
 
 

CURRÍCULO 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Nome:   CAIO AUGUSTO CAMARGO DE CARVALHO 

Nacionalidade: Brasileira 

Data de nascimento: 30 de dezembro de 1963 

Formação profissional: Mestrado em Desenvolvimento de Processos Químicos – 
UNICAMP, "Síntese e Otimização de Sequências de 
Destilação Utilizando Simuladores Comerciais", em 1995.  
Engenheiro Químico, diplomado pela FEI - Faculdade de 
Engenharia Industrial, em 1986.  

MBA – Gerenciamento de Projetos – FGV (cursando) - 2010 

Auxiliar Técnico em Eletrônica - Instituto Mackenzie, em 1980.
 

Cargo atual: 

 

Coordenador de Projetos / Processos e Comissionamento. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DETALHADA POR FUNÇÃO 
 
Gerenciamento de Projetos Industriais: Atividades de gerenciamento de projeto na 
indústria e empresas de engenharia envolvendo equipes de projetistas, desenhistas e 
engenheiros nas disciplinas Elétrica / Civil / Tubulação / Instrumentação / Processos / 
Mecânica. 
Elaboração e coordenação de propostas de engenharia de detalhamento. Elaboração de 
documentos básicos de planejamento e coordenação (histograma de mão de obra, 
cronogramas, curva físico-financeira, cronograma de desembolso, estrutura analítica de 
projeto, listas de documentos, norma de coordenação, elaboração de edital de 
contratação, relatórios de acompanhamento, etc). Auditor ISO 9000 de projetos 
industriais. 
 

 URE3 / UTGR – PETROBRAS - RPBC – Coordenador de Projeto para serviços de 
análise de consistência do projeto básico, execução do projeto executivo da Unidade 
de Recuperação de Enxofre III e de Tratamento de Gás Residual e Adequação das 
Unidades de Recuperação de Enxofre existentes. Engevix Engenharia – 2009. 

 Complementação de Engenharia Básica e Detalhamento da Unidade de Produção de 
Polibutenos; PROJECTUS / POLIBUTENOS / MAUÁ 

 Automação do Terminal de Guamaré – RN para a TRANSPETRO. KTY Engenharia. 
 Levantamento de Quantitativos para Unidade de Coqueamento Retardado e Pátio de 

Coque – PETROBRAS / REPAR / ARAUCÁRIA. PROJECTUS. Projeto avaliado com 
nota 9 no BAD da PETROBRAS. 
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 Contrato “guarda chuva” envolvendo atendimento à diversas SSE´s (solicitações de 
serviços de engenharia); Detalhamento Estação de Carregamento de Eteno; 
Adequação do SAO - Estudo conceitual e projeto básico para captação e tratamento 
de efluente oleoso; Melhorias do SEL1 (sistema de efluentes líquidos) – Básico e 
Detalhamento para Instalação de instrumentação para medição de parâmetros da 
estação incluindo medição de D.B.O. “on-line” (demanda bioquímica de oxigênio). KTY 
Engenharia / PQU  - PETROQUÍMICA UNIÃO / MAUÁ. 

 Coordenação de Proposta para a CBE (Companhia Brasileira de Estireno) para 
Revamp das unidades de Estireno e Etilbenzeno – proposta ganha. Engevix 
Engenharia – 2007. 

 Projeto FAME (MMU$ 8,5) – Ésteres Metílicos e concentração de Tocoferol a partir do 
destilado de óleo de soja. Primeira planta química com tecnologia Fieldbus (SMAR) e 
a primeira planta industrial capaz de produzir Biodiesel no Brasil. Respondendo 
diretamente ao Gerente Industrial; apresentação do projeto na matriz (Duesseldorf, 
Alemanha) para obtenção da aprovação do investimento. Elaboração do edital de 
contratação de engenharia básica e detalhamento, seleção de empresas e avaliação 
de propostas técnicas e comerciais. Coordenador junto à Inter-Uhde Engenharia 
(projeto básico); coordenador junto à Setal Engenharia (detalhamento); elaboração / 
acompanhamento do cronograma de projeto e custos de engenharia.  - HENKEL / 
COGNIS. 

