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FUNDAMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL
OBJETIVO:
O curso de "Fundamentos de Gestão Ambiental" é voltado para profissionais e estudantes da
área ambiental-industrial. O objetivo é capacitar o participante nos conceitos fundamentais da
gestão ambiental, através da obtenção dos conhecimentos básicos das interfaces envolvidas na
gestão ambiental nas empresas, bem como das legislações envolvidas e das ferramentas
existentes à disposição das empresas para a gestão do meio ambiente e busca da
sustentabilidade. A informação é apresentada através de uma perspectiva analítica e
interdisciplinar, através das quais o participante tem de se habituar a avaliar as questões
ambientais de modo a lidar corretamente com elas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
 Módulo 1 – Introdução e Conceitos Fundamentais
• Questões básicas da gestão ambiental
• Conceitos de Poluição.
• A industrialização e a Urbanização
• Empresa e Meio Ambiente. Gerenciamento Ambiental.
• Prevenção da Poluição.
 Módulo 2 – Conceitos de Ciência Ambiental: Ar e Águas
• O Ciclo Hidrológico
• Águas: obtenção, uso, gerenciamento e conservação
• Consumo de água e sustentabilidade
• Poluição de águas e geração de efluentes
• Poluição da Atmosfera
• Características dos Poluentes Gasosos
• Níveis de Concentração dos Poluentes atmosféricos: padrões de
qualidade
• Efeitos da Poluição do Ar
 Módulo 3 – Conceitos de Ciência Ambiental: Solo e Resíduos
• Solo: Características e Composição
• Processos de Contaminação do Solo
• Áreas Contaminadas: padrões e definições
• Resíduos e Desperdício de Recursos
• Geração de Resíduos
• Impactos ambientais da destinação inadequada de resíduos
 Módulo 4 – Conceitos de Ciência Ambiental: Energia e Ruído
• Conceitos Básicos
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• Geração de Energia por Combustíveis Fósseis
• Outras formas de geração de energia
• Conceitos de Som e de Audição
• Fontes de ruídos e seus efeitos
 Módulo 5 – Conceitos Básicos em Direito Ambiental
• Introdução ao direito ambiental
• Desenvolvimento sustentável
• Agenda 21
• Direito Internacional do Meio Ambiente
• Mecanismos Jurídicos de Proteção do Meio Ambiente:


Medidas Preservativas



Medidas Punitivas



Ação Civil Pública



Lei de Crimes Ambientais

 Módulo 6 – Conceitos de Sustentabilidade
• Conceito
• Evolução Histórica
• Crescimento Populacional, Crescimento Econômico e Desenvolvimento Econômico
• Pensamento sistêmico, consumo e sustentabilidade
• Mudanças Culturais e Sustentabilidade
 Módulo 7 – Gerenciamento Ambiental
• Diretrizes em Gerenciamento Ambiental, Atendimento Legal e Estratégias
• Princípios de Contabilidade Ambiental
• Política Ambiental• Desenvolvendo projetos com foco no ambiente
• Estratégias de Negócios
• Modelos de gestão empresarial

 Módulo 8 – Ferramentas de Gestão
• Intrdução
• Prevenção à Poluição
• Produção Mais Limpa
• Princípios de Contabilidade Ambiental
• Avaliação do Ciclo de Vida
• Ecodesign
• Marketing Ambiental
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 Módulo 9 – Sistemas de Gestão Ambiental
• Sistema de Gestão Ambiental nas Empresas (SGA)
• ISO 14001 e Gerenciamento Ambiental
• Programas de Gestão
• Melhoria Contínua
• Auditorias Ambientais
• Certificações
MATERIAL NECESSÁRIO PARA AULA PRÁTICA:
Combinar com a empresa.
PÚBLICO ALVO: Todos envolvidos no processo de gestão ambiental, ou que tenham interesse
em ampliar seus conhecimentos sobre a área.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 horas
Nº DE PARTICIPANTES: 15
CERTIFICAÇÃO: Frequência mínima de 75% por módulo e nota final de no mínimo 6,0.
Recursos mínimos que devem estar disponíveis, que contribui para o sucesso do evento:





Sala de treinamento adequada para exposição, dinâmicas, trabalhos em grupo, leitura e escrita.
Condições ambientais favoráveis (iluminação e temperatura)
Equipamentos de apoio – CPU entrada USB/ CD/ DVD, teclado e mouse, projetor e som.
Flip chart ou quadro.
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