético;  

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  
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CAPÍTULO III 

DOS INSTRUMENTOS  

Art. 8o  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros:  

I - os planos de resíduos sólidos;  

II - os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;  

III - a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação 
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

IV - o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

V - o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;  

VI - a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de 
pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de 
resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;  

VII - a pesquisa científica e tecnológica;  

VIII - a educação ambiental;  

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios;  

X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico;  

XI - o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir);  

XII - o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa);  

XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saúde;  

XIV - os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos 
urbanos;  

XV - o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos;  

XVI - os acordos setoriais;  

XVII - no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles: a) os padrões 
de qualidade ambiental;  

b) o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais;  

c) o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  

d) a avaliação de impactos ambientais;  

e) o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima);  

f) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; XIX - o incentivo à adoção 
de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de 
aproveitamento e à redução dos custos envolvidos.  

TÍTULO III 

DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 9o  Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de 
prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos.  



247 
 

 

§ 1o  Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, 
desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de 
monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.  

§ 2o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos e as Políticas de Resíduos Sólidos dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no § 1o deste artigo e com as demais 
diretrizes estabelecidas nesta Lei.  

Art. 10.  Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados 
nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e 
estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de 
resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei.  

Art. 11.  Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, 
incumbe aos Estados:  

I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de 
interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, nos termos da lei complementar estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal;  

II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão 
estadual do Sisnama.  

Parágrafo único.  A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do 
Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municípios.  

Art. 12.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão e manterão, de forma 
conjunta, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), articulado com o 
Sinisa e o Sinima.  

Parágrafo único.  Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fornecer ao órgão federal 
responsável pela coordenação do Sinir todas as informações necessárias sobre os resíduos sob sua esfera de 
competência, na forma e na periodicidade estabelecidas em regulamento.  

Art. 13.  Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:  

I - quanto à origem:  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 
outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, 
excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os 
referidos na alínea “c”;  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento 
ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os 
relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;  

II - quanto à periculosidade:  



248 
 

 

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”.  

Parágrafo único.  Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na alínea “d” do inciso I 
do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser 
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.  

CAPÍTULO II 

DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Seção I 

Disposições Gerais  

Art. 14.  São planos de resíduos sólidos:  

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  

II - os planos estaduais de resíduos sólidos;  

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões 
metropolitanas ou aglomerações urbanas;  

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;  

V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;  

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  

Parágrafo único.  É assegurada ampla publicidade ao conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem 
como controle social em sua formulação, implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei 
no 10.650, de 16 de abril de 2003, e no art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007.  

Seção II 

Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos  

Art. 15.  A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 
(quatro) anos, tendo como conteúdo mínimo:  

I - diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos;  

II - proposição de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas;  

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de 
resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de 
resíduos sólidos;  

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação 
econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção de seu aval 
ou para o acesso a recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a 
ações e programas de interesse dos resíduos sólidos;  

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos resíduos sólidos;  

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos das regiões 
integradas de desenvolvimento instituídas por lei complementar, bem como para as áreas de especial interesse 
turístico;  

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos;  

XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito nacional, de sua implementação 
e operacionalização, assegurado o controle social.  
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Parágrafo único.  O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de 
mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas.  

Seção III 

Dos Planos Estaduais de Resíduos Sólidos  

Art. 16.  A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é 
condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 
empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos 
ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. (Vigência) 

§ 1o  Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Estados que instituírem 
microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da Constituição Federal, para integrar a organização, o planejamento e 
a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos.  

§ 2o  Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União 
na forma deste artigo.  

§ 3o  Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as microrregiões instituídas 
conforme previsto no § 1o abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção civil, de serviços de transporte, 
de serviços de saúde, agrossilvopastoris ou outros resíduos, de acordo com as peculiaridades microrregionais.  

