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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307, DE 5 DE JULHO DE 2002 
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Art. 14.  

Esta Resolução entra em vigor em 2 de janeiro de 2003. 

 

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: 

 

II - Geradores: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 

atividades ou empreendimentos ... 

 

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; 

 

 

IX - Aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros: é a área 

tecnicamente  adequada onde serão empregadas técnicas de destinação de resíduos da 

construção civil classe A no solo, visando a reservação de materiais segregados de forma a 

possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da  área, utilizando princípios de engenharia 

para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio 

ambiente e devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente; (Alterado pela 

Resolução CONAMA 448/2012 - Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução 

nº 307, de 5 de julho de 2002) 

  

X - Área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos 

(ATT): área  destinada ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados, eventual 

transformação e posterior remoção para  destinação adequada, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos a saúde pública e a segurança e 

a minimizar os impactos ambientais adversos; (Alterado pela Resolução CONAMA 

448/2012 - Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº  

307, de 5 de julho de 2002) 

 



Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta 

Resolução, da seguinte forma: 

Art. 10. Os resíduos da construção civil deverão ser destinados das seguintes formas: 

 

 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: 

 a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

Art. 10. 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 - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como:  

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras e outros; ...( e gesso;) RESOLUÇÃO 

No 431, DE 24 DE MAIO DE 2011- Altera o art. 3o da Resolução no 307/ 2002  - 

estabelecendo nova classificação para o gesso 

Art. 10. 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 - 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; RESOLUÇÃO No 431, DE 24 DE MAIO DE 2011- 

Altera o art. 3o da Resolução no 307/ 2002  - estabelecendo nova classificação para o 

gesso 

Art. 10. III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas. 

 

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. bem como 

telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos 

à saúde”. RESOLUÇÃO CONAMA nº 348, de 16 de agosto de 2004- Altera a 

Resolução no 307/02 (altera o inciso IV do art. 3o - incluindo o amianto na classe de 

resíduos perigosos.) 

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas especificas. 

 

 



Art. 4º Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, 

secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem , o tratamento dos resíduos sólidos e 

a destinação final. (Incluído pela Resolução CONAMA  Nº 448/2012) 
§ 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. (Alterado pela 

Resolução CONAMA  Nº 448/2012)  

 

 

Art. 5º É instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção civil o  

-Plano Integrado  MUNICIPAL de Gerenciamento  GESTÃO de Resíduos da Construção Civil, 

a ser elaborado pelos Municípios e pelo Distrito Federal, em consonância com o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. (Alterado pela Resolução CONAMA  Nº 

448/2012)  

 

- 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. (Resolução do CONAMA N º448/2012, Altera 

os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA.  

 

 

Art. 11. Fica estabelecido o prazo máximo de doze meses, a partir da publicação desta 

Resolução, para  que os municípios e o Distrito Federal elaborem seus Planos Municipais 

de Gestão de Resíduos de  Construção Civil, que deverão ser implementados em até seis 

meses após a sua publicação.  

 

Parágrafo único. Os Planos Municipais de Gestão de Resíduos de Construção Civil 

poderão ser elaborados de forma conjunta com outros municípios, em consonância com o 

art. 14 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010." (NR)  

(Resolução do CONAMA N º448/2012, Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da 

Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente- 

CONAMA). 

 

 



ABRECON: 
Normas/ Especificações Técnicas 

ABNT NBR 15112 
Esta Norma fixa os requisitos exigíveis para projeto, implantação e 

operação de áreas de transbordo e triagem de resíduos da 

construção civil e resíduos volumosos. 

  
ABNT NBR 15113 

Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis para projeto, 

implantação e operação de aterros de resíduos sólidos da 

construção civil classe A e de resíduos inertes. 

  
ABNT NBR 15114 
Esta Norma fixa os requisitos mínimos exigíveis para projeto, 

implantação e operação de áreas de reciclagem de resíduos sólidos 

da construção civil classe A. 

  
ABNT NBR 15115 
Esta Norma estabelece os critérios para execução de camadas de 

reforço do subleito, sub-base e base de pavimentos, bem como 

camada de revestimento primário, com agregado reciclado de 

resíduo sólido da construção civil, denominado agregado reciclado, 

em obras de pavimentação. 

