
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Iniciação ou aprimoramento dos profissionais da área ambiental 
nos métodos de valoração econométrica dos impactos ambientais 

 
 

Engo Agrônomo Carlos A. Arantes 
 

24 de agosto de 2022 
9h às 17h30min 

 

Informações e inscrições: 
www.ibape-rj.org.br 

eventos@ibape-rj.org.br 
contato@ibape-rj.org.br 

(21) 98868-8669 

 

   Curso 
 

VALORAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 



 

 

Curso 

 

 

VVAALLOORRAAÇÇÃÃOO  DDEE  IIMMPPAACCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  

 

 

Objetivo 

 

Iniciação ou aprimoramento dos profissionais da área ambiental nos métodos avaliatórios e na 

valoração econométrica dos impactos ambientais. 

 

 

Público Alvo 

 

Profissionais e estudantes de diversas áreas de formação que atuam ou pretendem atuar na área 

ambiental (engenheiros, arquitetos, advogados, ambientalistas, ecólogos, biólogos, contadores, 

professores, etc.). 

 

 

Carga horária 

 

7 horas 

 

 

Local, datas e horário 

 

Curso presencial. 

O curso será realizado no Auditório do IBAPE-RJ, na Av. Rio Branco, 173, sala 402, Centro, RJ, 

no dia 24 de agosto de 2022, de 9h às 12h30min / 14h às 17h30min. 

 

 

Programa 

 

▪ Hierarquia das Normas 

▪ Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro 

▪ Conceitos 

▪ Tríplice Responsabilidade 

▪ Tríplice Tutela 

▪ Tipos de danos sujeitos a perícia ambiental 

▪ Tipos de valoração ambiental 

▪ Lucros Cessantes 

▪ Danos Emergentes 

▪ Custos de Desmonte 

▪ Depreciação de área remanescente 

▪ Formas de valoração econômica 

▪ Cases (áreas urbanas e rurais) 

 

 

Ministrante 

 

Carlos A. Arantes 

Engo Agrônomo, MSc., Environmental Auditor 

CEO da Arantes & Associados 

 

 

Material Didático 

 

O material do curso e o certificado de participação serão fornecidos em arquivos eletrônicos. 

 

 



Inscrições 

 

IBAPE-RJ: eventos@ibape-rj.org.br / contato@ibape-rj.org.br / (21) 98868-8669. 

 

O atendimento telefônico e o envio de respostas às mensagens eletrônicas serão realizados no 

horário de atendimento do IBAPE-RJ: 

 

2a feira: 13h às 19h 

3a, 4a e 5a feira: 9h às 12h - 13h às 19h 

6a feira: 9h às 15h 

 

 

Dados para inscrição 

 

Nome: 

Formação: 

Identidade/Reg. Prof.: CPF: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Tel.: E-mail: 

 

Todos os dados da ficha acima deverão ser preenchidos ou informados no ato de inscrição no curso. 

 

 

Informações adicionais e Condições 

 

As vagas são limitadas. 

 

As inscrições se encerram na data-limite de 17/08/2022. 

 

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 à 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 da data 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. 

 

 

Investimento 

 

Categoria 

Valor 

Promocional 

até 27/07/22 

Valor 

Normal 

após 27/07/22 

Associados IBAPEs, Mútua 

e Estudantes Graduação 
R$ 180,00 R$ 230,00 

Associados de 

Entidades Parceiras 
R$ 195,00 R$ 250,00 

Não Associados R$ 210,00 R$ 270,00 

 

O valor para "Associados IBAPEs e Mútua" é reservado aos associados dos IBAPEs de qualquer 

unidade federativa e aos associados da Mútua. 

 

As inscrições somente estarão confirmadas mediante pagamento. 

 

O valor promocional é assegurado, somente, para pagamentos efetuados até o dia 

27/07/2022. Solicitações de inscrição realizadas até 27/07/2022 sem efetivação de pagamento 

até essa data não gozarão do benefício do valor promocional. 

 

 

 

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, RJ, CEP 20.040-007 

 
Site:           http://ibape-rj.org.br 
Facebook:   @ibaperj 

LinkedIn:    www.linkedin.com/company/ibape-rj 
Instagram: instagram.com/ibaperj 
YouTube:    youtube.com/ibaperj 

 

 


