
 
Comitê de Meio Ambiente - 

AMCHAM BRASIL – SÃO PAULO 

“Legislação de resíduos sólidos e a 
Resolução SMA 45/2015” 



 
Gestão de Resíduos no Estado - A Política 

Estadual de Resíduos Sólidos 

Uma política de proteção à saúde pública e aos ecossistemas 

•Gestão incorreta: potencial de dano à saúde pública e meio ambiente; 

 

Uma política de desenvolvimento 

•É possível converter muitos dos problemas em oportunidades!  

 (inclusão social de catadores / novos negócios da economia verde) 

 

Uma política de sustentabilidade 

•Resíduos são consequência dos padrões de produção e consumo; 

(gestão adequada traz melhoria na eficiência do uso de recursos naturais) 

 

Uma política de redistribuição de direitos e deveres 

•Gestão de resíduos é responsabilidade de TODOS NÓS! 

 

 



 
Proposta Geral da Política 

 

• Propomos que seja uma política de desenvolvimento 
para o estado de São Paulo 

• Exemplo: Reino Unido, no tocante à geração de bens e 

serviços, geração de empregos diretos e indireto 



 
Ações (2011-2014) – previsões do Decreto 

57.817/2012 
 

• Principais Ações da SMA:  

 Elaboração do Plano Estadual lançado em 2014 

 Apoio aos Planos Municipais (Projeto GIREM, Programa de Gestão 

integrada de resíduos municipais) 

 Melhoria da Gestão de Resíduos (Implementação da Logística Resersa, 

controle da Disposição Inadequeada e desenvolvimento do SIGOR) 

 Educação Ambiental (publicações, cadastro das cooperativas, palestras e 

eventos) 



 
Logística Reversa: Estratégia da 

Implantação 
Objetivo:  

Fase 1: colocar em prática programas piloto 

Fase 2: ampliar experiência para todos regulados, gradualmente 

 

Metodologia: 

•Uso dos Termos de Compromisso, enquanto não há Acordo Setorial 

•Foco inicial nos fabricantes e importadores 

•Em cada setor, firmar e acompanhar ao menos um Termo 

•Criar regra para aqueles que não aderirem aos Termos 



 
Estratégia da 

Implantação - Módulos segundo as 
Categorias de Resíduos da PERS  

 
Res. Construção Civil 

Res. Industriais 

Res. Urbanos 

Res. Atividades Rurais 

Res. Serviços de Saúde 

http://www.facebook.com/pages/Sistema-Ambiental-Paulista/196192603733109


 
Logística Reversa: Resultados da Fase 1 

(2011-2014) 
 
 

• 14 termos de compromisso assinados (aproximadamente 10 mil CNPJs) 

 

 

 

~380 mil t/ ano 



 
Logística Reversa: Ações da Fase 2 (2015) 

 
 

•Junho 2015: Publicação da Resolução SMA n. 45/ 2015 

•Função: define as diretrizes para implementação e 
operacionalização da responsabilidade pós-consumo no Estado de 
São Paulo 

• Conteúdo principal da normativa: 

•Reafirma setores objeto da logística reversa, harmonizando regra 
com PNRS 

 

•Afirma que deverá ser, preferencialmente, estabelecida de forma 
coletiva 

 

•Define que a CETESB exigirá logística reversa como exigência na 
emissão ou renovação da licença de operação 

 



 
Logística Reversa: Ações da Fase 2 (2015) 

 
 • Elaboração de Glossário                     Disponível na página Internet da CETESB 

• Definição de critérios para metas                         Análise da Fase 1 – dez./2015 

• Renovação dos Termo de Compromisso                       Três renovados 2015 / Cinco em 

discussão 

• LR no Licenciamento Ambiental               Previsão de publicação no 2º semestre 2016 

• Desenvolver sistema de informação               Novo CadeC em desenvolvimento 

 

 



 
Logística Reversa: Res. 45/2015 

  

•Para quem for signatário de Termo de Compromisso, acompanhamento pelo 
mesmo 

•Para os demais, a CETESB irá divulgar regras em até 180 dias 

•Define penalidades pelo não cumprimento 

 

•Delega à Comissão Estadual de Resíduos a coordenação de discussões sobre: 

 Participação de municípios, comércio, distribuidores 

 Estímulos à ações preventivas à geração dos resíduos 

 Tratamentos fiscais e tributários diferenciados; e 

 Restrição de venda a produtos não aderentes a um sistema reconhecido 

 



 
Logística Reversa: termos de compromisso já 
firmados com o Sistema Ambiental Paulista 

após Resolução 45/2015 
 

 

 

• Óleo comestível 

• Filtro de óleo automotivo 

• Embalagens de agrotóxicos 

 

Temos mais outros 5 em discussão. 