Art. 17.  O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, 
abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) 
anos, e tendo como conteúdo mínimo:  

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos 
socioeconômicos e ambientais;  

II - proposição de cenários;  

III - metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de 
resíduos e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  

IV - metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de 
resíduos sólidos;  

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação 
econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  

VI - programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas;  

VII - normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos do Estado, para a obtenção de seu aval 
ou para o acesso de recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, quando destinados às 
ações e programas de interesse dos resíduos sólidos;  

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestão consorciada ou compartilhada dos resíduos sólidos;  

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;  

X - normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e, quando couber, de resíduos, respeitadas as 
disposições estabelecidas em âmbito nacional;  

XI - previsão, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente 
o zoneamento ecológico-econômico e o zoneamento costeiro, de:  

a) zonas favoráveis para a localização de unidades de tratamento de resíduos sólidos ou de disposição 
final de rejeitos;  

b) áreas degradadas em razão de disposição inadequada de resíduos sólidos ou rejeitos a serem objeto de 
recuperação ambiental;  

XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito estadual, de sua 
implementação e operacionalização, assegurado o controle social.  

§ 1o  Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de 
resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações 
urbanas.  
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§ 2o  A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou 
de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão 
obrigatoriamente com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das 
prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei.  

§ 3o  Respeitada a responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, o plano microrregional de 
resíduos sólidos deve atender ao previsto para o plano estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta 
seletiva, a recuperação e a reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, 
consideradas as peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos.  

Seção IV 

Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

Art. 18.  A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos 
por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela 
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 
sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou 
fomento para tal finalidade. (Vigência) 

§ 1o  Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios que:  

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a 
elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos 
microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16;  

II - implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.  

§ 2o  Serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União 
na forma deste artigo.  

Art. 19.  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:  

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território, contendo a origem, o 
volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas;  

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, 
observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se 
houver;  

III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas com 
outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e 
as formas de prevenção dos riscos ambientais;  

IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos 
termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de 
seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;  

V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos;  

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20, 
observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da 
legislação federal e estadual;  

VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e operacionalização, incluídas as 
etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;  

IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e operacionalização;  

X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem de resíduos sólidos;  
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XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou 
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de 
baixa renda, se houver;  

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos 
resíduos sólidos;  

XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;  

XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a 
quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada;  

XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta seletiva e na 
logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos;  

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da implementação e 
operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de 
logística reversa previstos no art. 33;  

XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento;  

XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas 
contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;  

XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do plano 
plurianual municipal.  

§ 1o  O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano de 
saneamento básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo mínimo previsto nos 
incisos do caput e observado o disposto no § 2o, todos deste artigo.  

§ 2o  Para Municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento.  

§ 3o  O disposto no § 2o não se aplica a Municípios:  

I - integrantes de áreas de especial interesse turístico;  

II - inseridos na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental de âmbito regional ou nacional;  

III - cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de Conservação.  

§ 4o  A existência de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não exime o Município ou 
o Distrito Federal do licenciamento ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações 
operacionais integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão 
competente do Sisnama.  

§ 5o  Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste artigo, é vedado atribuir 
ao serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos a realização de etapas do gerenciamento 
dos resíduos a que se refere o art. 20 em desacordo com a respectiva licença ambiental ou com normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS.  

§ 6o  Além do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da administração 
pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e 
à minimização da geração de resíduos sólidos.  

§ 7o  O conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos será disponibilizado para o 
Sinir, na forma do regulamento.  

§ 8o  A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não pode ser utilizada 
para impedir a instalação ou a operação de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos órgãos 
competentes.  

§ 9o  Nos termos do regulamento, o Município que optar por soluções consorciadas intermunicipais para 
a gestão dos resíduos sólidos, assegurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos nos 
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incisos I a XIX do caput deste artigo, pode ser dispensado da elaboração de plano municipal de gestão integrada 
de resíduos sólidos.  

Seção V 

Do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

Art. 20.  Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos:  

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13;  

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  

a) gerem resíduos perigosos;  

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou 
volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;  

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama;  

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 e, 
nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as 
empresas de transporte;  

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do 
SNVS ou do Suasa.  

Parágrafo único.  Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão estabelecidas por regulamento 
exigências específicas relativas ao plano de gerenciamento de resíduos perigosos.  

Art. 21.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:  

I - descrição do empreendimento ou atividade;  

II - diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a 
caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;  

III - observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa e, se houver, o 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  

a) explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos;  

b) definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 
sob responsabilidade do gerador;  

IV - identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;  

V - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou 
acidentes;  

VI - metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, observadas as 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à reutilização e reciclagem;  

VII - se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na 
forma do art. 31;  

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos;  

IX - periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva licença de 
operação a cargo dos órgãos do Sisnama.  

