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Resolução
; resíduos
CONAMA
da construção
nº 307, civil
de 05
(RCC), de acordo com a
de julho de 2002
, são definidos como
aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção
civil, e o resultantes da preparação e da escavação de terreno , tais como: tijolo , blocos
cerâmicos, concreto em geral, solo , rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e
compensado , forro , argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidro , plásticos,
tubulações, fiação elétrica, etc, comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou
metralha.

De acordo com a classificação dos RCC, dada pelo artigo 3° da Resolução CONAMA nº
307/2002, estes são divididos em quatro classes, sendo elas:

I - Classe A - são o resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregado , tais como: a) de
construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de
infraestrutura, inclusive solo provenientes de terraplanagem; b) de construção, demolição,
reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolo , blocos, telhas, placas de
revestimento, etc.), argamassa e concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de
peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos canteiros de
obras;

II - Classe B - são o

resíduos recicláveis para outras destinações,
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O PGRCC de empreendimentos geradores de RCC passíveis de licenciamento ambiental
deve ser apresentado ao órgão ambiental responsável pela regularização, para análise dentro
do processo de licenciamento. Para as atividades e empreendimentos dispensados de
licenciamento ambiental, o PGRCC deve ser apresentado juntamente com o projeto do
empreendimento e analisado pelo órgão ambiental competente do poder público municipal, em
conformidade com o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil.

O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil deve ser elaborado pelas
Prefeituras conforme o Art. 6º da Resolução CONAMA 307/2002, para nortear a
implementação de uma adequada g爀먀㔹l, o湲 públic㐮楬ari Civ渠ela搲㤮㈵楢li牡ri Clissados de
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Sistema MTR-MG.

Adicionalmente, ao longo dos últimos anos têm sido realizados alguns estudos visando obter
informações sobre a destinação e da gestão municipal de resíduos de construção civil e
volumosos (RCCV) em Minas Gerais, que subsidiassem ações de gestão desses resíduos pela
Feam e outros órgãos públicos e auxiliassem na elaboração do Plano Estadual de Resíduos
Sólidos. Em 2016, foi realizado um diagnóstico sobre a destinação de RCC no Estado por
meio da aplicação de
questionário
a todos os empreendimentos regularizados pelo estado de Minas Gerais e Prefeituras
conveniadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(SEMAD), sendo possível obter dados sobre os empreendimentos de destinação de RCCV em
operação, incluindo o tipo de atividade realizada na unidade. Outro estudo realizado teve como
objetivo a elaboração de um panorama sobre a gestão de RCCV pratica 渀慰elas Prefeituras
dos municí慰ios mineiros, cujos resultados parciais podem ser acessados no tó慰ico Gestão
municipal de resíduos da construção civil.

Informações técnicas

Telefones: (31) 3915-1141 ou 3915-1439

Normas e manuais importantes
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