Evento Inédito

EXCLUSIVO: Riscos, Inovações e
Responsabilidades dos Processos Simplificados
de Licenciamento

Experiência, Novos Comportamentos e Informação Trazem Clareza e Entendimento ao
Processo de Licenciamento Ambiental na Construção

LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM OBRAS
Acompanhe o Desenvolvimento da Legislação Ambiental, Avalie Cases de Sucesso em
Processos de Licenciamento Ambientais Complexos, Desafios de Estudos Simplificados e
Identifique as Particularidades da Política Nacional do Meio Ambiente para os Projetos de
Construção

03 e 04 de Dezembro de 2013
São Paulo

ESPECIAL:
WS 1: Compensação Ambiental
WS 2: Audiência Pública Ambiental

Realização:

Terça-feira, 03 de Dezembro de 2013
08h30 Recepção e Credenciamento dos Participantes
08h50 Abertura do 1º dia de Conferência pelo Presidente de Mesa

COMPETÊNCIA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO
09h00 Estude as Novas Definições da Lei Complementar 140/2011 sobre a Competência dos Órgãos
Licenciadores no Brasil e Esclareça os Procedimentos de Autorização Ambiental junto a cada Agente para a
sua Obra
- Examine os limites de atuação e as particularidades nos trâmites de cada órgão
- Competências de fiscalização ambiental cabíveis a cada ente federativo e as fixações trazidas pela nova lei
- Compreenda as diretrizes da lei que promovem a cooperação entre estados em matéria ambiental

André Souza
Procurador
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ESPÉCIES DE LICENÇA AMBIENTAL
09h50 Estabeleça os Diferentes Tipos de Licença Ambiental para Construção e Direcione seus Investimentos

e Esforços Formais ao Pedido de Licenciamento mais Adequado ao seu Projeto
- Licença prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação: Discuta os desafios e analise os estudos relacionados a cada etapa
do Sistema Trifásico de Licenciamento
- Utilize o conceito de licenciamento para estruturas de apoio e acelere o início das atividades complementares em sua obra
- Obras em caráter de prioridade e licenciamento ambiental simplificado: alternativa ambiental para obras em RDC

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
10h40 Analise os Impactos Práticos a Curto, Médio e Longo Prazo da Apresentação de um Relatório

Simplificado de Estudo de Impacto Ambiental e Estabeleça Prioridades de Investimentos Financeiros e
Humanos do seu Empreendimento
- Acerte na caracterização da situação ambiental local de seu empreendimento, evite retrabalho e pedidos de complementação de
informações em seu RAS
- Domine os elementos obrigatórios para obtenção do RAS, tais como: plantas, cortes e perfis das diversas unidades previstas
- Avalie as propostas de simplificação do processo de licenciamento para determinados segmentos da construção anunciados pelo
governo e pondere as consequências reais de sua utilização

Osmar Pastore
Assessor
CONSELHO NACIONAL DE DEFESA AMBIENTAL - CNDA
11h30 Coffee Break e Networking

ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIENTAIS
12h00 Desenvolva Estudos de Impacto Ambiental Mais Completos e Melhor Qualificados e Acelere a
Obtenção das Licenças Ambientais Necessárias ao seu Projeto
- Explore os desafios e aspectos críticos enfrentados no momento de apresentação do EIA/RIMA e absorva a expertise de grandes
empresas diante das especificidades deste estudo.
- Adote os termos de referência ambientais existentes, ganhe tempo e poupe recursos na elaboração do estudo ambiental de seu
projeto
- Desenvolva métodos para mensurar o impacto ambiental e apresentar propostas de compensação compatíveis com seus projetos

Adriane Takeda
Engenheira Ambiental
METRO / SP
13h00 Almoço e Networking

JUDICIALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
14h30 Crime Ambiental – Pondere o Conceito e a Abrangência da Responsabilidade Objetiva da Legislação
Ambiental e Preserve o Patrimônio Humano e Material de sua Empresa
- Identifique as principais estruturas e condições do processo de licenciamento e previna-se de possíveis responsabilizações de
caráter penal, civil e administrativo
- Analise as condições técnicas e políticas dos analistas ambientais dos órgãos licenciadores e compreenda seu envolvimento direto
com os efeitos e resultados de seus pareceres
- Fiscalização e consequente judicialização do licenciamento ambiental: Como a supervalorização do processo pode gerar uma
burocracia que acaba por paralisar o desenvolvimento e despriorizar a proteção ambiental
- Segurança jurídica contra riscos ambientais

Walter José Senise
Advogado

MATTOS MURIEL KESTENER ADVOGADOS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE RODOVIAS
15h30 Avalie as Principais Alterações no Licenciamento Ambiental de Rodovias, suas Implicações Práticas e
Adequações Necessárias aos Novos Processos
- Analise as competências do IBAMA na aplicação dos novos procedimentos para licenciamento ambiental de rodovias e adeque
seu alinhamento formal às exigências do órgão
- Determine as particularidades da nova legislação: preservação de territórios indígenas e quilombolas, proibição de remoção de
população e necessidade de estudos geo-antropológicos
- Compreenda a obrigatoriedade de vistorias técnicas e consultas públicas para pareceres conclusivos na obtenção de licenças
ambientais

