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IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  ANDRÉ LUIZ HEBERLE - CREA-SC nº 074841-5 
Nacionalidade: Brasileira 
Data de nascimento: 13 de Setembro de 1979 
Estado Civil: Casado 
Formação profissional: Engenharia Civil diplomado pela Universidade Federal de 
 Santa Catarina em setembro de 2005 
Cargos atuais: Diretor técnico de Engenheira na Lindner Engenharia 
  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Atividades profissionais em empresa privada: 

ENGEVIX ENGENHARIA S/A, de 12/09/2005 até 04/04/2012; 

• Engenheiro Estrutural; 

LINDNER ENGENHARIA, desde 05/04/2012; 

• Sócio Diretor Técnico de Engenharia; 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS: 

• Central Hidroelectrica Fabrício Ojeda La Vueltosa, com capacidade de 514 MW, 
localizada no Estado de Mérida, Venezuela, para DESURCA DESARROLLO 
URIBANTE - CAPARO C.A. no período de JAN/2006 a MAR/2007:   

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Casa de Força, Área 
de Montagem e estruturas associadas.  

• PCH Santa Rosa, com capacidade de 30 MW, localizada nos municípios de Bom 
Jardim e Cordeiro, ambos no estado do Rio de Janeiro, para a Santa Rosa S/A, em 
DEZ/2006:  

o Estudo e dimensionamento do túnel de adução à Casa de Força.  

• PCH Monte Serrat com capacidade de 25 MW, localizada entre municípios de 
Comendador Levy Gasparian – RJ e Simão Pereira – MG, para Monte Serrat 
Energética S/A, no período de ABR/2007 até MAI/2008; 

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Casa de Força e 
demais estrutturas associadas. 

• PCH Bonfante com capacidade de 19 MW,  localizada entre municípios de 
Comendador Levy Gasparian – RJ e Simão Pereira – MG, para BONFANTE 
Energética S/A, no período de JUN/2007 a AGO/2007: 
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o Dimensionamento das estruturas da Casa de Força em concreto armado.  

• UHE São José, com capacidade de 51 MW, situada no trecho médio do rio Ijuí, 
município de São Luiz Gonzaga na região noroeste do estado do Rio Grande do 
Sul, para a IJUÍ Energia S/A, no período de MAI/2008 até o DEZ/2010: 

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Casa de Força, Área 
de Montagem, Tomada D’água e estruturas associadas;  

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado do Vertedouro  
Controlado,  6 vãos de 13,0m, altura: 25m; 

o Estudo da estabilidade e dimensionamento estrutural da Barragem de CCR, 
altura: 30m. 

• UHE São Domingos, com capacidade de 48 MW, no rio Verde, na divisa dos 
municípios de Água Clara e Ribas do Rio Pardo, na região leste do estado de Mato 
Grosso do Sul, para a ELETROSUL Centrais Elétricas S/A, no período de JUN/2009 
até ABRIL/2012: 

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Casa de Força, Área 
de Montagem, Tomada D’água e estruturas associadas;  

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado do Vertedouro  
Controlado,  2 vãos de 8,0m, altura: 11m e a estrutura de desvio do rio, 
adufas com 4 vãos de 3,0m, altura 5,0m. 

o Estudo da estabilidade da Casa de Força, Vertedouro e Tomada D’água. 

• CGH CRH Cascata Paraíso, com capacidade de 0,60 MW, no rio Turvo, no 
município de Campo Alegre no estado de Santa Catarina, para a Conexões Tigre 
S/A, de JAN/2010 A MAI/2010. 

o Avaliação técnica das estruturas e equipamentos existentes; 

o Estudo hidrológico; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico. 

• PCH KARL KUHLEMANN, com capacidade de 2,1 MW, no rio Krauel, no município 
de Dona Emma, na região dentral do estado de Santa Catarina, para a Hydro 
Kuhlemann Geração Ltda., no período de MAI/2010 até JAN/2014: 



 

 

 

CURRÍCULO 

 

o Projeto Básico padrão ANEEL. 

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Casa de Força e 
Canal de fuga;  

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Tomada d’água e 
canal de adução comprimento 40m. 

o Dimensionamento hidráulico e estrutural da câmada de carga em concreto 
armado. 

o Estudo da estabilidade da Casa de Força e Barragem de concreto 3m de 
altura, 70m de comprimento. 

o Dimensionamento dos blocos de ancoragem e berços de apoio da tubulação 
forçada. 

