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DIRETIVA 
 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Município CATANDUVA 
Mapa https://www.google.com.br/maps                           
RA São José do Rio Preto 
UGRHI Turvo/ Grande 
Dados municipais (IBGE, 2013) População: 118.209 habitantes  

Área: 290,6 km²                    
 
Experiência  
 
Projeto Piloto de Implantação do Sistema Estadual de Gerenciamento Online de 
Resíduos Sólidos - SIGOR.  
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item RS2 da Diretiva Resíduos Sólidos no Ciclo 2015 do PMVA. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Utilizar-se de ferramenta desenvolvida pela Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo - CETESB, para apoiar na gestão dos resíduos da construção civil, através do 
monitoramento da gestão dos resíduos desde sua geração até a destinação final, 
participando de projeto piloto que poderá ser estendido para todos os municípios 
paulistas. 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2015 – em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
A disposição irregular dos resíduos da construção civil (RCC) é o principal problema a 
ser enfrentado em relação ao saneamento, no ambiente urbano, já que esses resíduos 
provocam a proliferação de vetores nocivos à saúde, enchentes, interdição de vias e 
degradação do ambiente urbano (Caderno SIGOR/SMA 2015). 
 
De forma a auxiliar os municípios na gestão destes resíduos, o Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e de sua Companhia Ambiental 
(CETESB), em parceria com o Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo 



(SindusConSP), desenvolveu o Sistema de Gerenciamento Online de Resíduos 
Sólidos - SIGOR. 
 
O Módulo Construção Civil do SIGOR é uma plataforma eletrônica que tem como 
objetivo permitir a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos por parte 
dos geradores e a emissão de Controles de Transporte de Resíduos - CTRs, 
documento que acompanha as cargas transportadas. 
 
Os transportadores deverão aceitar os CTRs e transportar os resíduos às áreas de 
destinação indicadas, que poderão ser áreas de transbordo e triagem (ATTs e PEVs), 
áreas de reciclagem, aterros de resíduos Classe A (em conformidade com a 
Resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações) e aterros de rejeitos. As áreas de 
destino que receberem os resíduos deverão aceitar os CTRs. 
 
O Projeto Piloto de gerenciamento online dos resíduos sólidos está sendo implantado 
em nove municípios paulistas, que aceitaram implantar o Sistema em suas gestões, 
sendo desenvolvidas ações pontuais para a implantação proposta. 
 

 
Metodologia  
 
Em 30 de setembro de 2015 foi realizado treinamento por profissionais da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB aos funcionários municipais de 
Catanduva, visando apresentar o SIGOR e seus mecanismos de funcionamento. 
 
Procurou-se demonstrar como o Sistema permitirá o gerenciamento das informações 
referentes aos fluxos de resíduos sólidos no estado de São Paulo, auxiliando no 
monitoramento dos resíduos desde sua geração até a destinação final. Este 
monitoramento assegura que os resíduos sejam transportados por empresas 
cadastradas e legalizadas, e destinados a locais devidamente licenciados. 
 
Catanduva realizou um evento para abrir o cadastro aos usuários (geradores, 
transportadores e responsáveis por áreas de destino), dado a eles prazo para o 
cadastramento.  
 
Após este prazo, a equipe da CETESB irá a Catanduva realizar o treinamento aos 
usuários para que o Sistema entre em operação. 
 
 
Desafio(s) 
 
- Resistência dos geradores e dos transportadores com relação a suas 
responsabilidades; 
 
- Correções no Sistema, que demandam novas capacitações. 
 
 
Resultado(s) 
 
Fortalecimento da gestão municipal de resíduos da construção civil, através do auxilio 
de ferramenta desenvolvida para o controle de informações relativas à geração dos 
resíduos, ao transporte e à destinação final adequada. 
 
 



 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Catanduva; 
 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente; 
 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 
 
Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusConSP). 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Catanduva. 
 
 
Fonte(s) 
 
Relatório de Gestão Ambiental do Município de Catanduva no Ciclo 2015 do PMVA, 
informações do site da Prefeitura Municipal de Catanduva e da equipe da CETESB. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 
 

 
                                      Capacitação realizada pela equipe da CETESB em Catanduva 

 

 


