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OBJETIVOS 

 

Desenvolver propostas economicamente viáveis, sustentáveis e socialmente 

justas. Criar, gerar, multiplicar oportunidades e negócios inteligentes. 

 

RESUMO PROFISSIONAL 
Profissional com experiência para elaboração de estudos, projetos ambientais, 

excelência em licenciamentos ambientais em todas as esferas da administração 

pública, atividades de campo, recuperação de áreas degradadas, condução de viveiros 

florestais, georreferenciamento, mapeamento, manejo florestal, atividades florestais, 

reparação de danos ambientais, com liderança, facilidade para trabalhar em grupo, 

desenvolver e acompanhar projetos comunitários, responsabilidade social e ambiental, 

desenhos técnicos, estradas florestais, desmatamento, reflorestamento, uso alternativo 

do solo, palestras, ensino, pesquisa, extensão, projetos para captação de recursos 

externos e internos, supervisão, coordenação, orientação técnica, planejamento, 

estudos de viabilidade técnico-econômica, direção de obra e serviços técnicos, vistoria, 

perícias, avaliação, laudos e parecer técnico, elaboração de orçamentos, fiscalização 

de obras e serviços, condução e gerenciamento de equipes ambientais e florestais. 

 

FORMAÇÃO 
 
ESCOLARIDADE 
 
Formação superior completa 
 
PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO 
 
Mestrado Em Ciência Florestais E Ambientas, Universidade Federal Do Amazonas 

(Abril de 2018) – Concluindo. 
 
GRADUAÇÃO 
 
ENGENHARIA FLORESTAL, UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (Janeiro de 

2002) – Concluído. 
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CURSOS COMPLEMENTARES 
 
Produção de sementes e mudas de espécies florestais nativas do bioma mata Atlântica 

Projeto Biomas-Embrapa-Senar 
 
(março de 2018) - concluído 
 
Gestão ambiental e recursos hídricos, universidade aberta integrada (UAITEC) 

(fevereiro de 2018) - concluído 
 
Segurança do trabalho, SENAI MS - (fevereiro de 2018) - concluído 
 
Gestão de segurança, saúde e meio ambiente de trabalho rural, SENAR (janeiro de 

2018) – concluído. 
 
Economia ambiental - pagamento por serviços ambientais, universidade estadual 

paulista - EAD (janeiro de 2018) - concluído 
 
Prevenção de acidentes com defensivos agrícolas - NR-31.8, SENAR (novembro de 

2017) – Concluído. 
 
Certificado - componentes socioeconômicos e ambientais na interação LPF, serviço 

nacional de aprendizagem rural – SENAR (outubro de 2017) - Concluído 
 
Produção de mudas e manejo produtivo na silvicultura, serviço nacional de 
aprendizagem rural – SENAR - (junho de 2017) - Concluído 
 
Prevenção e controle do fogo na agricultura, serviço nacional de aprendizagem rural 

(junho de 2017) – Concluído. 
 
Avaliação e perícias rurais, instituto de ensino superior brasileiro (maio de 2017) – 

Concluído. 
 
Capacitação para cadastro ambiental rural (CAR), universidade federal de viçosa (maio 

de 2017) – Concluído. 
 
ARCGIS - ARCVIEW, universidade do estado do amazonas (dezembro de 2010) – 

Concluído. 
 
Ferramentas Econômicas para conservação, instituto internacional de educação do 

brasil (julho de 2004) – Concluído. 

Manejo sustentado de florestas tropicais, universidade federal do amazonas (junho de 

1999) – Concluído. 
  
