
  
 
Objetivo 
 

Fornecer uma visão geral da legislação ambiental relacionada à construção civil, dos 
impactos da construção no meio-ambiente e na infraestrutura urbana e das possíveis 
medidas mitigadoras, com apresentação de estudos de casos. 

 
Programa 
 

 O que é o EIV/ RIV 

 Legislação: o Estatuto das Cidades e a exigência do EIV. 

 Tópicos importantes de legislação, como: Mobilidade Urbana, Saneamento Básico, 
Resíduos Sólidos, Recursos Hídricos, Ruído e Vibrações, Proteção Florestal 

 Como fazer a integração de normas federal, estadual e municipal 

 Legislação Municipal: Plano Diretor e regulamentos como Zoneamento e Uso e 
Ocupação do Solo, Posturas, Obras, etc.  

 Exemplos de aspectos e impactos à infraestrutura urbana e à vizinhança  

 Escopo do EIV/RIV: quais os pontos devem ser abordados 

 Localização do Empreendimento  

 Qualificação do potencial de impacto dos empreendimentos  

 Definição de Área de influência  

 Avaliação dos impactos à vizinhança: estudo de casos  

 Medidas Mitigadoras e Compensatórias: como mitigar os impactos, o que é 
compensação ambiental 

 
Carga horária 
 

8 horas 
 
Data e horário 
 

31 de outubro de 2019, de 09:00h às 18:00h 
 
Inscrições 

 (21) 2224-4338 
contato@ibape-rj.org.br / eventos@ibape-rj.org.br 

  

CCUURRSSOO  
 
 
 

AASSPPEECCTTOOSS  GGEERRAAIISS  DDOO  

EESSTTUUDDOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  DDEE  VVIIZZIINNHHAANNÇÇAA  

((EEIIVV))  
 
 
 

INSTRUTOR  
  

EENNGG..  CCIIVVIILL  FFEERRNNAANNDDOO  BBAARRRROOSS  
((DDAA  MMAASSTTEERR  AAMMBBIIEENNTTAALL))  



Dados para inscrição 
 

Nome: 

Formação: 

Ident. (CREA/CAU): CPF: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Tel.: E-mail: 

 
Investimento 
 

Para depósitos efetuados até 15/10/2019 
Associados IBAPEs    R$ 240,00 
Associados Entidades Parceiras  R$ 290,00 
Não Associados    R$ 340,00 

 
Para depósitos efetuados após 15/10/2019 

Associados do IBAPE   R$ 290,00 
Associados de Entidades Parceiras R$ 350,00 
Não Associados    R$ 410,00 

 
Obs.: o valor para "associados" é reservado aos associados dos IBAPEs de qualquer 
unidade federativa que estiverem comprovadamente quites até a data de inscrição. 
 
As pré-inscrições realizadas até 04/10/2019 terão desconto de 10% nos depósitos 
efetuados até 15/10/2019. 
 
As inscrições somente estarão confirmadas mediante pagamento. 
 
O pagamento poderá ser efetuado por depósito na conta poupança do IBAPE-RJ: 
banco Bradesco, agência 0468, conta poupança 1000882-4, com envio do 
comprovante de deposito para o e-mail eventos@ibape-rj.org.br. 

 
Informações adicionais 
 

As vagas são limitadas. 
 
As inscrições se encerram na data-limite de 22/10/2019. 
 
Excepcionalmente, desde que existam vagas disponíveis, serão aceitas inscrições após 
a data-limite. A data-limite não garante a disponibilidade de vagas, sendo 
recomendável a efetivação da inscrição com antecedência. 
 
O curso é ministrado a turma aberta, formada por adesão de interessados, 
dependendo da inscrição de um número mínimo de participantes para sua realização.  
 
Na hipótese de quorum insuficiente, impossibilidade de comparecimento dos 
professores ou outros imprevistos, a Coordenação do curso se reserva o direito de 
cancelar o curso. 
 
Na hipótese de cancelamento, os inscritos serão avisados, através de mensagem 
eletrônica. 
 
Em caso de cancelamento, haverá reembolso integral do valor pago. 
 
No caso de remanejamento de data do inicio do curso, a Coordenação, mediante 
solicitação do inscrito, poderá cancelar sua inscrição e fazer o reembolso integral do 
valor pago. 



As confirmações de inscrição serão enviadas por mensagem eletrônica. Sem prejuízo 
da confirmação enviada por mensagem eletrônica, recomenda-se que o inscrito entre 
em contato para confirmar a realização do curso. 
 
Toda e qualquer comunicação a respeito do curso será encaminhada, somente, 
através de mensagens eletrônicas, razão pela qual o participante deve manter seu 
cadastro atualizado. 
 
O certificado será concedido ao participante que obtiver 75% da frequência. 
 
Na hipótese de desistência, o cancelamento da inscrição deverá ser solicitado através 
de comunicação enviada por mensagem eletrônica para o IBAPE-RJ, estando sujeito às 
seguintes condições: 
 
a) o inscrito poderá solicitar o cancelamento da inscrição até 7 (sete) dias antes do 
início do curso, havendo nesse caso a devolução integral do valor pago; 
 
b) nos casos de cancelamentos solicitados após esse prazo ou de não comparecimento 
sem comunicação à Coordenação do curso, não haverá devolução do valor pago. 
 
 
IBAPE-RJ - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do 
Estado do Rio de Janeiro 
 
Av. Rio Branco, 173  /  4º pavimento, Centro, Rio de Janeiro, CEP 20.040-007 
Site:   www.ibape-rj.org.br 
Facebook:   @ibaperj 
Eventos:   https://www.dropbox.com/sh/n6u9gufr2lzc0qv/AADSKz_9wy3O8IcYB-ggBpXVa?dl=0 