§ 1o  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto no plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos do respectivo Município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama, do SNVS e do Suasa.  

§ 2o  A inexistência do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos não obsta a elaboração, a 
implementação ou a operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.  

§ 3o  Serão estabelecidos em regulamento:  

I - normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos relativo à 
atuação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;  
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II - critérios e procedimentos simplificados para apresentação dos planos de gerenciamento de resíduos 
sólidos para microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as definidas nosincisos I e II do 
art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas 
não gerem resíduos perigosos.  

Art. 22.  Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o controle da disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos, será designado responsável técnico devidamente habilitado.  

Art. 23.  Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão atualizadas e 
disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Sisnama e a outras autoridades, informações 
completas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade.  

§ 1o  Para a consecução do disposto no caput, sem prejuízo de outras exigências cabíveis por parte das 
autoridades, será implementado sistema declaratório com periodicidade, no mínimo, anual, na forma do 
regulamento.  

§ 2o  As informações referidas no caput serão repassadas pelos órgãos públicos ao Sinir, na forma do 
regulamento.  

Art. 24.  O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de licenciamento 
ambiental do empreendimento ou atividade pelo órgão competente do Sisnama.  

§ 1o  Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovação do plano 
de gerenciamento de resíduos sólidos cabe à autoridade municipal competente.  

§ 2o  No processo de licenciamento ambiental referido no § 1o a cargo de órgão federal ou estadual do 
Sisnama, será assegurada oitiva do órgão municipal competente, em especial quanto à disposição final 
ambientalmente adequada de rejeitos.  

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO  

Seção I 

Disposições Gerais  

Art. 25.  O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das 
ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais 
determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.  

Art. 26.  O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável 
pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento.  

Art. 27.  As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação e 
operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na 
forma do art. 24.  

§ 1o  A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou 
destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas 
referidas no art. 20 da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado 
dos respectivos resíduos ou rejeitos.  

§ 2o  Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas 
pelo poder público serão devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o 
disposto no § 5o do art. 19.  

Art. 28.  O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resíduos 
com a disponibilização adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devolução.  

Art. 29.  Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo 
que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de 
resíduos sólidos.  

Parágrafo único.  Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos 
decorrentes das ações empreendidas na forma do caput.  

Seção II 
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Da Responsabilidade Compartilhada  

Art. 30.  É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção.  

Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo:  

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e 
mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para 
outras cadeias produtivas;  

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais;  

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior 
sustentabilidade;  

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de 
materiais reciclados e recicláveis;  

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;  

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.  

Art. 31.  Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos e 
com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange:  

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos:  

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra forma de 
destinação ambientalmente adequada;  

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível;  

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos 
associados a seus respectivos produtos;  

III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente 
destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa na forma 
do art. 33;  

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o Município, participar 
das ações previstas no plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não 
inclusos no sistema de logística reversa.  

Art. 32.  As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a 
reciclagem.  

§ 1o  Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam:  

I - restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do 
produto;  

II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as 
exigências aplicáveis ao produto que contêm;  

III - recicladas, se a reutilização não for possível.  

§ 2o  O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja 
viável a aplicação do disposto no caput.  

§ 3o  É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:  

I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens;  

II - coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos 
embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio.  
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Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 
produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo 
dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, 
constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou 
regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;  

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

§ 1o  Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados 
entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos 
comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 
considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos 
gerados.  

§ 2o  A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1o considerará a viabilidade técnica e 
econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente 
dos resíduos gerados.  

§ 3o  Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas 
pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder 
público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a 
que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV 
do caput e o § 1o tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do 
sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras 
medidas:  

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o.  

§ 4o  Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos 
produtos e das embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens 
objeto de logística reversa, na forma do § 1o.  

§ 5o  Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores 
dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos §§ 3o e 4o.  

§ 6o  Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às 
embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente 
adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos.  

§ 7o  Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo 
setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de 
responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa 
dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder público serão devidamente 
remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes.  

