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OBJETIVO: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente lança a 

presente cartilha explicativa com o objetivo de orientar a 

população, bem como instituições públicas e privadas, a respeito 

da Lei Nº 5.789/2011, que regulamenta a coleta, o transporte e a 

destinação final de resíduos da construção civil no município de 

Cascavel. A cartilha objetiva a prestação de informações relativas 

às corretas formas de acondicionamento e destinação final de 

resíduos da construção civil, oriundos de atividades de construção 

e demolição, realizadas no âmbito do município de Cascavel. Tais 

orientações deverão também ser consideradas pelos geradores de 

resíduos da construção civil, quando da contratação de serviços de 

remoção e transporte de entulho. 

 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - ASPECTOS GERAIS 

 

De acordo com a legislação, cabe ao proprietário  do  imóvel  ou 

responsável técnico legal da obra, providenciar a coleta e o  

transporte dos  resíduos  de  construção  civil até o local adequado 

à sua destinação final. 

Os pequenos geradores de resíduos da construção civil, conforme 

determinações do Decreto 9.775/2011 poderão transportar seus 

próprios resíduos, desde que depositem-nos em áreas 

devidamente licenciadas autorizadas  pelo município. 



Quando optarem pela contratação de empresas de prestação de 

serviços de remoção e transporte de entulho, deverão certificar-se 

de que as empresas contratadas encontram-se devidamente 

licenciadas e cadastradas junto ao Poder Público Municipal. 

 

O QUE SÃO RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Conforme Resolução do CONAMA Nº 307/2002 - Conselho 

Nacional de Meio Ambiente  -  resíduos da construção civil são 

aqueles provenientes de atividades de construção, reformas, 

reparos, demolições, oriundos de obras de construção civil e de 

escavações de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 

concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassas, telhas, pavimentos 

asfálticos, vidros, plásticos, tubulações e fiações elétricas. Os 

resíduos da construção civil são agrupados em classes: A, B, C e 

D. Somente os resíduos classe A podem ser depositados em 

caçambas de entulho, e destinados à Aterros de Resíduos Inertes. 

 

O QUE PODE SER COLOCADO NA CAÇAMBA 

 

Tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, telhas, 

gessos, pavimento asfáltico, resíduo de poda de árvores, 

componentes cerâmicos em geral, argamassa, e agregados de 

concreto. 

 

O QUE NÃO PODE SER COLOCADO NA CAÇAMBA 

 

Lixo doméstico, embalagens de tintas e solventes, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica, lâmpada fluorescente, pilhas e baterias, 

mobiliário doméstico, produtos eletro eletrônicos, eletrodomésticos 

inservíveis, pneumáticos inservíveis, estofados, resíduos 

hospitalares, animais mortos, colchões, gesso, etc. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 Antes de contratar a empresa de remoção e transporte de 

entulho, certifique-se de que a mesma encontra-se devidamente 

cadastrada junto a Secretaria de Meio Ambiente de Cascavel. O 

cadastro é uma garantia de que as caçambas e caminhões da 

empresa contratada atendem os critérios previstos na legislação, 

critérios estes relativos à identificação, padronização, segurança, 

meio ambiente e trânsito.  

 

 Os resíduos não poderão ultrapassar a borda superior da 

caçamba. 

 



 O contratante e a empresa de transporte de resíduos são 

responsáveis pela efetiva limpeza do local utilizado para colocação 

da caçamba, após sua remoção.  

 

 Informe-se com a empresa de remoção e transporte de 

entulho contratada sobre o local de disposição final utilizado. 

Lembre-se: em caso de ocorrência de disposição final em locais 

inadequadas e não autorizados, o gerador do resíduo é co-

responsável pela infração cometida, e ficará sujeito às sanções 

previstas em lei.  

 

 A colocação de lixo doméstico nas caçambas, implicará em 

multa de 5 (cinco) UFMs ao CONTRATANTE da mesma. 

 

 A disposição de lixo doméstico em conjunto com resíduos da 

construção em áreas de despejo, implicará em multa à EMPRESA  

TRANSPORTADORA  e ao CONTRATANTE de 10 (dez) UFMs 

cada. 

 

LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL  

 

É expressamente proibido o descarte de resíduos da construção 

civil em terrenos baldios, encostas, corpos d'água, áreas de fundo 

de vale, passeio e vias públicas, área legalmente protegidas, ou 

qualquer outro local que não possua licenciamento ambiental do 

IAP - Instituto Ambiental do Paraná. 

 

 

INFORMAÇÕES : (45) 3223-6635 

DENÚNCIAS: 156 

 

 


