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SEMANA DAS ENGENHARIAS CIVIL E AMBIENTAL 2019 - EEP-FUMEP

CONCURSO DE PONTES DE BAMBU - 9h00

PLANTIO DE ÁRVORES - 14h00

ALMOÇO COM FOOD-TRUCKS E MÚSICA AO VIVO - 11h00

Local: Salão Nobre / Centro de Convivência

Inscrição: Mínimo de 5 e máximo de 8 alunos, 

Regulamento: 

Local: Área próxima ao estacionamento dos professores

Apresentação do “Projeto de Compensação Ambiental referente a Supressão de Espécies 

Arbóreas Isoladas” elaborado por alunos do Curso de Engenharia Ambiental e Plantio de 

Árvores conforme previsto no referido projeto.

através desta ficha.

Disponível aqui

ESTRE – Paulínia/SP

Supermix – Piracicaba/SP

THERMAS SÃO PEDRO PARK RESORT - Águas de São Pedro/SP

AMANCO – Sumaré/SP

A visita à ESTRE tem por objetivo colocar os alunos em contato com uma das maiores empresas na área de serviços 

ambientais do Brasil. A unidade de Paulínia conta com Aterro Sanitário, Central de Gerenciamento de Resíduos, Coleta, 

Biorremediação e Combustível Derivado de Resíduos. A visita é de interesse direto tanto para alunos do Curso de 

Ambiental e Civil, pois trata-se de uma grande obra na área ambiental.

Empresa de concreto que opera com mais de 120 centrais e está permanentemente atenta a novas oportunidades de 

mercado. Ela receberá os alunos onde será apresentado a todos os procedimentos e controles tecnológicos para 

execução de concreto dosado em central. Também explicarão sobre a argamassa estabilizada, que vem reduzindo custos 

e otimizando mão-de-obra, com excelente aceitação no mercado.

Além do novo parque infantil, o parque está investindo no mais novo empreendimento imobiliário turístico do Estado de 

São Paulo, o Thermas São Pedro Park Resort. Uma obra interessante que apresentará aos alunos o processo construtivo 

do hotel como as diversas etapas que estão sendo executadas. Um empreendimento que irá impactar direta e 

indiretamente a cidade.

A marca Amanco Wavin pertence a Mexichem, grupo de empresas químicas e petroquímicas líderes no mercado latino-

americano. Os alunos terão a oportunidade de acompanhar a fabricação de tubos e conexões hidráulicas, bem como 

acessórios sanitários. A empresa atende a linha Predial, Infraestrutura, Irrigação e Industrial.

05/10  - 07h30 às 12h30

05/10  - 08h00 às 11h3005/10  - 08h00 às 11h30

07/10  - 08h00 às 11h00

09/10  - 07h30 às 14h30

https://drive.google.com/open?id=1Gf-rFYaZy8pOJ6q71NJi6SVsmxJSSO83
https://drive.google.com/open?id=1Gf-rFYaZy8pOJ6q71NJi6SVsmxJSSO83
https://drive.google.com/open?id=1Gf-rFYaZy8pOJ6q71NJi6SVsmxJSSO83
https://drive.google.com/open?id=1Gf-rFYaZy8pOJ6q71NJi6SVsmxJSSO83
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BIM – Presente e Futuro na Construção Civil – Case CAPREM

O que é BIM (Building Information Modeling ),seus conceitos aplicações e práticas no âmbito 

da Construção Civil e de que maneira essa nova tecnologia tem alterado os paradigmas e 

costumes aplicados a esse segmento. Como exemplo, será apresentado o CASE CAPREM e 

seu projeto de Implantação (BIM -CAPREM), discutindo de que maneira isso tem colaborado 

com a melhoria contínua dos processos de projeto e planejamento.                              .   

Eng. Emílio Capretz Neto / Eng. Fernando Garcia Mutti / Arq. Henrique Guedes Moura

Eng. Emílio Capretz Neto: Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba -EPP. Sócio - Presidente da 

CAPREM Construtora. Como profissional, tem mais de 15 anos de experiência em projetos na área da Construção Civil sendo  

responsável técnico de mais de 687.000 m² de área construída e mais 2.000 unidades habitacionais,  além de vasta experiência na 

Administração e Gestão empresarial.

