
Oportunidades Internacionais 

 Circular de Divulgação SMA/AINT nº 02/2018 – 01 de março de 2018 

 

1. 111ª Conferência e Exibição Anual (ACE 2018) 

A 111ª Conferência e Exibição Anual (111th Anual Conference & Exhibition) será 

realizada em Hartford, Connecticut, EUA, entre 25 a 28 de junho de 2018. A Conferência é 

organizada pela Associação de Gerenciamento de Ar e Resíduos (A&WMA), que promove a 

responsabilidade ambiental global e aumenta a eficácia das organizações para tomar 

decisões críticas que beneficiam a sociedade. 

 

O ACE 2018 abordará muitas questões relacionadas aos avanços em tecnologia e 

regulamentação ambiental, entre elas: Quais são os avanços técnicos que levarão a uma 

melhor gestão dos problemas ambientais e de saúde que o país e o mundo enfrentam? 

Podemos gerenciar as emissões veicular? Podemos fornecer energia que precisamos sem 

emitir gases de efeito estufa? Na Conferência, há diferentes sessões, eventos, exibições e 

oportunidades. Durante o evento, há a possibilidade de realizar cursos em diversos temas: 

 

EMGM-225: Ética em Engenharia 

O curso é projetado para “re-familiarizar” o pessoal técnico com os conceitos, teoria e 

prática da ética profissional. Ele permitirá que os participantes explorem a relação entre 

ética e engenharia e apliquem a teoria moral clássica e a tomada de decisão aos problemas 

de engenharia encontrados nas carreiras profissionais.  

 

AIR-316: Modelagem Inversa para calcular as taxas de emissão de poluentes do ar 

a partir das fontes do nível do solo 

Este curso objetiva expor a técnica de área-fonte como a abordagem de modelagem inversa 

preferida para calcular as taxas de emissão de poluentes do ar a partir das fontes do nível 

do solo, visto que este tipo de abordagem é a mais simples e menos dispendiosa e goza da 

vantagem significativa para aplicação em tempo real.  

  

AIR-299: AERMOD Modelagem de Dispersão de Ar 

O curso oferece aos participantes uma compreensão completa do sistema de modelagem 

AERMOD ao equilibrar a teoria com estudos de caso de mãos-a-mundo real. No final deste 

curso, os participantes devem ser capazes de entender os conceitos básicos de modelagem 

de dispersão aérea regulatória para aplicações de permissão e avaliações de risco.  

 

AIR-228: Introdução às Emissões de Ar em Aterros 

Este curso fornecerá aos participantes um conhecimento útil dos princípios básicos do aterro 

sanitário. Os principais problemas de permissão de ar e modelagem da dispersão do ar 

serão discutidos juntamente com preocupações emergentes de qualidade do ar e 

tecnologias de tratamento para fontes de aterro sanitário.  

 

EMGM-239: Desempenho da Sustentabilidade Empresarial - Materialidade e 

Métricas 

Este curso levará o participante através da sustentabilidade, sua importância e 

materialidade, métricas e quantificação absoluta ou relativa, para uso em tomada de 

decisão do mundo real. Este curso proporcionará informações sobre como determinar quais 

métricas de sustentabilidade são importantes e relevantes para os líderes de 

sustentabilidade e os profissionais do meio ambiente. 

  



EMGM-174: uma introdução ao direito da propriedade intelectual para o 

profissional de tecnologia ambiental 

Com a paisagem tecnológica em constante mudança, o direito das patentes é um título de 

notícias frequentes. Através de uma visão geral fundamental e análises de estudos de caso 

interativos, os especialistas em direito de propriedade intelectual responderão a questões 

pertinentes sobre o assunto, ao mesmo tempo em que fornecem etapas definidas para 

obter proteção de patente.  

 

AIR-240: Controle e Conformidade da Poluição Atmosférica para Aplicações 

Industriais 

O curso é focado na teoria e operação de sistemas de controle de poluição do ar para uma 

ampla gama de aplicações, em particular, para aqueles associados a processos de 

combustão, como caldeiras, aquecedores de refinarias, fornos e similares.  

 

AIR-252: Noções básicas de permissão e conformidade de qualidade do ar 

O curso irá rever a história dos regulamentos federais sob a Lei de Ar Limpo, as principais 

porções de uma licença de construção operação de qualidade do ar e uma revisão geral das 

nuances de permissões estaduais. Os participantes poderão compreender melhor o que é 

preciso para obter uma licença de qualidade do ar para construção/modificação em uma 

instalação industrial e cumprir uma licença de ar de Título V.  

  

AIR-315: Modelagem Avançada de Dispersão de Ar 

Este curso oferece aos participantes uma compreensão mais detalhada do sistema de 

modelagem AERMOD, tendo uma mistura de teoria com estudos de casos práticos. O curso 

também introduz modeladores para a teoria da dispersão de sopro utilizando os modelos 

CALPUFF e SCICHEM. No final do curso, o participante poderá compreender conceitos de 

modelagem de dispersão de ar mais complexos e aplicar seus conhecimentos na 

interpretação de resultados de modelagem.  