§ 8o  Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logística reversa manterão 
atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a 
realização das ações sob sua responsabilidade.  

Art. 34.  Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do caput do art. 31 e no 
§ 1o do art. 33 podem ter abrangência nacional, regional, estadual ou municipal.  
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§ 1o  Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre 
os firmados em âmbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em âmbito municipal.  

§ 2o  Na aplicação de regras concorrentes consoante o § 1o, os acordos firmados com menor abrangência 
geográfica podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental constantes nos acordos setoriais 
e termos de compromisso firmados com maior abrangência geográfica.  

Art. 35.  Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são obrigados a:  

I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados;  

II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou 
devolução.  

Parágrafo único.  O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que 
participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma de lei municipal.  

Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo 
dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos;  

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 7o do 
art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;  

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes 
econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;  

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  

§ 1o  Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou 
de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas 
de baixa renda, bem como sua contratação.  

§ 2o  A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da 
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.  

CAPÍTULO IV 

DOS RESÍDUOS PERIGOSOS  

Art. 37.  A instalação e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com 
resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o 
responsável comprovar, no mínimo, capacidade técnica e econômica, além de condições para prover os cuidados 
necessários ao gerenciamento desses resíduos.  

Art. 38.  As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu 
gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos.  

§ 1o  O cadastro previsto no caput será coordenado pelo órgão federal competente do Sisnama e 
implantado de forma conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais.  

§ 2o  Para o cadastramento, as pessoas jurídicas referidas no caput necessitam contar com responsável 
técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos, de seu próprio quadro de funcionários ou contratado, 
devidamente habilitado, cujos dados serão mantidos atualizados no cadastro.  

§ 3o  O cadastro a que se refere o caput é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do Sistema de Informações previsto no art. 
12.  
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Art. 39.  As pessoas jurídicas referidas no art. 38 são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de 
resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, observado o conteúdo 
mínimo estabelecido no art. 21 e demais exigências previstas em regulamento ou em normas técnicas.  

§ 1o  O plano de gerenciamento de resíduos perigosos a que se refere o caput poderá estar inserido no 
plano de gerenciamento de resíduos a que se refere o art. 20.  

§ 2o  Cabe às pessoas jurídicas referidas no art. 38:  

I - manter registro atualizado e facilmente acessível de todos os procedimentos relacionados à 
implementação e à operacionalização do plano previsto no caput;  

II - informar anualmente ao órgão competente do Sisnama e, se couber, do SNVS, sobre a quantidade, a 
natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob sua responsabilidade;  

III - adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos sob sua 
responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento;  

IV - informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de acidentes ou outros sinistros 
relacionados aos resíduos perigosos.  

§ 3o  Sempre que solicitado pelos órgãos competentes do Sisnama e do SNVS, será assegurado acesso 
para inspeção das instalações e dos procedimentos relacionados à implementação e à operacionalização do plano 
de gerenciamento de resíduos perigosos.  

§ 4o  No caso de controle a cargo de órgão federal ou estadual do Sisnama e do SNVS, as informações 
sobre o conteúdo, a implementação e a operacionalização do plano previsto no caput serão repassadas ao poder 
público municipal, na forma do regulamento.  

Art. 40.  No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resíduos 
perigosos, o órgão licenciador do Sisnama pode exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por 
danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos 
de contratação fixados em regulamento.  

Parágrafo único.  O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme regulamento.  

Art. 41.  Sem prejuízo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Governo Federal deve 
estruturar e manter instrumentos e atividades voltados para promover a descontaminação de áreas órfãs.  

Parágrafo único.  Se, após descontaminação de sítio órfão realizada com recursos do Governo Federal 
ou de outro ente da Federação, forem identificados os responsáveis pela contaminação, estes ressarcirão 
integralmente o valor empregado ao poder público.  

CAPÍTULO V 

DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS  

Art. 42.  O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, 
prioritariamente, às iniciativas de:  

I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo;  

II - desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à qualidade ambiental em 
seu ciclo de vida;  

III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas 
de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;  

IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter intermunicipal ou, nos 
termos do inciso I do caput do art. 11, regional;  

V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa;  

VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs;  

VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos resíduos sólidos;  

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos 
processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos.  
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Art. 43.  No fomento ou na concessão de incentivos creditícios destinados a atender diretrizes desta Lei, 
as instituições oficiais de crédito podem estabelecer critérios diferenciados de acesso dos beneficiários aos 
créditos do Sistema Financeiro Nacional para investimentos produtivos.  

