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José Mário de Couto Carvalho 
Engenheiro mecânico 

Brasileiro, 65 anos, casado 

Telefones: (81) 97313-5996 / (81) 3033-3748 
e-mail: jmario.carv@gmail.com  

 

QUALIFICAÇÕES 

 Experiência em projetos de equipamentos e sistemas para o Setor Sucroalcoleiro - plantas para produção de etanol e 
açúcar; 

 Experiência em projetos de centrais termoelétricas para geração e cogeração de energia, com utilização de 
combustíveis renováveis, gás natural e gás de alto-forno; 

 Atuação nos setores de orçamentos, manutenção e montagem industrial ;  
 Experiência em cálculo de regulagens de moendas; 
 Conhecimentos em termodinâmica aplicados aos 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 gerenciamento industrial, de manutenção e técnico; 

 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 ATP Soluções em Energia - Recife PE 

2014 – 2017 – Gerente 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 

 

 Areva Renewables Brazil - Recife PE 

2008 – 2014 – Gerente do Departamento de Projetos Mecânicos 
 Gerenciamento de equipe de engenheiros e técnicos 
 Desenvolvimento de projetos executivos de plantas industriais de geração e cogeração de energia - Centrais 

Termoelétricas , para fornecimento dos empreendimentos em regime turnkey a partir de fontes renováveis 
(biomassa) e gás de alto-forno (GAF); 

 Desenvolvimento de projetos básicos e coordenação dos projetos executivos contratados com empresas 
terceirizadas tais como Procknor, Empral, MCE, Engsugar; 

 Projetos executivos realizados e implementados: 
UTE Seresta 53MW - bagaço de cana - Usina Seresta - AL. 
UTE Guaçú 33MW - cavaco de madeira - Guaçú Geração de Energia S/A - MT. 
UTE Brotas 70MW - bagaço de cana - Rhodia - SP. 

UTE AVG II 2,6MW - gás de alto forno (GAF) - Siderúrgica AVG - MG. 
 Definição da melhor configuração de ciclo térmico para as plantas termoelétricas, de acordo com as premissas de 

cada projeto e orçamento; 
 Participação 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; 

 

 Koblitz Ltda - Recife PE 

1997 - 2008 – Gerente do Departamento de projeto/mecânica 
 Gerenciamento de equipe de engenheiros e técnicos 

 Desenvolvimento de projetos executivos de plantas industriais de geração e cogeração de energia - Centrais 
Termoelétricas , para fornecimento dos empreendimentos em regime turnkey; 

 Desenvolvimento de projetos executivos de sistemas mecânicos auxiliares para pequenas hidrelétricas (PCH); 
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 Desenvolvimento de projetos básicos e coordenação dos projetos executivos contratados com empresas 
terceirizadas tais como, Procknor, Empral, MCE, Engsugar; 

 Projetos executivos realizados e implementados: 
UTE Ibitiúva 33MW - bagaço de cana - Tractebel - SP. 
UTE São Luiz 70MW - bagaço de cana - Abengoa - SP. 
UTE São João 70MW - bagaço de cana - Abengoa - SP. 
UTE Lages 28 MW - cavaco de madeira - Tractebel- SC. 
Outras 24 UTE's diversas com potências de 1,5MW até 15MW, utilizando bagaço de cana, cavaco de madeira,  gás 
de alto forno (GAF) e gás natural (GN). 

 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 / 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; 

 
 Usina Agrovale - Juazeiro - BA 

1995 - 1997 –  Gerente de Manutenção Eletro-mecânica 
 Administração e acompanhamento das manutenções para as safras 1996/1997; 
 Cálculo das aberturas das moendas/traçado das bagaceiras para safra 1997; 
 Projeto e acompanhamento da fabricação e instalação dos seguintes equipamentos: Transportador para retorno 

contínuo de bagaço/Bombeamento para sistema de vácuo / Melhoramento no sistema de embebição; 
 Acompanhamento da instalação de uma caldeira a vapor; 

 

 Agro-Industrial Xuá Ltda e Enarq Construtora - Mamanguape - PB 
1991 – 1995 – Gerente Industrial 
 Administração e acompanhamento das manutenções para as safras 1991/1994; 
 Cálculo das aberturas das moendas/traçado das bagaceiras para safras 1991 até 1994; 
 Projeto e acompanhamento da fabricação e instalação dos seguintes equipamentos: Sistema de lavagem de cana 

com recirculação - células de sedimentação e cush-cush de palha/bombeamento de vinhaça p/ fertirrigação ; 
 Gerenciamento e acompanhamento da implantação de uma Usina de asfalto; 

 

 Destilaria Miriri - Mamanguape - PB 

 Usina Central Nossa Senhora de Lourdes - Macaparana - PE 
1985 – 1991 – Engenheiro/Gerente Industrial 
 Administração e acompanhamento das manutenções para as safras 1985/1991; 
 Cálculo das aberturas das moendas/traçado das bagaceiras (3 tandens de moendas 30"x 52") para safras 

1985/1991; 
 Projeto e acompanhamento da fabricação e instalação dos seguintes equipamentos e sistemas: 

- Nivelador de cana para mesa alimentadora 15º; 
- Melhoramento em um dos tandens de moendas, modernizando o sistema de castelos, cabeçotes e mancais; 
- Sistema de embebição com bombas vortex; 
- Navalha de cana com facas oscilantes; 
- Sistema de bombeamento de vinhaça; 
- Casa de bombas de captação de água bruta; 
- Instalação de eletroímã na esteira rápida de borracha; 