  
ABNT NBR 15116 

Esta Norma estabelece os requisitos para o emprego de agregados 
reciclados de resíduos sólidos da construção civil. 

http://www.abrecon.com.br/Ecopontos.aspx# 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=343
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=347
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=349
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=337
http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=434


 Plano de Gerenciamento 

Versão Preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

  
Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

  
Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Prefeitura de Valinhos - SP 

Prefeitura de Rio Negro - PR 

Prefeitura de Angra dos Reis - RJ 
  
Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Ceasa de Curitiba - PR 
  
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

  
Guia para Elaboração de Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil - CREA-PR 

http://www.abrecon.com.br/Ecopontos.aspx# 

http://gc.abrecon.com.br/Conteudo/Arquivos/Geral/PlanoNacionalRS0509.pdf
http://gc.abrecon.com.br/Conteudo/Arquivos/Geral/PlanoNacionalRS0509.pdf
http://gc.abrecon.com.br/Conteudo/Arquivos/Geral/PlanoNacionalRS0509.pdf
http://gc.abrecon.com.br/Conteudo/Arquivos/Geral/PlanoNacionalRS0509.pdf
http://gc.abrecon.com.br/Conteudo/Arquivos/Geral/PlanoNacionalRS0509.pdf
http://www.valinhos.sp.gov.br/portal/arquivos/planejamento/PGIRS_-_Verso_Preliminar_2.pdf
http://www.valinhos.sp.gov.br/portal/arquivos/planejamento/PGIRS_-_Verso_Preliminar_2.pdf
http://www.valinhos.sp.gov.br/portal/arquivos/planejamento/PGIRS_-_Verso_Preliminar_2.pdf
http://www.valinhos.sp.gov.br/portal/arquivos/planejamento/PGIRS_-_Verso_Preliminar_2.pdf
http://www.rionegro.pr.gov.br/downloads/documentos/pgrsmunvol01.pdf
http://www.rionegro.pr.gov.br/downloads/documentos/pgrsmunvol01.pdf
http://www.rionegro.pr.gov.br/downloads/documentos/pgrsmunvol01.pdf
http://www.rionegro.pr.gov.br/downloads/documentos/pgrsmunvol01.pdf
http://www.angra.rj.gov.br/downloads/sma/PGRS - vers%C3%A3o modificada 15.12.06.pdf
http://www.angra.rj.gov.br/downloads/sma/PGRS - vers%C3%A3o modificada 15.12.06.pdf
http://www.angra.rj.gov.br/downloads/sma/PGRS - vers%C3%A3o modificada 15.12.06.pdf
http://www.angra.rj.gov.br/downloads/sma/PGRS - vers%C3%A3o modificada 15.12.06.pdf
http://www.ceasa.pr.gov.br/arquivos/File/PGRS_CEASA_2010.pdf
http://www.ceasa.pr.gov.br/arquivos/File/PGRS_CEASA_2010.pdf
http://www.ceasa.pr.gov.br/arquivos/File/PGRS_CEASA_2010.pdf
http://www.ceasa.pr.gov.br/arquivos/File/PGRS_CEASA_2010.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf
http://www.crea-pr.org.br/crea3/html3_site/doc/guia/cartilhaResiduos_baixa.pdf


USOS RECOMENDADOS PARA AGREGADOS RECICLADOS 
 

Imagem 
 

Produto 
 

Características 
 

Uso recomendado 
 

 
 

Areia reciclada 
 

Material com dimensão máxima 
característica inferior a 4,8 mm, 
isento de impurezas, proveniente 
da reciclagem de concreto e blocos 
de concreto. 
 

Argamassas de assentamento de 
alvenaria de vedação, contrapisos, 
solo-cimento, blocos e tijolos de 
vedação. 
 

 
 

Pedrisco reciclado 
  
 

Material com dimensão máxima 
característica de 6,3 mm, isento de 
impurezas, proveniente da 
reciclagem de concreto e blocos de 
concreto. 
 

Fabricação de artefatos de 
concreto, como blocos de vedação, 
pisos intertravados, manilhas de 
esgoto, entre outros. 
 

