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CURRÍCULO 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS____________________________________________ 

 

Nome: MAXUEL BESTETE DE MIRANDA 

Cargo: Secretário Municipal de Meio Ambiente 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA____________________________________________ 
 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Curso: Engenharia de Segurança do Trabalho - Conclusão 2015 

Instituição: Faculdade Cândido Mendes – FACAM - Vitória 

 

MBA EM GESTÃO DE QSMS E SUSTENTABILIDADE  

Curso: Gestão de QSMS e Sustentabilidade – conclusão 2011 

Instituição: Universidade Católica de Petrópolis - UCP 

 

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL  

Curso: Engenharia Ambiental – conclusão 2006 

Instituição: Escola de Minas / Universidade Federal de Ouro Preto-UFOP 

 

TÉCNICO AGRÍCOLA  

Curso: Habilitação em Agropecuária – conclusão 1997 

Instituição: IFES Alegre 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL_________________________________________ 
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Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Descrição: Atividades relacionadas à análise de Processos de Licenciamento Ambiental 

(Análise de estudos e elaboração de pareceres e relatórios técnicos, realização de 

vistorias e fiscalização ambiental, gestão de resíduos sólidos, Elaboração e Execução do 

Programa de Educação Ambiental, Elaboração de plano estratégico, realizações de 

treinamentos e capacitações, realização/participação de audiências e consultas públicas, 

atendimento e suporte às demandas do Ministério Público, IDAF e IEMA, 

Empreendedores, ONGs e demais setores da sociedade, gestão de pessoas, gestão de 

documentos, de licenças ambientais, outorgas e condicionantes). 

 

MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES 

Descrição: Atividades relacionadas à análise de Processos de Licenciamento Ambiental 

(Análise de estudos e elaboração de pareceres e relatórios técnicos, realização de 

vistorias e fiscalização ambiental, gestão de resíduos sólidos, Execução do Programa de 

Educação Ambiental, Elaboração e Execução de PRAD, realizações de treinamentos e 
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capacitações, realização/participação de audiências e consultas públicas, atendimento ao 

Ministério Público, Empreendedores, ONGs e demais setores da sociedade, gestão de 

pessoas, gestão de documentos, de licenças ambientais, outorgas e condicionantes). 

 

WML ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA.-EPP 

Descrição: Atividades relacionadas à Consultoria e Gestão das Licenças Ambientais, 

Acompanhamento e cumprimento de Condicionantes, Gestão de Outorgas, 

Formalização e Acompanhamento dos Processos de Regularização Ambiental junto ao 

Órgão Ambiental (IEMA, SEMMAS), Elaboração de Relatórios e de Estudos Ambientais, 

Acompanhamento de Vistorias e Fiscalização dos Órgãos Ambientais (IEMA, IBAMA, 

Ministério Público, IDAF, AGERH, etc), Acompanhamento do Desempenho Ambiental 

(medidas de controle) do Empreendimento, Gestão das "obrigações ambientais anuais" 

o empreendimento (cadastros de relatórios, declaração de carga poluidora, taxas 

ambientais). 

 

GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS, MEIO AMBIENTE E INFRA-

ESTRUTURA S/A. (PETROBRAS) 

Descrição: Responsável pelo acompanhamento hidrogeológico e SMS nas atividades de 

amostragem de água subterrânea em poços de monitoramento, bem como campanhas 

de efluentes líquidos e químicos de petróleo (remediação ambiental), supervisionando 

17 colaboradores diretos; 

_ Atuação nas áreas impactadas em terminais e refinarias da PETROBRAS, nas regiões 

sul e sudeste do Brasil, realizando auditorias do processo e treinamentos das equipes de 

campo, conforme instruções técnicas, procedimentos específicos e normas do SGI da 

empresa; 

_ Desenvolvimento e aplicação de ferramentas do SGI (sistema de gestão integrada) 

existente na empresa, que a garante as certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. 

Aplicação de ferramentas de gestão, gerenciamento dos indicadores de melhoria do 

setor por meio de planos de ação, bem como em QSMS. Participação nas auditorias 

internas e externas frequentes, bem como validações constantes dos dados técnicos 

(garantia de confiabilidade). 

 

AG CONSULT CONSULTORIA AMBIENTAL E NA MINERAÇÃO LTDA 

Descrição:  Elaboração, Supervisão, Consolidação de Plano de Ação de Atividades de 

campo; Supervisão e gerenciamento constante das atividades inerentes ao controle de 

processo de licenciamento, adequação ambiental e de segurança do trabalho de 

minerações de agregados da construção civil; Elaboração de estudos ambientais com 

equipes multidisciplinares (EIA/RIMA, RCA/PCA, RAS, PEA); Execução / realização de 

auditorias ambientais de conformidade legal em empresas de mineração e indústrias; 

Elaboração de Relatórios de Outorga de Uso de Recursos Hídricos; Tratamento de 

Efluentes Sanitários e Industriais; Elaboração de PPRA (NR-9); Treinamento 

Direcionado para as Necessidades da Empresa. 

 

B2 CONSULTORIA LTDA 
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Descrição:  Realizar consultorias para licenciamento ambiental de atividades industriais, 

bem como acompanhar as condicionantes das licenças; Participar da elaboração de 

estudos e projetos de engenharia ambiental (Outorgas de Água, PCA/PRAD); Propor 

metodologias de avaliação da qualidade do ar, efluentes, resíduos, água, vegetação, para 

os relatórios de monitoramento ambiental; Implantação de planos de gerenciamento de 

resíduos em indústrias e empresas de mineração; Implantação de sistema de gestão 

ambiental com base na norma NBR ISO 14001; Participação em equipe de inventário 

florestal para supressão de vegetação em área de loteamento urbano; Elaborar projetos 

de Educação ambiental e ministrar treinamentos e capacitação ambiental; Elaboração de 

Relatório de Auditoria Geotécnica e Ambiental de Barragem de Rejeito de Caulim. 


