
Atividades presenciais 
retornando a todo vapor

Palestra sobre 
preenchimento da ART 
e obtenção da CAT

Análise do evento 
de chuva em Osasco 
de janeiro

A Associação dos Engenheiros e Arquitetos de 
Osasco – AEAO promove mais uma atividade de ca-
pacitação PRESENCIAL em sua sede, voltada aos pro-
fissionais de tecnologia, nos dias 26 e 28 de abril, a 

partir das 18:30. Trata-se do curso “A utilização de 
Drones em Obras de Engenharia e Arquitetura”.

Confira todas as informações sobre esse curso na 
página 3.
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Curso presencial: A utilização 
de Drones em Obras de Engenharia 

e Arquitetura



Desde 2020, o mundo todo tem enfren-
tado momentos difíceis. Foram quase dois 
anos evitando nosso contato, nossa presença, 
nossos abraços. Foram perdas irreparáveis, 
causadas pela pandemia que assolou, não 
somente o nosso Brasil, mas o mundo inteiro.

Mesmo no pior momento, nossa associa-
ção não se deixou abater e continuou. Recal-
culamos nossas rotas e descobrimos novas 
formas para levar sempre conhecimento e 
atualização aos nossos associados e parcei-
ros.

Com essa nova fase, vimos a possibilidade 
de retornarmos a entregar, além de conheci-
mento, também nosso espaço e o aprendiza-

do em grupo, e é com imensa alegria – tendo 
vista todas as difi culdades que enfrentamos 
- que estamos retornando a todo o vapor com 
nossas atividades presenciais.

A participação de todos, que se mantive-
ram conosco nos momentos mais difíceis, e 
os que estão chegaram agora, é muito im-
portante para nós e nos motiva para levar-
mos sempre as melhores atividades a todos 
os profi ssionais. 

Nossa associação agradece e conta com 
vocês nessa nova fase, onde vamos descobrir 
novamente as melhores alternativas de fazer 
acontecer, sempre visando o bem-estar, o co-
nhecimento e as vantagens de estar conosco!
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Um novo momento: 
Atividades presenciais 
retornando a todo vapor
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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE OSASCO

Curso presencial: A utilização de Drones 
em Obras de Engenharia e Arquitetura

Confi ra as próximas

Voltamos às atividades 
presenciais, você sabia?
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A Associação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Osasco – AEAO pro-
move mais uma atividade de capa-
citação PRESENCIAL em sua sede, 
voltada aos profi ssionais de tec-
nologia, nos dias 26 e 28 de abril, a 
partir das 18:30. Trata-se do curso “A 
utilização de Drones em Obras de 
Engenharia e Arquitetura”.

O curso tem carga horária de 8 
horas, com certifi cado de conclu-
são.

A apresentação fi cará por conta 
do especialista e professor, Enge-
nheiro Giovani Marques Ferreira, da 
empresa Trívio.

Qual o conteúdo do curso?
Na abertura será apresentada 

uma palestra institucional do Cre-
a-SP. No decorrer do curso o profi s-
sional aprenderá sobre a aplicação 
de aeronaves não tripuladas nas 
mais diversas áreas da engenharia 
e arquitetura, apresentando a con-
textualização histórica, atual e futu-
ra da utilização dessas ferramentas. 
O aluno irá adquirir os conheci-
mentos necessários sobre aerofo-
togrametria, entendendo os fun-
damentos da estereoscopia e da 
sobreposição de imagens. O curso 
apresentará ainda quais os equi-
pamentos disponíveis atualmente 
para a realização de levantamentos 
aerofotogramétricos discriminan-
do quais as vantagens e desvan-
tagens de cada aeronave, os tipos 
de controle, as câmeras e senso-
res, os softwares e aplicativos para 
planejamento e processamento de 

INSCRIÇÕESINSCRIÇÕES

voo, as confi gurações de hardware 
necessárias e os equipamentos de 
apoio terrestre. Sabendo que a pi-
lotagem de RPA’s está sujeita às re-
gras de utilização do espaço aéreo, 
o curso abordará os conceitos legais 
sobre a regulamentação de voo, en-
tre eles, a exigibilidade de habilita-
ção, a homologação da aeronave e 
do controle na ANATEL, o cadastro 
da aeronave na ANAC, a emissão de 
documento de autorização de voo, 
a necessidade de porte do manual 
da aeronave e da apólice de seguro, 
a elaboração de documento de ava-

liação de risco.
A sede da AEAO se localiza à rua 

Alexandre Bapstistone, nº 555, Km 
18.

As inscrições são gratuitas e po-
dem ser realizadas logo abaixo! Não 
perca essa oportunidade de se atu-
alizar!

Para mais informações o telefo-
ne é 3682-5162 ou pelo WhatsApp 
(11) 98676-6457.



AEAO realiza palestra presencial sobre 
preenchimento da ART e obtenção da CAT

Profi ssionais participam curso gratuito 
sobre Vistoria Cautelar de Vizinhança

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE OSASCO
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No dia 18 de maio, a As-
sociação dos Engenheiros e 
Arquitetos de Osasco – AEAO 
realiza em sua sede a palestra 
sobre Anotação de Responsa-
bilidade Técnica – ART e Certi-
dão de Acervo Técnico – CAT.

