
                                                                                                                               

 
PROGRAMAÇÃO 

 

19 a 20 de outubro de 2021 
 

19 de outubro 

Horário Evento  Atividade 

8h às 8h30 

Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 
gerenciamento dos recursos 

hídricos e saneamento na 
Região Metropolitana da 

Baixada Santista 

Início do credenciamento virtual 
Link de inscrição: https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/ 

8h30 às 9h30 

Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 
gerenciamento dos recursos 

hídricos e saneamento na 
Região Metropolitana da 

Baixada Santista 

Abertura: Workshop prevenção e controle do lixo no mar 
Universidade Católica de Santos (UNISANTOS) 
Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (CBH-BS) 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) 
Local: On-line Google Meet 
Link de inscrição: https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/ 

9h30 às 10h45 
Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 

Palestra de Abertura: Prevenção e Controle de Lixo no Mar 

https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/
https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/
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19 a 20 de outubro de 2021 
 

gerenciamento dos recursos 
hídricos e saneamento na 
Região Metropolitana da 

Baixada Santista 

Ementa: Conferência de abertura do Workshop Prevenção e Controle de Lixo no Mar com a participação do Professor Dr. Costa Velis 
da Universidade de Leeds (Reino Unido) que apresentará uma abordagem global do tema Lixo no Mar, discutindo problemas e soluções 
no mundo sobre esta temática 
Moderador: Prof. Dr. César Bargo Perez & Prof. Cleber Ferrão Corrêa, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade católica 
de Santos 
Convidado: Prof. Costa Velis, University Leeds – UK 
Local: On-line Google Meet 
Link de inscrição: https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/ 

11h às 12h30 

Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 
gerenciamento dos recursos 

hídricos e saneamento na 
Região Metropolitana da 

Baixada Santista 

Mesa Redonda 1: O problema do lixo do mar e a gestão dos recursos hídricos 
Ementa: O problema do lixo no mar e a gestão dos recursos hídricos: discussão sobre a gestão dos recursos hídricos, com vista as 
diferentes faces e áreas do conhecimento que compõem a natureza multidisciplinar da temática, abordando o problema do lixo no 
mar como foco central da discussão e suas implicações, desafios e possibilidades para a gestão dos recursos hídricos 
Moderador: Prof. Dr. Flávio de Miranda Ribeiro, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade católica de Santos 
Convidados: 
Lixo no Mar: problemas e desafios - Alexander Turra, Instituto Oceanográfico -USP (20 min.) 
Gerenciamento de resíduos sólidos e lixo marinho - Gabriela Otero, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais - ABRELPE (20 min.) 
Impacto do lixo nas APAs Marinhas – Maria de Carvalho Tereza Lanza, Fundação Florestal (20 min.) 
Debate e perguntas: 30 minutos 
Local: On-line  
Link de inscrição: https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/ 

https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/
https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/
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14h às 15h30 

Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 
gerenciamento dos recursos 

hídricos e saneamento na 
Região Metropolitana da 

Baixada Santista 

Mesa Redonda 2: Planejamento para o combate ao lixo no mar 
Ementa: Planejamento para o Combate do Lixo no Mar: Debate a questão do planejamento para o combate do lixo no mar a partir 
do olhar de diferentes instituições que tem esta temática em seu escopo de trabalho, trazendo à tona a discussão sobre as 
dificuldades e as necessidades de avanço na área do planejamento 
Moderador: Profa. Dra. Maria Luiza Machado Granziera, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Santos 
Convidados: 
Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar – Prof. Dr. Ronaldo Torres, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 
(20 min.) 
Plano Estratégico de Monitoramento e Avaliação do Lixo no Mar do Estado de São Paulo - Maria Fernanda Romanelli, Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente do estado de São Paulo - SIMA (20 min.) 
Políticas e ações em curso na Bacia Hidrográfica da Baixada Santista - Nelson Portéro, Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada 
Santista - CBH-BS (20 min.) 
Debate e perguntas: 30 minutos 
Local: On-line  
Link de inscrição: https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/ 

15h45 às 
17h45 

Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 
gerenciamento dos recursos 

hídricos e saneamento na 

Mesa Redonda 3: Questões associadas ao Lixo no Mar na Baixada Santista 
Ementa: Questões Associadas ao Lixo no Mar na Baixada Santista: apresenta uma abordagem geral da temática na Região 
Metropolitana da Baixada Santista discutindo a atual realidade das questões do lixo no mar na RMBS e os desafios e perspectivas 
Moderador: Prof. Dr. Cléber Ferrão Corrêa, Universidade Católica de Santos 
Convidados: 

https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/
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19 a 20 de outubro de 2021 
 

