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Seminário de Licenciamento 
Ambiental 

 
 

As empresas estão enfrentando grandes dificuldades face às 

exigências ambientais que se tornam inaplicáveis em seus 

empreendimentos. 

 

O Seminário debaterá essas questões com a participação de 

autoridades do setor e especialistas de renome. Pretende 

apresentar e discutir o processo de licenciamento ambiental e 

a relação empresa-órgão público da gestão sustentável. 

O local do Seminário é um espaço verde de exuberante 

natureza, com infraestrutura autossustentável. 

 
 

Programa 
  

08:00h - 09:00h :  

Recepção, Credenciamento e Brunch 

 

09:00h - 10:00h :  

Palestra: As principais questões sobre Licenciamento 

Ambiental 

Licença prévia: quando e como é concedida. A legislação a ser 

Curso sobre a 

Gestão de resíduos 

sólidos urbanos 

 

Benefícios 

Ao optar por esta 

capacitação os participantes 

terão possibilidades de: 

• Compreender como se 

classificam os diferentes 

tipos de lixo, os 

principais procedimentos 

para os diferentes tipos 

de resíduos. 

• Interpretar as novas 

Leis Federais sobre a 

produção, descarte e 

armazenamento dos 

resíduos sólidos, 

residenciais, comerciais, 

industriais e rurais, com 

possibilidades de aplicá-

las em programas como 

ISO14000 e outras 
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observada pelo empreendedor. Licença de instalação: em que 

fase do projeto deve ser requerida. As exigências. Licença de 

operação: casos em que é necessária, quando e como é 

concedida. 

Palestrante: GERALDO DO AMARAL FILHO 

Diretor de Controle e Licenciamento Ambiental da CETESB. 

  

 

10:00h - 10:50h :  

Palestra: Ausência de Comandos Normativos de Ordem 

Material. 

Os desvios e deturpações por falta de definições objetivas das 

instituições governamentais. 

Palestrante: JOSÉ RENATO NALINI 

Desembargador da Câmara Ambiental do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo; ex-Presidente do Tribunal de Alçada 

do Estado de São Paulo; Doutor em Direito Constitucional pela 

USP. 

 

10:50h - 11:10h :  

Coffee-Break 

 

11:10h - 12:00h :  

Palestra: O Procedimento de Licenciamento Ambiental : 

as fases e elementos exigidos. 

Os limites do instrumento. Os problemas decorrentes da 

inexistência ou não de outros instrumentos complementares. 

O zoneamento ecológico econômico. 

Palestrante: ANDREA VULCANIS 

normas. 

• Superar os principais 

problemas relacionados 

aos resíduos sólidos, 

como as poluições e 

doenças transmissíveis, 

podendo servir como 

parâmetro de políticas 

de melhoria da 

qualidade de vida em 

casa e no trabalho. 

• Utilizar as práticas de 

gestão dos resíduos 

sólidos em 

oportunidades de renda 

em comunidades de 

baixa renda. 

 

Curso sobre a 

Sustentabilidade e 

Saúde Humana: 

Ações individuais 

para melhorias em 

todo o planeta 

Benefícios 

Após a capacitação, o 



 

www.grupotreinar.com.br                  central de atendimento -> 55(11) 3807-0188 ou atendimento@grupotreinar.com.br 

 

Procuradora Federal, Mestre em Direito pela PUC/PR; ex-

Procuradora Geral do IBAMA, Professora de Direito Ambiental. 

 

12:00h - 13:30h : Almoço 

 

13:30h - 14:30h :  

Palestra: Identificação e atualização dos requisitos 

legais aplicáveis aos aspectos de licenças 

ambientais. 

Panorama da legislação ambiental federal e estadual. 

Elaboração e estruturação do processo de licenciamento 

ambiental. As exigências e os prazos necessários para 

implantação visando à obtenção da Licença Ambiental e do 

funcionamento do respectivo equipamento. 

Palestrante: ÉDIS MILARÉ 

Advogado, consultor em Direito Ambiental da Milaré 

Advogados; ex-Presidente e atual integrante do Conselho 

Superior do Meio Ambiente da FIESP; ex-Secretário de Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo (1992/1994); Professor de 

Direito Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP; 

Procurador de Justiça aposentado do Estado de São Paulo. 

 

14:30h - 15:30h :  

Palestra:  Melhores práticas de controle de risco 

ambiental. 

Análise de riscos e as possíveis soluções. O uso de 

instrumentos adequados frente às demandas de manejo 

ambiental. Caracterização dos passivos ambientais e suas 

implicações. Os passos para se alcançar a validação da 

participante será capaz 

de: 

• Compreender as 

definições referentes a 

sustentabilidade, e seus 

derivados, a sua 

aplicação aos atuais 

modelos econômicos, as 

principais resoluções em 

nível global para 

melhorar as relações 

entre consumidores e 

produtores. 

• Ser capaz de formular 

idéias e opiniões, com 

base técnica, sobre as 

perspectivas futuras 

desta paradoxal 

questão. 

 

 

Diferenciais 

• Instrutor, profissional   

altamente qualificado; 

 

• Aprovado e recomendado 

pelas turmas anteriores; 
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Certificação ISO 14001. 

Palestrante: FRANCO BONETTI 

Biomédico; Doutor em Tecnologia Nuclear; Consultor para 

gestão de resíduos sólidos urbanos; Professor associado da 

Nasce & Tece – Reengenharia Educacional 

 

15:30h - 16:00h : Coffee-Break 

 

16:00h - 17:00h :  

Case: A implantação de um modelo socioambiental. 

Palestrante: Antonio de Azevedo Sodré 

Empresário, produtor rural, ambientalista e advogado sócio 

principal da Azevedo Sodré - Advogados. 

Palestrante: Guilherme de Azevedo Sodré 

Engenheiro agrônomo; Mestre pela USP e pela FGV/ESALQ; 

produtor rural. 

 

  

17:00h - 18:00h :  

Caminhada ecológica pela fazenda do SPAventura com 

monitoramento. 

 

18:00h :  Encerramento 

  

Investimento: R$ 1.680,00* 

Inscrições até 30/08/2011: 10% de desconto. 

  

*Incluso: Traslados  ida-e-volta (com saída da Av. Paulista, 

1471, em frente a estação de metro Trianon-

• Compartilhamento de 

informações consolidadas e 

exclusivas sobre o tema; 

 

• Acompanhamento 

individualizado através de 

“coaching”/consultoria 

reservada, onde o instrutor irá 

orientar cada interessado com 

relação a ações específicas de 

devem ser aplicadas em cada 

caso. 
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Masp);  brunch, almoço ecoffee-breaks; 

estacionamento e material de apoio;    

 

Traslado com saída da Av. Paulista, altura do nº 1471, em 

frente a Estação do Metro Trianon-MASP, às 7:00h e retorno 

previsto para às 20:30h. 

 

Promoção da Nasce & Tece com o apoio do GrupoTreinar 

 

 