 
Gerenciamento de Comissionamento: Tendo por base a experiência adquirida em 
segurança de processos; produção industrial, projeto de processos e coordenação de 
projetos, gerenciei as etapas de Comissionamento: Preservação / Condicionamento / Pré-
Operação e Partida / Treinamento e Assistência para a operação da UTGC Peroá Fase II 
no ES através da ferramenta informatizada “SGC”, operado por nossa equipe e entregue 
completo à PETROBRAS através de 3 etapas que geraram empreendimentos distintos : 
 

 Primeiro Gás proveniente da plataforma de Peroá pertencente ao PAC (Programa de 
Aceleração de Crescimento) obtendo aumento de produção de 1,4 MM Nm3/dia para 
5,5 MM Nm3/dia de gás natural.  

 Off Sites e Interligações da planta de Peroá Fase II levando ao aumento de produção 
de 5,5 para 8,0 MM Nm3/dia 

 On Site / Planta de Processamento de Condensado para obtenção de gasolina natural. 
 
Serviços realizados 

 
 Serviços de planejamento das atividades de campo; 
 Elaboração de toda a documentação contratual exigida : manuais, procedimentos, 

planos, formulários, pastas, outros; 
 Definição de SOP´s e SSOP´s e rede de precedência da partida dos sistemas; 
 Preservação para manter as características dos equipamentos, materiais e 

instrumentos;  
 Atestar a conformidade entre as características técnicas e qualitativas do item 

(equipamento estático, rotativo, elétrico, instrumento, outros); 
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 Elaboração de relatórios, listas de verificação e procedimentos específicos das 
atividades a serem efetuadas; 

 Preparação, testes, limpeza, secagem dos sistemas de tubulação e equipamentos (NR 
13); 

 Recomposição dos sistemas operacionais, inertização de tubulações e equipamentos, 
obtendo a condição “pronto para operação”; 

 Operação da ferramenta informatizada “SGC” e interfaces com o “Controltub”; 
 Execução dos serviços de assistência a pré-operação, partida e operação; 
 Programação e mobilização de fabricantes para a partida de sistemas e 

equipamentos; 
 Disponibilização de recursos técnicos, materiais e ferramentais para assistência 

técnica à pré-operação, partida e operação assistida; 
 Elaboração de todos os procedimentos de Teste de Performance – TAP´s; 
 Execução das verificações, ajustes e testes operacionais a frio e a quente dos 

sistemas e subsistemas; 
 Disponibilização de parâmetros e evidências para o recebimento e aceitação das 

instalações e condições adequadas de operação e manutenção dos sistemas e 
subsistemas; 

 Acompanhamento a operação de todas as Unidades pelo período estabelecido para a 
Operação Assistida; 

 Treinamento do pessoal de operação e manutenção da Petrobras e coordenação de 
treinamento dado pelos fornecedores de sistemas e equipamentos; 

 
Além das atividades acima mencionadas, estruturadas no padrão PETROBRAS, estive 
envolvido em etapas distintas e independentes destas atividades nas seguintes plantas 
industriais : 
 

• Rhodia Paulínia – Partida da Planta de Aldeídos e Acéticos; 
• Henkel Indústrias Químicas S/A – Jacareí – Envolvido em todas as etapas desde o 

projeto conceitual até a pré-operação da planta FAME - Ésteres Metílicos e 
Concentração de Tocoferol; 

• Unidade de Polimerização Contínua da Rhodia-Ster em Poços de Caldas (desde o 
projeto básico à pré-operação da unidade); 

