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Experiência  

 
Coletas Online. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência pontuada no item RS2 da Diretiva Resíduos Sólidos no Ciclo 2015 e 
apresentada em Encontro Regional do PMVA – Ciclo 2016. 
 
 
Objetivo(s) 
 
- Adequar o Município de Botucatu à Lei Federal 12.305, 02 agosto de 2010 (Política 
Nacional de Resíduos Sólidos) e à Lei Estadual 12.300, 16 de março de 2006 
(Política Estadual de Resíduos Sólidos); 
 
- Adequar o Município de Botucatu às Resoluções CONAMA 307/2002 e 348/2004; 
 
- Aumentar a assertividade da fiscalização, evitando custos ao Município; 
 
- Eliminar despesas com constante limpeza de áreas de descartes irregulares; 
 
- Diminuição de focos de doenças com a eliminação de pontos de descartes 
irregulares; 
 
- Desburocratização e organização das informações de todas as empresas e 
entidades envolvidas nas atividades relacionadas aos resíduos sólidos produzidos 
no Município (transportadores, geradores, responsáveis pelos destinos finais e 
órgãos públicos). 
   
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Município de Botucatu. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – em desenvolvimento. 
 
 



 
Descrição 
 
O Município de Botucatu recebe significativos investimentos no segmento da 
construção civil. São exemplos desta realidade o processo de verticalização da 
Cidade, a instalação de um shopping center, a construção de duas importantes 
redes hoteleiras e a ampliação das instalações da UNESP, que abrigam o Hospital 
das Clínicas. 
 
Diante deste cenário, a Prefeitura Municipal de Botucatu buscou soluções 
tecnológicas para realizar o controle e inovar na gestão de resíduos sólidos gerado 
por todo este processo de desenvolvimento. 
 
O Coletas Online é um sistema online de cadastro de geradores e transportadores 
de resíduos da construção civil que permite o rastreamento do transporte, desde a 
fonte geradora até o destino final. 
 
Esta ferramenta contribui para o Programa Municipal de Gestão de Resíduos 
Sólidos “Coleta Mais” (http://botucatu.sp.gov.br/includes/mostra_noticias.asp?ID=17036&Pagina=). 
 
 
Metodologia  
 
Foi necessária a contratação de empresa para o desenvolvimento deste sistema 
online, que permite o cadastro dos geradores e transportadores e o rastreamento 
em tempo real do transporte (da fonte geradora até o destino final). 
 
O sistema utiliza as mais modernas tecnologias, não sendo necessária a 
implantação de programas nos computadores, apenas acesso via internet. 
 
A rastreabilidade do transporte dos resíduos da construção civil é feito através do 
georreferenciamento e de relatórios fotográficos, sendo possível ao sistema 
identificar obras em execução. 
 
Após realizado o login, o sistema apresenta sete módulos de trabalho: (i) pequeno 
gerador; (ii) gerador; (iii) transportador; (iv) destino final; (v) fiscalização; (vi) ponto 
de entrega voluntária; e (vii) secretaria. 
 
O módulo “transportador”, por exemplo, permite o cadastramento de solicitação de 
Controle de Transporte de Resíduos – CTR eletrônico. No módulo “gerador”, é 
possível a disponibilização da informação de que os resíduos de determinado CTR 
foram entregues ao destino final. 
 
Pelo sistema, as caçambas são identificadas por cores (georreferenciamento): (i) 
caçamba azul significa que não foi fiscalizada; (ii) caçamba verde significa que foi 
fiscalizada e que se encontra regular; (iii) caçamba vermelha significa sem CTR; e 
(iv) caçamba amarela indica postura irregular. 
 
No módulo “fiscalização”, o usuário encontra todas as informações sobre as 
caçambas depositadas em obras, destinação de resíduos e fiscalizações realizadas 
(transporte), sendo possível pesquisar notificações e gerar autos de infração. 
 
No módulo “destino final”, há informações sobre CTRs pendentes de recebimento, 
sendo possível acusar os respectivos recebimentos pelo sistema. 
 

http://botucatu.sp.gov.br/includes/mostra_noticias.asp?ID=17036&Pagina


O módulo “secretaria” permite obter informações gerais do Município de Botucatu 
sobre o cenário da gestão local de resíduos sólidos. 
 
 
Desafio(s)  
 
- Diminuição de descartes irregulares no Município de Botucatu; 
 
- Grande aceitação por parte dos geradores, transportadores e receptores (destino 
final). 
 
 
Resultado(s) 
 
- Organização das informações para uma eficiente gestão dos resíduos sólidos da 
construção civil; 
 
- Rastreabilidade em tempo real dos resíduos da construção civil, permitindo o 
acompanhamento do transporte e do recebimento na destinação final; 
 
- Diminuição dos custos municipais em limpeza decorrente de descartes irregulares, 
além do atendimento dos objetivos inicialmente estabelecidos. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Prefeitura de Botucatu. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Botucatu. 
 
 
Fonte(s) 
 
Documentos apresentados no Ciclo 2015 para fins de pontuação e apresentação 
feita no Encontro Regional do Programa Município VerdeAzul, realizado em 31 de 
março de 2016 em Avaré. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
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