• PCH Cristo Rei, com capacidade de 5,3 MW, no rio Irani, no município de Ponte 
Serrada, próximo aos municípios de Catanduvas, Joaçaba e a região do Vale do 
Rio do Peixe no estado de Santa Catarina, para a Celulose Irani S/A, de FEV/2012 
A JUN/2013. 

o Avaliação técnica das estruturas e equipamentos existentes; 

o Estudo hidrológico; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico de repotencialização. 

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Casa de Força e 
Canal de fuga Projeto executivo); 

• PCH Flor do Mato, com capacidade de 5,45 MW, no rio do Mato, no município de 
Ponte Serrada, próximo aos municípios de Catanduvas, Joaçaba e a região do Vale 
do Rio do Peixe no estado de Santa Catarina, para a Celulose Irani S/A, de 
JAN/2011 A MAI/2011. 

o Avaliação técnica das estruturas e equipamentos existentes; 

o Estudo hidrológico; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 
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o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico de repotencialização. 

• CGH Cachoeira do Inferno, com capacidade de 1,00 MW, localizado no rio Preto, no 
município de Cravolândia no Estado da Bahia, para a INBES – Investimentos 
Brasileiros de Energia Sustentável, de JUL/2014 a DEZ/2014. 

o Projeto Básico Simplificado e executico; 

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Casa de Força e 
Canal de fuga;  

o Dimensionamento hidráulico e estrutural da câmada de carga em concreto 
armado; 

o Estudo da estabilidade da Casa de Força; 

o Dimensionamento dos blocos de ancoragem e berços de apoio da tubulação 
forçada. 

• PCH Fazenda Almada, com capacidade de 6,0 MW, localizado no rio Almada, no 
município de Ilhéus no Estado da Bahia, para a INBES – Investimentos Brasileiros 
de Energia Sustentável, de JUL/2014 a DEZ/2014. 

o Avaliação técnica das estruturas e equipamentos existentes; 

o Estudo hidrológico; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico; 

• PCH HELENA KUHLEMANN, com capacidade de 2,05 MW, no rio Krauel, no 
município de Dona Emma, na região dentral do estado de Santa Catarina, para a 
Fibra Geração Ltda., no período de MAI/2010 até DEZ/2014: 

o Projeto Básico padrão ANEEL. 

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Casa de Força e 
Canal de fuga;  

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Tomada d’água e 
canal de adução comprimento 45m. 
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o Dimensionamento hidráulico e estrutural da câmada de carga em concreto 
armado. 

o Estudo da estabilidade da Casa de Força e Barragem de concreto 3m de 
altura, 50m de comprimento. 

o Dimensionamento dos blocos de ancoragem e berços de apoio da tubulação 
forçada. 

• UHE BAIXO IGUACÚ, com capacidade de 350,2 MW, no rio Iguaçú, entre os 
municípios de Capanema e Capitão Leônidas Marques no estado do Paraná, para a 
ALSTOM., no período de MAR/2013 até JAN/2014: 

o Estudo e otimização da Casa de Força da UHE Baixo Iguaçu para 
motorizações Kaplan e Bulbo; 

o Verificação da estabilidade global da estrutura da casa de forças nas suas 
opções de arranjo (Turbina Francis e turbina Bulbo);  

o Estudo de interferências civil e eletromecânicas; 

o Estudo de sensibilidade civil e eletromecânicas. 

• UHE Molloco, com capacidade de 300 MW, no rio Molloco, localizado na região sul 
de Arequipa (Peru), para a ENGEVIX S.A., no período de OUT/2014 até JAN/2015. 

o Dimensionamento estrutural através da Casa de Força;  

o Elaboração de projeto semi-executivo com detalhamento armadura; 

o Elaboração de memória de cálculo com todos os procedimentos de cálculo e 
critérios utilizados de acordo com a norma americana ACI-318 e norma 
peruana sismo-resistente. 

• PCH Frascal, com capacidade de 2,30 MW, no rio Correntes, no município de Santa 
Cecília, estado de Santa Catarina, para a Frascal Geração de Energias Renováveis 
Ltda., no período de SET/2014 até JAN/2015: 

o Coordenação do projeto mecânico da turbina hidráulica tipo Francis Simples, 
potência unitária de 1135 kW; 

o Coordenação do projeto de fabricação dos hidromecânicos; 

o Coordenação da montagem em campo das turbinas, unidades hidráulicas e 
válvulas.  