Arq. Henrique Guedes Moura: Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson-UNAR, 

pós-graduando em Master BIM: Ferramentas de Gestão e Projeto pela IPOG  –  Campinas/SP,  Instrutor  Credenciado  GRAPHISOFT  

ARCHICAD  –  BIM.Como profissional,   atua   desde   2013   na   CAPREM   Construtora   na   concepção   e   no desenvolvimento de 

projetos arquitetônicos, e atualmente auxiliando na implantação do sistema   BIM.   Desde   2018,   também   atua   como   Instrutor   

de   ARCHICAD   na Pixelmais/Campinas. Como  acadêmico,  foi  Docente  da  Faculdade  de  Arquitetura  e Urbanismo da Escola 

Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro (ASSER) no período de 2013 a 2017 atuando nas disciplinas de Projeto Arquitetônico, 

Projeto Urbanístico, desenho e softwares aplicados a arquitetura

Eng. Fernando Garcia Mutti: Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba, MBA em Gestão de Pessoas 

pela FGV, MBA em Gerenciamento de Projetos pela USP. Como profissional, tem mais de 15 anos de experiência emprojetos de 

construção civil, respeitando os parâmetros de custo, tempo, qualidade e segurança especificados pelo departamento de 

gerenciamento de projetos. Desde 2010 trabalha como Diretor de Operações na Caprem Construtora.

08/10 - 21h10

Negócios Sociais, Empreendedorismo e Smart Cities

A palestra tem por objetivo apresentar conceitos sobre o que são os negócios sociais e como 

eles atuam oferecendo oportunidades para as pessoas e melhoria para as cidades, além de 

apresentar provocações de como empreendemos em nossas vidas, apoiando-se em 

inovação simples e baseados no que chamamos do advento das startups e a concepção das 

cidades inteligentes “smart cities”.                                                                                          .

Renan D. Aragone

08/10 - 19h20

Economista formado pela ESALQ/USP atualmente é gestor de programas e projetos setoriais no Sebrae-SP

Inovar e Empreender com Consciência: o Papel do Engenheiro nessa 
Transformação

O Capitalismo ainda é a melhor maneira de resolver os problemas da humanidade. No 

entanto, algumas correções precisam ser feitas para reduzirmos a pressão desumana sobre 

as pessoas e o desrespeito ao meio ambiente. Somente Líderes Conscientes poderão 

solucionar esses problemas, liderando pessoas que cuidam das empresas, buscando um 

Propósito Maior e não apenas o lucro a qualquer custo, gerando riqueza a todos stakeholders 

e não apenas ao acionista.

Hugo Bethlem

07/10 - 19h20

Diretor Geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, Conselheiro de empresas, Administrador de Empresas e Contador, 

Executivo Financeiro do Ano 1991 - IBEF SP. Com mais de 35 anos de experiência como executivo sênior em empresas de varejo 

como: Carrefour, Dicico e Grupo Pão de Açúcar.
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Sustentabilidade & Inovação – Utilizando a tecnologia com um propósito maior

do mundo quanto à preservação dos recursos naturais, comunidades tradicionais, respeito, 

 que isso. Tanto para as novas gerações quanto para os novos negócios. A conscientização 

diversidade só tem aumentado e tomado cada vez mais espaço nas nossas atitudes 

somente a obra final, no caso do setor de Construção Civil, por exemplo. Por isso, na Camargo 

Corrêa Infra, a Sustentabilidade se transformou em um dos Valores trabalhados diariamente e milimetricamente em todas 

as nossas tarefas. O casamento entre Sustentabilidade e Inovação gera negócio e valor, a partir do momento que reduz 

gastos, agrega à comunidade e aprimora o dia a dia dos profissionais e eficiência de cada tarefa. É tecnologia com 

propósito. Pensar em inovações em prol da Sustentabilidade é muito rico, é um presente para nós contribuirmos como 

seres humanos à uma sociedade melhor e, como profissionais, à um projeto com maior valor agregado. A Sustentabilidade 

nos faz melhores como seres humanos, e a Inovação nos faz ser melhores como profissionais.                                                  .    

 de quais atitudes tomamos para “salvar o meio ambiente”. Sustentabilidade é muito mais

