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Titular 
 
 

Nome:    JOÃO LUIZ HYGINO BRANDÃO 

 
Função: Engenheiro Mecânico  

  
Sumário das Qualificações: Profissional com 36 anos de experiência em estaleiro, plataformas de 

perfuração, liderança em gerenciamento de projetos, manutenção, risco 

em unidades de perfuração. Inspeções de sonda, comissionamento de 
unidades de perfuração e gerente de operações. Atuando diretamente com 

plataformas offshore, semis e fixa, nas áreas de manutenção e operação. 
 

Educação: Engenharia Mecânica – UNIVALE – Universidade Vale do Rio Doce – 1979  
 

 

Registro: CREA-MG 1402809468 
 

 
Histórico Profissional        

 

 
01/2013 – 09/2013 SCHAHIN PETRÓLEO & GÁS S.A. 

   
 Gerente Operacional na Schahin Petróleo & Gás da Unidade de Perfuração Semi-

Submersível SS-84 (Schahin Amazônia) em contrato com a Petróbras. 

                                             Responsável pela operação da unidade e de toda a logística para 
operacionalidade desta cokm uma equipe multidisciplinar a bordo desta, 

respondendo diretamente ao gerente de contratos da Petrobras. 
                                             A unidade deveria tender as normas da Petrobras, ANVISA, Ministério do 

Trabalho, Port State Control, Normas ABNT e demais normas pertinentes à sua 
operação (NR-10, NR-13, NR-33, NR-35, etc). 

  

 
03/2011 - 01/2013 PETROBRAS – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A 

   
 Engenheiro de Equipamentos em Regime Offshore 

  

 Acompanhamento dos serviços de caldeiraria, tratamento mecânico e/ou serviços 
de hidrojateamento / pintura, revisão do plano de manutenção da unidade e 

acompanhamento das manutenções preditivas, preventivas e corretivas – Regime 
Embarcado. 

 
 Unidades: UO-BC/ATP-MRL/OP-P33 

 

  
2002 - 02/2011 PETROBRAS – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A 



 

 

 
 Gerente de Contrato  

  
 Serviços de manutenção preventiva, corretiva e caldeiraria, hidro jateamento 

/pintura. 

 Execução de inspeção nos seguintes equipamentos: 
 Guinchos de perfuração, bombas de lama de alta pressão (3.000 a 5.000 psi), 

bombas centrífugas, bombas alternativas, compressores rotativos e de parafuso, 
compressores de alta pressão, mesa rotativa, catarina gancho, bloco de 

coroamento, instrumentação de sondas, motores elétricos AC/DC, motores diesel, 
BOP (Blow Out Preventer), Top Drive, Tensionadores de Riser, compensadores 

de movimento, enfim todos os equipamentos afetos a uma unidade de 

perfuração seja marítima ou terrestre.  
 A inspeção dos equipamentos acima se fazia por acompanhamento de 

manutenção ou em caso de quebra por erro de manutenção ou operação. 
      - Execução de Inspeção de recebimentos nos seguintes sistemas de unidade de 

perfuração: 

     Sistema de Geração; 
        Sistema de Posicionamento Dinâmico; 

       Sistema Rotativo; 
        Sistema de Elevação; 

        Sistema de Lama; 
        Sistema de Lastro 

        Sistema de Segurança. 

       - Inspeção em Guindastes e pontes rolantes da unidade. 
       - Inspeção de Segurança Meio Ambiente e Saúde (SMS) 

As inspeções são realizadas de acordo com normas técnicas da Petrobras ou Internacionais. 
  

 Unidades: PEREGRINO I NS16 – ETESCO, NOBLE MURAVLENKO NS18, NOBLE 

LEO SEGERIUS NS17, NS15 NOBLE ROGER EASON – NOBLE, SS37 OCEAN 
YATZY, OCEAN ALLIANCE SS55, OCEAN WORKER SS67 –BRASDRILL, PRIDE 

BRASIL SS-57 , PRIDE MÉXICO – SS66, Ocean Valor SS-77, DYNAMIC PRODUCER 
- PIPA II ( INICIO DO CONTRATO – HEADS OF AGREEMENT-HOA) E SS40. 

 

 
 

1987 – 2002  PETROBRAS – PETRÓLEO BRASILEIRO S/A 

 
 Engenheiro de Equipamentos Pleno 

 
 Serviços de manutenção preventiva, corretiva e caldeiraria, 

hidrojateamento/pintura em sondas de perfuração terrestres (SC-60/SC-91/SC-
106/SC113) 

 Serviços de manutenção preventiva e corretiva em tratores KOMATSU e motores 

diesel (Caterpillar, MWM, Agrale, Mercedes Benz). 
 Serviços de manutenção preventiva e corretiva em compressores de baixa 

pressão (ATLAS COPCO – GA110 / GA310 / GA710). 
 