  

EMGM-267: Lei da Poluição do Ar: Fundamentos Jurídicos e Guia Prático de 

Questões Jurídicas sob o Ato de Ar Limpo 

Este curso fornece os fundamentos do sistema jurídico dos EUA que é útil para entender 

como a legislação ambiental é feita e implementada no país e as especificidades do 

desenvolvimento e implementação de leis e regulamentos aéreos. O curso abordará os 

aspectos legais que regem o desenvolvimento de regulamentos aéreos a nível federal e a 

nível estadual e discutem o papel dos tribunais em desafios aos regulamentos.  

 

 

Inscrição: sem data limite. 

Prazo para encaminhamento ao Colegiado: até 60 dias antes do embarque. 

Despesas: a taxa de inscrição do fórum é de acordo com a categoria do participante, sendo 

que a inscrição completa, que inclui alimentação, varia de US$ 995 e US$275, até dia 23 de 

março, após essa data, as taxas serão reajustas. Os eventos paralelos, espaço de exibição e 

os cursos são custos adicionais. 

Para mais informações o sobre a oportunidade, acesse:  

https://www.awma.org/ev_calendar_day.asp?date=6/25/2018&eventid=56 

 

  



2. Poluição do Ar 2018 

 

A 26ª Conferência Internacional sobre Modelagem, Monitoramento e 

Gerenciamento da Poluição do Ar - Poluição do Ar 2018 (26th International Conference 

on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution) será realizada em Nápoles, 

Itália, entre 19 a 21 de junho de 2018. A Conferência é organizada pelo Instituto de 

Tecnologia Wessex (Wessex Institute of Technology) que lida com a Modelagem, 

Monitoramento e Gerenciamento da Poluição do Ar.  

 

A Conferência é uma importante oportunidade para discutir questões relevantes sobre o 

fenômeno da poluição do ar e disseminar de forma ampla e rápida as conclusões alcançadas 

entre as comunidades científicas e políticas sobre o tema. Como principais resultados, as 

reuniões anteriores mostraram que as questões de poluição do ar continuam a ser um dos 

problemas mais desafiantes da comunidade internacional e que há uma ampla difusão do 

fenômeno no mundo, bem como a necessidade de explorar com profundidade os seus 

impactos na saúde humana e no meio ambiente. 

 

Esta importante conferência reúne contribuições de cientistas de todo o mundo para 

apresentar trabalhos recentes sobre vários aspectos dos fenômenos de poluição do ar. 

Notável em cada uma das conferências desta série tem sido a oportunidade de fomentar o 

intercâmbio científico entre os participantes. Cada reunião proporcionou uma nova 

oportunidade para identificar novas áreas da ciência da poluição do ar que exigem 

investigações colaborativas. Ademais, essas reuniões atraíram contribuições extraordinárias 

de pesquisadores líderes de todo o mundo, sendo assim, os artigos selecionados para 

apresentação e incluídos nos Procedimentos da Conferência foram permanentemente 

armazenados no WIT eLibrary, onde podem ser baixados gratuitamente.  

 

 

Inscrição: sem data limite, através do link. 

Envio de resumo: caso haja interesse, é possível submeter o artigo para apresentação na 

conferência. Para isso, é necessário enviar um resumo de até 300 palavras, na língua 

inglesa, quanto antes possível, neste link.  

Prazo para encaminhamento ao Colegiado: até 60 dias antes do embarque. 

Despesas: a taxa de inscrição do evento varia de € 890 a €560.  

Para mais informações o sobre a oportunidade, acesse o site do evento.  

 

 

 

 

Importante:  

Enfatizamos que a Assessoria Internacional não dispõe de informações adicionais sobre as 

oportunidades divulgadas e não se responsabiliza pela intermediação entre os interessados e as 

instituições. 

Assessoria Internacional – Secretaria do Meio Ambiente 

3133 – 3305 (Bianca Amaral Mazzuchelli) 

biancamazzu@sp.gov.br 

SMA-Sede/Prédio 1 - 5º andar 

OBS. GERAIS: Todos os pedidos de afastamento do país e/ou candidaturas a bolsas de estudo devem ser 

apresentados à Assessoria Internacional - AInt, dentro do prazo legal estipulado (Resolução SMA nº 78/2009 e 

Decreto Estadual nº 6.112/2015). 

http://www.witpress.com/elibrary
https://www.wessex.ac.uk/index.php?option=com_chronoforms5&view=form&Itemid=5599&chronoform=RegisterWP&conf=air-pollution-2018
https://www.wessex.ac.uk/index.php?option=com_chronoforms5&view=form&Itemid=5599&chronoform=Abstract&conf=air-pollution-2018
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2018/air-pollution-2018#Introduction-and-Topics
file://///srvsma03/AINT/Colegiado/Circ.%202017/Circ.%20DIVULGAÇÃO/aint@ambiente.sp.gov.br

