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Campinas/SP  é sede do Maior Evento Ambiental do Ano. 

Entre 10 e 12 de julho/17, Campinas contou com a presença de inúmeras 

autoridades ligadas ao Meio Ambiente. 

                 Nessa cidade, realizou-se o maior Fórum Brasil de Gestão Ambiental, 

promovido pela Secretaria do Verde e  Meio Ambiente de Campinas, em concurso 

com a Associação Nacional  dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, tendo à 

frente  do extraordinário evento, o Presidente da Entidade, Rogério Menezes. 

                 Distribuídos simultaneamente em 8 (oito) Auditórios, mais de 2.000 

participantes, entre autoridades e profissionais técnicos, ligados à área de 

proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, debateram temas de 

relevância nacional como: Desafios e Perspectivas do Saneamento Básico no 

Brasil;  Inventários de Emissões de GEE para os Municípios;  como cumprir e 

colocar em prática as diretrizes da PNRS; Direitos da Natureza e Políticas 

Públicas nas cidades; Cadastro Técnico Federal e a TCFA; Gerenciamento de 

áreas contaminadas e Seminário de Logística Reversa de Óleos Lubrificantes, 

entre outros. 

                 Esse Fórum Brasileiro, de extraordinária valia para os objetivos do 

desenvolvimento sustentável, contou com a presença de  inúmeras autoridades 

de governo,  como a Presidente do Ibama, Dra. Sueli Araujo; o Prefeito do 

Município de Campinas, Jonas Donizette;  o Secretário de Estado do Meio 

Ambiente de São Paulo, Ricardo Salles;  o Secretário Executivo do Ministério do 

Mio Ambiente, Edson Duarte, além de mobilizar  os principais atores nacionais 

envolvidos com os vários  temas  e a sociedade civil como um todo. 

                 Dentre os diversos Temas discutidos, coube ao Sindicato Nacional da 

Indústria do Rerrefino de Óleos Minerais, SINDIRREFINO, promover o debate 

sobre a responsabilidade compartilhada  no trajeto pelos canais inverso da 

distribuição, dos óleos lubrificantes pós-consumo e a sua disposição adequada 

em atendimento à Resolução Conama 362/2005.  
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               A ação faz parte da operação de logística reversa, instrumento de 

desenvolvimento econômico e social estabelecido na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que propõe um conjunto de procedimentos para viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento no mesmo ou em outro ciclo de vida do produto. 

               A logística reversa dos óleos lubrificantes usados ou contaminados, 

constitui modelo exitoso de reaproveitamento dessa importante substância, de 

características perigosas quando vertido inadvertidamente no meio ambiente.  

Através da atividade de rerrefino é possível o restabel3ecimento das qualidades 

primitivas do óleo básico de petróleo, sendo que no ano de 2016, o setor removeu 

da natureza, 432,0 milhões de litros de óleo lubrificante, conforme dados 

disponibilizados pelo órgão regulador da indústria do petróleo ANP, 

transformando em matéria prima do processo produtivo de lubrificantes. 

             Conheça mais acerca da matéria debatida no Fórum Brasil de Gestão 

Ambiental, acessando as diversas palestras levadas a efeito. 

   

 


