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Workshop de Saneamento Básico

“Coleta de Resíduos de Grandes Geradores: 
do Serviço Público para Privado”

A visão do comércio e serviços



Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços
PNRS - Art. 13. Inciso I alínea d

▪ Exceto: Serviços:

b) Limpeza urbana (varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, podas, etc.);

e) Públicos de saneamento básico;

g) Saúde;

h) Construção civil (construções, reformas, reparos e demolições);

j) Transportes (portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários

e passagens de fronteira).

* Apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental: Inflamáveis, 
corrosivos, reativos, tóxicos, patogênicos, carcinogênicos, teratogênicos,  mutagênicos. 

Resíduos equiparados aos domiciliares
Não perigosos* 

Grande GeradorPequeno Gerador
Critérios  do  Poder Público Municipal 

(natureza, composição ou volume)



Volume - cidade de São Paulo: Grandes Geradores

I - Proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos institucionais, de 

prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre outros geradores de resíduos 

sólidos:

a) Classe 2*: > 200 litros /dia (média)

b)  Inertes**:  > 50 kg/dia (média)

II - Condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto: soma dos resíduos 

sólidos Classe 2 * gerados pelas unidades autônomas:  ≥ 1.000 litros/dia (média)

* Classe 2 - ABNT NBR 10.004:2014: resíduos não perigosos, equiparáveis aos RS domésticos.
**  Entulho, terra, materiais de construção, etc.



https://www.ctre.com.br/login

➢ Arquivo digital do CNPJ e do IPTU.
➢ Dados: 

• Razão social;
• Endereço completo;
• Inscrição no Cadastro de Contribuinte 
Mobiliário (CCM); 
• Inscrição Estadual;
• Quantidade de colaboradores;
• Volume diário de geração de resíduos 
do empreendimento;
• Frequência de coleta;
• Consumo mensal de energia;
• Área total / área construída;
• Dados pessoais do responsável pelas 
informações.



Diurna:  até 2 horas antes 
Noturna:  Após as 18h



Plano de 
Gerenciamento 

de Resíduos 
Sólidos - PGRS







• Empresa não fazer Cadastro online:

➢ Desconhecimento (pequenos geradores).

➢ Ter “cadastro físico” ainda válido.

• Aumento dos custos de contratação das empresas privadas.

• Uso de cooperativas não cadastradas na AMLURB.

• Empresa não fixar o QR Code no estabelecimento.

• Impossibilidade de registrar mesmo e-mail no Cadastro online para filiais.

• Fiscalizações: 

➢ Necessidade de tratamento diferenciado para ME e EPP.

➢ Como serão? Período com “blitz educativa”?

• Municípios adotarem regras diferentes.

Preocupações
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TÍTULO DO SLIDE
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