• Atualmente na Coordenação da UDAV / COMPERJ utilizando a ferramenta da IBM 
FIC – Ferramenta de Integração de Comissionamento, integrando o projeto de 
detalhamento na plataforma COMOS com o softwares PRIMAVERA, SAP e outras 
interfaces em desenvolvimento pela PETROBRAS; 
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Engenharia de Segurança de Processos: Tendo sido estagiário da empresa Dow 
Química iniciei minha carreira com forte ênfase em segurança de processos e 
preservação do meio ambiente, também realizando nesta época um curso de tratamento 
de efluentes na CETESB. Em 1994 trabalhei com treinamento, simulação e apresentação 
técnica de diversos simuladores de processos da Simulation Sciences, dentre eles o 
INPLANT para cálculo de redes de coleta para “Flare” e cálculos de vazões para válvulas 
de segurança. A partir de 1995, na Henkel / Cognis, tive a oportunidade de iniciar o 
aprendizado e a aplicação de metodologias de análise de risco e a descrição e 
representação de intertravamentos de segurança, bem como acompanhar a implantação 
da normas ISO 14000 na empresa. Na PETROBRAS, aprendi e apliquei a técnica de 
HAZOP e, posteriormente, na Rhodia (Paulinia) recebi a formação como animador e 
garantidor de metodologias de análise de risco (HAZOP, APP, What If), tendo executado 
diversas e extensas análises e participado na investigação de 2 acidentes. 
 
Como consultor pela empresa Brida Consultoria, pude aplicar os conhecimentos obtidos 
em diversos clientes, com ênfase na elaboração de EAR e PGR para licenciamento 
ambiental. Projetei para a Rhodia instalações de alívio e respiro de gases e vapores a 
partir de análise de risco específica para cenários de sobrepressão em equipamentos, 
efetuando cálculos das vazões de alívio para os cenários considerados e especificando as 
válvulas de segurança requeridas dentro das normas da Rhodia e API 520/ 521. Em 
trabalhos de projeto utilizei extensivamente a norma NR-13 para vasos de pressão e 
estudos de Classificação de Áreas para conceituação de atmosferas explosivas e 
adequação de equipamentos elétricos. 
 

 Líder de Análise de Risco metodologia HAZOP nas unidades Sílicas e Solventes 
Rhodia tendo executado os seguintes trabalhos: Sílicas - estocagem de matérias 
primas, forno do Spray Drier, revisão de segurança das plantas de processo. 
Solventes - HAZOP de partida e parada das plantas de aldeído e ácido acético; 
revisão do “Diagrama de Bolas” das unidades (apresentação de malhas e grupos de 
segurança); elaboração do Manual de Procedimentos e Testes de malhas de 
Segurança; ministrador do curso de formação de operadores – Rhodia Paulínia. 

 Participação no grupo de investigação de acidentes na Rhodia Paulínia. Elaborador e 
emissor do relatório de investigação de 2 acidentes em plantas industriais, tendo 
executado em um deles um programa de simulação em Excell de toda a rede de 
vapor, simulando as condições operacionais que resultaram no acidente, obtendo-se 
sua causa raiz.  – Rhodia Paulínia. 

 Memorial Descritivo de Avaliação de Cenários de Risco no Processo de Regeneração 
de Catalisador Melle 640. O trabalho constituiu-se em avaliar as consistência do 
Hazop (cf. metodologia Rhodia R5 B2 013 rev. 1) e das soluções propostas para as 
“Fichas Risco 1”, (gravidade alta). – Rhodia Paulínia 

 Elaboração de MCE – Memorial de Caracterização do Empreendimento para o projeto 
UIRAPURU – da Unidade de Acetato de Etila.  – Rhodia Paulínia. 

 Análise de Risco para determinação de cenários de sobrepressão em equipamentos e 
processos :  Instalações de Butila e MIBCOL. – Rhodia Paulínia. 

 APP realizada com o grupo operacional da empresa; elaboração de Estudo de Análise 
de Risco (EAR) e Plano de Gerenciamento de Risco (PGR) - Brida / Formosa 
Perfumes 
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 Simulações no programa PHAST para vazamento de gás natural em gasoduto (bola 
de fogo, jato de fogo e flash fire) e revisão em EAR, cálculo de risco individual. Brida / 
PMS 

 Elaborador do “Plano de Monitoramento de Odores para o Município de Araucária” 
apresentado pela COFEPAR ao IAP (Instituto Ambiental do Paraná) Brida / COFEPAR 

 Elaboração dos documentos básicos de segurança do projeto FAME para 
concentração de tocoferol e produção de ésteres metílicos (atualmente a planta foi 
adaptada para a produção de biodiesel). Líder de grupo utilizando metodologia What If 
utilizando uma matriz de risco utilizada pela empresa Zurich de seguros. Elaboração e 
concepção de Memorial Descritivo de Intertravamentos -  Henkel / Cognis 