 
Logística Reversa: Perspectiva para 

Embalagens em Geral 
 

 

• Diversidade de modelos em discussão 

– independentes do titular do serviço público 

– equivalente ao do Acordo Setorial 

– certificados comercializáveis  

– remuneração (catadores / prefeitura) 

• Regulação deve prever diferentes modelos coexistindo 

• Municípios precisam participar (titulares do serviço de limpeza) 

• Necessidade de cadastro de catadores (Cadec) 

• Previsão de papel de coleta e comunicação ao comércio 



 
Logística Reversa: termos de compromisso já 
firmados com o Sistema Ambiental Paulista 

 
 

• Deve-se destacar que, diferentemente dos Acordos Setoriais, os Termos de 
Compromisso tem validade apenas para as empresas signatárias ou 
representadas por signatários (no caso de associações e sindicatos) 

 

• Empresas dos setores cujos produtos ou embalagens de produtos 
encontram-se relacionados na legislação pertinente e que não sejam 
signatárias ou aderentes a um dos Termos de Compromisso devem 
implementar seus próprios sistemas de logística reversa em atendimento à 
legislação, que prevê sanções em caso de não cumprimento, conforme as 
orientações a serem oportunamente divulgadas pela CETESB 



 
Logística Reversa: Res. 45/2015 

  

 

“Artigo 2° - São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo 
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes dos produtos que, por suas características, exijam ou possam 
exigir sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, coleta, 
transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio 
ambiente e à saúde pública, mesmo após o consumo desses itens.” 



 
Logística Reversa: Res. 45/2015 

 Art. 3°: Fica inicialmente estabelecida a seguinte relação de produtos e 
embalagens comercializados no Estado de São Paulo sujeitos à logística 
reversa:  

 

I - Produtos que, após o consumo, resultam em resíduos considerados de 
significativo impacto ambiental:  

a) Óleo lubrificante usado e contaminado;  

b) Óleo Comestível;  

c) Filtro de óleo lubrificante automotivo;  

d) Baterias automotivas;  

e) Pilhas e Baterias portáteis;  

f) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes;  

g) Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

h) Pneus inservíveis; e  

i) Medicamentos domiciliares, vencidos ou em desuso.  



 
Logística Reversa: Res. 45/2015 

  

“Art. 3°: II - Embalagens de produtos que componham a fração seca dos resíduos sólidos 
urbanos ou equiparáveis, exceto aquelas classificadas como perigosas pela legislação 
brasileira, tais como as de:  

 

a) Alimentos;  

b) Bebidas;  

c) Produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos;  

d) Produtos de limpeza e afins; e  

e) Outros utensílios e bens de consumo, a critério da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, ou da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.  

III - As embalagens que, após o consumo do produto, são consideradas resíduos de 
significativo impacto ambiental, tais como as de:  

a) Agrotóxicos; e  

b) Óleo lubrificante automotivo.” 



 
Logística Reversa: Res. 45/2015 

  

 

“Artigo 5° - A Comissão Estadual de Resíduos Sólidos deverá, segundo calendário próprio 
e por meio de seu Grupo de Apoio Executivo, coordenar a elaboração de propostas de 
regulamentação para: 

I - Formas de interação e participação dos Municípios, distribuidores e comerciantes nos 
sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que se refere esta Resolução; 

II - Estímulo à eliminação, redução, reutilização e reciclagem de resíduos, principalmente 
embalagens; 

III - Tratamento tributário e fiscal específico para os resíduos objeto dos sistemas de 
logística reversa e para os produtos originados da reutilização e reciclável desses 
resíduos; e 

IV - Restrição de venda de produtos de empresa instalada em outro estado da federação 
e não signatária ou aderente a um sistema de logística reversa que atenda o Estado de 
São Paulo.” 



 
Res. 45/2015 – ações operacionais 

  

• Aprovação de Minuta Padrão de Termo de Compromisso 

concluída; 

• Negociação da Renovação dos Termos de Compromisso 

• Discussão de regras para inclusão do tema no Licenciamento 

Ambiental 

• Negociação com Secretaria da Fazenda sobre instrumentos 

fiscais e tributários 

 

 



 
 

Principais Desafios 
 
 
 

avançar com Acordos Setoriais Federais e iniciativas em outros Estados; 

criar ação sobre fabricantes de outros estados e importadores; 

ampliar participação do comércio e dos municípios nos sistemas; 

regulamentar os Planos de Gerenciamento de Resíduos no licenciamento; 

padronizar estabelecimento de metas (geográficas e de recolhimento); 

fiscalizar e aplicar sanções pelo não cumprimento da logística reversa; 

revisar políticas tributárias e fiscais no país (incentivar uso de recicláveis); 

estimular novos negócios na cadeia da reciclagem; 

conscientizar e orientar a população a como colaborar; e 

criar ações de estímulo à REDUÇÃO da geração dos resíduos sólidos ... 

 

 



Aline Pacheco Pelucio  alinepelucio@sp.gov.br 
Assessora do Gabinete da Secretária /SMA      

Obrigada! 


