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Área de atuação – Energia Eólica
_________________________________________________________________________________________________________________________

Resumo: Gerente de obras com quinze anos de experiência na área de geração, transmissão e distribuição de
energia, atuando há mais de 10 anos no setor eólico. Experiência em projetos EPC que contemplam desde
condicionantes ambientais, construção de estradas de acessos, bases (fundações) dos aerogeradores, subestações
de energia elétrica de até 230 kV, linha de transmissão, rede de Média Tensão, montagem de torres de concreto
ou aço com altura de rotor de até 147 metros, instalação de turbina até o comissionamento e entrega do parque.

Principais Projetos - Brasil, Alemanha, EUA, Nicarágua e Uruguay
1. Rio do Fogo 49,3MW (Rio Grande do Sul – BR)
2. Osório 150MW (Rio Grande do Sul - BR)
3. Mataraca 48MW (Paraíba – BR)
4. Rosa dos Ventos 14,7MW (Ceará – BR)
5. Praia Formosa 104,4MW (Ceará – BR)
6. Aracati 140,7MW (Ceará – BR)
7. Parque Eólico de Amontada 50,6MW (Ceará – BR)
8. Amayo 39,9MW ( Amayo - Nicarágua)
9. Icaraí I e II 65,1MW (Ceará – BR)
10. Mar e Terra/Bela Vista 50,4MW (Rio Grande do Norte – BR)
11. Emboaca 27,3MW (Ceará – BR)
12. Artilleros 65,1MW (Colônia de Sacramento – Uruguai)
13. Corredor do Senandes 108MW (Rio Grande do Sul –BR)
14. Pontal 2A e 3B 48,6MW (Rio Grande do Sul – BR)
15. Cerro Grande 51,7MW (Melo – Uruguai)
_________________________________________________________________________________________________________________________

Aptidões e Qualificações Pessoais
•
•
•
•
•
•
•

Liderança. Facilidade na comunicação e trabalho em equipe.
Dinamismo, iniciativa e organização.
Facilidade na interpretação de projetos e implantação dos mesmos
Experiência em ministrar treinamentos.
Conhecimento do processo de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
Conhecimentos em manutenção preventiva e corretiva na área elétrica e mecânica.
Experiência em operação de subestações de energia elétrica

Formação Escolar
Técnico em Eletrotécnica - Senai- Sant’ana do Livramento – RS
Formado em 1996

Engenharia Civil - ULBRA-RS
Cursando (trancado temporariamente)

Superior em Processos Gerenciais - Anhanguera-POA/RS
Formado em 2019
MBA em Gerenciamento de Projetos – FGV
Cursando desde maio de 2019
_________________________________________________________________________________________________________________________

Idiomas – Inglês Técnico e Espanhol Fluente
___________________________________________________________________
Outros Cursos e Seminários
Curso de Resgate e Trabalhos em Altura
Anos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016

Suzlon - Fortaleza-CE

Curso NR-10 Complementar
Anos 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016

Suzlon – Fortaleza-CE

Curso de montagem de Parques Eólicos
Capacitação para montagem de Torres e Aerogeradores
Ano 2005 e 2016

Alemanha

Curso de Baixamento de vítimas – Primeiros Socorros
Ano 2006 e 2016

Osório-RS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Histórico Profissional
Navitas Solutions

Cargo: Gerente Comercial e Projetos Especiais

Funções desenvolvidas: Responsável por captar novos negócios. Responsável por analisar e prover soluções
tecnológicas viáveis para as demandas dos clientes.
Dezembro 2017 a data atual

Grupo Cuello

Cargo: Gerente Comercial e Projetos Especiais

Funções desenvolvidas: Responsável por executar estudos de viabilidade geométrica e estrutural para transporte
de componentes eólicos de grandes dimensões. Participação na negociação de contrato com empresas
subcontratadas e clientes. Interface cliente e empresa. Gestão logística de projetos eólicos.
Abril 2016 a Novembro 2017

Alstom Energias Renováveis

Cargo: Gerente de obra

Funções desenvolvidas: Responsável pela administração do canteiro de obras, fiscalização e performance de
subcontratadas, gestão de equipes de Instalação e Comissionamento, teste de disponibilidade. Participação na
negociação de contrato com empresas subcontratadas. Interface cliente e empresa. Indicadores do site.
Fevereiro 2014 a Fevereiro de 2016

Suzlon Energia Eólica do Brasil LTDA

Cargo: Gerente de obra

Funções desenvolvidas: Responsável pela administração da obra, fiscalizar subcontratadas assegurando que a
instalação seja realizada dentro dos padrões de tempo, segurança e custo. Coordenação de manutenções realizadas
pelas equipes de Service e empresas terceirizadas. Realização do planejamento de manutenção especial em
turbinas (reparação ou substituição de geradores, caixas de velocidades e pás no Brasil, EUA e Nicarágua).
Negociação de contrato com empresas subcontratadas (Coordenador OMS). Responsável por criar listas de
materiais mínimos para manutenção e reduzir o excesso. Responsável pela gestão de parques eólicos.
Abril 2009 a Janeiro 2014

REFAP Canoas – Contratado Acoplation

Cargo: Supervisor de Planejamento

Funções desenvolvidas: Planejar atividades, elaborar relatórios, otimizar e supervisionar equipes de trabalho de
acordo com as diretrizes da Petrobras. Ministrar treinamento e reciclagem de equipe.
Novembro 2007 a Março 2009

Wobben Windpower

Cargo: Supervisor de Projeto e manutenção

Funções desenvolvidas: Montagem de parque eólico - Torres de concreto- coordenando a atividade de montagem,
acompanhando e avaliando o desempenho das equipes. Desenvolvimento de projeto e montagem de Parques
Eólicos na Alemanha, Natal – RN (Rio do Fogo), Osório-RS, Mataraca - Paraíba
Julho 2005 a Outubro 2007

IEMercúrio –Instaladora Elétrica Mercúrio

Cargo: Instrutor de treinamentos

Funções desenvolvidas: Ministrar treinamentos de NR10, reciclagem de eletricistas, treinamento e formação de
novas equipes. Implantação do sistema de qualidade. Analista de custos e supervisor de equipes.
Fevereiro 2003 a Julho 2005

AES SUL Distribuidora Gaúcha

Cargo: Operador de Centro de Operações

Funções desenvolvidas: Operador do Centro de Operações da Fronteira Oeste alocando recursos (equipes e
tarefas), acompanhando e monitorando a realização de atividades das equipes próprias e terceirizadas.
Fiscalização de redes de Alta Tensão e Baixa Tensão e Coordenação Técnica de Unidade de Serviço.
Janeiro 1999 a Novembro 2002
Experiências adquiridas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerenciamento de Obras e Coordenação de equipes (400 pessoas)
Monitorar programas de segurança do trabalho e controle ambiental dos canteiros de obras;
Supervisão dos testes operacionais e comissionamento das turbinas, redes de média e subestação.
Montagem e transporte de E-48, E-70 e E-112 da Enercon e S88 e S95 da Suzlon, ECO 122 Alstom;
Planejamento e coordenação de atividades de manutenção utilizando guindaste de grande porte;
Dimensionamento de mão de obra para montagem e manutenções das turbinas;
Experiência na contratação de serviços de logísticos e transportes;
Monitoramento em campo para atender as condicionantes do licenciamento ambiental, Licença de
instalação e de operação;
Avaliação de medições e eventos contratuais para liberação de pagamento;
Planejamento e fiscalização das atividades de subcontratadas e negociações com clientes,
Elaboração e análise de relatórios diários de obra, relatórios de não conformidade e solicitações
de providência;

