
PLANO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA
PROGRAMA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO 

  DIFUSÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA

     DISSEMINAÇÃO: 
     RESUMO TEÓRICO- METODOLÓGICO /
     EMENTA DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

VEÍCULO:              INTRANET

         
1.Dados da capacitação: 

-  Nome do curso WASTE MANAGEMENT AND 3 R (REDUCE, REUSE,  RECYCLE) 
POLICIES
-  Nome da Instituição JICA - JAPANESE INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY
-  Endereço da instituição TOKYO INTERNATIONAL CENTER
-  Local TOKYO - JAPÃO
-  Data 15/01 a 10/02/2007

2. Dados do Funcionário:
- Nome MÁRCIO RODRIGUES LOPES
- Área de trabalho SMA DAIA
- Ramal e e-mail 3752/3751
- Responsável pela indicação: MAURO KAZUO SATO / CDS (alocação anterior do 
funcionário)

                        
3. Síntese temática:

- Conteúdo técnico específico da capacitação
   O curso teve como temática principal a importância da gestão de resíduos visando a 
minimização dos mesmos e a disposição adequada. Foram realizadas diversas visitas técnicas à 
empresas com programas de reciclagem e minimização de resíduos, bem como indústrias com 
programa de emissões zero. Visitamos também duas ONG´s e percorremos alguns bairros de 
Tokyo seguindo os caminhões de coleta seletiva de lixo para verificar como ocorre o programa 
de educação ambiental continuada com a orientação dos coletores aos moradores sobre a 
importância de dispor corretamente os resíduos. Foi realizada também visita técnica ao aterro de 
Tokyo e a plantas de incineração que servem como usinas de geração de energia para as 
comunidades locais.
- Resultados imediatos e mediatos para a companhia
   Após a realização do curso foi possível implantar parte das experiências obtidas na avaliação 
dos Estudos de Impacto Ambiental de aterros sanitários a serem implantados no Estado de São 
Paulo e que encontram-se em análise de licenciamento prévio no DAIA. Para implantação de 
novos empreendimentos foram solicitadas diversas informações e programas de minimização de 
resíduos e educação ambiental que não eram anteriormente solicitados nos Termos de 
Referência. Além disso, nas vistorias realizadas foi possível a troca de experiências e sugestões 
obtidas nos treinamentos realizados no Japão. A médio prazo também poderá ser realizado um 
programa de educação ambiental sobre o assunto caso haja interesse por parte deste 
departamento da Secretaria do Meio Ambiente.
- Áreas técnicas beneficiadas
   Licenciamento, resíduos sólidos, educação ambiental, DAIA, CETESB.
- Tipo de incremento para a qualidade ambiental
   Melhoria do sistema de disposição de resíduos sólidos e minimização de resíduos e 



implantação de projetos de educação ambiental.
- Resultantes sociais e econômicas verificadas.
   Possibilidade de melhoria dos projetos de EIA-RIMA de aterros sanitários a serem 
apresentados para o sistema de meio ambiente visando o reaproveitamento de resíduos e 
implantação de projetos de coleta seletiva e educação ambiental.

4. Indicação de material recebido no curso:
O material recebido no curso foi em meio digital e estará disponível na Biblioteca para consulta 
com a palavra chave de WASTE MANAGEMENT

5. Indicação de referências:
- Sites 
   www.jica.org.br <http://www.jica.org.br>
   <http://tokyo23.seisou.or.jp>
   www.city.edogawa.tokyo.jp <http://www.city.edogawa.tokyo.jp>
   www.city.kita.tokyo.jp <http://www.city.kita.tokyo.jp>
   www.kankyo.metro.tokyo.jp <http://www.kankyo.metro.tokyo.jp>
   www.city,shinjuku.tokyo.jp <http://www.city,shinjuku.tokyo.jp>
   www2.kankyo.metro.tokyo.jp/tyubou
   www.ilec.or.jp <http://www.ilec.or.jp>
   www.meti.go.jp/policy/recycle <http://www.meti.go.jp/policy/recycle>
   www.cjc.or.jp

6. Indicação de contatos:
- Do curso em referência KYO SHIOTA - CLEAN JAPAN CENTER

Gestão do Conhecimento/ Difusão/ Disseminação                   
A/ AR/ ARD/ ARDC


