
CAMPINAS - SPENGENHARIA DE PROCESSOS QUÍMICOS 
APLICADA A PROJETOS DE INDÚSTRIAS 
módulo 1

INSCRIÇÕES
Preenchimento da inscrição até 07 de outubro
Investimento: R$ 4.000 (à vista) / R$ 1.400 (3 vezes).
Planos especiais a partir de 2 participantes.
Pagamento: serão emitidos boletos bancários e nota fiscal (após a inscrição).

17 de outubro a  22 de dezembro 2016

DESCONTOS ESPECIAIS
para grupos de funcionários, contratados e estagiários da mesma empresa
e para alunos do quinto ano de graduação.

CONTATO
T 11 4828-2923  -  4825-3885  -  C 11 9.8463-5051
fabiodionisi@terra.com.br / fabio@ipeabr.com.br / ipea@ipeasp.com.br

ESTE CURSO EXISTE HÁ 31 ANOS - Agora em Campinas e região

As inscrições estão disponíveis no site www.ipeasp.com.br

PARCERIA IPEA/ABEQ

Informe-se sobre a parceria IPEA / ABEQ
(Desconto de 20% para associado da ABEQ)

08h00 às 13h00 

(intervalo para coffee-break)

10 segundas-feiras + 2 quintas-feiras 

carga horária 60 horas (12 aulas)

local das aulas

Campinas

Local em definição (centro de convenções de um hotel de Campinas)

Engenheiros / Técnicos químicos ou mecânicos que atuem em projetos ou processos de 

industrias químicas, têxteis, farmacêutica, sucro-alcooleira, petroquímica, papel-celulose, 

bem como suas utilidades e off-sites. 

1. Empresas de Engenharia atuantes em projetos industriais e consultoria. 

2. Empresas do Ramo Químico, Farmacêutico, Alcooleiro, Papel e Celulose, 

Petroquímico e Têxtil (Departamento de Engenharia e Processos).  

3. Indústriais de Bens de Capital.

1. Aspectos conceituais e técnicos.

2. Aplicações práticas extraídas de casos reais.

3. Realização de exercícios em todos os temas abordados.

4. Turmas com um mínimo de 10 participantes.

carga horária

público alvo

segmento 

empresarial

dinâmica do curso



1. Aspectos conceituais e técnicos.

2. Aplicações práticas extraídas de casos reais.

3. Realização de exercícios em todos os temas abordados.

4. Turmas com um mínimo de 10 participantes. 

1 Introdução: projeto de processos químicos (desenvolvimento de processos, 

engenharia básica e engenharia de detalhamento); 

2 Balanços de massa: conceitos, estequiometria industrial, e confecção de balanços 

de matéria; 

3 Balanços de energia: termodinâmica, conceitos e confecção de balanços de energia;

4 Fluxogramas de processo: conceitos e confecção do desenho; 

5 Fluxogramas de engenharia (P&I Diagrams): conceitos e confecção do desenho;

6 Documentação típica em projetos industriais: formulários, formatos padrões, 

templates, listas, folhas de dados, etc; 

7 Instrumentação e controle de processo: tipos de instrumentos e controles, 

conceitos e critérios de seleção;

8 Tubulação para transporte de líquidos e/ou gases: conceitos, especificação, 

critérios de projeto e método de dimensionamento; 

9 Bombas para transporte de fluídos líquidos: tipos, conceitos, critérios de seleção 

e método de dimensionamento; 

10 Sistemas de ventilação e de exaustão industrial: tipos, conceitos, critérios 

de seleção e método de dimensionamento;   

11 Compressores de gás: tipos, conceitos, critérios de seleção e de dimensionamento;   

12 Tanques e vasos de pressão para estocagem de fluídos: tipos, conceitos, critérios 

de seleção e método de dimensionamento; 

13 Vasos decantadores para separação de fases: duas fases (líquido/líquido e vapor/

líquido) e três fases (líquido/líquido/vapor): tipos, conceitos, critérios de seleção e método 

de dimensionamento.

Curso totalmente apostilado.

Certificado de conclusão no final do módulo será fornecido um certificado de conclusão do 

curso, para os que tiverem participado de pelo menos 80% das aulas.

Fabio Alessio Romano Dionisi

Engenheiro químico - mestre (EPUSP)

Gerente de engenharia para a América do Sul da DuPont (2002 a 2007)

Diretor de engenharia para a América Latina da DuPont América Latina (2008 a 2014)

Experiência como docente: 

PECE (Programa de Educação Continuada em Engenharia) – professor do curso, 

para engenheiros formados, “Engenharia de Processos Químicos Aplicada à Projetos 

de Indústrias” (de 1985 a 2003).

IPEA (Instituto Pró-engenharia e arquitertura) - desde 2004 
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