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Nome:  JOSÉ AMÉRICO MOURA DA SILVA Novembro/2017 
Profissão: Projetista de Tubulação e Equipamentos – Sênior. 
Formação: Superior em Petroleo pela Universidade Estacio/RJCREA PR 57013/D 

Escola Tecnica Nacional RJ-Maquinas e Motores (1977) CREA PR 57013TD 
Atividades: Estudos, arranjo e detalhamento de tubulação de sistemas de fluidos 

compressíveis e incompressíveis, processo e utilidades, sistemas térmicos, e 
suportes. Básico e executivo. Fluxograma básico e engenharia. Planejamento 
de projeto. Especificação de materiais de tubulação: ASTM, ASME. 
Equipamentos: Tanques, Vasos, Bombas, Compressores, Caldeiras. 
Componentes mecânicos. Elaboração de padrões de projetos. Memoriais de 
Calculo, Operação, Montagem e Manutenção. Parecer técnico para compra 
de equipamentos. Elaboraçãode isométricos e spool para montagem. Estudo 
de viabilidade técnico-econômica. Estudo e análise de flexibilidade. Condução 
de equipe de detalhamento. 

  
 

 
 
 
 
 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL.  
- PD GLOBAL ENGINEERING - Lisboa/Portugal/Europa  2017 

Axens/Paris/frança-Fluxogramas de Processo. Cipan/Lisboa/Portugal-Calculo Tanques API. 
FICHTNER/Mauritânia/Africa-Unidade de Abastecimento de Combustivel. Refinaria Matosinho-
Petrogal/Porto/Portugal-Unidade de Craqueamento.Refinaria de Luba/Guiné Equatorial/Africa 
Projeto Basico. Refinaria SINES/Galp-Portugal-Aditivação de Tanques de Combustivel. 
Duoala/Camarões/Africa-Terminal de Combustiveis. 
-OTZ ENGENHARIA LTDA. RJ/RJ-Brasil 2016 

Projetos Industriais. Sistema Combate Incendio. 
- ELETRONUCLEAR-USINA NUCLEAR ANGRA 3-Engevix Engenharia SA – RJ/RJ/Brasil.    2012/2016 
Estudos, arranjos de tubulação e equipamentos para Usina Nuclear Angra 3/Pacote 2 Turbo Gerador.  
Estudos básicos de Locação de equipamentos, tubulações, instrumentação. 
Sistema de Combate a IncendioProjeto básico com dimensionamento conforme  NFPA15.  
Elaboração de memoriais de calculo. Condução de equipe de detalhamento. 
- PETROBRÁS-REFINARIA RENEST- IESA Oleo&Gas – RJ/Rio de Janeiro. 2009 até o 2012 
Estudos de arranjo de tubulação, tubovia, área de tancagem, Estimativa de materiais de 

Tubulação do contrato.  Estudo de interligação e interface de unidadesEquipamentos,  
aplicação de normas  para  especificação técnica. Elaboração Memoria de Calculo, diagramas de cargas e 

