
CURRICULUM SIMPLIFICADO 

 
NOME DO TÉCNICO:  

Vinícius Honse Didó  

Nº DE REGISTRO NO RESPECTIVO CONSELHO 

197.619-CREA-RS 

 

 

DATA DE NASCIMENTO: 

04/04/1989 

 

NACIONALIDADE: 

Brasileiro 

VÍNCULO COM A EMPRESA: 

(X) Permanente ( ) Eventual 

 
 

ITEM  INSTRUÇÃO/PÓS-

GRADUAÇÃO/ESPECIALIZAÇÃO  

ESTABELECIMENTO LOCAL DURAÇÃO ANO 

01 Graduação em Engenharia Ambiental UPF Passo Fundo 5 anos 2013 

02 
Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental 
UFRGS Porto Alegre 

Em 

Andamento 
2018 

      

 

ANO  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2013 

Até 

atual 

• Elaboração de projeto de estação de tratamento de efluentes; 
• Elaboração de projeto e gerenciamento da execução de projetos de piezômetros e poços de monitoramento 
ambiental; 
• Consultoria e elaboração de projetos de recuperação de área degradada por disposição de resíduos sólidos 
urbanos; 
• Consultoria na elaboração de projetos de recuperação de área degradada por supressão vegetal em APP e 
disposição inadequada de resíduos sólidos; 
• Coordenação e elaboração de estudos e relatórios para processos de licenciamento ambiental (gerenciamento de 
laudos de cobertura vegetal, de determinação de APP e geológicos); 
• Elaboração de Planos de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos; 
• Elaboração de Plano de gerenciamento de resíduos sólidos industriais; 
• Supervisão ambiental em obras civis e empreendimentos gerais (industrias, loteamentos, etc.); 
• Consultoria em estudo hidrológico e hidráulico de bacias urbanas e rurais (balanço hidrológico e mapeamento de 
riscos de inundação); 
• Coordenação e elaboração de estudos e laudos técnicos de investigação de áreas contaminadas; 
• Gerenciamento de planos de supressão e transplante vegetal; 
• Gerenciamento e elaboração de processos de outorga do uso d’água (superficial e subterrânea); 
• Consultoria no Plano Municipal de Saneamento Básico de Carazinho – Macrodrenagem, Manejo de Águas Pluviais, 
Manejo de resíduos sólido, georreferenciamento e geoprocessamento); 
• Coordenação executiva na Elaboração do Plano de Saneamento Básico do município de Carazinho/RS; 
• Estudos de viabilidade ambiental para implantação de novos empreendimentos (loteamentos); 
• Participação técnica na elaboração do plano de macrodrenagem urbana de Tubarão/SC; 
• Participação/colaboração na elaboração do Plano da bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo;; 
• Relatórios de laudos de hidrologia; 
• Coordenação de atividades de monitoramento ambiental de águas subterrâneas e superficiais; 
• Coordenação e elaboração de estudos de impacto de vizinhança; 
• Gerencia da execução de estudos e ensaios de campo (ensaios de infiltração, de vazão). 

 
Maiores informações no Currículo Lattes no link abaixo: 
http://lattes.cnpq.br/5394919205735536 


