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• lançamento na 14ª Conferência de Produção mais 
Limpa e Mudanças Climáticas em 2015. Criada logo e 
na feira do evento foi montado um contêiner para 
coleta de isopor, trazido por participantes;

• editado o PL 35/2015 para fomentar a coleta de 
isopor;

• inaugurado o 1º PEV exclusivo para isopor na cidade, 
na entrada da Câmara Municipal em 13/04/16; 

• próximos passos: 

 implantar outros PEVs no Centro, próximos ao da 
CMSP, otimizando a rota de retirada e também nas 
zonas leste e sul;

 distribuir folhetos para divulgar a reciclabilidade do  
isopor e informando a localização dos PEVs, com 
disseminação por redes sociais;

 novas ações durante a 15ª conf. P + L em 30/06/16 na 
APCD;

 aprovação do PL 35/2015. 



Inauguração do 1º PEV exclusivo para isopor 

em S. Paulo em 13/04/16





• pouco denso, reduz gastos e emissões de GEEs no frete;

• conforma-se bem em formas complexas, permitindo 
reduzir consumo na embalagem e aumentando a proteçõo 
(projetos sofisticados de embalagem dimensionadas de 
acordo com esforços);

• bom isolante térmico, reduz consumo de energia em 
refrigeração e mais emissões de GEEs;

• bom isolante acústico, protege contra poluição sonora;

• incorporado a lajes, reduz peso estrutural, economizando 
concreto e melhorando conforto termoacústico;

• reciclável e resulta em produtos até com maior valor 
agregado que o resíduo (Ex: perfis decorativos e de 
acabamento);

• pode ser degasado e peletizado em entrepostos, 
minimizando volume a ser transportado (relação 1:40);

• material produzido aceita pintura, aumentando 
possibilidades de aplicação, sem requerer ser colorido na 
fonte (menor consumo de pigmentos e menos perdas por 
defeitos de cor).





• base fóssil, devendo se estudar futura conversão para 
alcoolquímica (como já há para o PEAD) ou rota com 
base em outras matérias-primas renováveis;

• pouco denso, encarecendo frete e tornando a sucata 
pouco atrativa;

• precisa ser segregado na fonte e acumulado em PEVs 
ou entrepostos para se otimizar a logística reversa;

• produto estigmatizado por crença generalizada 
(inclusive entre ambientalistas) de que requer na 
espumação e libera CFCs agressivos à camada de 
ozônio;

• aplicações como copos e embalagens para carnes 
congeladas sujeitam a sucata à contaminação, 
requerendo lavagem e consumo de água;

• utilização em boias de redes de pesca, pranchas etc. 
provoca poluição dos mares de difícil combate;

• produtos frágeis e por isso: 1) vida útil reduzida e 
associado ao descartável; 2) dificuldade em montar 
esquemas de embalagens retornáveis.





Dispõe sobre as condições para estimular a 
reciclagem de sucata de “isopor®” (espuma de 
poliestireno) oriunda de embalagens de 
alimentos e bebidas e copos térmicos no 
âmbito do município de São Paulo e dá outras 
providências.

Texto PL 35/2015 - substitutivo



PL 335/2015 (substitutivo) – cont. 1

Art. 1º. Os estabelecimentos comerciais do município de São Paulo, 
que fizerem uso continuado de bandejas de espuma de poliestireno 
(isopor®) para acondicionamento de alimentos in natura ou 
processados e de copos térmicos para bebidas quentes e geladas, 
deverão divulgar aos consumidores a reciclabilidade de tais 
embalagens e orientar sobre a forma de descartá-las 
adequadamente para que sejam recicladas.
§ 1º. As informações sobre a reciclabilidade e orientações para 
descarte correto para reciclagem deverão ser afixadas em local 
visível e em tamanho que permita fácil visualização;
§ 2º. Outros locais geradores de sucata de isopor® como indústrias 
e clubes de pesca (pelo uso de boias em redes) poderão adotar o 
regramento aqui estabelecido, para favorecer a coleta e reciclagem 
do resíduo gerado.



