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Saiba como descartar seu 
entulho corretamente 
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O QUE SÃO RCC (RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL)?
n São os materiais que sobram das obras como reformas, construção, reparos, e demolições. 
         Exemplo: tijolos, telhas, restos de concreto, cerâmicos, etc.

DESCARTE CORRETO 

n Contratação de caçamba particular exigindo o MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos).

DICA 
n Ao doar materiais que sobram como portas, janelas, telhas e madeiras, você 
        contribui com pessoas que precisam e com o meio ambiente.

O QUE É MTR (MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS)?
n É um documento da Prefeitura de Joinville que resguarda a população sobre o destino 
        correto do seu RCC.
n Quando você não exige o MTR, a empresa contratada pode descartar seus resíduos da 
         construção civil em local incorreto, você também poderá ser penalizado. 
n Consulte as empresas cadastradas no site da Prefeitura de Joinville no link: 

E AS LATAS DE TINTA, POSSO JOGAR NA CAÇAMBA?
Não. Se as latas de tinta estiverem vazias, podem ser encaminhadas à Coleta Seletiva.  
Se na lata houver resto de tinta, devolva na loja que comprou.

https://www.joinville.sc.gov.
br/publicacoes/listas-de-

empresas-cadastradas-para-
coleta-e-transporte-de-

residuos-de-construcao-civil/



PREJUÍZOS DO DESCARTE INCORRETO DE RCC

n Contaminação do solo  
n e da água.
n Aumento do número 
n de animais causadores de 
n doenças, como ratos, 
n baratas, mosquito da 
n dengue, cobras, 
n escorpiões, entre outros. 
n Aumento das enchentes. 
n Destruição de áreas 
n ambientalmente 
n importantes, como 
n margens de rios, 
n nascentes, manguezais 
n (que são o berçário da 
n vida marinha),  etc... 
n Poluição visual (deixa as 
n áreas sujas e feias). 
n Desvalorização dos 
n imóveis da região.  O DESCARTE INCORRETO DOS RESÍDUOS 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL É CRIME!  

FIQUE ATENTO!
O DESCARTE INCORRETO DOS RCC  
É CRIME PREVISTO EM LEI:

n Lei Federal 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais).
n Lei Estadual 14.675/2009  
n (Política Estadual do Meio Ambiente).
n Lei Municipal 395/2013 (Política Municipal dos 
n Resíduos Sólidos).
n Lei Municipal 29/1996  
n (Código Municipal do Meio Ambiente), entre outras.

AS PENALIDADES 
n Multas, que podem 
n variar de R$ 300,00  
n a R$ 750.000,00.
n Prisão.
n Apreensão de materiais  
n e equipamentos.
n Reparação do(s) dano(s) 
n causado(s).

R. ROSA HORSTMAN - MORRO DO MEIO 



CHECK LIST DA MINHA OBRA 

CONTRATAR CAÇAMBA COM MTR
MATERIAL

MÃO DE OBRA

FAZER A MINHA PARTE PELO MEIO AMBIENTE!

Secretaria de Agricultura 
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E LEMBRE-SE:  CADA RESÍDUO TEM UMA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA!
n Resíduos Não Recicláveis: coleta domiciliar
n Resíduos Orgânicos: compostagem caseira ou coleta domiciliar
n Resíduos Recicláveis: coleta seletiva (semanal)
n Resíduos de Poda de Árvores:contratação de caçamba com MTR
n Grandes volumes (móveis velhos, geladeiras, fogões) e animais mortos: coleta 
         programada AMBIENTAL - telefone: 3436-8090
n Eletrônicos, pneus, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e medicamentos: 
        devolução no local da compra (Logística Reversa - Lei Municipal nº 395/2013)
n Óleo de cozinha usado (armazenado em Garrafa PET): coleta seletiva (semanal)

EXIJA O MTR COM O BRASÃO DA PREFEITURA DE JOINVILLE

CHECK LIST DA MINHA OBRA 


