
 

CURSO: Poluição das Águas Urbanas: 
Contextualização e Soluções de Engenharia  

 

Período: 11 de novembro de 2014 
 

Carga Horária: 8 horas 
 

Horário: 9h00min às 17h00min 
 
Local de Realização: O curso será ministrado na ABES-RIO, Av. Beira Mar, 
216 sala: 1103 - Castelo. Rio de Janeiro/RJ 

 
Investimento: 

Categoria 
 

 Inscrição 

Sócio da ABES (em dia) Não Sócio da ABES 

Profissional  R$ 250,00 R$ 450,00 

Estudante R$ 140,00 R$ 180,00 

 
 
Para participar preencha a ficha de inscrição anexa e envie para abes-rj@abes-
dn.org.br, após confirmação de inscrição por e-mail, realize o pagamento por depósito 
bancário na conta da ABES-RIO, Banco Itaú Ag. 0407 C/C 55741-2 e nos envie o 
comprovante para o e-mail: abes-rj@abes-dn.org.br. Contatos: (21) 2262-3602/2277-
3931 – Natacha. 
 

ABES Nacional (21) 2277-3919 (Katia)  
E-mail: atividadescapacitacao@abes-dn.org.br 
 
OBS: 

 As inscrições de mais de um participante deverão ser encaminhadas em 
bloco pela Empresa / Instituição com uma ficha de inscrição preenchida 
por cada um junto com o comprovante de pagamento. 

 Cancelamentos só serão aceitos por escrito, com até 15 dias de 
antecedência da data do evento, com retenção de 30% para cobertura de 
custos. 

 
INFORMAÇÕES ÚTEIS: 

 Cada participante receberá o material no início do curso; 

 Será oferecido coffee-break aos participantes; 

 No final do curso, cada participante receberá o certificado oficial registrado 
na ABES NACIONAL. 

 A ABES reserva-se o direito de reprogramar ou cancelar eventos, desde 
que notificando antecipadamente aos participantes. Neste caso, será 
devolvido o valor pago pelas inscrições efetuadas. 

 

 

 

 

Público Alvo: 

Profissionais de nível médio ou superior e estudantes que desejam atuar e/ou se 
atualizarem sobre o tema.   
 

Objetivo: 

Apresentar aos participantes a origem e as causas da poluição das águas urbanas 
principalmente devida a ausência ou deficiência da infraestrutura pública de 
esgotamento sanitário. A concepção e o arranjo técnico ideal dos sistemas 
urbanos de esgotamento sanitário e a funcionalidade de seus respectivos 
elementos componentes serão também abordadas. De forma introdutória, o curso 
objetiva capacitar os participantes para a compreensão da magnitude e 
abrangência de problema ambiental e sanitário que caracteriza a grande maioria 
das cidades brasileiras, e o entendimento do enorme desafio e grau de 
complexidade para a sua solução. 

 

Programa: 

Padrões de Qualidade de Água.  

Índices de Qualidade de Água.  

Parâmetros de Qualidade de Água.  

Poluentes Potenciais.  

Fontes de Poluição & Padrões de Lançamento. 

 

Instrutor: Isaac Volschan Jr. 
Engenheiro Civil e Sanitarista, M.Sc. em Engenharia Sanitária, D.Sc em 
Engenharia de Produção. Professor Associado do Depto. de Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente da Escola Politécnica da UFRJ. Atua nos cursos de Graduação e 
Pósgraduação em Engenharia Civil e Engenharia Ambiental da UFRJ. 
Coordenador do Curso de Especialização em Engenharia Sanitária e Ambiental da 
UFRJ. Coordenador do Centro Experimental de Saneamento Ambiental da UFRJ. 
Coordenador de projetos de pesquisa no âmbito de programas da FINEP, CNPq, 
CAPES, FAPERJ e CYTED. Consultor da Fundação COPPETEC e de outras 
entidades para estudos e projetos de engenharia aplicados ao saneamento 
ambiental urbano. Diretor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental - Seção RJ. Pesquisador CNPq DT-2. 

 
Realização ABES-RIO 
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