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ÁREA DE ATUAÇÃO: OPERAÇÕES / MEIO AMBIENTE / PLANEJAMENTO DE LAVRA 

 

 
RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES 

 
 Profissional com 34 anos de experiência nas áreas de Meio Ambiente, Operações e 
Planejamento e 3 anos de experiência como Diretor de Meio Ambiente do Sindicato das 
Indústrias Extrativas de MG. 
 Diretor de Meio-ambiente do Sindiextra (Sindicato que representa as empresas mineradoras 
em MG, associado à Federação das Industrias de MG - FIEMG), sendo responsável pelas 
iniciativas do sindicato na área de Meio Ambiente tais como coordenação de grupo de trabalho, 
organização de eventos, elaboração de normas legais e outras negociações junto a autoridades 
do setor ambiental. 
 Boa capacidade de negociação tanto técnica quanto com stakeholders públicos, comunidades, 
ONGs, tendo obtido bons acordos com comunidades e liberação de licenças complexas, além da 
negociação de projetos de mineração na América Latina e atendimento técnico a clientes de 
empresas mineradoras em diversos países.  
 Grande experiência no planejamento de Minas, desenvolvimento de estudo de viabilidade para 
outros países da América Latina e projetos de operações de grande porte em mineração. 
 Coordenação do processo de Fusão das equipes, trabalhando na integração cultural e 
reorganização administrativa e implantação de novo sistema de gestão integrada. 
 Liderança em start-up de usina de beneficiamento e desenvolvimento de projeto de duplicação 
de capacidade, simultâneo à operação desta usina.  
 Inglês fluente. 

 
 
 

MMX Mineração e Metálicos SA (Belo Horizonte – MG)                 Ago/2012 a Mai/2013 
Gerente Geral de Desenvolvimento  

 Responsável pelo relacionamento institucional da empresa nos municípios de atuação em 
MG, demais órgãos de governo a nível estadual e junto às associações de classe (CNI, 
FIEMG, SINDIEXTRA, SME, IBRAM) e ONGs da área ambiental; 

 Responsável pelo desenvolvimento do estudo de viabilidade de projeto de mineração de 
ferro da empresa no Chile. 

Vale S.A. (Nova Lima – MG)                                                                 Fev/2008 a Jul/2012 

Gerente Geral de Licenciamento Ambiental  
  

 Responsável pela obtenção das licenças ambientais desde a fase de anuências das 
prefeituras até a votação nas câmaras regionais, incluindo negociações com os órgãos 

Histórico Profissional 



 
 

ambientais, representação institucional junto às associações de classe (CNI, FIEMG, 
SINDIEXTRA, SME, IBRAM), participação em grupos de trabalho para revisão de diretrizes 
e normas da FEAM-MG; 

 Análise dos gastos sociais, compensações ambientais e sociais e recomendação para apoio 
a projetos, patrocínios e gastos sociais para as diretorias regionais; 

 
CADAM – Caulim da Amazônia SA e PPSA - Pará Pigmentos SA  - (Barcarena – PA) – 
Grupo Vale              Abr/ 2005 a Fev/2008 
Diretor de Operações    
 

 Gestão das atividades de produção e embarque de caulim (1,3 Mtpa, 3° produtor mundial) 
nas unidades de Ipixuna do Pará (mina, beneficiamento e mineroduto), Barcarena 
(secagem e porto fluvial) e Munguba (todo o processo), respondendo por todas as 
atividades de produção, manutenção, suprimentos e facilidades, relações com 
comunidades, incluindo implantação de softwares de sistema de gestão e liderança no 
processo de certificação integrada das normas ISO9000 e 14000 e OHSAS 18000, 
integrando estes sistema de gestão com os sistemas para SSO;  

 Coordenação do processo de fusão das equipes de produção e manutenção destas 
empresas, trabalhando na integração cultural e reorganização administrativa destas 
equipes, implantando novo sistema de gestão integrada nas três unidades das empresas; 

 Gerenciamento de projetos e obras para o desengargalamento da produção, permitindo 
incremento na capacidade instalada para 1,5 Mtpa. 

MBR – Minerações Brasileiras Reunidas SA          Ago/1980 à Fev/2005  

Gerente de Planejamento Operacional (Nova Lima – MG) –Mai/1991 a Jun/1998 
Superintendente do Complexo Pico (Itabirito – MG) –Jul/1998 a Fev/2005 
 

 Gestão da lavra de mina, beneficiamento, e carregamento de trens, com produção anual 
de 13 Mtpa na mina do Pico e 18 Mtpa na instalação de Vargem Grande, incluindo o 
desenvolvimento de novas áreas de mineração e projetos de melhoria nas instalações; 

 Gerenciamento da abertura das minas de Galinheiro e Abóboras; 
 Coordenação dos estudos de processo e implantação da concentração magnética dos 

rejeitos das espirais concentradoras; 
 Coordenação do start-up da instalação de beneficiamento de Vargem Grande (produção de 

18 Mtpa), estudo e implantação de britagem relocável e duplicação do Terminal Ferroviário 
do Andaime. 

 Gerenciamento das atividades de planejamento de lavra de curto, médio e longo prazo 
para todas as minas, incluindo projetos de cava final, determinação da cava de maior 
retorno econômico, projetos de pilhas de estéril, acessos e barragens e implantação de 
grupo para estudos geotécnicos; 

 Participação em missões técnicas juntamente com a área comercial nas Américas, Ásia, 
Europa e Oceania. 

Nuclebrás (Rio de Janeiro - RJ e Figueira – PR) – Engenheiro  

 Dimensionamento de equipamentos e sistemas para lavra de urânio associado a carvão no 
projeto Figueira – PR. 

 Trabalhos de estimativa de reservas e acompanhamento da abertura de poços e galerias 
de pesquisa. 

 
 
 
 

 Especialização em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral – Belo Horizonte – MG – 
2004 

 Gestão de Negócios - Fundação Dom Cabral – Belo Horizonte – MG – 2004 
 Especialização em Qualidade e Produtividade pela SME (Sociedade Mineira de Engenheiros) 

- 1991 
 Especialização em Geomatemática pela UFOP – Ouro Preto – MG – 1988 

Formação Acadêmica 



 
 

 Engenheiro de minas pela UFMG - 1978 
 
 
 
 

 Especialização em Transformational Leadership Program - 2007 
 Programa desenvolvido pela Vale SA com MIT Sloan Management School (Boston - USA) e 

IMD (Lausanne – Swiss) – 2007 
 
 
 

 

 Negociação para implantação de projeto no Chile, 2012-2013, responsável pela negociação 
com proprietários e empresas prestadoras de serviço. 

 Apresentação e discussão com clientes referentes à produção (quantidade e qualidade) do 
minério com empresas da Ásia (China, Japão, Coréia do Sul e Taiwan), Europa (França, 
Alemanha, Itália e Bélgica) América do Sul (Argentina) e EUA, 1991-1998,  

 

Exposição Internacional 

Cursos 