• PCH Cazuza Ferreira, com capacidade de 9,10 MW, no Rio Lageado, estado do Rio 
Grande do Sul, para a Cazuza Ferreira Energética S.A., no período de DEZ/2014 
NOV/2015: 

o Coordenação do projeto mecânico da turbina hidráulica tipo Francis Dupla, 
potência unitária de 4550 kW;  
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o Coordenação do projeto de engenharia da turbina hidráulica, mancais, linha 
de eixo e demais estruturas; 

• PCH Salto Bandeirantes, com capacidade de 4,50 MW, no rio Bandeirantes do 
Norte, entre os municípios de Santa Fé e Nossa Senhora das Graças no estado do 
Paraná, para a Santa Fé Energética Ltda., de DEZ/2014 até OUT/215: 

o Coordenação do projeto de engenharia da turbina hidráulica, mancais, linha 
de eixo e demais estruturas; 

o Coordenação do projeto mecânico da turbina hidráulica potencia unitária de 
2250 kW; 

• PCH Salto Rio Branco, com capacidade de 9,0 MW, no rio dos Patos no município 
de Prudentópolis, região centro-sul do Estado do Paraná, para a Santa Clara Papéis 
e Embalagens Ltda,. de JUN/2015 A OUT/215. 

o Projeto Básico de repotencialização. 

• PCH Eng. Bernardo Figueiredo, com capacidade de 1,26 MW, no município de 
Pedreiras, estado de São Paulo, para a MAEGE – MONTE AZUL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GERAÇÃO DE ENERGIA, no período de 
JAN/2015 até o DEZ/2015: 

o Coordenação do projeto mecânico da turbina hidráulica tipo Kaplan S, 
potência unitária de 1257 kW; 

o Coordenação do projeto de engenharia da turbina hidráulica, mancais, linha 
de eixo e demais estruturas; 

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Casa de Força.  

• CGH São Miguel Arcanjo, com capacidade de 1,00 MW, no município de 
Sacramento, estado de Minas Gerais, para a MAEGE – MONTE AZUL 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GERAÇÃO DE ENERGIA, no período de 
SET/2015 até o MAR/2016. 

o Coordenação do projeto mecânico da turbina hidráulica tipo Francis rotor 
simples, potência unitária de 500 Kw, Total 1000kW;  

o Coordenação do projeto de engenharia da turbina hidráulica, mancais, linha 
de eixo e demais estruturas; 

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Casa de Força e 
Canal de fuga;  

o Dimensionamento hidráulico e estrutural em concreto da barragem e 
Câmada de carga. 
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o Estudo da estabilidade global da Casa de Força e Barragem de concreto 2m 
de altura, 40m de comprimento. 

o Dimensionamento dos blocos de ancoragem e berços de apoio da tubulação 
forçada. 

• CGH Capivara, com capacidade de 1,60 MW, no município de Pinhão, estado do 
Paraná, para a HIDRELÉTRICA CAPIVARA, no período de DEZ/2015 até 
JUN/2016. 

o Dimensionamento da estrutura em concreto armado da Casa de Força e 
Canal de fuga;  

o Dimensionamento hidráulico e estrutural em concreto da barragem e 
Câmada de carga. 

o Dimensionamento hidráulico e estrutural do canal de concreto. 

o Estudo da estabilidade global da Casa de Força e Barragem de concreto 2m 
de altura, 25m de comprimento. 

o Dimensionamento dos blocos de ancoragem e berços de apoio da tubulação 
forçada. 

• CGH Pião, com capacidade de 1,676 MW, no município de Santa Juliana, estado de 
Minas Gerais, para a Santa Juliana Energia, no período de JUL/2016 até SET/2016. 

o Avaliação técnica das estruturas e equipamentos existentes; 

o Estudo hidrológico; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico; 

• CGH Novacki, com capacidade de 1,20 MW, no município de Matos Costa, estado 
de Santa Catarina, para a PATRIS Gestora de empreendimentos, no período de 
DEZ/2016 até FEV/2017. 

o Estudo hidrológico; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 
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o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico; 

• CGH Domingos do Prata, com capacidade de 2,40 MW, no município de Vista 
Alegre do Prata, estado do Rio Grande do Sul, no período de DEZ/2015 até 
ABR/2016. 

o Estudo hidrológico; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico; 

• CGH Ronuro, com capacidade de 2,00 MW, no município de Paranatinga, estado 
do Mato Grosso, para a Severo Villares Projetos e Construções S/A, no período de 
JAN/2017 até MAI/2017. 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico; 