 Coordenador e emissor do relatório de análise HAZOP em 4 projetos, elaboração de 
Planilhas de Impacto Ambiental, Impacto em Situações de Emergência e Avaliação de 
impactos à Sáude e Segurança Ocupacional para o SGI (Sistema de Gestão 
Integrada: ISO 14001 - ISO 9002 - BS 8800). Elaborador de estudo para implantação 
de metodologia: "Critérios para utilização de válvulas SDV em dutos de entrada e 
saída de vasos com grande inventário" -  Planave / PETROBRAS – REVAP 

 Participei na REVAP / PETROBRAS de estudo conceitual e posteriormente do projeto 
para a segregação de efluentes oleosos nas plantas e tubovias a partir da identificação 
de perigos ambientais (vazamentos de óleo), com o objetivo de minimizar a 
contaminação de águas pluviais e proporcionar coleta para estação de tratamento. 
Planave / PETROBRAS – REVAP 

 Elaboração de APP ambiental na plataforma P-25 da PETROBRAS na bacia de 
Campos. Brida Consultoria / Bureau Veritas. 

 Hazop em planta de gases industriais na Air Liquide Paulínia. Brida Consultoria. 
 Elaboração de relatório apontando soluções de projeto para a minimização, coleta e 

segregação de óleo em instalações da CELPA (Companhia de Eletricidade do Pará). 
Brida Consultoria. 

 Levantamento de campo, determinação de cenários de sobrepressão, verificação de 
PSV’s e adequação à Norma NR-13 para vasos de pressão na PQU (Petroquímica 
União) em Mauá envolvendo cerca de 150 PSV’s. KTY Projetos de Engenharia. 

 Elaboração de estudo de engenharia para a adequação das PSV´s (válvulas de 
segurança de pressão) e VAPV´s (válvulas de alívio de pressão e vácuo) da Sílicas 
envolvendo levantamentos de dados, determinação dos cenários e vazões requeridas, 
cálculo das áreas requeridas para as válvulas, elaboração das folhas de dados das 
válvulas, comparação com as FD´s existentes e relatório das divergências 
encontradas. – Rhodia Paulínia.  

 Dimensionamento do sistema de respiro para o reservatório de ácido sulfúrico na 
Unidade RSV (Rhodia Venezuela) – Rhodia Paulínia 
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Engenharia de Projeto de Processos Químicos:  
 

 Projeto FAME (MMU$ 8,5) – Realização de balanços de massa e energia, fluxograma 
de processo, memorial descritivo de intertravamentos, fluxogramas de engenharia 
(10), lay out básico da planta, balanço de utilidades, especificação de torre de 
resfriamento, especificação do sistema de óleo térmico, cálculo e compra de 6 
trocadores de calor. Concepção básica e de detalhamento, partida da fábrica e apoio á 
operação.  - HENKEL / COGNIS 

 Projeto de duas fábricas de PET - Polietileno Tereftalato - 30.000 t/ano cada. 
Elaboração de todos os fluxogramas de engenharia básica (exceto utilidades), estudos 
e análises de layout, projeto dos sistemas de injeção de aditivos, pasta de ácido 
isoftálico e lavagem do filtro de polímero. Suporte técnico e supervisão de engenharia 
de detalhamento na Setal Lummus em São Paulo e na montagem desenvolvida pela 
empresa ARAÚJO em Poços de Caldas. Participação como apoio junto às equipes de 
fábrica para o treinamento de pessoal, partida e operação da unidade. CELBRAS 

 Estudo sobre a conversão do sistema de produção, transmissão e distribuição de gás 
de rua em São Paulo para o gás natural. Pesquisa e análise de dados referentes à 
conversão do processo catalítico CRG para a reforma de gás natural; adequação da 
rede de distribuição, considerações sobre estoque operacional e de segurança, 
características de combustão e intercambiabilidade para conversão de consumidores e 
estimativas de custo de investimento. ENGEVIX / COMGAS 

 Projeto de sistema de injeção de antioxidante líquido para Querosene de Aviação – 
REVAP.  