Art. 44.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, 
poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as 
limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a:  

I - indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos 
produzidos no território nacional;  

II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em 
parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
formadas por pessoas físicas de baixa renda;  

III - empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.  

Art. 45.  Os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei no 11.107, de 2005, com o objetivo de 
viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na 
obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal.  

Art. 46.  O atendimento ao disposto neste Capítulo será efetivado em consonância com a Lei 
Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como com as diretrizes e objetivos do 
respectivo plano plurianual, as metas e as prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e no limite 
das disponibilidades propiciadas pelas leis orçamentárias anuais.  

CAPÍTULO VI 

DAS PROIBIÇÕES  

Art. 47.  São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou 
rejeitos:  

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;  

II - lançamento in natura  a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;  

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa 
finalidade;  

IV - outras formas vedadas pelo poder público.  

§ 1o  Quando decretada emergência sanitária, a queima de resíduos a céu aberto pode ser realizada, 
desde que autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e, quando couber, do 
Suasa.  

§ 2o  Assegurada a devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais 
ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, não são consideradas corpos 
hídricos para efeitos do disposto no inciso I do caput.  

Art. 48.  São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades:  

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;  

II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17;  

III - criação de animais domésticos;  

IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes;  

V - outras atividades vedadas pelo poder público.  

Art. 49.  É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como de resíduos sólidos 
cujas características causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que 
para tratamento, reforma, reúso, reutilização ou recuperação.  

TÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS  

Art. 50.  A inexistência do regulamento previsto no § 3o do art. 21 não obsta a atuação, nos termos desta 
Lei, das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.  
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Art. 51.  Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os danos 
causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe inobservância aos preceitos desta Lei 
ou de seu regulamento sujeita os infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei no 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e em seu regulamento.  

Art. 52.  A observância do disposto no caput do art. 23 e no § 2o do art. 39 desta Lei é considerada 
obrigação de relevante interesse ambiental para efeitos do art. 68 da Lei nº 9.605, de 1998, sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções cabíveis nas esferas penal e administrativa.  

Art. 53.  O § 1o do art. 56 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 56.  .................................................................................  

§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem:  

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas 
ambientais ou de segurança;  

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá destinação final a 
resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento. 

.............................................................................................” (NR)  

Art. 54.  A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1o do art. 
9o, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei.  

Art. 55.  O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos após a data de publicação desta Lei.  

Art. 56.  A logística reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos V e VI do caput do art. 33 
será implementada progressivamente segundo cronograma estabelecido em regulamento.  

Art. 57.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília,  2  de  agosto  de 2010; 189o da Independência e 122o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Rafael Thomaz Favetti 
Guido Mantega 
José Gomes Temporão 
Miguel Jorge 
Izabella Mônica Vieira Teixeira 
João Reis Santana Filho 
Marcio Fortes de Almeida 
Alexandre Rocha Santos  Padilha 
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ANEXO B - Resolução Conama Nº 307, de 5 de julho de 2002 
 

RESOLUÇÃO Nº 307, DE 5 DE JULHO DE 2002  

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.  

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe foram 
conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de julho de 
1990, e tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, Anexo à Portaria nº 326, de 15 de dezembro de 
1994, e 

Considerando a política urbana de pleno desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade urbana, 
conforme disposto na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001; 

Considerando a necessidade de implementação de diretrizes para a efetiva redução dos impactos ambientais 
gerados pelos resíduos oriundos da construção civil; 

Considerando que a disposição de resíduos da construção civil em locais inadequados contribui para a 
degradação da qualidade ambiental; 

Considerando que os resíduos da construção civil representam um significativo percentual dos resíduos sólidos 
produzidos nas áreas urbanas; 

Considerando que os geradores de resíduos da construção civil devem ser responsáveis pelos resíduos das 
atividades de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas, bem como por aqueles 
resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos; 

Considerando a viabilidade técnica e econômica de produção e uso de materiais provenientes da reciclagem de 
resíduos da construção civil; e 