• CGH Cachoeira da Fábrica, com capacidade de 4,50 MW, no município de São 
João Nepomuceno no Estado de Minas Gerais, para a Amperia Comercializadora 
de Energia, no período de DEZ/2017 até MAIO/2018. 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 
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o Projeto Básico; 

o Projeto Executivo; 

• CGH Sutani Cardoso, com capacidade de 1,60 MW, no município de Santa Rita de 
Jacutinga, Estado de Minas Gerais, para a Amperia Comercializadora de Energia, 
no período de FEV/2018 até JUN/2018. 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico; 

o Projeto Executivo; 

• CGH Angustura, com capacidade de 1,00 MW, no no Distrito de Angustura, 
pertencente ao município de Além-Paraíba, Estado de Minas Gerais, para a 
Amperia Comercializadora de Energia, no período de MAR/2018 até AGO/2018. 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico; 

• CGH Rafard I, com capacidade de 1,00 MW, no município de Rafard, Estado de 
São Paulo, para a INBES Investimentos Sustentáveis Brasileiros, no período de 
FEV/2018 até JUL/2018. 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 
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o Consolidação do Projeto Básico; 

o Projeto Executivo; 

• CGH Cachoeira Paraíso, com capacidade de 2,80 MW, no município de João Neiva, 
Estado do Espírito Santo, para a INBES Investimentos Sustentáveis Brasileiros, no 
período de ABR/2018 até SET/2018. 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Consolidação do Projeto Básico; 

o Projeto Executivo; 

• CGH Fortaleza Muniz Freire, com capacidade de 1,50 MW, no município de Muniz 
Freire, Estado do Espírito Santo, para a INBES Investimentos Sustentáveis 
Brasileiros, no período de SET/2018 até FEV/2019. 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Consolidação do Projeto Básico; 

o Projeto Executivo; 

• Sistema de vazão Sanitária da PCH Santa Rosa, com vazão de 2,70 m³/s, 
localizada nos municípios de Bom Jardim e Cordeiro, ambos no estado do Rio de 
Janeiro, para a StatKraft, em no período de JUL/2018 até o momento:  

o Projeto Básico; 

▪ Estudo de alternativas; 

▪ -Memoriais descritivos de todos os sistemas; 

▪ -Especificações técnicas de todos os elementos eletromecânicos do 
sistema; 
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▪ -Especificação técnica civil; 

▪ -Especificação técnica de montagem; 

▪ -Especificação técnica de comissionamento; 

▪ -Plano de Inspeção em Testes (PIT); 

▪ -Plano de Preparo de Superfície e Pintura.do sistema de vazão 
sanitária para a PCH Santa Rosa; 

o Projeto executivo do sistema de sifão para a vazão sanitária da PCH Santa 
Rosa.  

▪ Projeto executivo de todos os elementos eletromecânicos; 

▪ Projeto executivo civil; 

▪ Projeto executivo de integração; 

▪ Lista de materiais; 

▪ Memorias de cálculo; 

o Montagem; 

o Comissionamento 

o Supervisão e certificação de todas as atividades. 

• Almoxarifado da usina EOL Brotas de Macaúbas situada no município de Brotas de 
Macaíbas (BA), para a StatKraft, no período de OUT/218 Até DEZ/2018 

o Projeto Básico: 

▪ -Memoriais descritivos (incluindo os de todos os equipamentos); 

▪ Especificações técnicas de Topografia e Sondagem; 

▪ Execução da Topografia e sondagens; 

▪ Gestão da contratação e supervisão de resultados nos serviços de 
Topografia e Sondagem. 

▪  Projeto Executivo: 

▪ Especificações técnicas (incluindo os de todos os equipamentos); 

▪ Especificação técnica de montagem; 

▪ Especificação técnica de comissionamento; 

▪ Manuais; 

o -Projeto executivo civil: 

o a) Escavações; 
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o b) Fundações (incluindo drenagens e calhas). Fica incluso no escopo o 
projeto do reforço da calha externa no aceso na subestação para o trânsito 
de camiões; 

o Memorias de cálculo; 

• CGH CASTELO BRANCO, potência de instalada de 3,0 MW, localizada no 
município de Privamera do Leste (MT), para a MD2 Construtora, no período de 
JAN/2019 a MARÇO/2019; 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico; 

