
 

 Microplásticos:  

O que são e onde estão? 

 
 

 
 

Ministrantes: Walter Ruggeri Waldman (Universidade Federal de São Carlos) 

Data: 28/03 e 29/03 (dois blocos de 3 horas) 

Horário: 9h às 12h 

Carga Horária: 6 horas  

 

Sobre o curso: A poluição plástica é um tema inescapável para as empresas que pretendem 

atingir mercados com fortes regulamentações ambientais ou que possuam a preocupação 

com a sustentabilidade em suas missões e valores assim como em seus produtos. Este curso 

visa introduzir o conceito de microplásticos, sua origem, técnicas de detecção e 

monitoramento, potenciais impactos no ambiente e saúde humana e a regulamentação 

atualmente em discussão na Califórnia (EUA) e na Europa, assim como as iniciativas 

intergovernamentais atualmente em discussão nas Nações Unidas. 

Inscrições: https://forms.gle/hRGTCAAeHewFZzo39  

A inscrição dá direito ao certificado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ementa: 

  

1. Introdução 

1.1. Breve histórico poluição plástico e microplásticos 

1.2. Definições: microplásticos primário e secundário 

1.3. Origens 

 

2. Toxicidade 

2.1. Causas potenciais: Intentionally Added Substances (IAS); Non-Intentionally 

Added Substances (NIAS); Poluentes - sorção e dessorção; Toxicidade Mecânica 

2.2. Difusão por tecidos 

2.3. Distribuição homogênea ou acúmulo 

INVESTIMENTO 

 

  SÓCIO NÃO SÓCIO  

 PROFISSIONAL 300,00 420,00  

     

  SÓCIO NÃO SÓCIO  

 ESTUDANTE PÓS-GRADUAÇÃO 240,00 300,00  

     

  SÓCIO NÃO SÓCIO  

 ESTUDANTE GRADUAÇÃO 150,00 210,00  

https://forms.gle/hRGTCAAeHewFZzo39


 

3. Ciência de Polímeros por trás dos microplásticos 

3.1. Aditivos 

3.2. Degradação de polímeros 

 

4. Monitoramento 

4.1. Coleta 

4.2. Separação: Sistemas simples vs Sistemas complexos 

4.3. Caracterização e Identificação 

 

5. Transporte e Remediação 

5.1. Atmosfera, Corpos aquáticos e Solo 

5.2. Remediação: Condições para ocorrer. Cases de fotocatálise e coleta de 

positivamente flutuantes 

 

6. Política regulatória 

6.1. Planos Nacionais e políticas regulatórias: Discussão de cases na Europa e 

Califórnia (EUA) 

6.2. Iniciativas intergovernamentais: serão apresentadas as discussões realizadas na 

assembleia das Nações Unidas para o meio ambiente que terá sido realizada no início 

de março de 2022) 
 

Outras Informações 
 

Instrutor: 
 

O Prof. Dr. Walter Waldman http://lattes.cnpq.br/0616238673458322 possui graduação, 

mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atualmente é 

professor associado na Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba. Tem 

experiência na área de degradação e estabilização de polímeros, desenvolvimento de 

aplicações para hidrogéis de carbohidratos, química verde, e monitoramento e impacto 

ambiental de microplásticos. Além da pesquisa acima citada, o Prof. Waldman tem 

experiência em comunicação científica, análise forense e consultoria para indústrias. 

 

Público Alvo: 

 

Dirigido aos engenheiros e pesquisadores envolvidos no desenvolvimento de produtos e 

processos industriais, no tratamento de efluentes e outros impactos ambientais e controle de 

qualidade de produtos. 

 

Patrocínio: 

http://lattes.cnpq.br/0616238673458322

