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Logística Reversa em SP: Estratégia
Pressupostos
• Legislação anterior à PNRS
• SP: condições institucionais e de infraestrutura melhores que média do país
• Crescente pressão (MP, prefeituras, consumidores, etc)

Objetivos
•

Implementar a logística reversa em São Paulo paralelamente ao Gov. Federal

•

Fazer da PERS uma “política de desenvolvimento” para São Paulo
(SP como “hub” de valorização de resíduos para América Latina)

•

Estratégia para 10-15 anos, em três etapas graduais
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Estratégia para Logística Reversa em São Paulo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fase 1

2011-2014
Reconhecimento de
Pilotos
Uso dos TCLR
Resol. SMA 38/2011
resultados
186 propostas
recebidas
14 TCLR assinados
13 mil PEVs no estado
+350 t/ano coletadas
35 coop. catadores
apoiadas

•
•
•
•

•
•
•

Fase 2

2015- em andamento
Ampliação, via
licenciamento
Uso dos TCLR + DD
Resol. SMA 45/2015
resultados
10 TCLR vigentes
DD 120/2016/C
DD 076/2018/C

•
•
•
•

Fase 3

Previsão: 2021-2025
Consolidação na PERS
Incorporar outras
demandas
Revisão da Lei na
ALESP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emb. Agrotóxicos
Filtros Óleo Lubrificante
Óleo Comestível
Pilhas e Baterias
Baterias
Emb. Plásticas Usadas de
Lubrificantes
Emb. Saneantes Desinfestantes
Prod. eletroeletrônicos
Emb. Geral (FIESP-CIESPABRELPE)
Emb. Geral (ABIHPEC-ABIPLAABIMA)
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Plano Estadual de Resíduos Sólidos (2014)

Decisão de Diretoria CETESB n° 076/2018/C
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Decisão de Diretoria CETESB n° 076/2018/C
– Regulamenta a incorporação da logística reversa no licenciamento ambiental:
• aplica-se ao período 2018 – 2021;
• a quem se aplica (inclusive linhas de corte);
• especificação de metas quantitativas e geográficas, por produto/ embalagem;
• necessidade de apresentação de Plano de Logística (PRAZO 01/10/2018);
• necessidade de apresentação de Relatórios Anuais (até cada 31 de março);

47 Planos recebidos
21 “desnecessários”

Providências para entrada em vigor da DD
(Agosto-Outubro/ 2018)

• Prosseguimento das negociações de TCLR
• Elaboração de Formulários, Planilhas e Orientações (Empresas / Equipe / Agências)
• Criação de infraestrutura (portal no site / novos e-mails / pasta no servidor- papel zero
• Orientações e respostas à consultas

26 Planos verificados
2.116 empresas aderentes
(overcompliance de ~40%)
•
•
•

12 com sucesso
9 incompletos
5 necessitam revisão
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Próximos Desafios
– Inclusão de exigência técnica de LR nas licenças emitidas / renovadas;
– Notificação de empresas que não entregaram Planos;
– Aplicação de sanções para quem não cumprir prazos;
– Formulários/ orientações para Relatórios Anuais (prazo: 31/03/2019);
– Desenvolvimento SIGOR/LR e integração com SIGOR/ Reciclagem;
– Regulamentação dos “créditos de reciclagem”;
– Continuidade da discussão fiscal e tributária;
– Inclusão dos Municípios nos sistemas de LR; e
– Planejamento e inicio da fiscalização dos sistemas.
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