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Almir Torres do Nascimento 
Engenheiro mecânico 

Brasileiro, 37 anos, casado 
Telefones: (81) 98519-4693  

e-mail: alm_torres79@hotmail.com  

 

QUALIFICAÇÕES 

 Experiência em projetos de centrais termoelétricas para geração e cogeração de energia; 
 Atuação nos setores de orçamentos, manutenção e montagem industrial; 
 Experiência em ciclos térmicos a vapor - Rankine simples e regenerativo; 
 Estudos e elaboração de balanços térmicos e de massa para geração e cogeração de energia elétrica, aplicados a 

diversas configurações de ciclos térmicos; 
 Atuação em manutenção e operação de centrais termoelétricas; 
 Manutenção e instalação de linhas industriais de motocicletas. 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 ATP Soluções em Energia - Recife PE 

2014 – 2017 – Engenheiro de Projetos Mecânicos 
 Desenvolvimento de projetos de plantas industriais de geração e cogeração de energia - Centrais Termoelétricas , 

para fornecimento dos empreendimentos em regime turnkey a partir de combustíveis renováveis (uso de 
biomassa), combustíveis fósseis ( óleo e gás natural) e gás de alto-forno (GAF); 

 Definição da melhor configuração de ciclo térmico para as plantas termoelétricas, de acordo com as premissas de 
cada projeto e orçamento; 

 Apoio ao departamento de orçamentos, com a elaboração de estudos em geral: Balanços térmicos / especificações 
técnicas / layouts industriais / dimensionamentos em geral / equalizações técnicas de propostas / plantas básicas 
das edificações; 

 Elaboração de projetos básicos para centrais termoelétricas a serem implantadas em países da África: 
- Central termoelétrica Cuima-33MW (cavaco de madeira) - Angola  
- Central termoelétrica CAIT-3MW (casaca de amendoim) - Senegal 

 Elaboração do projeto executivo da Central Termoelétrica LASA 17/33MW - Linhares -SC; 
 Desenvolvimento de ferramentas de cálculo e elaboração de listas padrões de materiais mecânicos 

 

 Areva Renewables Brazil / Koblitz S/A - Recife PE 
2006 – 2014 – Líder de Projetos Mecânicos 
 Coordenação de equipe de engenheiros e técnicos na elaboração de projetos mecânicos; 
 Desenvolvimento de projetos executivos de plantas industriais de geração e cogeração de energia - Centrais 

Termoelétricas e Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCH’s); 
 Desenvolvimento de projetos básicos e coordenação dos projetos executivos (próprios e terceirizados); 

Projeto executivo para centrais termelétricas: UTE Ibitiuva 33 MW / Pitangueiras-SP; UTE Brotas 70 MW / 
Brotas-SP; UTE Seresta 54 MW / Teotônio Vilela-AL. 

Projeto básico para central termelétrica: UTE Nordisk 1,5 MW / Belém-PA; UTE Precious Woods 1,5 MW / Gabão 
(África); UTE Pokola 7 MW / Congo (África). 

Projeto Executivo De Auxiliares Mecânicos Para Centrais Hidroelétricas: PCH São Joaquim/Es; PCH São 
Simão/ES; PCH Carangola/ES; PCH Funil/MG; PCH São Pedro/ES; CH Gualaca – Panamá; CH Lorena – Panamá; 
PCH Autódromo/Rs; PCH Boa Fé/RS. 

 Estudos de ciclo térmico para as plantas termoelétricas, de acordo com as premissas de cada projeto e orçamento; 
 Apoio junto a equipe de engenharia para estudos e orçamentos para fornecimento de Usinas/Destilarias em 

regime turnkey; 
 Apoio ao departamento de orçamentos, com a elaboração de estudos em geral: Balanços térmicos / especificações 

técnicas / layout's / dimensionamentos em geral / equalizações técnicas de propostas / plantas básicas das 
edificações; 

 Realização de estudos de viabilidade técnica para definição da melhor relação custo / benefício para os diversos 
equipamentos e sistemas; 

 Apoio técnico a implantação dos empreendimentos; 
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 Moto Honda da Amazônia S/A 

2005 – 2006 – Chefe de ferramentaria / Especialista técnico 
 Acompanhamento e controle do sistema de manutenção preventiva e corretiva de dispositivos e ferramentas da 

solda / estamparia. Implantação de linhas de montagem, estudo de melhorias no processo e treinamento de 
pessoal: 
- Manutenção preventiva através de programa de controle de manutenção; 
- Programação de manutenção corretiva e horas-extras da equipe; 
- Acompanhamento e apoio para os serviços de manutenção; 
- Aprovação e aquisição dos insumos e materiais necessários para a manutenção dos equipamentos e dispositivos 
da ferramentaria; 
- Melhorias nos equipamentos, processos e dispositivos na ferramentaria; 
- Estudos de melhorias de processo; 
- Elaboração de planos de acompanhamento e execução das melhorias; 
- Apoio técnico na implantação de novas linhas (montagem da roda, galvanização, acessórios etc); 
- Mapeamento dos processos; 
- Recrutamento e treinamento de novos colaboradores para as linhas a serem implantadas. 

 

 UTE BK Energia Itacoatiara - AM 

2003 – 2005 – Engenheiro de Manutenção e Operação da Central termelétrica 
- Implantação do sistema de manutenção preventiva / corretiva da empresa; 
- Acompanhamento e controle do programa de manutenção da UTE; 
- Implantação de melhorias nos processos de transporte e processamento de biomassa (resíduo/cavaco de 
madeira); 
- Planejamento e coordenação de paradas emergenciais e programadas; 
- Implementação do sistema de controle operacional - indicadores operacionais da UTE; 
- Apoio na logística de transporte e recebimentos de produtos florestais; 
- Coordenação de manutenção dos caminhões de transporte de produtos florestais.  

 

 Usina Cruangi S/A – Timbaúba - PE 

2003 – 2003 – Estagiário no Departamento Técnico da Usina 
- Auxílio na implantação do sistema de CAD (AUTOCAD) no departamento técnico da empresa – treinamento e 
projetos; 

- Acompanhamento e apoio aos projetos implementados durante o apontamento da safra 2003/2004; 
- Participação no projeto de um “Pivô Linear Dirigível” (PLD) para irrigação. 

 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 Superior – Engenharia Mecânica – Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 

 

CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS MAIS RECENTES 

 Modelagem e Simulação utilizando MicroStation, - UFPE. 
 Introdução a C/C++ – UFPE/Recife 
 Inglês Avançado – Cultura Inglesa Madalena. 
 Curso de Projeto de Sistemas de Vapor – Spirax Sarco 
 Curso de Projeto de Sistemas de Ar Comprimido – Spirax Sarco  

 

REFERÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 Manoel Vieira Sobrinho - Diretor Atiaia Energia (81-99976.3708); 
 Juarez Fragoso – Consultor Técnico Setor Sucroalcoleiro (81-99975.4122); 
 Carlson Verçosa, Prof. – UFPE (81-2126-8230 ramal:245); 
 Heriberto Vasconcelos – Moto Honda da Amazônia S/A (92-98128-7003); 
 Bonifácio Rocha – (83) 98736-379. 

 
 