 
HISTÓRICO PROFISSIONAL 
 
A C GESTÃO EMPRESARIAL  
ENGENHEIRO FLORESTAL MASTER desde Janeiro/2018 
 
Profissional com experiência para elaboração de estudos, projetos ambientais, 

excelência em licenciamentos ambientais em todas as esferas da administração 

pública, atividades de campo, recuperação de áreas degradadas, condução de 



viveiros florestais, georreferenciamento, mapeamento, manejo florestal, atividades 

florestais, reparação de danos ambientais, com liderança, facilidade para trabalhar em 

grupo, desenvolver e acompanhar projetos comunitários, responsabilidade social e 

ambiental, desenhos técnicos, estradas florestais, desmatamento, reflorestamento, 

uso alternativo do solo, palestras, ensino, pesquisa, extensão, projetos para captação 

de recursos externos e internos, supervisão, coordenação, orientação técnica, 

planejamento, estudos de viabilidade técnico-econômica, direção de obra e serviços 

técnicos, vistoria, perícias, avaliação, laudos e parecer técnico, elaboração de 

orçamentos, fiscalização de obras e serviços, condução e gerenciamento de equipes 

ambientais e florestais. 

 

A Q FRAZÃO  
Engenheiro Florestal, Master desde dezembro/2017 
 
Profissional com experiência para elaboração de estudos, projetos ambientais, 

excelência em licenciamentos ambientais em todas as esferas da administração 

pública, atividades de campo, recuperação de áreas degradadas, condução de 

viveiros florestais, georreferenciamento, mapeamento, manejo florestal, atividades 

florestais, reparação de danos ambientais, com liderança, facilidade para trabalhar 

em grupo, desenvolver e acompanhar projetos comunitários, responsabilidade social 

e ambiental, desenhos técnicos, estradas florestais, desmatamento, reflorestamento, 

uso alternativo do solo, palestras, ensino, pesquisa, extensão, projetos para captação 

de recursos externos e internos, supervisão, coordenação, orientação técnica, 

planejamento, estudos de viabilidade técnico-econômica, direção de obra e serviços 

técnicos, vistoria, perícias, avaliação, laudos e parecer técnico, elaboração de 

orçamentos, fiscalização de obras e serviços, condução e gerenciamento de equipes 

ambientais e florestais. 

 

COOMFLONA - COOPERATIVA MISTA DA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓ 

COORDENADOR TÉCNICO-ENGENHEIRO FLORESTAL desde Abril/2017 

Planejar, elaborar, supervisionar e coordenar o plano de manejo florestal comunitário, 

madeireiro e não madeireiro, gerenciar atividades da serraria, movelaria, licenciamento 

ambiental, projetos florestais, executar projetos de licenciamento para cumprir o plano 

de licenciamento anual; gerenciar parceiros contratados para prestação de serviços de 

estudos de viabilidade técnica e legal, representar institucionalmente em reuniões junto 

aos órgãos públicos de fiscalização, levantamento de flora e fauna, estudos e 

conhecimentos relevantes para aproveitamento de matéria-prima florestal, criar, gerar 

e modelar negócios sustentáveis e rentáveis. Certificação florestal (FSC) e 

recuperação de áreas degradadas. 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO  
Coordenador de Licenciamento Ambiental - Junho/2016 a Dezembro/2016 
 
desenvolver, criar e gerar oportunidades para empreendimentos passíveis de 

licenciamento ambiental no município, garantindo desta forma sua funcionalidade legal 

ambiental, empregos, renda e aumentar espectro de negócios. orientar o processo de 

elaboração de projetos de forma a garantir a obtenção de licenças de obras, quesitos 

de segurança, planificação ambiental e funcionamento; executar projetos de 

licenciamento para cumprir o plano anual; gerenciar parceiros contratados para 

prestação de serviços de estudos de viabilidade técnica e legal, garantindo o 

cumprimento dos SLA’s acordados; demanda e acompanhamento com as devidas 

áreas internas a execução de requisitos necessários para a obtenção das licenças. 

efetuar diligências aos órgãos de fiscalização, para acompanhamento e obtenção de 

licenças de obras, segurança e funcionamento; representar institucionalmente em 

reuniões junto aos órgãos públicos de fiscalização, garantir a redução de passivos 

ambientais, minimizando riscos ao plano de expansão de empresas e à continuidade 

do negócio; acompanhar e tratar resultados de fiscalizações, acompanhar e fiscalizar 

planos de manejo florestal, inventários florestais ou florísticos, supressão vegetal, 

fiscalizar e apoiar atividades de pequenos e grandes negócios florestais como 

serrarias e movelarias. 