- Eletrificação do acionamento de uma navalha; 
- Instalação de uma nova caixa evaporadora 500hl e relocação das demais; 
- Instalação de tombador no campo para apoio ao transporte de cana; 
- Redimensionamento de parte das tubulações de vapor direto; 
- Cobertura metálica para pequena área do pátio de bagaço; 

 Acompanhamento da construção civil e montagem para equipamentos de fabricação Tecomil: 
- Mesa alimentadora 45º; 
- Tombador mecânico; 
- Esteira rápida de borracha; 
- Chute Donelly; 
- Modificação de caldeira Dedine V2/4 com inclusão de paredes d'agua, grelha basculante, alimentadores rotativos,   
espargidores pneumáticos, ventiladores e exaustores; 

 
 Fives Lille Industrial do Nordeste S/A 

1981 – 1985 – Gerente Departamento de Projetos/ Gerente Técnico 
 Projeto e acompanhamento da fabricação e instalação dos seguintes equipamentos e sistemas implantados nas 

seguintes Unidades: Destilaria Serrana - AL, Destilaria Alcoeste - BA, Destilaria Agromar - RN, Destilaria S. Simeão 
- AL, Destilaria Vale Rio - BA. 
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- Tropicalização do projeto Fives Lille de moendas 54" auto-reguláveis (Vale Rio); 
- Mesas alimentadoras 15/45º (Serrana / Agromar / Vale Rio);  

- Esteiras de cana (Agromar / Vale Rio); 
- Esteiras intermediárias (Agromar / Vale Rio); 
- Transportadores de bagaço (Agromar); 
- Peneiras estáticas p/ caldo de cana (Serrana); 
- Filtros de vinho p/destilaria (Serrana); 
- Navalhas de cana (Agromar / Vale Rio); 
- Cálculo das aberturas das moendas/traçado das bagaceiras (Agromar / Vale Rio); 
- Sistemas de refrigeração e hidráulicos das moendas (Agromar / Vale Rio); 
- Tubulações em geral das destilarias (São Simeão); 
- Layout's dos setores de recepção/preparação e moagem (Agromar / Vale Rio); 
- Desenho construtivo dos prédios das unidades de fermentação, pré-fermentação e destilação com cálculos feitos 
pelo setor de engª civil (Serrana /Agromar / Vale Rio / São Simeão); 
- Desenho de implantação dos equipamentos de destilação, pré-fermentação e fermentação com engenharia feita 
pelo setor de processo (Serrana /Agromar / Vale Rio / São Simeão) 
- Sistemas de embebição (Agromar / Vale Rio); 

 Apoio técnico ao departamento de orçamentos: 
 

 Companhia Siderúrgica do Nordeste - COSINOR 
1976 – 1981 – Gerente da Divisão de Projetos e Montagem Mecânica 

- Tropicalização do know how da Smith Mirrleers  para equipamentos de preparação e moagem para Usinas de 
Açúcar: Moendas, esteiras de cana, navalhas, desfibradores Tongaat, esteiras intermediárias, filtros e bombas 
rota; 
- Adaptação do know how da Smith Mirrleers  da moenda de 66" para moenda de 54"; 
- Projeto e instalação das seções de preparação e moagem de cana, compreendendo: Layout geral, esteiras de 
cana, navalhas, desfibradores, moendas com acionamentos, esteiras intermediárias, cush-cush, sistema de 
embebição, rosca de bagacilho e projeto básico das bases (dimensional) para os seguintes clientes; 
Usina Sumaúma-AL  
Usina Mandacarú-BA 
Destilaria Japungú-PB 
Destilaria Baía Formosa-RN 
Destilaria Laisa-PE  
- Projeto e instalação de mais um terno de moenda para as Usinas N. S. do Carmo-PE e União e Indústria - PE, 
compreendendo: Layout, moenda com acionamento, esteira intermediária e projeto básico das bases 
(dimensional); 
- Cálculo das aberturas das moendas/traçado das bagaceiras ; 
- Apoio técnico ao departamento de orçamentos: 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

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

 

CURSOS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS MAIS RECENTES 

 Curso de Recepção, Preparação e Extração - SINATUB; 
 Curso Gerenciamento de Projetos - PMI - PE; 
 Programa de Desenvolvimento de Gestores – TGI / INTG Instituto da Gestão; 
 Curso Inspeção em Caldeiras - IBP Instituto Brasileiro de Petróleo e gás; 

 Treinamento de Líderes – Dimensão Consultoria Organizacional; 
 Seminário “ Normas Técnicas sobre o uso do GN e GLP”- Comitê Brasileiro de Gases Combustíveis; 
 Curso Projeto de Sistemas de Ar Comprimido – Spirax Sarco; 
 Curso de Distribuição de Vapor – Spirax Sarco. 
 

REFERÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 Luiz Otávio Koblitz - Diretor Presidente  Koblitz Energia (81-99971.3818); 
 Celso Cavalcante de Morais - Consultor Técnico Setor Sucroalcoleiro (81-99149.2134) 
 Manoel Vieira Sobrinho - Diretor Atiaia Energia (81-99976.3708); 
 José Rodrigues de Lima Neto - Gerente Industrial da Destilaria Japungú - PB (83-98139.3920); 
 Flávio Veloso - Consultor Técnico Setor Sucroalcoleiro (81-99949.1639); 
 André Salgado - Representante Areva Nuclear Brasil (81-99976.3748); 
 Pedro Fazanaro - Diretor da Pedro Fazanaro Ltda (19-99781.1734); 
 Juarez Fragoso - Consultor Técnico Setor Sucroalcoleiro (81-99975.4122); 

 

 