 
 

Brita reciclada 
 

Material com dimensão máxima 
característica inferior a 39 mm, 
isento de impurezas, proveniente 
da reciclagem de concreto e blocos 
de concreto. 
 

Fabricação de concretos não 
estruturais e obras de drenagens. 
 

 
 

Bica corrida 
 

Material proveniente da reciclagem 
de resíduos da construção civil, 
livre de impurezas, com dimensão 
máxima característica de 63 mm 
(ou a critério do cliente). 
 

Obras de base e sub-base de 
pavimentos, reforço e subleito de 
pavimentos, além de regularização 
de vias não pavimentadas, aterros e 
acerto topográfico de terrenos. 
 

 
 

Rachão 
 

Material com dimensão máxima 
característica inferior a 150 mm, 
isento de impurezas, proveniente 
da reciclagem de concreto e blocos 
de concreto. 
 

Obras de pavimentação, drenagens 
e terraplenagem. 
 
 Fonte: Urbem Tecnologia 

Ambiental 

 
http://www.abrecon.com.br/Ecopontos.aspx# 



Utilização em pavimentação. 

 

 
A forma mais simples de reciclagem do entulho é a sua utilização em pavimentação 

(base, sub-base ou revestimento primário) na forma de brita corrida ou ainda em 

misturas do agregado reciclado com solo. 

 

 

Vantagens 

- é forma de reciclagem que exige menor utilização de tecnologia o que implica 

menor custo do processo; 

- permite a utilização de todos os componentes minerais do entulho (tijolos, 

argamassas, materiais cerâmicos, areia, pedras, etc.), sem a necessidade de 

separação de nenhum deles; 

-economia de energia no processo de moagem do entulho (em relação à sua 

utilização em argamassas), uma vez que, usando-o no concreto, parte do material 

permanece em granulometrias graúdas; 

- possibilidade de utilização de uma maior parcela do entulho produzido, como o 

proveniente de demolições e de pequenas obras que não suportam o investimento em 

equipamentos de moagem/ trituração; 

- maior eficiência do resíduo quando adicionado aos solos saprolíticos em relação a 

mesma adição feita com brita.  (Enquanto a adição de 20% de entulho reciclado ao 

solo saprolítico gera um aumento de 100% do CBR, nas adições de brita natural o 

aumento do CBR só é perceptível com dosagens a partir de 40%;) 

http://www.abrecon.com.br/Ecopontos.aspx# 



Utilização como Agregado para o Concreto 
 

O entulho processado pelas usinas de reciclagem pode ser utilizado como 

agregado para concreto não estrutural, a partir da substituição dos 

agregados convencionais (areia e brita). 

 

Vantagens 

- utilização de todos os componentes minerais do entulho (tijolos, argamassas, 

materiais cerâmicos, areia, pedras, etc.), sem a necessidade de separação 

de nenhum deles; 

- economia de energia no processo de moagem do entulho (em relação à sua 

utilização em argamassas), uma vez que, usando-o no concreto, parte do 

material permanece em granulometrias graúdas; 

- possibilidade de utilização de uma maior parcela do entulho produzido, como 

o proveniente de demolições e de pequenas obras que não suportam o 

investimento em equipamentos de moagem/ trituração; 

- possibilidade de melhorias no desempenho do concreto em relação aos 

agregados convencionais, quando se utiliza baixo consumo de cimento; 

 
 

http://www.abrecon.com.br/Ecopontos.aspx# 



Utilização como agregado para a confecção de argamassas 

 
 

Após ser processado por equipamentos denominados "argamasseiras", que 

moem o entulho, na própria obra, em granulometrias semelhantes as da 

areia, ele pode ser utilizado como agregado para argamassas de 

assentamento e revestimento. 

 

Vantagens 

utilizado do resíduo no local gerador, o que elimina custos com transporte; 

efeito pozolânico apresentado pelo entulho moído; 

redução no consumo do cimento e da cal, e 

ganho na resistência a compressão das argamassas. 

 

 

 

Outros usos 

Utilização de concreto reciclado como agregado; 

Cascalhamento de estradas; 

Preenchimento de vazios em construções; 

Preenchimento de valas de instalações; 

Reforço de aterros (taludes). 

http://www.abrecon.com.br/Ecopontos.aspx# 
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