 

ECOLOGY AMBIENTAL, ENGENHARIA, PROJETOS & NEGÓCIOS  
GERENTE DE PRODUÇÃO - Fevereiro/2016 a Maio/2016 
 
Elaboração de projetos, assegurar o cumprimento das metas de produção, dentro dos 

padrões de qualidade, quantidade, custos e prazo estabelecidos pela empresa. 

gerenciamento de custos do departamento de produção, coordenando a programação 

da produção, controle de qualidade, requisitos de mão de obra, requisitos de materiais 

e estoque de produtos acabados. gerenciar atividades de relacionamento comunitários, 

empresarias e licenciamentos ambientais e estudos inerentes e correlatos. manejo 

florestal (execução, elaboração, acompanhamento). domínio amplo e completo em 

ferramentas de informática. Atividades gerenciais, coordenação, supervisão e 

execução com capacidade de liderança de metas e resultados em equipe. responsável 

por assegurar o cumprimento das metas de produção, dentro dos padrões de 

qualidade, quantidade, custos e prazo estabelecidos pela empresa. gerenciamento de 

custos do departamento de produção, coordenando a programação da produção, 

controle de qualidade, requisitos de mão de obra, requisitos de materiais e estoque de 

produtos acabados. Gerenciar operadores de máquinas, supervisores e outros 

profissionais diretamente ligados à área de produção de mina, plantio e viveiro florestal, 

empregando estratégias de gestão da qualidade para melhorar a qualidade dos 

produtos, coordena o departamento de materiais para programar a produção diária, 

fazer previsões de necessidades de produção sendo elas mão de obra e matérias-

primas, planejar e supervisionar a manutenção preventiva de máquinas e 



equipamentos, definir e programar plano operacional, analisando a demanda de 

produtos, a capacidade produtiva e recursos auxiliares, elaborando plano de 

racionalização e redução de custos, plano de investimentos, orçamento de despesas e 

necessidades de matérias-primas, desenvolver e implantar métodos e técnicas que 

visam melhorar e aperfeiçoar o processo de produção. Gerenciamento, supervisão, 

orientação e condução para recuperação de grandes e complexas áreas degradas, 

condução de grandes e pequenos plantios, produção de mudas em grande escala em 

viveiros florestais, adubação e fertilização e preparo de solo para plantios florestais. 

 
 
ADAMAN MONTAGEM E DESMONTAGEM INDUSTRIAL  
GERENTE DE ATIVIDADES FLORESTAIS (RESPONSÁVEL TÉCNICO) - 
Janeiro/2014 a Janeiro/2016 
 
Levantamento de flora e fauna, estudos e conhecimentos relevantes para 

aproveitamento de matéria-prima florestal (lenha, resíduos, estéril, carvão e madeira). 

Acompanhamento de licenciamento ambiental (na esfera municipal, estadual e 

federal). Conhecimentos básicos em ISO 14000 e OHSAS 18001 perigos e riscos 

ocupacionais. Condução e supervisão de viveiros florestais. Relações comunitárias. 

Análise de projetos de licenciamento, relatórios e atividades de campo. 

Gerenciamento, supervisão, coordenação e condução de equipes de campo. Demanda 

e acompanhamento com as devidas áreas internas a execução de requisitos 

necessários para a obtenção das licenças. Gerenciamento de parceiros contratados 

para prestação de serviços de obtenção das licenças de obras, segurança e 

funcionamento; efetuar diligências aos órgãos de fiscalização, para acompanhamento 

e obtenção de licenças minerárias, ambientais e florestais; representar 

institucionalmente em reuniões junto aos órgãos públicos de fiscalização, garantir a 

redução de passivos ambientais, minimizando riscos ao plano de expansão da 

empresa e à continuidade do negócio; acompanhar e tratar resultados de fiscalizações. 

