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1.Dados da Capacitação:
-Nome do curso: IX SIBESA – Simpósio Ítalo-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental
-Nome da instituição: ANDIS - Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale
- Endereço da instituição: Via Santa Marta, 3 - 50139 - Florenca - Itália
- Local: Praça da Calza, 6 - 50125 Florença - Itália
-Data: 24/06/08 a 27/06/08

2. Dados do Funcionário:
-Nome: Cristiano Kenji Iwai
-Área de trabalho: Agência Ambiental de Mogi das Cruzes - CLM
-Ramal e e-mail: 80039 /  cristianok@cetesbnet.sp.gov.br
-Responsável pela indicação: Eng. Edson Santos - CLM

3.Síntese Temática
-Conteúdo técnico específico da capacitação
O programa do Simpósio foi estruturado objetivando apresentações na forma oral e pôster, com
temas diversificados sobre questões ambientais, envolvendo conceitos importantes relacionados à:
Gestão do lodo biológico, Tratamento e utilização de recursos hídricos, Gestão, tratamento e
reciclagem dos resíduos sólidos, Sistemas integrados de gestão e tratamento dos resíduos e dos
esgotos sanitários, Tratamento dos efluentes gasosos e poluição do ar em área urbana,
Monitoramento e avaliação de riscos em áreas contaminadas, Processos para o tratamento de solo e
aqüíferos contaminados, Sustentabilidade ambiental, entre outros
A participação no evento visou à apresentação oral do trabalho intitulado “Previsão para expansão
da vida útil de um aterro sanitário através da coleta seletiva e da compostagem” (ID 450) e do
pôster do trabalho intitulado “Tratamento de Chorume Empregando Solo de Cobertura de Aterro
Sanitário” (ID 449).
Na oportunidade efetuou-se ainda apresentação oral do trabalho intitulado “The People´s Agenda.
Construindo as Agendas 21 Locais: a  experiência no município de São Paulo” (ID 582), de autoria
da Socióloga Cintia Okamura, funcionária da CETESB que não pode participar do evento.
O evento contou ainda com uma programação social e cultural muito enriquecedora, com visitas
guiadas a museus e pontos históricos da cidade de Florença.

-Resultados imediatos e mediatos para a companhia
O evento proporcionou adquirir conhecimentos teóricos e práticos, em nível internacional, sobre inovações
tecnológicas e pesquisas nas áreas de saneamento ambiental: esgotamento sanitário, resíduos sólidos e
tratamento de água, que muito contribuem no exercício das atribuições relativas ao controle da poluição no
âmbito da CETESB.

- Áreas técnicas beneficiadas
A capacitação realizada traz novos conceitos aplicáveis no âmbito da Diretoria de Controle de
Poluição Ambiental – Agência Ambiental de Mogi das Cruzes – CLM.



-Tipo de incremento para a qualidade ambiental
Melhoria nas ações empreendidas pela Agência Ambiental de Mogi das Cruzes, quanto à análise de
processos de licenciamento ambiental e fiscalização, e consequentemente medidas preventivas e
corretivas mais eficientes.

-Resultantes sociais e econômicas verificadas
O aperfeiçoamento do corpo técnico desta Agência permite a adoção de estratégias para melhorar e
prevenir a poluição ambiental, e consequentemente refletindo em ganhos para a qualidade
ambiental e saúde da população, bem como em economia de recursos despendidos com a reparação
de danos ambientais.

4.Indicação de material recebido no curso
ANDIS, Proceedings Of SIDISA.08 – ISBN - 978-88-903557-0-7 - CD- ROM
ANDIS, SIDISA.08 - Livro de Resumos

5-Indicação de referências
www.andistoscana.it/sidisa08
www.abes-dn.org.br

6-Indicação de contatos
ANDIS - Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale - Tel.: +39 - 06 - 44 04 310
ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Tel.: (21) 2210 3221 ramal
205- Av. Beira Mar n° 216 - 13° andar - Rio de Janiero - RJ
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