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Mestre em geologia (2015), pós-graduado em gestão empresarial na
Fundação Dom Cabral (MBA – 2014), pós-graduado em gestão de
recursos hídricos (2007) e gestão ambiental industrial (2007),
engenheiro sanitarista e ambiental (2003), 10 anos de experiência em
mineração, gestão ambiental, planejamento estratégico, elaboração de
projetos e desenvolvimento social local, fluente em inglês, certificações
ISO 9000 e 14000, OHSAS 18000 e RSPO.

Formação








Experiência

Mestre em Geologia com ênfase em Hidrogeologia, na Universidade
Federal do Pará, conclusão em 2015.
Pós-graduado em Gestão Empresarial, na Fundação Dom Cabral Belo
Horizonte, conclusão em 2014.
Pós-graduado em Gestão Ambiental na Indústria, na Universidade Federal
do Pará, conclusão em 2007.
Pós-graduado em Gestão Hídrica e Ambiental, na Universidade Federal do
Pará, conclusão em 2007.
Graduado em Engenharia Sanitarista e Ambiental, na Universidade Federal
do Pará, conclusão em 2003.
Cursos complementares: Desenvolvimento de políticas públicas para micro
e pequenas empresas (JICA, Hiroshima, 2017), Atração de investimentos
para America Latina (BID, 2017), Auditor Líder da RSPO (The Proforest,
2013), auditor ISO 9000 (BSI, 2003), Aterro Sanitários: Projeto, construção,
operação e gerenciamento (ABES, 2003), ArcGIS, AutoCAD, Microsoft
Office, Planilha CAL, MS Project e Surfer.

08/Out/2018 – Atual – Assessor na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia. Assessoria geral a
assuntos da Secretaria.
 Mar/2015 – 08/Out/2018 – Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Mineração e Energia. Gestão da área mineral e toda sua
cadeia dentro do Estado do Pará, planejamento estratégico do setor,
concessão de incentivos fiscais, fiscalização da taxa mineral e execução
do cadastro mineral, elaboração e revisão de leis e decretos estaduais
voltados ao setor mineral, incentivo a verticalização mineral no Estado do
Pará, dinamização da economia em municípios mineradores, participação
e criação de conselhos e comitês de desenvolvimento econômico e
mineral, coordenador da implantação da Ferrovia Paraense (FEPASA),
coordenador da parceria ONU/Governo do Pará para implantação
sustentável de grandes empreendimentos na Amazônia, coordenador da
elaboração do Plano Estratégico para Desenvolvimento Econômico do
Estado do Pará até 2030.
 2014-Mar/2015 – Gerente de Meio Ambiente, Vale S/A (Projeto Ferro
CarajásS11D).
Gerenciamento
de toda área ambiental do
empreendimento, envolvendo as áreas de mina, usina e sistemas de
suporte. Responsável ainda pelo licenciamento ambiental, quase 1000
condicionantes ambientais, implantação do sistema de gestão ambiental
padrão Vale, incluindo 33 programas ambientais, regularização e
adequação dos dispositivos de controle ambiental durante a implantação
do empreendimento.


2011-2014 – Gerente de Meio Ambiente e Agricultura Familiar,
Biopalma da Amazonia, uma empresa da Vale S/A. Coordenação da
equipe de meio ambiente e agricultura familiar do empreendimento na
execução de licenciamento ambiental, atendimento de condicionantes,
auditorias ambientais, elaboração de estudos ambientais, monitoramento
ambiental, implantação de parcerias entre a empresa e 2000 agricultores
parceiros com plantio de palma, trazendo desenvolvimento social para
região e atuando na melhoria dos indicadores de sustentabilidade social,
ambiental e econômica da região nordeste do Estado do Pará.
 2010-2011 – Analista de Meio Ambiente Sênior, Vale S/A. Responsável
pela área ambiental do Projeto ALPA (siderúrgica da Vale em Marabá/PA).
Coordenação de todo o processo de licenciamento ambiental (EIA/RIMA e
PCA’s), acompanhamento de condicionantes (148 itens e projetos),
monitoramento ambienta, auditoria ambiental e implantação do sistema de
gestão ambiental.
 2007-2010 – Analista de Meio Ambiente Sênior, Brandt Meio Ambiente.
Coordenador de meio ambiente no Projeto Salobo (mina de cobre da Vale
em implantação em Carajás), responsável pela implantação do sistema de
gestão ambiental, licenciamento, acompanhamento de condicionantes,
auditorias ambientais, gestão de contratos. Coordenador do EIA-RIMA do
Projeto ALPA com mais de 60 profissionais envolvidos e responsável pela
caracterização do empreendimento, com elaboração de projetos e
aspectos ambientais do meio físico.
 2003-2007 – Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Companhia de
Saneamento do Estado do Pará (COSANPA), Secretaria de Municipal
de Meio Ambiente do município de Belém (SEMMA) e Companhia
Siderúrgica do Pará (COSIPAR).


Autor do artigo “O reuso da água: um estudo de caso na lavagem de
veículos em lava-jato de Belém /PA” em 2008 publicado na ABAS.
 Autor do artigo “Avaliação da qualidade da água na saída da estação de
tratamento de água e dos mananciais que abastecem a cidade de Belém:
lagos Água Preta e Bolonha” em 2005 publicado pela ABES.

Atividades
adicionais



Outras
informações



Cursou o ciclo completo no Centro Cultural Brasil Estados Unidos
(CCBEU), conclusão em 1999. Certificado de English for Business na
EmbassyCES em Long Beach/CA (2013)
 Aprovado no TOEFL (2001)
 Inglês – Fluente
 Espanhol e Alemão – Nível básico
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