 Distribuição de gás natural para fornos na Unidade de Recuperação de Enxofre – 
REVAP 

 Melhorias no Flotador da ETDI (estação de tratamento de despejos industriais) – 
REVAP 

 Planta de PTA (ácido tereftálico) no pólo petroquímico de Itaguaí (RJ), 200.000 t/ano. 
Tecnologia Mitsubishi. Estudos iniciais, de viabilidade técnico-econômica 
apresentando balanços de massa e energia, consumos previstos para utilidades, 
matérias primas, efluentes e fluxograma simplificado da unidade. CELBRAS 

 Processo e projeto básico para a preparação de "tinta" (pigmento, polímero e solvente) 
para fibras acrílicas na FISIBA em Camaçari, BA. CELBRAS 

 Projeto / montagem e operação de planta piloto de um separador gás / óleo submerso 
utilizando instrumentação e sistema de aquisição de dados. UNICAMP / FUNCAMP / 
PETROBRAS 

 Projeto VAPSIL – melhorias na rede de vapor para a planta de Sílicas na Rhodia 
Paulínia. 

  “Job Leader” de projeto de detalhamento para linhas de utilidades em “Pipe Rack” de 
empresa Siderúrgica – CSA / THYESSEN KRUPP / RJ Siderúrgica do Atlântico – 
Pacote 7.  
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 “Job Leader” de projeto de detalhamento de processos para a planta de separação de 
gás e estabilização de condensado; ampliação da capacidade de processamento da 
Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas - UTGC PEROÁ FASE2 Linhares/ ES. 

 
 
Engenharia de Desenvolvimento de Processos Químicos: Desenvolvimento das 
atividades de processo e produção para o aprimoramento tecnológico, com proposição de 
soluções para a maximização dos lucros ou minimização dos custos de produção, 
avaliação de impactos ambientais e riscos à segurança industrial. Experiência com os 
principais simuladores de processo do mercado: ProVision/ ProII/ Process/ Inplant; Hysim/ 
Hysis; Chem-Cad; Aspen;  

 Coordenador da equipe WCM Maty (world class manufacturing - material yield 
performance index) Rhodia para a redução de consumos de matéria prima e energia 
elétrica. RHODIA/ Sílicas 

 Estudo e ensaios industriais para minimização de não conformidades do produto da 
planta de Sílicas elaborando um estudo de processo para a compreensão do 
problema, desenvolvimento de metodologias, alterações de procedimentos, processo 
e projeto. RHODIA/ Sílicas 

 Estudo sobre otimização de produção de colas do tipo "Hot Melt" que resultaram em 
um projeto para uma nova unidade e um aumento de 40% de produção antes mesmo 
da implantação do projeto.- HENKEL/ COGNIS 

 Testes de campo, estudo e projeto de um sistema para bombeamento de cola de alta 
viscosidade (0,8 milhões cP) possibilitando a produção do produto dentro da planta 
multipropósito existente. – HENKEL/ COGNIS 

 Avaliação da planta SO3-500 para produção de sulfatados de matéria graxa. Relatório 
de soluções e investimentos necessários para resolução de problemas, 
desgargalamento, minimização de riscos de processo.- HENKEL/ COGNIS 

 Desenvolvimento e operação de um protótipo de separador multifásico para uso 
submerso em plataformas marítimas com a finalidade de separar óleo e gás, um 
projeto da PETROBRAS orçado em U$ 240.000. - UNICAMP / FUNCAMP. 

 Estudos e ensaios industriais para aumento de produção na planta de bicarbonato de 
amônia na Rhodia Paulínia. 

 Avaliação e melhorias no sistema de separação de condensado da Refinaria. 
Utilização das técnicas de Análise de Valor, Estudo de Viabilidade Técnica e 
Econômica de Investimentos (EVTE) incluindo VPL (valor presente líquido) e TRI (taxa 
de retorno de investimento).- REVAP – SEMOP (Setor de Melhorias Operacionais). 