• CGH Monforte, potência de instalada de 2,1MW, localizada no município de 
Conceição do Castelo (ES) para a Monforte Energética, no período de ABRIL/2019 
a SETEMBRO/2019; 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico;  

o Projeto executivo; 

• CGH Progresso, potência de instalada de 1,0MW, localizada no município de Santa 
Terezinha do Progresso (SC) para a Portal Participações, no período de 
OUTUBRO/2019 a NOVEMBRO/2019; 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 
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o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico;  

• CGH Floresta, potência de instalada de 850kW, localizada no município de Santa 
Terezinha do Progresso (SC) para Sr. Itacir Detofol, no período de 
NOVEMBRO/2019 a DEZEMBRO/2019; 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico;  

• BARAGEM HARMONIA, localizada no município de Telêmaco Borba (PR) para a 
Klabin S.A., no período de JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020. 

o Estudo de estabilidade Global da barragem em carco gravidade. 

o Anteprojeto para reforma 

• USINA SALTO MAUÁ, localizada no município de Telêmaco Borba (PR) para a 
Klabin S.A., no período de JANEIRO/2020 A FEVEREIRO/2020. 

o Estudo de estabilidade global da barragem de concreto armado. 

• CGH RIO FERRO, potencia instalada de 3,7 MW, localizada no município de 
Ubiratã - MT, no período de ABRIL/2010 até JUN/2010; 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico; 



 

 

 

CURRÍCULO 

 

• CGH RIO FERRO, potencia instalada de 3,7 MW, localizada no município de 
Ubiratã - MT, no período de ABRIL/2010 até JUN/2010; 

o Estudo de Viabilidade Técnica e econômica; 

o Estudo energético e cálculo da garantia física; 

o Dimensionamento hidráulico; 

o Arranjo das estruturas a serem implantadas/redimensionadas e restauradas; 

o Cálculo de perdas hidráulicas; 

o Estudo de viabilidade econômica; 

o Projeto Básico; 

• CGH CACHOEIRA BRANCA, potência de 1,0 MW, localizada no município de àgua 
Clara (MT), para a CGT ELETROSUL, no período de JANEIRO/2020 A 
JUNHO/2020. 

o Projeto executivo; 

o Orçamento 

 

TRABALHOS PUBLICADOS: 

• HEBERLE, André Luiz. Reforço de Fundações: Projeto Geotécnico e Estrutural. 
Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Civil (TCC). Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC, 2005. 

• Palavras-chave: Reforço de Fundações; Estaca Mega; Projeto Estrutural. 

• SILVA, Ana Maria Milles da; HEBERLE, André Luiz; HOCHHEIM, Norberto. 
Determinação de zonas homogêneas usando sistema de informações geográficas: 
Estudo de caso em Florianópolis (SC). In: I SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS 
GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA GEOINFORMAÇÃO - SIMGEO, 2004, Recife. 
Anais em cd-rom do I Simpósio de Ciências Geodésicas e Tecnologias da 
Geoinformação - SIMGEO. 2004. v. 1, p. 1-14. 

• Palavras-chave: Engenharia de Avaliações; Sistema de Informações Geográficas; 
Zonas Homogêneas. 

• HEBERLE, André Luiz; HOCHHEIM, Norberto. Metodologia de atualização da base 
de cálculo do IPTU e ITBI usando geoprocessamento. In: XIV SEMINÁRIO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA (SIC), 2004, Florianópolis. Anais do XIV Seminário de 
Iniciação Científica. 2004. v. 1.Palavras-chave: Planta de valores genéricos; 
Sistema de Informações Geográficas; Engenharia de Avaliações. 



 

 

 

CURRÍCULO 

 

• HEBERLE, André Luiz; HOCHHEIM, Norberto. Atualização da Planta de Valores 
Genéricos, usando Sistema de Informações Geográficas: Estudo de caso em 
Florianópolis (SC). In: XIII SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2003, 
Florianópolis. Atualização da planta de valores genéricos, usando sistema de 
informações geográficas: estudo de caso em Florianópolis (SC).. 2003. v. 1, p. 121-
121. 

• Palavras-chave: Planta de valores genéricos; Sistema de Informações Geográficas; 
Avaliação de imóveis. 

• Áreas do conhecimento: Engenharia de Avaliações; Engenharia Econômica. 

• Referências adicionais: Classificação do evento: Local; Brasil/Português; Meio de 
divulgação: Impresso. 

ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE: 

• Membro do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, registrado 
sob o nº 074841-5 