Engana-se quem acha que quando falamos de Sustentabilidade, estamos falando somente

cotidianas, discursos e, assim, em nossos projetos. É preciso enxergar muito mais do que 

Eng. Fabio da Rocha Carvalho Costa

09/10 - 19h20

Engenheiro Ambiental formado pela EEP/FUMEP com MBA em Gerenciamento de Projetos. É Gerente Socioambiental da empresa 

Camargo Corrêa Infra Construções S.A. onde atua desde 2011 em áreas como: Gestão Ambiental de Obras, Projetos e Construção de 

ferrovias, rodovias e hidroelétricas, licenciamento, projeto e construção de metrô e BRT e de linhas de transmissão, perícia 

ambiental e auditoria da norma ISO 14001:2015.

Programa ReduSa

O Programa ReduSa é um modelo de vanguarda de gestão hídrica dentro do setor 

sucroenergético, vencedor do prêmio Ground Breaking Innovations, no Bonsucro Inspire 

Awards 2019. A Raízen vem obtendo com o Programa expressivas reduções no consumo de 

água, resultando em uma significativa contribuição ao meio ambiente ao mesmo tempo que 

obtém redução de custos.

Eng. José Orlando Ferreira

09/10 - 16h30

Dr. José Orlando Ferreira é Engenheiro de Alimentos, Mestre em Alimentos e Nutrição pela Unesp e Dr. em Engenharia de Produção 

pela UFSCar com mais de 30 anos de atuação em empresas do agronegócio. Atualmente é gerente de Qualidade Integrada na Raízen.

Segurança de barragens de Rejeito de Mineração

O palestrante abordará os desafios de se construir e operar um sistema complexo que visa 

conter rejeitos originários de processos de mineração. A segurança deste tipo de 

empreendimento deve levar em conta desde a concepção até a operação do sistema de 

contenção aspectos construtivos, monitoramento e ambientais.

Eng. Fábio Augusto Gomes Vieira Reis

09/10 - 21h10

Prof Adjunto do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Unesp - Rio Claro, Geólogo (Unesp-Rio Claro) e Eng Civill (EEP- 

Piracicaba), Doutor em Geociencias e Meio Ambiente e Livre Docente em Geologia Ambiental
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Ecorodovias Concessões e Serviços

conseguir melhorar os projetos geométricos e os métodos construtivos afim de provocar o

medidas mitigadoras no impacto ambiental das obras, as práticas da engenharia inseridas

sustentáveis.                                                                  .

 menor impacto às comunidades lindeiras.  A palestra da Ecorodovias visa apresentar as 

A construção de obras lineares, como as rodovias, tem a finalidade de ligar ou melhorar a 

ligação entre centros urbanos ou regiões em desenvolvimento. É comum que atravessem 

 nos projetos e métodos construtivos eficientes para garantir rodovias cada vez mais 

áreas com diversas ocupações como parques, mananciais, reservas naturais, zonas 

residenciais, zonas militares, entre outras. Um dos desafios da engenharia rodoviária é 

Eng. Guillermo Eduardo Altrichter e Tecnol. Jairo Silveira

10/10 - 19h20

Guillermo Altrichter: Engenheiro civil pela EPUSP, com pós-graduação em geotecnia e gestão de projetos. Experiência nacional e 

internacional em projetos de geotecnia. Atualmente é responsável pelos projetos rodoviários do Grupo Ecorodovias com suas 10 

concessionárias no Brasil. Atuou na construção da pista descendente da rodovia dos Imigrantes no período 1999-2003, em projetos 

de instrumentação e contenção de encostas na serra do mar e em inúmeros estudos e projetos de duplicação rodoviária.

Jairo Silveira: Tecnólogo Ambiental pela UNIMONTE/SANTOS , com pós-graduação em gestão, licenciamento e auditoria ambiental. 

Experiência em Unidades de Conservação (1983 à 1999) , controle ambiental em obras (1999 à 2003), operação rodoviária (2003 à 

2010) e licenciamento ambiental (2010 até hoje). Atua na  área de licenciamento ambiental da Engenharia do Grupo Ecorodovias 

coordenando a elaboração de estudos ambientais (EIA-RIMA/RAP/EAS).

