Painel Resíduos Sólidos Urbanos:
da logística reversa à economia circular

IPT, São Paulo 11 de dezembro de 2018

A Implantação da Logística Reversa
no Estado de São Paulo

Contexto
São Paulo tem longa tradição de setores econômicos
com certo grau de “circularidade”...

Mas falta promover uma transição mais ampla !

Um aspecto fundamental da transição:
Logística Reversa

Estratégia para Logística Reversa em São Paulo
Objetivos
• Implementar atendimento legal (PERS) em paralelo às ações do Gov. Federal
• Utilizar formato inovador de política pública ambiental

• Tornar a PERS uma “política de desenvolvimento” para São Paulo

• Estratégia em fases graduais (em implantação desde 2011):
Fase 1
•
•
•
•

2011-2014
Reconhecimento de Pilotos
Uso dos TCLR
Resol. SMA 38/2011

Fase 2
•
•
•
•

resultados
•
•
•
•
•

186 propostas recebidas
14 TCLR assinados
13 mil PEVs no estado
+350 t/ano coletadas
35 cooperativas apoiadas

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

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);

Implementação da DD 076/2018/C
• Agosto- Outubro/2018: diversas providências (infraestrutura/ formulários/ critérios/ orientações)

• Outubro/ 2018: recebimento e verificação dos Planos de Logística Reversa
• 14/11/2018: retorno a todos que mandaram Planos para CETESB
• Atualmente em curso:
– revisão dos Planos devolvidos
– definição de orientação para as Agências da CETESB
– notificação dos inadimplentes
– Preparação para 2019 (Relatórios Anuais)

Conclusão
Algumas Lições Aprendidas
– Logística Reversa
•

profundos efeitos na ordem econômica: exige cautela na regulação

•

alta complexidade: necessita articulação e parcerias

•

ação voluntária, infelizmente, não é suficiente: demanda “enforcement”

•

grande abrangência, envolvendo muitos produtos/ embalagens/ setores: fundamental priorizar esforços

•

assunto novo no licenciamento: necessidade de orientações, aprendizado e experiências novas

Reflexões para o Futuro
– Economia Circular
•

já existem muitas experiências pontuais: oportunidade de aprendizado

•

mas transição ampla depende de políticas públicas sólidas e de médio/ longo prazo (Ex: implantação LR)

•

necessário viabilizar condições para transição: necessário avançar instrumentos econômicos

•

demanda mudanças culturais: repensar modelos e relação de consumo, não só de produção

Obrigado!
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