Região Metropolitana da 
Baixada Santista 

Saneamento e qualidade das águas na Baixada Santista – Cláudia Lamparelli, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB 
(20 min.) 
O Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Baixada Santista - Cláudia Teixeira, Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
IPT/USP  (20 min.) 
Petrechos de pesca e pesca fantasma - Luiz Miguel Casarini, Instituto de Pesca (20 min.) 
Debate e perguntas: 30 minutos 
para a temática na região 
Local: On-line Google Meet 
Link de inscrição: https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/ 

20 de outubro 

Horário Evento  Atividade 

9h  

Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 
gerenciamento dos recursos 

hídricos e saneamento na 
Região Metropolitana da 

Baixada Santista 

Credenciamento virtual 

https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/
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19 a 20 de outubro de 2021 
 

9h15 às 10h45 

Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 
gerenciamento dos recursos 

hídricos e saneamento na 
Região Metropolitana da 

Baixada Santista 

Mesa Redonda 4: Governança na prevenção e controle do lixo no mar 
Ementa: Debate o papel das instituições, da sociedade civil organizada e da população em geral no processo de governança e tomada 
de decisões diante das necessidades, dificuldades e perspectivas para a prevenção e controle do lixo no mar no âmbito federal, estadual 
e principalmente regional 
Moderador: Prof. Dr. Fernando Fernandes Cardozo Rei, Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Santos 
Convidados: 
O descarte incorreto de plástico e seus impactos ambientais - Prof. Me. Marco Antonio Cismeiro Bumba Universidade Católica de 
Santos – (20 min.) 
O Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos na Baixada Santista - Márcio Aurélio de A. Quedinho  - Agência Metropolitana da 
Baixada Santista – AGEM  (20 min.) 
Atuação dos municípios na redução do lixo no mar: caso da prefeitura de Santos – Marcus Fernandes, Secretaria de Meio Ambiente de 
Santos (20 min.) 
Debate: 30 minutos 
Local: On-line  
Link de inscrição: https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/ 

11h às 12h30 

Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 
gerenciamento dos recursos 

hídricos e saneamento na 

Mesa Redonda 5: Ações da sociedade no combate ao lixo no mar 
Ementa: Continuação do debate o papel das instituições, da sociedade civil organizada e da população em geral no processo de 
governança e tomada de decisões diante das necessidades, dificuldades e perspectivas para a prevenção e controle do lixo no mar no 
âmbito federal, estadual e principalmente regional 
Moderador: Prof. Dr. Cleber Ferrão & Prof. Me. Jhonnes Alberto Vaz (Universidade Católica de Santos) 
Convidados:  

https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/
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Região Metropolitana da 
Baixada Santista 

Papel da sociedade civil no combate ao lixo no mar – Rodrigo Azambuja – ONG Ecomov (20 min.) 
Prevenção do lixo no mar pela indústria – Miguel Bahiense, Associação Brasileira da Indústria do Plástico - ABIPLAST (20 min.) 
Papel da Universidade no combate ao lixo no mar – Carla Liguori, Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP (20 min.) 
Debate (30 minutos) 
Local: On-line  
Link de inscrição: https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/ 

14h às 15h45 

Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 
gerenciamento dos recursos 

hídricos e saneamento na 
Região Metropolitana da 

Baixada Santista 

Debate em salas simultâneas: Panorama para elaboração de um Plano Regional de Combate ao Lixo no Mar 
Moderadores: 
Ementa: Panorama para elaboração de um Plano Regional de Combate ao Lixo no Mar: Realização de discussões e debates, com divisão 
de grupos, que abordarão a questão do lixo no mar na Região Metropolitana da Baixada Santista, diante dos desafios e possibilidades, 
com o objetivo de propor elementos para um plano regional de combate ao lixo no mar 
Divisão dos participantes em quatro grupos de trabalho (15 min.) 
Apresentação da dinâmica pelos coordenadores dos Grupos (15min.) 
Discussão dos Grupos de Trabalho (1 hora) 
Consolidação dos resultados em cada Grupo de Trabalho (15 min.) 
Local: On-line  
Link de inscrição: https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/ 

16h às 17h30 

Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 
gerenciamento dos recursos 

Debate plenário: Perspectivas para um Plano Regional de Prevenção e Controle do Lixo no Mar 
Ementa: Tem como objetivo de propor elementos para elaboração de documento com sugestões para um plano regional de combate 
ao lixo no mar 
Moderador: Prof. Me. Jhonnes Alberto Vaz, Universidade católica de Santos 

https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/
https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/
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hídricos e saneamento na 
Região Metropolitana da 

Baixada Santista 

Apresentação dos resultados pelos Grupos de Trabalho (4 Grupos x 20 min. cada) 
Fechamento: organização do Workshop (10 min.)  
Local: On-line  
Link de inscrição: https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/ 

17h30 

Workshop prevenção e 
controle do lixo no mar: 

perspectivas no 
gerenciamento dos recursos 

hídricos e saneamento na 
Região Metropolitana da 

Baixada Santista 

Encerramento do Workshop: lançamento do livro com texto dos palestrantes 

https://eventos.unisantos.br/workshopprevencaolixonomarbs/