suportação, estudo e analise flexibilidade, elaboração de memoriais de calculo (CAESAR 5.2)   
para projeto RENEST-Pernambuco. 
- PETROBRÁS-REFINARIA GETULIO VARGAS–REPAR-PLENA ENG. - Araucária/PR.  2007até 2009. 
Projetos de sist. de tubulação paramodernização e implantação de Unidades  de  Processo: Gasolina,  
Unidades de Craqueamento, Reator, Fornos, Caldeiras.  U-2100,U-2200, U-2500, U-2600. CAFOR SEPs 
gerais: Sistema de Cetano. Calculo e Especificação de PSVs, Permutadores, Bombas, Vasos com 
conferência de  cálculo e documentos de engenharia de fornecedores para REVAMP U-2100.estudo e  
analise flexibilidade, elaboração de memoriais de calculo (TRIFLEX/CAESAR) 
- PETROBRÁS-REFINARIA GETULIO VARGAS–REPAR-TECNOMON - Araucária/PR. 2004 até o 2007 
Projetos de sist. de tubulação paramodernização e implantação de Unidades  de  Processo: Gasolina,  
Unidades de Craqueamento, Reator, Fornos, Caldeiras.  U-2100,U-2200, U-2500, U-2600. CAFOR SEPs 
gerais: Sistema de Flushing da U-2100. Selagem da TRCV-2201.  Estudo de viabilidade técnica para 
reengenharia do sistema de combate a  Incêndio da REPAR. (Unidades,Tanques, esferas de GLP, Casa de 
Bombas). Adequação a normas NFPA- 20/11e N-1203-  PB. Fireproofing das Unidades de Processo. 
- PETROBRÁS-REFINARIA GETULIO VARGAS–REPAR-LONGEM - Araucária/PR. 2002 até 2004 
Projetos de sist. de tubulação paramodernização e implantação de Unidades  de  Processo: Gasolina,  
Unidades de Craqueamento, Reator, Fornos, Caldeiras.  U-2100,U-2200, U-2500, U-2600. SEPs gerais: 
Estudo e detalhamento do projeto de atualização de normalização dos dutos de petróleo e combustível para 
aprovação da ANP. 
- KVAERNER DO BRASIL LTDA. – Curitiba/PR. 2001 até 2002 
KPB/VCP – Jacareí/SP – Ampliação da Unidade de Jacareí. Condução do detalhamento do projeto de  
tubulação, especificação, acompanhamento de montagem. 
- COMPAGAS–Companhia Paranaense de Gás do Paraná.– Curitiba/PR. 2000 até 2001 
Função: Técnico de projetos. (Concursado). 
Projetos de rede de gás natural, Industrial.  Especificação e Compra demateriais. Supervisão e 
fiscalização dos serviços de engenharia contratados.(Projeto e Montagem).  Elaboração de padrões de 
projeto. 
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- ANDRADE ENGENHARIA LTDA.–Paranaguá/PR. 1999 até 2000 
Estudos e projetos de modificação e melhoria de sistemas industriais de processo de unidades industriais  
química e petroquimica.  Implantação de procedimentos de monitoração de performance de  
equipamentos de processo. Estudos técnicos, memoriais descritivos de cálculo. Projetoe   
detalhamento  de  tubulação com  acompanhamento de montagem. 
- ENGEVIX ENGENHARIA S/C LTDA. – Florianópolis/SC. 1998 até 1999 
ITASA - Usina Hidrelétrica de Itá. 
Desenvolvimento de estudos, detalhamento e padronização de suportes.    Estudosde   arranjo    de  
tubulação, encaminhamento e detalhamento. Casa de Força, Vertedouro e Tomada Dágua. 
- TOP TECH ENGENHARIA LTDA. – Curitiba/PR. 1997 até 1998 
Função: Coordenação e Supervisão Dept. Tubulação e Mecânica. 
Elaboração de Projetos mecânicos de tubulação, estruturais e sistemas industriais para fábricas automotiva 
da  Renault  e Krayser, Paraná. Estudo de viabilidade técnica para implantação de ampliação de unidades 
industriais. 
- MENDES ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA – SC. 1995 até1997 
Função: Coordenação Dept. Eng. Tubulação/Mecânica.  