A palestra será apresen-
tada pelo engenheiro Felipe 
Xavier, que é o Chefe do Cre-
a-sp- UGI Osasco e Região. Na 
ocasião, o profi ssional tratará 
sobre o preenchimento da 
ART e a obtenção da CAT.

A atividade será gratuita, 
presencial e as vagas são limi-
tadas!

Mais informações pelo te-
lefone (11) 098676-6457.

A Associação dos En-
genheiros e Arquitetos de 
Osasco – AEAO realizou nos 
dias 5 e 7 de abril, o curso 
sobre Vistoria Cautelar de 
Vizinhança.  

A atividade foi gratuita 
e transmitida pela plata-
forma Zoom, contou com 
apoio do CREA-SP e foi 
apresentada pelo Eng. Civil 
Jonathas de Alencar Lopes, 
da Trivio.

A AEAO agra-
dece a todos que 
participaram e par-
ticipam de todos as 
nossas atividades 
de capacitação!
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Conheça nossos canais de comunicação!  

PARCEIROS:

Para melhor atender os profissionais da tecnologia, 
ampliamos nossos canais de comunicação.

http://bit.ly/aeaosasco instagram.com/aeaosasco facebook.com/aeaosasco
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ANÁLISE DO EVENTO DE CHUVA EM 
OSASCO DE 20 DE JANEIRO  2022

Precipitou em Osasco cerca de 75 mm 
em cerca de 2 horas no fi m da tarde de 
20 de janeiro de 2022 conforme mostra a 
Figura 1, ou cerca de 4,9 mi m3. Con-
siderando-se o consumo de água di-
ário da RMSP da ordem de 72 m3 s-1 
ou 6,5 mi m3, apenas o volume total 
precipitado no Munícipio de Osasco, 
com uma área de 64,9 km2, o volume 
precipitado em Osasco seria sufi cien-
te para abastecer 80% do consumo 
diário da RMSP. Este evento meteo-
rológico típico de verão foi associado 
aos efeitos de ilha de calor urbano e 
alta umidade injetada pela penetra-
ção da brisa marítima. As ocorrências 
de enchentes, inundações e alagamentos 
foram agravadas pelo crescente processo 
de urbanização e impermeabilização dos 
solos. Estes eventos meteorológicos de 
chuva muito intensa de curta duração po-
dem causar queda de árvores, erosão do 
solo, entre outros como a interrupção do 
fornecimento de energia elétrica por 
causa de descargas atmosféricas.

A Figura 2 mostra o evento de chuva 
contínua prolongada de baixa intensi-
dade entre 28 e 29 de janeiro de 2022. O 
total médio precipitado em Osasco foi da 
ordem de 100 mm ao longo de 48 horas. 
O primeiro evento de 20 de janeiro cau-
sou enchentes, inundações e alagamen-
tos em Osasco por causa do alta volume 
de água em cerca de duas horas e estava 
associado com tempestades profundas 
de curta duração. O evento de 28 e 29 de 
janeiro causou alagamentos e aumen-
tou a vazão de rios e córregos. Este evento 
estava associado com a zona de convergên-

cia do Atlântico Sul (ZACS), que tende a re-
cuperar o armazenamento de água do solo 
em áreas com solo descoberto ou vegetado, 

mas pode causar deslizamentos, corridas de 
massa e escorregamentos. 

Figura 1: Precipitação acumulada esti-
mada pelo radar meteorológico de São Pau-
lo entre 19 e 20 de janeiro de 2022. Contornos 
geográfi cos e municípios da região metro-
politana de São Paulo estão indicados.

Figura 2: Item a Fig. 1, exceto para 28 e 

29 de janeiro de 2022.
Sugere-se a implementação de um 

sistema de “nowcasting” para mitigar as 
perdas causadas pelas chuvas seme-
lhantes às de 20 de janeiro de 2022, ou 
seja, perda causadas por tempestades 
intensas de fi m de tarde. Ainda, realizar 
estudos de micro e macrodrenagem 
para as bacias hidrográfi cas no Muni-
cípio de Osasco e Municípios vizinhos 
de modo a planejar, executar e operar 
obras estruturais e não estruturais efi -
cientes para reduzir risco de inunda-
ções, alagamentos, enchentes e even-
tos geotécnicos, com mapeamento 
minucioso de áreas de riscos ambien-

tais de modo a melhorar a qualidade de 
todos os munícipes. 

Meteorol. Augusto José Pereira Filho
Associado AEAO

Lembrete: Para serviços técnicos, con-
trate sempre um profi ssional habilita-
do e exija a emissão da ART – Anota-
ção de Responsabilidade Técnica.

Também estamos nas redes sociais! Acompanhe as nossas atividades, novidades do 
setor e muito mais através da nossa página no Facebook, Instagram e Linkedin. 


