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A Abrager

Atuamos no setor de gerenciamento,  coleta, transporte, reciclagem, 
logística reversa, gerenciamento e tecnologia de tratamento de resíduos 
sólidos.

Atendemos os Grandes Geradores nos estabelecimentos comerciais, 
industriais e de serviços, que queiram dar um tratamento correto aos seus
Residuos.

Fundada em 2017, a Associação Brasileira de Empresas de Gerenciamento 
de Resíduos (Abrager), atua em todo o território nacional. Coordena, 
representa e defende os interesses de seus associados quanto ao 
desenvolvimento do setor e do mercado de gestão de resíduos sólidos 
privados.

Promovemos e divulgamos as boas práticas , o correto manejo e 
trataento de resíduos no Brasil 

35 
associadas



Pilares da atuação
“Conformidade ‘

• REGULAMENTAÇÃO

• Legislação Ambiental

• Normas técnicas

• Regulação tributária

• Leis, encargos e beneficios - trabalhistas

• PROGRAMAS TÉCNICOS

• Estudos técnico-científicos

• Cooperação técnica

• DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

• Publicações institucional

• Comunicação institucional

• Eventos e seminários



Grandes Geradores em São Paulo

• São caracterizados como estabelecimentos 
Grandes Geradores de Residuos,  que geram mais 
de 200 litros de lixo por dia

• 160 mil empresas enquadradas como Grande Gerador

A cidade gera, em média, 20 mil toneladas de lixo diariamente (entre resíduos domiciliares, resíduos 
de saúde, restos de feiras livres, podas de árvores, entulho etc.) – Amlurb 2019

No caso dos resíduos dos Grandes Geradores, estima-se uma produção diária da ordem de 6 mil 
toneladas 



O que diz a lei…

Lei 13.478, de 2002, regulamentada pelo Decreto nº 58.701, de 2019:

Proprietários de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços deverão obrigatoriamente 
cadastrar-se no CTRE e contratar uma empresa responsável para a execução dos serviços de coleta, 
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos gerados, mantendo via original do contrato à 
disposição da fiscalização



Cadastro Eletrônico em São Paulo

Proprietários de estabelecimentos comerciais, Industriais e de 
Serviços  de São Paulo, como restaurantes, padarias, farmácias, 
shopping centers e condomínios não residenciais, e outros , têm 
até o dia 9 de setembro para efetuar o cadastro no site da 
prefeitura (https://www.ctre.com.br/login) e declarar o volume de 
lixo gerado. 

O cadastro é feito dentro de um sistema autodeclaratório e integra 
as iniciativas do poder público de facilitar o controle e o 
cumprimento da Lei 13.478, de 2002, regulamentada pelo Decreto 
nº 58.701, de 2019, que trata do lixo gerado nos estabelecimentos 
comerciais. 



O que é o CTRE-RGG

O CTRE-RGG (www.ctre.com.br) é um sistema autodeclaratório 
criado pela Prefeitura de São Paulo, com o apoio técnico da 
Abrager, e administrado pela Amlurb, que integra a política de 
controle e gestão de resíduos na cidade. 

Por ser feito de maneira online, a ferramenta permite o 
acompanhamento quase que em tempo real de todas as etapas da 
cadeia de resíduos sólidos no município, incluindo a geração, o 
armazenamento, o transporte e o tratamento e disposição final. O 
lixo só poderá ficar em caçambas que possuam códigos de 
rastreamento, que será monitorado desde o descarte até a 
chegada aos aterros. 



Principais avanços 

A ferramenta armazena os documentos, evitando o gasto e 
acúmulo de papel. Para as transportadoras de coleta, o sistema 
permite o controle de clientes e disponibiliza um aplicativo de 
auxílio à coleta, além de permitir que documentos sejam 
atualizados online. 

A exigência do cadastro também engloba as empresas com sede 
fora da capital, mas que prestam serviços no processo de 
transporte, manuseio, reciclagem ou destino final de resíduos 
sólidos gerados na cidade de São Paulo.



Opinião dos paulistanos

➢ Mais da metade da população de São Paulo tem 
avaliação positiva do serviço coleta de lixo na 
cidade

➢ Descuido com o lixo produzido pelas empresas 
de SP é problema para 75% da população 

➢ Cerca de 80% dos paulistanos apontam que 
acúmulo de lixo dos estabelecimentos 
comerciais é grande causador de doenças



Opinião dos paulistanos

Como você avalia a coleta de lixo no 
seu bairro e na cidade?



Opinião dos paulistanos

Você acredita que as empresas de São Paulo cuidam 
corretamente do lixo que geram?



Opinião dos paulistanos

Você compraria produtos ou serviços de  empresas que 
NÃO cuidam corretamente do lixo?

6,67%

69%

24,33%

Sim Não Não sei



Campanha educativa
O objetivo é sensibilizar e engajar formadores de opinião, 
empresários, executivos, comerciantes, empreendedores e 
membros da sociedade civil organizada de São Paulo sobre a 
gestão de resíduos no setor privado do município paulistano.

A intenção é ampliar a visibilidade e divulgar o sistema 
autodeclaratório da Prefeitura de São Paulo para as empresas 
geradoras de resíduos instaladas na capital, conforme 
regulamentação promulgada pelo Decreto nº 58.701, de 
2019, que dispõe sobre a Lei 13.478, de 2002.

Iniciativa da Associação Brasileira das Empresas de 
Gerenciamento de Resíduos (Abrager), com o apoio da 
Prefeitura Municipal de São Paulo e da Autoridade Municipal 
de Limpeza Urbana (Amlurb).

Plataforma multimídia de conteúdos educativos 
no sentido de orientar os estabelecimentos 
comerciais e transportadores instalados na 
cidade de São Paulo sobre como fazer a gestão 
dos correta resíduos, dentro dos requisitos da lei.

Lançada em julho de 2019



Muito Agradecido