Elaboração de projetos industriais de instalações e detalhamento de sala de caldeiras, sala decompressores,  
utilidades. Elaboração de memoriais descritivo e técnicos, dimensionamento dos sistemas. 
Especificação de equipamentos, tais como: Geradores de vapor, compressores de ar, e acessórios de 
tubulação.  Condução de equipe de detalhamento. Projetos de implantação e ampliação de 
unidades industriais tais como: EMBRATEX, WENTEX,  CEBRATEX, SULFABRIL, ALCOTON,   CREMER,  
PETROBRAS:TERMINAL DE COMBUSTIVEL  GUARAMIRIM (Gasolina, Diesel, Óleo BPF e APF). 
- ELETROSUL (TENENGE/ODEBRECHT). – Florianópolis e Tubarão/SC. 1993 até 1995 
Função:Supervisão de Projetos na Obra.  
Usina Termelétrica Jorge Lacerda IV. - Tubarão - Santa Catarina.  Elaboração de arranjo de Tubulação 
(Estação de Bombeamento);Projeto e cálculo de suportes de Tubulação;  Elaboração de projeto do 
FLUSHING do circuito de lubrificação dos mancais do turbo alternador530 MW. Cálculo estrutural e 
detalhamento do projeto. Acompanhamento de montagem. 
- SIDERÚRGICA GUAÍRA -Gerdau – Curitiba/PR. 1992 até 1993 
Estudo e projeto de implantação e modificação e melhoria de sistemas de instalações industriais 
Compreendendo: Estudos técnico. Relatórios, memoriais descritivos e cálculo dedimensionamento de 
Tubulação e estrutura de suportação.Especificação de equipamentos (bombas,  compressores, talhas) e 
componentes de Tubulação  com compra.  Acompanhamento de montagem.  
- MYLDER KAYZER – ENGENHARIA LTDA. São Paulo/Curitiba/PR. 1989 até 1992 
COPEL - Usina Hidrelétrica de Salto Segredo - Paraná. 
Desenvolvimento de projetos de arranjo de Tubulação estudos e detalhamento de suporte. Detalhamento para 
montagem e fabricação de peças e acessórios, (SPOOL).  Elaboração de isométricos.  Especificações de 
materiais e componentes de Tubulação para uso nos sistemas utilizados no  projeto.  Visita técnica a 
Hidrelétrica de Fozdo Areia (Paraná), para avaliação técnica das tubulações, arranjos, válvulas proporcionais  
e equipamentos  em operação dos sistemas de ar comprimido de rebaixamento para  análise de eficiência do  
sistema. Avaliação técnica de sistemas auxiliares, taiscomo: água de resfriamento, ar comprimido de serviço, 
tratamento de água  potável. Visita técnica à Usina Hidrelétrica Segredo (Paraná), para acompanhamento de 
montagem das tubulações  embutidas e aparentes. Análise dos materiais, válvulas e acessórios para fins de 
uso nos sistemas. 
- JAAKO POYRY - São Paulo/SP. 1989 
COPENE - Estudos de arranjo de Tubulação da área de processo, locação e detalhamento deestação de  
controle, placas de orifício para leitura de vazão, vasos de pressão, sistema de  gasolina de pirolise,  
trocadores de calor e sistemas  auxiliares. ARACRUZ CELULOSE - Estudo de arranjo de Tubulação para 
misturador de pasta, estudos de   locação de equipamentos na unidade de branqueamento, detalhamento 
para  fabricação, estudos de  suportes, especificação de materiais aplicados a papel e  celulose, isométricos e 
spool.   
- IECO-ELC – Usina Hidreletrica de Itaipu - Obra - Foz do Iguaçu/PR. 1988 até 1989 
ITAIPÚ Bi nacional - Usina Hidrelétrica Itaipu. 
Elaboração de manuais descritivos de funcionamento de Tubulação para os sistemas de água de  
resfriamento, ar comprimido, central óleo dinâmica para acionamento das comportas. Levantamento de 
campo.  Acompanhamento de operação para análise técnica dos sistemas em operação. 
- ENGEVIX – ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. – Aracaju/SG e 
Salvador -Bahia. 