 
 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL COMPLEMENTAR 

Cursos complementares: 

• Curso Auxiliar Técnico em Eletrônica, realizado no Instituto Mackenzie, em 1980. 
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• Introdução ao Tratamento de Águas Residuárias Industriais, com duração de 24 
horas; CETESB. 

• Bombas de Vácuo e Sopradores, com duração de 20 horas; FEI. 

• Combustão e Combustíveis Industriais, com duração de 20 horas; FEI. 

• Curso de Operação de SDCD ; UNICONTROL. 

• Gerenciamento de Projetos , com duração de 20 horas; FGV. 

• Refrigeração, com duração de 20 horas ; FEI. 

• Trocadores de Calor , com duração de 20 horas; IBP. 

• Instrumentação, com duração de 20 horas; FDTE / USP. 

• Treinamento para Auditor ISO 9000 – KTY. 

Estágios: 

• IPT/CEFER - Centro de Estudos de Fertilizantes do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas. O estágio constituiu em conhecer os laboratórios e usina piloto de 
granulação, palestras sobre tecnologia de fertilizantes e projetos desenvolvidos 
pelo CEFER, pesquisa bibliográfica diária com um trabalho sobre "Uso de 
micronutrientes em fertilizantes (Zn, Bo, Mn, Cu)", em fevereiro de 1985. 

 

• Dow Química na divisão de Epoxi/ Derakane em pesquisa e desenvolvimento, 
Franco da Rocha-SP. Atuação no desenvolvimento de verniz à base de água, 
tendo realizado um trabalho neste campo para a empresa; análise de propriedades 
físicas, químicas e mecânicas de resinas epoxi e éster vinílica, como plástico 
reforçado de fibra de vidro, segundo norma ASTM.  Apresentação escrita e verbal 
dos trabalhos e conclusões à gerência, no período de julho a dezembro de 1985. 

• Dow Química - Estagiário na divisão de engenharia de projetos e processos na 
unidade de Guarujá-SP. Especificação de uma unidade de estocagem de látex a 
granel, constando de tanque de armazenagem, filtro e bomba, tubulação, válvulas 
e instrumentação básica. Estudo da viabilidade de aumentar vazões de bombas na 
área de estocagem; levantamento de dados em campo sobre tubulação e bombas 
da área, análises, especificações de novas bombas e tubulação. Elaboração de 
P&ID's, "Instrument Especifications", "Equipment Specifications", no período de 
janeiro a abril de 1986. 

Palestras e Trabalhos Publicados: 

• III Seminário de segurança para líderes Rhodia – “Ácido Sulfúrico–Instalação 
Segura” – Palestrante – 2002. 

• X CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA. São Paulo – 1994. 
"Projeto e Otimização de Sequências de Colunas de Destilação Utilizando um 
Simulador Comercial de Processos Químicos" – Palestrante. 

• ELAIQ - Encontro Latinoamericano de Engenharia Química, Antofagasta, Chile e V 
Congresso Latinoamericano de Transferência de Calor y Materia, Caracas, 
Venezuela. 1994 - "Utilização de um simulador comercial para simulação e 
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otimização de sequências de colunas de destilação". Trabalho apresentado em 
forma de painel. 

• III COREEQ - Congresso Regional dos Estudantes de Engenharia Química - 
Campinas – 1995 - "Softwares de Engenharia Química" – Palestrante. 

Atividades didáticas: 
• Monitor na FCA - Fundação de Ciências Aplicadas do Departamento de Química 

da Faculdade de Engenharia Industrial o Auxílio aos alunos e correção de 
relatórios na disciplina Química Tecnológica: Corrosão, Combustão e 
Combustíveis, de setembro a novembro de 1983. 

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE 

Membro do Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia, registrado sob 
número 0601581306 - SP. 
Participante da Comissão Especial para estudos na área de Comissionamento da ABEMI 
– Associação Brasileira de Engenharia Industrial. 

IDIOMAS: 

• Inglês: Comunicação oral e escrita fluente. 
 

REFERÊNCIAS E REDE SOCIAL :  

http://br.linkedin.com/pub/caio-augusto-camargo-de-carvalho/21/782/ba1 

http://br.linkedin.com/pub/caio-augusto-camargo-de-carvalho/21/782/ba1
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