Trabalho em Equipe

O objetivo desta palestra é entender quais são as razões pelas quais é tão complexo trabalhar 

em Grupo e quais as soluções para superar essas dificuldades e assim otimizar os resultados 

profissionais e pessoais.

Sidnei Tibério - Professor Tiba

10/10 - 16h30

Professor do Centro de Pós Graduação da FUMEP em diversos Cursos, lecionando as disciplinas: Gestão da Mão de Obra, 

Comunicação, Formação da Liderança, Gestão de Pessoas e Técnicas de Negociação e de Tomada de Decisão.

Empreendedorismo na visão de um engenheiro – Exemplo da Global PET 
Reciclagem S.A.
A palestra abordará, do ponto de vista de um engenheiro empreendedor, a trajetória para a 

implantação de uma empresa recicladora de plástico PET, focando aspectos desde a 

concepção da ideia até o efetivo funcionamento da empresa. Para tanto serão apresentadas 

as características técnicas da reciclagem de PET, as questões ambientais envolvidas e como 

tudo isso está inserido na Economia Circular.

Eng. Irineu Bueno Barbosa Júnior

10/10 - 21h10

Graduação em Engenharia de Materiais Universidade Federal de São Carlos (2001), Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais 

Universidade Federal de São Carlos (2002), Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais Universidade Federal de São Carlos 

(2006),  MBA – Gerencia Comercial Fundação Getúlio Vargas (2012), Fundador e diretor comercial da empresa Global PET Reciclagem 

S.A. desde 2001.

Exerce na Global PET função de diretor comercial, sendo responsável por compras de matérias primas e vendas de produtos PET-

PCR, pela estratégia comercial da empresa e pelo relacionamento com fornecedores e clientes.
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Ações integradas e modernidade na gestão

Os desafios da gestão pública demandam inovação e para que se tenha o resultado esperado 

são necessárias ações integradas e modernas, buscando sempre unir as necessidades de 

desenvolvimento aos anseios da população e às expectativas com relação às questões 

ambientais.

Eng. Marcos Rodrigues Penido

11/10 - 19h20

Representante do Governo do Estado de São Paulo no Fórum Nacional de Secretários da Habitação e Desenvolvimento Urbano e ABC – Brasília. 

Representante da CDHU junco a UNEP – SBCI – United Nations Environmental Program – Sustainable Building and Climate Initiative – 2011-2012;

Coordenador fundador do Programa QUALIHAB do Estado de São Paulo – 1995-2005;

Extensão em Gerenciamento de Empreendimentos – FGV;

Especialista na gestão de políticas púbicas em habitação e infraestrutura urbana no Brasil;

Secretário das Subprefeituras, composta pelas 32 Subprefeituras 2018.

Secretário Municipal das SubPrefeituras – Prefeitura de São Paulo – 2018;

Diretor /Presidente da CDHU – Cia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano – Governo do Estado de São Paulo – 2011 a 2016;

Secretário Municipal de Serviços e Obras – Prefeitura de São Paulo – 2017;

Ocupou cargos de responsabilidade nas administrações do Governo de São Paulo e da Prefeitura do Município de São Paulo, à frente de grandes 

desafios de programas de construção de moradias, urbanização de favelas, reassentamento de áreas de risco, erradicação de cortiços, implantação 

de infraestrutura urbana, sistema viário e transportes, canalização e córregos, equipamentos públicos de escolas, creches, postos de saúde e 

hospitais, gestão da iluminação pública, lixo e zeladoria da cidade de São Paulo;

Funcionário de carreira da CDHU desde 1985;

Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana – Prefeitura de São Paulo – 2006-2010;

O segredo para o emprego dos seus sonhos: invista em você mesmo, 
desenvolva suas competências emocionais

07/10 
14h00 ÀS 18h00

Em química, aplicamos uma certa quantidade de calor e de pressão à moléculas e sabemos

assertiva, apresentando métodos que o ajudarão a desenvolver suas habilidades em 

comunicação e expressão. Hoje a comunicação é tudo. Você pode ser o melhor profissional de sua área, mas se você não 

conseguir se comunicar com os outros ou se você não conseguir comunicar suas ideias, você estará fadado ao fracasso ou 

ao isolamento. Negociação: temos um capítulo específico sobre este tema. Conflitos fazem parte de nossas vidas, evitá-

los, não é a solução, você precisa saber administrá-los. Apresentaremos métodos, exemplos, dinâmicas e exercícios que 

vão fortalecer suas habilidades de negociação. Outro tema que vamos abordar é a Competência Emocional. É a 

competência emocional que destaca os colaboradores excepcionais dos demais em uma empresa. São estas 

competências que farão a diferença em uma contratação.                                                           .