Maria Alice Doria
Sócia
DORIA, JACOBINA E GONDINHO ADVOGADOS

16h30 Coffee Break e Networking

OBRIGATORIEDADE DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO
17h00 Examine em quais Situações o Reaproveitamento de Recursos é Exigido para o Cumprimento do
Compromisso Ambiental do Projeto e Desenvolva Estratégias para o Adequar-se a esta Obrigação
- Princípio poluidor-pagador: a logística reversa como um sistema inteligente e estratégico de coleta e restituição dos resíduos
sólidos ao setor empresarial
- Responsabilidade compartilhada em relação ao ciclo de vida dos produtos: fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes, consumidores e titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de geração de resíduos
- Impactos da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos Processos de Licenciamento Ambiental de Obras de Infraestrutura

Humberto Ávila Cruz
Engenheiro Ambiental
IESA
18h00 Encerramento do Primeiro dia da Conferência

Quarta-feira, 04 de Dezembro de 2013
08h30 Recepção e Credenciamento dos Participantes
08h50 Abertura do Segundo dia de Conferência

LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA PRÁTICA
09h00 Aprecie Desafios e Soluções Reais Relacionadas ao Processo de Licenciamento Ambiental de Obras
de Diferentes Setores
Estudo de Caso – INFRAESTRUTURA
- Estude os impactos das restrições ambientais nos projetos de infraestutura
- Elaboração do projeto de infraestrutura

Lincoln Rocha
Gerente de Projetos de Infraestrutura
PDG
Estudo de Caso – OBRAS PRIVADAS
- Desafios específicos para obras com financiamento exclusivamente privado

Éric Brum
Meio Ambiente e LEED
WTORRE

10h30 Coffee Break e Networking

FINANCIAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
11h00 Mapeie os Impactos do Licenciamento Ambiental nas Exigências Praticadas no Momento do
Financiamento de Projetos de Construção e Obtenha Recursos de Forma mais Rápida e Segura
- Acompanhe os procedimentos de aprovação de crédito e financiamento de empreendimentos com licenciamento ambiental e
antecipe providências e documentos indispensáveis
- Avalie os riscos socioambientais envolvidos na análise de crédito realizada pelos bancos no momento de aprovação do
financiamento e antecipe a apresentação de documentos explicativos e soluções para os riscos
- Responsabilidade solidária e objetiva do banco financiador e seu papel no polo passivo das Ações Civis Públicas de crédito ilegal

Marcela da C. Silva Gomes
Gerente Executiva Jurídica de Infraestrutura Social
BNDES
12h30 Almoço e Networking

Workshop 1 – Compensação Ambiental e Unidades de
Conservação
14h30 Discuta os Aspectos Polêmicos Relacionados à Compensação Ambiental de Grandes Obras, Crie
Soluções Ambientais Inteligentes e Viáveis para o Projeto



Espécies de Compensação Ambiental de projetos de construção, suas exigências legais e tempestividade de apresentação
durante o processo de Licenciamento Ambiental
Implantação e Manutenção de Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral



Valoração dos Ativos e Passivos Ambientais: aspectos básicos de valoração econômica dos danos ambientais causados



pela obra (éticos, políticos, teóricos e práticos)
Recurso financeiro de compensação ambiental em até 0,5% do valor da obra em processos de licenciamento com
EIA/RIMA .



Osmar Pastore
Assessor
CONSELHO NACIONAL DE DEFESA AMBIENTAL
16h00 Coffee Break e Networking

Workshop 2 – Audiência Pública
16h30 Desenvolva uma Atitude Estratégica na Realização de uma Audiência Pública Ambiental Informativa,
Prepare Adequadamente seus Representantes e Conquiste o Apoio da Comunidade para o Licenciamento da
Obra e a Boa Imagem de sua Empresa
A audiência pública é uma forma de consulta pública durante o processo de licenciamento ambiental e seu objetivo é divulgar para
a sociedade as informações sobre o projeto e as principais discussões sobre os Estudos Ambientais e Relatórios de Impacto ao
Meio Ambiente. As Audiências Públicas são peças fundamentais na avaliação do impacto ambiental de um determinado
empreendimento. Essas reuniões discutem a construção, ampliação e o funcionamento de obras públicas ou privadas que possam
causar interferências no meio ambiente. Esses eventos informam e esclarecem as dúvidas sobre o projeto apresentado, tratam
sobre ações sugeridas para minimizar e compensar os impactos negativos daquela implantação.
Thiago Polisel
Gerente Jurídico
VALE

18h00 Encerramento da Conferência

