CURSO: Avaliação de Impacto Ambiental e o EIA- RIMA: Instrumentos de
Planejamento e Gestão Ambiental (com ênfase aos
empreendimentos de geração de energia eólio-elétrica)
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME:__________________________________________________________
EMPRESA:_______________________________________________________
CARGO/FUNÇÃO:_________________________________________________
ENDEREÇO:_____________________________________________________
CIDADE:________________________CEP:_________________ESTADO:___
TELEFONE: ( )__________________________Fax: ( )__________________
E-MAIL: _________________________________________________________

“

Curso:
CURSO:
“Avaliação de Impacto Ambiental e o EIA - RIMA: Instrumentos de

Planejamento e Gestão Ambiental (com ênfase aos empreendimentos
A GESTÃO
ASSOCIAD A E O CONSÓRCIO
de geração de energia eólio-elétrica)”

PÚBLICO EM RESÍDUOS SÓLIDOS:
CONSTITUIÇÃO
E outubro
IMPLANTAÇÃO”
24 a 28 de
de 2011
Instrutor: Dr. Tadeu Dote Sá

19 a 21 de Maio de 2008

OBS: O pagamento poderá ser efetivado através de: 1) Cheque nominal a
ABES; 2) Depósito bancário, através do banco Bradesco – Nº 237 Ag. 682 –
C/C 315-8; Na própria entidade no horário de 08 às 13hs. Cujo comprovante
deverá ser encaminhado para o Fax nº (85) 3253-5730 (UPTECH) em atenção a
ABES ou através de e-mail para identificação do crédito.
CNPJ 339450150001-81.
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Obs.: Avaliação de Impacto Ambiental e o EIA- RIMA: Instrumentos de
Planejamento e Gestão Ambiental (com ênfase aos empreendimentos de
geração de energia eólio-elétrica)
OUTROS CURSOS: www.abes-dn.org.br

Re a li z aç ão :
PARTICIPE E DIVULGUE !!!

CURSO: Avaliação de Impacto Ambiental e o EIA- RIMA: Instrumentos de
Planejamento e Gestão Ambiental (com ênfase aos empreendimentos
de geração de energia eólio-elétrica)

Instrutor: Tadeu Dote Sá
Geólogo pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR (1981), Mestre em
Geologia - Área de Concentração em Geologia de Aplicação, pela
Universidade Federal do Ceará - UFC (1998), Especialização em Engenharia
Urbana pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR (1999), Doutorando em
Planificação Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de
Barcelona - UB (desde 2002), Diploma de Estudos Avançados em Análise
Geográfica Regional pela Universidade de Barcelona - UB (2003), e Doutor em
Desenvolvimento Regional pela Universidade Metropolitana de Assunção UMA (2010). Diretor Técnico e de Planejamento da GEOCONCULT
Consultoria, Geologia e Meio Ambiental Ltda., Fortaleza-CE (desde 1991).
Professor convidado dos cursos de Pós-Graduação Latu senso em
Planejamento e Gestão Ambiental da UECE, Direito Ambiental da UECE, em
Engenharia Ambiental da UniCEUMA, em Gestão Ambiental da UNIFOR, em
Direito Ambiental da UNIFOR, e em MBA em Perícia e Auditoria Ambiental da
UNIFOR.
Objetivo
Promover o aperfeiçoamento técnico dos profissionais que atuam diretamente
ou indiretamente na elaboração e/ou processo de análise de estudos de
impacto ambiental, dando ênfase aos empreendimentos de geração de
energia eólica, através:
- da aplicação dos conhecimentos básicos utilizados no estudo ambiental;
- da discussão da legislação ambiental pertinente, proporcionando aos
técnicos maiores conhecimentos para sua aplicação; e,
- do estudo dos métodos de avaliação de impactos ambientais objetivando a
análise e discussão do estudo de impacto e seu respectivo relatório
conclusivo.
Programa
1º Módulo: Conceitos Gerais
- Meio ambiente, ecossistema, recursos ambientais, sistema ambiental, impacto ambiental,
avaliação de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental, construção de parques
eólicos. APP e Unidades de Conservação.
2º Módulo: Normas de Proteção ao Meio Ambiente
- Procedimentos de proteção ambiental no Brasil (Política Nacional do Meio Ambiente,
Resoluções do CONAMA, Constituição Federal de 1988, Constituições Estaduais, etc.); e
Norma de proteção ao meio ambiente relacionados a empreendimentos potenciais
impactantes - ênfase aos empreendimentos de geração de energia eólica
3º Modulo: Legislação de Avaliação de Impactos Ambientais e
Licenciamentos no Brasil
- Gestão Ambiental – Conceitos Básicos de Licenciamento e Avaliação de Impacto Ambiental;
Aspectos Legais e Institucionais – Sistema de Licenciamento Ambiental e Processo de
Avaliação de Impacto Ambiental; e Proposta preliminar para uma abordagem metódica do
processo de revisão dos estudos de impacto ambiental no Brasil

4º Módulo: Estudo de Impacto Ambiental
- O que é um estudo de impacto ambiental?; Conteúdo do estudo de impacto ambiental; Roteiro
básico para elaboração de estudo de impacto Ambiental; Algumas características dos EIA’s; e a
Importância do estudo ambiental – Auditoria Ambiental
5º Módulo: Avaliação de Impacto Ambiental
- Métodos de avaliação de impacto ambiental – Principais métodos de avaliação de impacto
ambiental com ênfase aos empreendimentos de geração de energia eólica
Dirigido à
Profissionais e estudantes de diversas áreas de atuação (Engenharias,
Geologia, Biologia, Geografia, Arquitetura, e outros) que desejam obter e
ampliar seus conhecimentos em questões relacionadas aos estudos e
Impactos ambientais, diretores, assessores, consultores, professores e
técnicos de órgãos públicos ou empresas privadas que desenvolvem projetos,
programas e outras ações na área de Impacto Ambiental (EIA- RIMA), com
ênfase aos empreendimentos de geração de energia eólica.
Período: 03 a 07/ 10 / 2011
Horário: 17:30 as 21:30 hora

Carga Horária: 20 horas

Local de Realização: Na Sede da ABES – Seção Ceará – Auditório Engº José
de Andrade Morais - Rua Padre Luís Figueira, 659 – Aldeota
Investimento:
INSCRIÇÃO ATÉ 03/10/2011
Categoria
Inscrição - R$
Sócio em dia
Não Sócio
Profissional (32 vagas)
350,00
450,00
Estudantes de graduação/técnico (8 vagas)
175,00
225,00
OBS:
 As inscrições de mais de um participante deverão ser encaminhadas em bloco
pela Empresa / Instituição, junto com o comprovante de pagamento e uma
ficha de inscrição preenchida por cada um.
 É obrigatória a apresentação de comprovação universitária (curso de
Graduação/escola técnica);
 Não serão considerados pré-inscritos os solicitantes cujas fichas sejam
encaminhadas sem a devida comprovação de pagamento;
 Cancelamentos só serão aceitos por escrito, com até 30 dias de antecedência
da data do evento, com retenção de 30% para cobertura de custos.
INFORMAÇÕES ÚTEIS:
 Cada participante receberá o material (DVD) no início do curso;
 Será oferecido lanche aos participantes;
 No final do curso, cada participante receberá o certificado oficial digitalizado no
seu e-mail através da ABES NACIONAL.
 A ABES reserva-se o direito de reprogramar ou cancelar eventos, desde que
notificando antecipadamente aos participantes. Neste caso, será devolvido o
valor pago pelas inscrições efetuadas.