 exatamente o que vai acontecer. Com pessoas, o resultado é imprevisível, você age da mesma

 em tudo. Estar consciente significa estar alerta. Abordaremos a importância da Comunicação

 importância de fazermos tudo em nossas vidas com consciência, ou seja, com atenção plena

 forma com pessoas diferentes e nunca sabe o que vai acontecer. Pessoas tem vontade 

própria. Vamos discutir, utilizando exemplos práticos com abordagens diretas e objetivas, a

Eng. Geder Denófrio

Diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios & Cliente – SAC e Treinamento da PSA Peugeot Citroën do Brasil – 2013-2017

Engenheiro de Assistência Técnica da Combustol Ind. E Comércio – 1990-1991

Diretor Comercial da Unique Treinamentos e Consultoria – 2018-Atual

Gerente de Desenvolvimento de Novos Negócios e Administração de Negócios da Honda Automóveis do Brasil - 2006–2012

Supervisor de Desenvolvimento de Rede, Administração de Negócios e Vendas Diretas da Honda Automóveis do Brasil - 1996–2006

Diretor de Planejamento de Rede da Kia Motors do Brasil – 2019-Atual; 

Gerente Geral de Desenvolvimento de Novos Negócios para América Latina da PSA Peugeot Citroën do Brasil – 2012-2013

Engenheiro elétrico-eletrônico formado pela FEI, MBA em Administração de Empresas pela FAAP. 

Analista de Produto Sênior para América Latina da ZF do Brasil – 1994-1996

Coordenador de Contratos / Projetos da Combustol Ind. E Comércio – 1991-1994
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Aproveitamento de Águas da Chuva e Reuso de Águas Cinzas

Planejamento de pequenas obras – Faça você mesmo

Energia Solar Fotovoltaica

Passo a passo de como fazer um planejamento de pequenas obras:

- Levantamento de Quantidades: Noções de cálculo de áreas, volumes e outras medidas.

- Levantamento de Custos: Noções de valores dos serviços a serem executados e conceitos

 de produtividade e diária.

- Cronograma: Conceito de predecessora e sucessora, tarefas paralelas e estimativas de 

prazos. Cronograma de compras.

- Controle de custos: Equalização de propostas e considerações técnicas.

Engenharia, uma infinidade de possibilidades no mercado de trabalho.               .

Economia, Meio Ambiente, entre vários outros. Oferecendo ao profissional do setor de 

Este curso pretende oferecer uma introdução ao vasto campo da geração de energia 

elétrica limpa, sustentável e econômica, através de um recurso natural como a luz do SOL.

 O estudo da Tecnologia da Energia Solar Fotovoltaica e sua aplicabilidade baseia-se em 

várias áreas do conhecimento, como Física, Química, Matemática, Astronomia, Estatística, 

 Riscos na utilização de águas cinzas. Métodos de alerta para usuários de água de reuso. 

parâmetros de qualidade da agua segundo os reuso previstos. Os tratamentos de águas 

Legislações sobre o reuso de águas cinzas. ABNT NBR 13.969:1997. Classificações dos 

Reuso da água como uma boa alternativa sustentável. Classificação da água quanto a cor.

Parâmetros físicos das águas cinzas. Parâmetros biológicos da água (vírus, bactérias) 

Tratamento de águas cinzas. Tratamento primário e secundário. Exemplos de sistemas de tratamento. Consumo de água 

potável. Estimativa de águas cinzas. Rápidas noções de dimensionamento das tubulações. Sistema de recalque bombas, 

pressurizadores. Aproveitamento da água de chuva para fins não potáveis. Norma técnica que rege a implantação do 

sistema. Dimensionamento do sistema para todo os bolsos. Cuidados com a água captada. Diferenças entre cisterna e 

reservatório de água, verticais modulares. Qual a importância da desinfecção das águas da chuva com relação as infeções 

oriundas dos microrganismos e bactérias. Vantagens e desvantagens do sistema Análise de viabilidade econômica para o 

aproveitamento de água de chuva em uma residência na cidade de Piracicaba.                                          .

cinzas. Componentes de um sistema de águas cinzas. Demanda de águas cinzas em uma  

edificação. Algumas características da água servida. Qualidade da água nos vasos sanitários.