 

ESPAÇO VERDE CONSULTORIA AMBIENTAL  
DIRETOR FLORESTAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO - JUNHO/2011 A JANEIRO/2014 
 
Experiência para elaboração de estudos, pesquisas, projetos comunitários, 

cooperativos, associativos e indígenas, licenciamentos ambientais em todas as 

esferas da administração pública, atividades de campo, recuperação de áreas 

degradadas, reflorestamento, viveiros, georreferenciamento, mapeamento, manejo 

florestal, atividades florestais, reparação de danos ambientais, com liderança, 

facilidade para trabalhar em grupo, desenvolver e acompanhar projetos de 

responsabilidade social e ambiental, desenhos técnicos, estradas florestais, 

desmatamento, reflorestamento, uso alternativo do solo, palestras, ensino, 

pesquisa, extensão. 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  
ASSESSOR GOVERNAMENTAL - Janeiro/2006 a Dezembro/2010 
 



Políticas públicas ambientais e florestais, profissional com experiencia para elaboração 

de estudos, pesquisas, projetos comunitários, ambientais, licenciamentos ambientais 

em todas as esferas da administração pública, atividades de campo, recuperação de 

áreas degradadas, viveiros, georreferenciamento, mapeamento, manejo florestal, 

atividades florestais, reparação de danos ambientais, com liderança, facilidade para 

trabalhar em grupo, desenvolver e acompanhar projetos comunitários, 

responsabilidade social e ambiental, desenhos técnicos, estradas florestais, 

desmatamento, reflorestamento, uso alternativo do solo, palestras, ensino, pesquisa, 

extensão, coordenação de equipes, supervisão, orientação, representação, estudos 

técnicos, elaboração de projetos ambientais e florestais, regularização fundiária, gestão 

territorial e planejamento de assentamentos. supervisão e execução com capacidade 

de liderança de metas e resultados em equipe. articulações executáveis, com apoio de 

agências de execução local, representantes municipais, organizações de produtores, 

Trader’s produtores e serviços de extensão rural. liderança, com apoio de agências de 

desenvolvimento local e planos de ação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS  
COORDENADOR AMBIENTAL - ENGENHEIRO FLORESTAL - Janeiro/2003 a 
Dezembro/2004 
 
Projetos florestais, planejamento de estradas, pontes, recuperação de área degradas, 

manejo florestal, licenciamento ambiental, consultoria e assessoria comunitária para 

projetos ambientais e florestais, estudos para criação da floresta estadual de maués, 

reserva de desenvolvimento sustentável Urariá, projetos ambientais de inclusão social-

econômica, formulação do código ambiental do município, projetos para captação de 

recursos, avaliar e elaborar propostas de aperfeiçoamento no campo da 

sustentabilidade ecológica e econômica para atividades ambientais, identificar e aplicar 

mecanismos de internalização dos resultados, assistência técnica florestal, manejo 

florestal em pequena escala (PMFSPE) e comunitário. Liderança e execução em 

cooperação com OEMA’s, campanhas de campo para apoiar produtores de agricultura 

familiar a registrar sua propriedade no INCRA e ITEAM. Preparar termos de referência 

confiáveis, executáveis e realistas para consultorias de curto prazo e para a licitação 

de contratos de prestação de serviços da prefeitura. Conhecimento para preparação 

de visitas de campo de produtores rurais e de monitoramento. Apoio na coleta de 

dados para o monitoramento e relatórios. Apoio na identificação de resultados de 

acordo com a contextualização das problemáticas existentes e suas soluções 

estratégicas. Apoio a preparação de informação e material de disseminação. Demanda 

e acompanhamento com as devidas áreas internas a execução de requisitos 

necessários para a obtenção das licenças. Gerenciamento de parceiros contratados 

para prestação de serviços de obtenção das licenças de obras, segurança e 

funcionamento; efetuar diligências aos órgãos de fiscalização, para acompanhamento 



e obtenção de licenças de obras, segurança e funcionamento; representar 

institucionalmente em reuniões junto aos órgãos públicos de fiscalização, garantir a 

redução de passivos ambientais, minimizando riscos ao plano de expansão da 

empresa e à continuidade do negócio; acompanhar e tratar resultados de fiscalizações. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA (IBGE) AGENTE CENSITÁRIO 

MUNICIPAL - Janeiro/1996 a Agosto/1996 
 
Coordenou o censo agropecuário, econômico e populacional no município, capacitou 

supervisores censitários, liderança de grupo e planejamento orçamentário, 

levantamento e pesquisas estatísticas agropecuária e populacional. 