Considerando que a gestão integrada de resíduos da construção civil deverá proporcionar benefícios de ordem 
social, econômica e ambiental, resolve: 

Art. 1º Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, 
disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. 
Art. 2º Para efeito desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

I - Resíduos da construção civil: são os 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; 

II - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou 
empreendimentos que gerem os resíduos definidos nesta Resolução; 

III - Transportadores: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte dos resíduos 
entre as fontes geradoras e as áreas de destinação; 

IV - Agregado reciclado: é o material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção que 
apresentem características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de infra-estrutura, em aterros 
sanitários ou outras obras de engenharia; 

V - Gerenciamento de resíduos: é o sistema de 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 e planos; 

VI - Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo; 

VII - Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à transformação; 

VIII - Beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos que tenham por objetivo dotá-
los de condições que permitam que sejam utilizados como matéria-prima ou produto; 

IX - Aterro de resíduos da construção civil: é a 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 menor volume 
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possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente; 

X - Áreas de destinação de resíduos: são áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final de resíduos. 

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: 

de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infra-estrutura, inclusive 
solos provenientes de terraplanagem; 

e construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, 
placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

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. 

IV - Classe D: são  resíduos  perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes,  óleos e 
outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 
radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham 
amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (nova redação dada pela Resolução n° 348/04).  

Art. 4º Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a 
redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. 

§ 1º 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, obedecidos os prazos 
definidos no art. 13 desta Resolução. 

§ 2º Os resíduos deverão ser destinados de acordo com o disposto no art. 10 desta Resolução. 

Art. 5º É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção civil o Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a ser elaborado pelos Municípios e pelo Distrito Federal, o 
qual deverá incorporar: 

I - Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; e 

II - Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

Art 6º Deverão constar do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil: 

I - as diretrizes técnicas e procedimentos para o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil e para os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil a serem elaborados pelos 
grandes geradores, possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os geradores. 

II - 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; 

III - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e de disposição final de 
resíduos; 

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

V - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo; 

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

VII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos; 
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VIII - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua segregação. 

Art 7º O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil será elaborado, implementado 
e coordenado pelos municípios e pelo Distrito Federal, e deverá estabelecer diretrizes técnicas e procedimentos 
para o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do 
sistema de limpeza urbana local. 

Art. 8º Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil serão elaborados e implementados pelos 
geradores não enquadrados no artigo anterior e terão como objetivo estabelecer os procedimentos necessários 
para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos. 

§ 1º O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de empreendimentos e atividades não 
enquadrados na legislação como objeto de licenciamento ambiental, deverá ser apresentado juntamente com o 
projeto do empreendimento para análise pelo órgão competente do poder público municipal, em conformidade 
com o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de atividades e empreendimentos sujeitos ao 
licenciamento ambiental, deverá ser analisado dentro do processo de licenciamento, junto ao órgão ambiental 
competente. 

Art. 9º Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão contemplar as seguintes etapas: 

I - caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantificar os resíduos; 

II - triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas áreas de 
destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos estabelecidas no art. 3º desta 
Resolução; 

III - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração até a etapa de 
transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível, as condições de reutilização e de reciclagem; 

IV - transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com as normas 
técnicas vigentes para o transporte de resíduos; 

V - destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nesta Resolução. 

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. 

Art. 11. Fica estabelecido o prazo máximo de doze meses para que os municípios e o Distrito Federal elaborem 
seus Planos Integrados de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, contemplando os Programas 
Municipais de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil oriundos de geradores de pequenos volumes, e o 
prazo máximo de dezoito meses para sua implementação. 

Art. 12. Fica estabelecido o prazo máximo de vinte e quatro meses para que os geradores, não enquadrados no 
art. 7º, incluam os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil nos projetos de obras a serem 
submetidos à aprovação ou ao licenciamento dos órgãos competentes, conforme §§ 1º e 2º do art. 8º. 

Art. 13. No prazo máximo de dezoito meses os Municípios e o Distrito Federal deverão cessar a disposição de 
resíduos de construção civil em aterros de resíduos domiciliares e em áreas de "bota fora". 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2003. 

JOSÉ CARLOS CARVALHO 
Presidente do Conselho 

Publicada DOU 17/07/2002.  