08/10 
13h00 ÀS 17h30

09/10 
08h00 ÀS 12h00

08/10 
08h00 ÀS 12h00

Eng. Danilo S. Schmidt

Engª Maria Cecilia Rodrigues Tashiro

Eng. André Oliveira

Engenheiro Civil pela EEP-FUMEP, com experiência em Planejamento Físico-Financeiro e Gestão de Terceiros, atuou em obras como Mercedes Benz - 

Iracemápolis/SP e FIBRIA - Três Lagoas/MS. Diretor/Fundador da DS Engenharia Inteligente.

Participou do curso “Especialista Fotovoltaico”, da Empresa SOLIENS VIRTUAL ACADEMY 2018/2019.

Engenheira Civil formada pela Escola de Engenharia de Piracicaba em 2017. Desenvolveu seu Trabalho de Conclusão de Curso sobre Energia Solar 

Fotovoltaica: - “Desafios para o Engenheiro Civil viabilizar o aproveitamento da Energia Solar Fotovoltaica no novo cenário do setor energético”

Trabalha na Empresa ELETCH ENERGIA FOTOVOLTAICA – Orçamento, Projeto, Aprovação junto a concessionária, Financiamento, Instalação e 

Acompanhamento pós Instalação

Técnico e projetista em sistema hidráulico predial. Consultor técnico e professor instalações hidráulicas prediais,  com especialização em piscinas e 

aproveitamento das aguas, especialista Tigre tubos e conexões, consultor técnico na empresa COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA prestando 

suporte para Engenheiros , Arquitetos e Instaladores hidráulicos.
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Licenciamento Ambiental na Prática

PSA Municipal – uma abordagem prática

Concreto Pigmentado – Engenharia UCB

“Preservando o Futuro” é o nome do Programa Municipal de Pagamento por Serviços 

microbacias estratégicas sendo possíveis potenciais mananciais de abastecimento para o

Ambientais (PSA Municipal), promovido pela prefeitura de Piracicaba, com a finalidade do 

desenvolvimento sustentável das propriedades rurais com potencial de produção de água.

 município. Os proprietários rurais que aderirem ao programa terão que apresentar o PAI 

(Programa Ambiental Individual) que contempla vários atributos ambientais, como a 

 As propriedades rurais que poderão participar do programa devem estar inseridas em 

prática conservacionista do solo, a recuperação florestal e o saneamento ambiental. A 

remuneração financeira do programa será realizada após a entrega de documentação com 

cronograma de melhorias, vistoria e análise técnica do projeto pelo órgão municipal. Nesse contexto, o minicurso pretende 

abordar de forma objetiva, dinâmica e prática como foi o desenvolvimento dos projetos de PSA dos produtores rurais de 

Piracicaba e como realizar um projeto de PSA - “do papel para a prática”. O minicurso contará com visita técnica monitorada 

que será realizada em área rural pertencente a Aliança da Misericórdia que será utilizada para estudo de caso estudo de 

caso sobre Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA). Portanto, o objetivo desta visita é promover uma experiência 

prática em PSA, que tem se mostrado um campo de trabalho interessante para diversos profissionais, mas principalmente 

para engenharia ambiental.                                                                          . 

são os mais importantes, os fatores que influenciam na propriedade do concreto, a

 determinado o traço, levantamento dos materiais e moldagem.                                                                                                      .                 

eflorescência e sua prevenção. Serão montados grupos de 5 alunos para aplicação em

concreto convencional, concreto performance Ductal e Argamassa pigmentada. Será

Concrete Works.O curso irá abordar as vantagens e características dos pigmentos e quais

megatendências globais com produtos para uma ampla gama de aplicações. Colored

A LANXESS e a sustentabilidade na produção de óxido de ferro. Os pigmentos inorgânicos e a

estaduais, suas devidas obrigações e como enfrentar adversidades na prática.

