
ENGENHARIA AMBIENTAL

APP



 Azteca software é uma empresa de tecnologia

que desenvolve soluções para a engenharia

ambiental promovendo a sustentabilidade com

aplicações tecnológicas.



SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS:

 Sigma: Sistema de Gerenciamento de Monitoramentos Ambientais, solução

para empresas de mineração;

 Archaeobones : Sistema para gerenciamento e análises de coleções 

Zooarqueológias, solução para pesquisas em arqueologia;

 E-licencie:  Sistema de gestão de licenciamentos e condicionantes 

ambientais voltado consultores e escritórios de engenharia; e 

 Engenharia Ambiental APP: Sistema voltado a valorização da atuação 

profissional e fiscalização das atividades de engenharia voltado para 

consultores e escritórios de engenharia



EQUIPE:

Equipe da Azteca Software (Esquerda para direita):

Luiz Henrique Rosa da Silva: Eng. Ambiental responsável

pelo desenvolvimento de novos negócios;

Émilin de Jesus Casagrande de Souza: Eng. Ambiental

responsável pelas análises de requisitos legais e

administrativo;

Patricia Darolt de Costa: Eng. Ambiental responsável pela

análise de requisitos legais e relacionamento com clientes;

Joel da Rosa: Cientista da computação responsável pela

arquitetura dos sistemas e coordenação do

desenvolvimento;



RESUMO DO APLICATIVO:

OBJETIVOS GERAIS:

Desenvolvimento do Aplicativo Engenharia Ambiental APP, para 

Android e iOS, terá o objetivo de promover a valorização da 

atuação profissional e fiscalização das atividades de 

engenharia, fornecendo ferramentas digitais e/ou online.



RESUMO DO APLICATIVO:

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS:

Criar acesso restrito para profissionais da Engenharia Ambiental;

Divulgar notícias do sistema CONFEA/CREA;

Divulgar vagas de emprego e estágio para profissionais da 
Engenharia Ambiental;

Divulgar eventos e cursos de interesse da categoria;



RESUMO DO APLICATIVO:

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS:

Receber e encaminhar denúncias vinculadas aos objetivos da 
fiscalização do CREA/PR;

Divulgar atividades realizadas pela APEAM;

Divulgar informações sobre cursos de Especialização Lato Sensu
e Stricto Sensu.



RESUMO DO APLICATIVO:

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS:

Divulgar o código de ética profissional;

Divulgar a legislação do Sistema CONFEA/CREA;

Criar repositório de Legislação Ambiental; e 

Divulgar instruções para preenchimento de ART e Acervo Técnico;





Menu de navegação, permitindo acesso a todos os

componentes.



Página inicial disponibilizando resumo dos fórum e

cartões de notícias.



Tela de registro com componentes para obtenção de

dados pessoais.



Tela de registro para cadastro de qualificação e cidade

do usuário.



Tela de registro para cadastro de senha, pequeno

currículo e foto.



Componentes para recuperação de senhas.



Componentes para login no sistema, será adicionado

logo do CREA-PR.



Componentes para participação em fórum de debates.



Envio de postagens dentro do fórum.



Busca de legislações referentes a atuação profissional

quanto as relacionadas ao sistema CREA.



Componentes para realização de denúncias de forma

integrada ao site do CREA/PR.



Telas com os dados e principais informações do 

denunciante.



 http://engenharia-ambiental-admin.herokuapp.com/admin

 Video app Eng. Ambiental APEAM.mp4

http://engenharia-ambiental-admin.herokuapp.com/admin
Video app Eng. Ambiental APEAM.mp4


CONTATOS:

(48) 9.99.48-2983

adm@e-licencie.com.br

http://azteca.software/

https://www.facebook.com/elicencie/

elicencie



“A tecnologia move o mundo!”

(Steve Jobs)

MUITO OBRIGADO!