PL 335/2015 (substitutivo) – cont. 2

Art. 2º. Nos estabelecimentos de venda direta ao cliente e consumo 
no local de alimentos e bebidas acondicionadas em isopor® e caso 
haja logística reversa efetivamente implementada no bairro ou por 
resultado de iniciativa da própria empresa, deverão ser 
disponibilizados recipientes para coleta dos copos e embalagens 
descartadas por clientes. Tais contêineres poderão ser específicos 
só para este resíduo, ou gerais para todo tipo de plástico. A cor 
deverá ser predominantemente vermelha, conforme resolução 
Conama 275/2001 e haver um alerta ou placa indicando como o 
recipiente para receber o isopor® a ser descartado e 
posteriormente reciclado.



PL 335/2015 (substitutivo) – cont. 3

Art. 3º. As embalagens e copos em isopor® deverão conter a 
simbologia correspondente ao poliestireno (triângulo de setas finas 
com número 6 no centro, com diagramação fixada pela NBR 
13230:2008). Tal símbolo poderá ser gravado em sua produção, por 
ser parte do molde ou constar na etiqueta adesiva com dados sobre 
o produto acondicionado. 

Art. 4º. A Prefeitura Municipal fará ampla divulgação do disposto 
nesta Lei junto às redes de revenda, supermercados, bares, 
restaurantes e outros pontos de venda ao varejo e à população em 
geral, para que haja conhecimento sobre sua vigência e ganho 
ambiental resultante do seu cumprimento.



PL 335/2015 (substitutivo) – cont. 4

Art. 5º O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará o 
infrator às seguintes penalidades:
I – advertência;
III – multa de R$ 200,00, aplicada sucessivamente em dobro em 
caso de reincidências, findo prazos para ajustamento;

Parágrafo único. A multa de que trata o inciso III deste artigo será 
atualizada anualmente pela variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, acumulada no exercício anterior, 
sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro 
criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder 
aquisitivo da moeda. 



PL 335/2015 (substitutivo) – cont. 5

Art. 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se 
necessário. 

Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que 
couber, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de 
sua publicação. 

Art. 8º. Esta lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua 
publicação, para que os agentes envolvidos possam se adaptar a 
esta norma.

Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2015
(Substitutivo preparado em 21 de setembro de 2015 e 
apresentado ao relator na CPU em 08/03/2016)
. 



Outras leis/PLs do Ver. Natalini de interesse para o setor

• lei 13.309/2001 - estabelece utilização obrigatória de água de reúso
(oriunda de estações de tratamento de esgoto) para lavagem de 
logradouros públicos (ruas e calçadas), irrigação de jardins e campos de 
futebol PL 258/2001) – foi englobada pela lei estabelecendo mais 
aplicações compulsórias;

• PL 561/14 – proíbe sacolas oxibiodegradáveis e oxidegradáveis, 
liberando as efetivamente biodegradáveis, a base 100% de matérias-
primas vegetais, conforme  definido no texto;

• PL 345/14 - cria rede de postos de entrega voluntaria (PEVs) em 
supermercados e shopping-centers para embalagens de plástico rígido; 

• PL 151/2015: revoga a lei 10770/1989 e estabelece novo regramento 
para limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d´água para 
condicionar intervalos a resultados de potabilidade, projetos sem 
cantos vivos e haver vistoria quanto a trincas e falhas no revestimento;

• PL 217/2014 – exige medição individualizada para novos condomínios 
residenciais, comerciais e industriais. 



15ª Conferência de Produção mais Limpa e Mudanças Climáticas

• lei 13.309/2001 - estabelece utilização obrigatória de água de reúso
(oriunda de estações de tratamento de esgoto) para lavagem de 
logradouros públicos (ruas e calçadas), irrigação de jardins e campos de 
futebol PL 258/2001) – foi englobada pela lei estabelecendo mais 
aplicações compulsórias;

• PL 561/14 – proíbe sacolas oxibiodegradáveis e oxidegradáveis, 
liberando as efetivamente biodegradáveis, a base 100% de matérias-
primas vegetais, conforme  definido no texto;

• PL 345/14 - cria rede de postos de entrega voluntaria (PEVs) em 
supermercados e shopping-centers para embalagens de plástico rígido; 

• PL 151/2015: revoga a lei 10770/1989 e estabelece novo regramento 
para limpeza e desinfecção de cisternas e caixas d´água para 
condicionar intervalos a resultados de potabilidade, projetos sem 
cantos vivos e haver vistoria quanto a trincas e falhas no revestimento;

• PL 217/2014 – exige medição individualizada para novos condomínios 
residenciais, comerciais e industriais. 
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