Abordagem sobre as etapas e tipos de licenciamento ambiental desde nível federal aos 

10/10 
08h00 ÀS 12h00
14h00 ÀS 18h00

10/10 
14h00 ÀS 18h00

09/10 
14h00 ÀS 18h00

Eng. Douglas Brunelli

Denilson Marques

Eng. Sérgio de Paula Alves

- Engenheiro Ambiental graduado pela Escola de Engenharia de Piracicaba. Consultor de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Membro da Associação 

dos Engenheiros Ambientais do Estado de São Paulo. Desenvolve os projetos de PSA de produtores rurais de Piracicaba – Programa Preservando o 

Futuro. Membro do Programa de Sustentabilidade Ambiental da Fundação Ilumina (Hospital Ilumina de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer). 

Membro da Comissão de Saúde Ambiental do Complexo Hospitalar da Santa Casa de Piracicaba.

Formado Bacharel em Química, com 25 anos de atuação na área de pigmentos inorgânicos. Especialista em aplicações e produto no segmento de 

pigmentos, acumulou experiência com suas competências nas áreas de controle de qualidade de matérias primas, produto acabado e sistema de 

gestão. Quando coordenou o Centro de Aplicações e Pesquisa LANXESS para a construção civil, seus projetos desenvolvidos se destacaram e 

conduziram a execução de palestras em Universidades, Entidades de Educação Técnica em toda América Latina. Atualmente, além do segmento da 

indústria da construção, atua nos segmentos de tintas, plásticos e papel.

Gestor de Produção e Meio Ambiente na Lubrasil Lubrificantes LTDA. Co-autor do projeto piloto do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais 

em Piracicaba junto à Prefeitura Municipal e Comitê de bacias PCJ. Consultor Ambiental.
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SEMANA DAS ENGENHARIAS CIVIL E AMBIENTAL 2019 - EEP-FUMEP.

Mapeamento Aéreo com Drones e suas aplicações na Engenharia

vôo com Drone DJI Phantom (sujeito a disponibilidade devido as condições climáticas) O 

podem ser utilizadas para melhorar o dinamismo e aquisição de dados precisos para os 

 dos softwares que podem ser utilizados em cada etapa. As aplicações dos produtos e das 

mais variados estudos e projetos. O conteúdo programático abordará: noções básicas de 

mapeamento em geral. Além de etapa em campo com apresentação dos equipamentos e 

informações coletadas nas áreas de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e no 

objetivo desse mini curso é introduzir algumas noções básicas sobre o mapeamento aéreo 

mapeamento aéreo contendo características dos drones e suas variações, plano de 

com drones, suas variadas aplicações na engenharia e as soluções inovadoras que vem 

trazendo, apresentar essas aplicações, essas soluções e familiarizar os participantes com 

vôo/coleta de imagens, processamento de imagens, geração dos produtos finais e alguns

essas ferramentas que prometem estar diariamente nas atividades do profissionais da 

engenharia.                                                                        .

Com os avanços tecnológicos e globalização das informações é necessário aos 

profissionais sempre estarem atualizados em relação as ferramentas de trabalho, os 

VANT's, RPA's ou popularmente conhecidos como DRONES são uma das ferramentas que 

11/10 
08h00 ÀS 12h00
14h00 ÀS 18h00

Eng. Nícolas Machancoses Roncato / Matheus Menezes Simoneto 

Diretor Comercial – DRONENG Presidente Prudente - SP

Supervisor operacional – GEOCOM Lençóis Paulista – SP

Técnico em Geomática – UNICAMP Limeira - SP

Sócio Proprietário - SmartTOPO Limeira - SP

Matheus Menezes Simoneto: 

Graduando em Engenharia Civil na Faculdade de Engenharia de Piracicaba.

Topógrafo pela empresa Pellegrini Engenharia 2013-2017

Sócio Proprietário da empresa Smart Topo

Nícolas Machancoses Roncato: 

Engenheiro Cartógrafo – UNESP Presidente Prudente - SP

mailto:prearo.lucas@gmail.com
mailto:prearo.lucas@gmail.com
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