1988 

Função: Projetista de Tubulação Senior. 
PETROBRAS - Unidade de exploração de petróleo - Sirizinho I e II - Aracajú/SE.   
PETROBRAS – Plataforma de exploração de petróleo – Guaricema - Aracajú/SE.  
PETROBRAS - Unidade produtora degás natural - UPGN - Aracajú/SE. 
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- SONDO TÉCNICA - Rio de Janeiro/RJ. 1988 
Usina Hidrelétrica Samuel – Rondônia.  Usina Hidrelétrica Manso. 
Desenvolvimento de projeto para Usina Hidrelétrica de Samuel (Rondônia), tendo realizado detalhamento de 
projeto para as áreas: área de montagem,   Casa de força e Vertedouro. Especificação de equipamentos,  
secadores de  ar,  compressores de parafuso, bombas e acessórios de Tubulação. 
- COSIGUA – COMPANHIA SIDERÚRGICA DA GUANABARA –Gerdau – RJ. 1986 até 1988 
Projetos de Tubulação, estudos de sistemas deaquecimento a gás natural e  oxigênio, constando de 
elaboração  de fluxograma de engenharia, especificação e compra de  equipamentos aplicáveis aos projetos, 
cálculo  de dimensionamento do sistema, desenvolvimento de estudos de  arranjo, lay-out dos  equipamentos, 
supervisão de projeto junto às  empreiteiras,  acompanhamento de  montagem.  Desenvolvimento de projetos  
dos sistemas de ar comprimido, gás natural, GLP, água industrial,  óleo   diesel,  bruto, (BPF, APF), 
hidráulica industrial e pneumática.  Elaboração de estudos de viabilidade técnico-econômica para implantação 
de sistemas de: gás natural,   oxigênio,  argônio, nitrogênio e outros gases nobres, contendo custos de 
montagem, custos  de equipamentos,   acessórios e mão-de-obra.  Elaboração de relatórios técnicos,  
memoriais descritivos dos sistemas. Memoriais de cálculo. Manuais deoperação, relatórios de visitas 
técnicas a outras empresas, relatórios de laudos técnicos de avaria e pareceres de modificação ou 
implantação de sistemas industriais.  Relatórios derotina na supervisão de medições de vazão, pressão e  
inspeção de equipamentos em  operação.   Visitas à  indústrias para análise técnica de equipamentos em 
operação, para  indicação de compra.  Estudos de golpe de aríete em equipamento, tais como: bombas, 
prensas de sucata. Especificação e compra de equipamentos e acessórios, tais como: bombas,  
compressores, torre de  resfriamento, válvulas redutoras de  pressão, reguladora de   vazão e   inspeção nas 
fábricas.  Especificação e compra de acessórios de hidráulicaindustrial (Rex-Roth) e  pneumática (Schrader 
Bellow). Projetos de instalação e ampliação de unidades deprodução da Usina de  Santa Cruz, e outras 
usinas do Grupo Gerdau.  Implantação do sistema de aquecimentooxi-gás para fornos elétricos I e II – 
Aciaria-Cosigua/RJ.  Implantação do sistema de refrigeração à água dosfornos elétricos I e II Sistema 
Booster–Aciaria-Cosigua/RJ. Implantação de aquecimento oxi-gás paramisturador de gusa – Projeto 
alto- forno –  Cosigua/RJ.  Implantação de central de ar comprimido (8.000 Nm3/h) – Cosigua/RJImplantação 
do sistema de tratamento de efluentes líquidos – Trefila-  Cosigua/RJ.  
- ENGEVIX – ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. – RJ. 1981 até 1986 
ELETRONORTE – Usina Hidrelétrica de Tucuruí.  
PETROBRÁS-REDUC. Sistema de tratamento de efluentes líquidos.  
PETROBRÁS-REDUC. Ampliação do sistema de processo p/ produção de gasolina e estocagem de 
combustível.  
PETROBRAS-Ilha de Barnabé – Santos/SP. Sistema de aquecimento a vapor de óleo e sistema 
de transferência (BPF e APF).   
PETROBRAS-Terminal de combustível – ALEMOA – São Paulo.  
- CIA. INTERNACIONAL DE ENGENHARIA S/A – IESA – RJ 1978 até 1981 
   PETROBRAS: Estudos e projetos de detalhamento de tubulação para unidades de processo da REDUC/RJ. 
Implantação de unidades industriais: Detalhamento das instalações mecânicase sistemas de tubulação  
de utilidades, processo e sistema de proteção  contra incêndio, espuma e água, arranjo de bombas, 
compressores,  torres de resfriamento,  para os sistemas de ar comprimido, água,  óleo, GLP.  
Também participando de estudos de locação de equipamentos mecânicos, fornos de espera e silos.  
Detalhamento de projetos de tubulação para implantação das fábricas: Valesul Alumínio, Trombetas 
(mineração),Carajás (mineração),  Hime (siderúrgica) CaraíbaMetais. Albrás/Alunorte Fábrica de Alumínio. 
Detalhamento de projetos de tubulação para implantação das Subestações: Presidente Dutra (FURNAS), 
Santa Alexandrina(FURNAS), Imperatriz (FURNAS),  Margem Direita de Itaipú. Itaberá (FURNAS), 
CHESF,Ivaiporã  (FURNAS), Coelba /Comipal  Salto  Santiago (FURNAS). 
- ISHIKAWAJIMA DO BRASIL ESTALEIROS S/A.-Rio de Janeiro – Caju. 1978 
Empreendimento NAVIO PETROLEIRO “HENRIQUEDIAS”. Elaboração de desenhos e projetos mecânicos 
de equipamentos, tais como: compressores, motores e  componentes para fabricação. 
 Elaboração de desenhos e projetos de Tubulação, constando arranjo,especificação de materiais e 
acompanhamento de montagem.  Acompanhamento de processos de fabricação de componentes de 
equipamentos (usinagem). 
- INSS – Setor de Coordenação de Engenharia – RJ. 1976 até 1977 
Função: Estagiário de Tecnologia Mecânica. 
Acompanhamento de operação e manutenção de caldeira a vapore grupo-gerador. Elaboração do projetode 
instalação de ar comprimido, vácuo e oxigênio sendo executado   pela White-Martins. Realização detarefas 
de coordenação de operação de equipamentos mecânicos, bem como confecções  de  projetos   que foram 
executados pelo  próprio INSS, projeto de  geração e distribuição  elétrica do complexo hospitalar Hospital  
CardosoFontes,  constando  gerador, distribuição de força e instalação de  equipamentos  elétricos. 
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-PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTONOMO. 
  Petroleo -Implantação de Unidade de Armazenamento de Emulsão Asfaltica da Fabrica Betunel 
  emAraucaria, Parana. 