 Engenheiro de Equipamentos III 

 
 Serviços de manutenção preventiva, corretiva, caldeiraria, pintura em sondas 

moduladas e sondas de produção marítima       
 (SM05/SM09/SM10/SM12/P-07/P-09/SPM-11/SPM-13/SPM-14 e SPM-18) 



 

 

 Elaboração de um programa de manutenção preventiva denominado SGM 
(SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO), programa este para atender 

as sondas acima especificadas. 
 

 Engenheiro de Equipamentos III 

 
  desenvolvimento de 

novos projetos na área de meio ambiente e manutenção mecânica na P-X/SS16. 
 

 Observação: Os equipamentos descritos acima em termos de manutenção são: 
 Guinchos de perfuração, bombas de lama de alta pressão (3.000 a 5.000 psi), 

bombas centrífugas, bombas alternativas, compressores rotativos e de parafuso, 

compressores de alta pressão, mesa rotativa, catarina gancho, bloco de 
coroamento, instrumentação de sondas, motores elétricos AC/DC, Motores 

diesel,BOP ( Blow Out Preventer ),Top Drive,Tensionadores de Riser, 
compensadores de movimento, enfim todos os equipamentos afetos a uma 

unidade de perfuração seja marítima ou terrestre. 

 
01\1987 – 05\1987 FERMASA – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A 

 
 Engenheiro Mecânico 

 
 Supervisão de manutenção de caldeiraria, jateamento e pintura. 

 Programação de serviços. 

  
 tanques metálicos (400 bbl) 

  
  

  

  
 uipamentos (tanques, tratores e etc.). 

  
  

  

 
1984 – 1987                  ARACRUZ CELULOSE S/A 

 
 Engenheiro 

 
 ento dos equipamentos de acordo com o fluxograma de produção 

com a finalidade de obter localização e posterior identificação técnica destes 

equipamentos, para efeito de identificação de patrimônio / manutenção. 
 r desativados para análise se por 

obsolescência ou deterioração do mesmo. 
 

sabermos quais equipamentos está inserido em determinada área. 

 ores de equipamentos para obter 
informações técnicas e construtivas de determinada área. 

  
 

1983 - 1984             CONFAB MONTAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA 
 

 Engenheiro de Construção e Montagem 



 

 

 
 pelas montagens de duas esferas para armazenamento 

de GLP, no TEMADRE acompanhamento dos serviços de soldagem com análise 
dos ensaios de PT, MagnaFlux Radiografia a 100% das soldas. Execução do 

cronograma de serviços da obra 

 
 ordenador de campo para montagem da unidade de N-Parafinas ( Refinaria 

Landulpho Alves – Mataripe – BA ) que possui cinco fornos e duas chaminés 
independentes acompanhamento na montagem da caldeiraria, soldagem e 

pintura. 
 

 e jato, pintura e revestimento. Todos os serviços 

foram feitos obedecendo as normas da Petrobrás para tratamento de superfície e 
pintura. 

 
1982             CONFAB MONTAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA 

 

 Engenheiro 
 

  Acompanhamento e supervisão na fabricação / montagem da parte de 
caldeiraria, tubulação (fabricação de spool), acompanhamento de todos os 

serviços de solda, montagem e teste dos equipamentos que foram colocados 
nestes módulos   de Garoupa (07, 16,17) e Namorado II. (02, 04, 10,11 e 13). 

 or de condicionamento e preservação (Manutenção preventiva) dos 

equipamentos dos módulos 07, 16,17 da plataforma de Garoupa e dos módulos 
02, 04, 10,11 e 13 de Namorado II, responsável pela montagem destes 

equipamentos nos módulos. 
 

bombas alternativas, compressores, motores diesel, grupo turbo geradores, 

caldeiras, guindastes de 50 toneladas, sistema de ar condicionado central, 
equipamentos de instrumentação. 

 
 

1980 – 1981         FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR - M.I.I. 

 
 Professor 

 
 Disciplinas: Termodinâmica I e II, Tecnologia Mecânica I e II, Materiais de 

construção I e II.   
 

1979 – 1980 FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR - M.I.I. 

 
 Auxiliar de ensino 

 
 Disciplinas: Desenho técnico / Desenho técnico mecânico e estatística. 

 

 
 

 

 

 



 

 

Suplente 

 
Nome: Mizael Mirandola Viana 
Nasc:  08/03/1953 
Casado 
 
EMP-PETROBRAS 
Aposentado 
7 anos em sonda 
6 anos na produção no ES 
É quase 7 anos embarcando por Macaé RJ 
2grau completo 
 