Petroquimica -Implantação de Unidade de Armazenamento de produtos liquidos de processo na fabrica 
Peroxidos do Brasil AraucariaParana 
Industrial -Projetos de estrutura metálica de edificação e Rack de tubulação na AAM do Brasil,  
Petroleo - RENEST- Contrato de Tubovias – Detalhamento de tubulação e Analise de Flexibilidade. 
Industrial: COSIGUA/GERDAU - Laminador 4 – Detalhamento de Tubulação. 
Industrial-Reengenharia TQ.API-1200m3 e 400m3, Projeto e execução de interligação e nova casa de 
bombas./RJ. 

 
 
- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 . Formação em Técnico Industrial emMaquinas 

   e Motores diplomado pela  Escola Técnica Nacional  

   do Estado do Rio de Janeiro-1977  .  
.  Formação Superior em Petroleo –  

   Universidade Estacio Sá/RJ - CREA PR 57013D 

.  Engenharia Operacional ETNRJ.1979 

.  Treinamento em Auto Cad, 2D, Avançado e 3D, 

   Pelo FastGrasft – AutoDesk. 
.  Treinamento em Micro Station pela Engevix. 
.  Curso de PDMS pela Kvaerner do Brasil, pela 
   Petrobrás/REPAR e pela IESA Óleo & Gás -(Endpoint) 
. Treinamento no software TRIFEX 2.6, CAESAR, para 
   análise de flexibilidade pela Petrobrás/REPAR. 
 

. Professor no Ensino Técnico de nível médio e superior nasdisciplinas  

  De Tecnologia mecânica, Máquinas, Resistência dos materiais, na Escola 

  Técnica do Rio de Janeiro e na Escola Técnica do Estado de Santa 

  Catarina. 
. Elaboração de trabalhos em ambiente de informática utilizando 

  software tais como: WORD,  EXCEL, WINPROJ,  AUTO CAD,  Micro 

  Station, CAESAR (Análise de tensões). 
. Professor curso “Tubulações e Equipamentos-Nivel1 e 2” na Engevix/RJ. 
. Professor curso “Tubulações e Equipamentos” Clube de 

  Engenharia/RJ / Senge RJ (Sindicato Engenheiros RJ). 

. Professor curso “Tubulações e equipamentos” em Sintra/Lisboa/Portugal  

   Na empresa PD Global Engineering. 
.  Pós Graduação em Docencia e Gestão Ensino Superior /Umiversidade 

   Estacio-Niteroi-RJ. 
.  Pós Graduação MBA em Petróleo e Energia / Universiade Estácio-Niteroi- 

   RJ 

 
 

. Viagens internacionais EUA e Europa.  
  

- DADOS PESSOAIS: Endereço: 
 

Brasil, Curitiba  

Rua Alvaro de Andrade 225, ap.3217, Agua Verde 

CEP 80610-240 – fone 41-32742782, 41-99125596, 21-983007441 

Email: americo.2@terra.com.br 

 

Brasil, Rio de Janeiro 
Rua Maris e Barros 71, ap.904, Praia de Icarai, Niteroi - Rio de JaneiroCEP 24220-120 
21-983007441, 21-34077479 
Email: americo.2@terra.com.br 
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