
Thiago Martins Nascimento 
Telefone: (21)985164508 / E-mail: thiagomarnas@gmail.com  / Estado civil: Solteiro / Idade: 39. 

Endereço: Rua Correia Dutra nº 59 apt 208, Flamengo – RJ. 

 

OBJETIVO: 

Gerenciar a gestão ambiental de empresas, dinamizar os procedimentos ambientais com foco na 

sustentabilidade e redução dos custos operacionais.  

QUALIFICAÇÕES: 

Analista ambiental especializado em gestão de resíduos industriais e licenciamento ambiental de 

empreendimentos. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Petrobras (Infotec Consultoria) – (Desde 2019) 

Cargo: Analista Ambiental 

Principais atividades: Licenciamento, pós-licença e gestão de SMS: 

 Licenciamento ambiental de projetos para exploração e produção de petróleo e gás, desde a sua 

concepção até o término da instalação. Licenciamento ambiental de atividade offshore com 

embarcações, bases Onshore e chegadas de praia. 

 Manutenção de condicionantes ambientais. 

  Monitoramento e fiscalização da gestão de SMS de empresas contratadas. 

 Elaboração de requisitos contratuais e anexos contratuais, para contratos de serviços de exploração 

e produção de petróleo e gás. 

 Inspeções de SMS em embarcações e bases de apoio. 

 Elaboração de relatório para atendimento de condicionantes (PCP, PEAT, PPCEX e PRAD). 

 Apoio a gerencia de projetos. 

 

Vitória Ambiental Engenharia e Tecnologia S/A - (2009 a 2019)  

Cargo: Técnico Ambiental e Segurança do Trabalho 

Principais atividades: Supervisão operacional e gerenciamento de resíduos industriais: 

 Supervisão operacional em atividades de coleta e transporte de resíduos industriais.  

 Gerenciamento de resíduos de empresas e embarcações (offshore), desde a sua geração até a sua 

destinação final. 

 Gestão documental e rastreabilidade de resíduos (manifestos, certificados e autorizações). 

 Coordenação e supervisão de equipes operacionais. 

 Auditorias internas e em fornecedores. 

 Mobilização, gerenciamento e desmobilização de base operacional para armazenamento de 

resíduos industriais. 

 Treinamentos de segurança do trabalho e educação ambiental para colaboradores. 

 

Taquion Soluções Ambientais – (2017 a 2019) 

Cargo: Consultor Ambiental. 

Principais atividades: Consultoria. 

 Elaboração e implantação de Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR) para os setores do 

serviço de saúde (PGRSS), construção civil (PGRCC) e indústrias em geral (PGRI). 

 Licenciamento ambiental de obra e construção civil.  

 

 

 

 

 

 

 



FORMAÇÃO ACADÊMICA / ESCOLARIDADE: 

 Graduação em Engenharia Ambiental, UNICSUL - Universidade Cruzeiro do Sul (Cursando). 

 Pós-graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária, UERJ - Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (Concluído: 2015). 

 MBA em QSMS - Gestão da Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança. UCP - Universidade 

Católica de Petrópolis (Concluído: 2014). 

 Graduação tecnológica em Meio Ambiente, UNIPAC - Universidade Presidente Antônio Carlos. 

Estágio supervisionado: Instituto Chico Mendes - ICMBIO, (Concluído: 2005). 

 

CURSOS COMPLEMENTARES:  

 Fundamentos em Administração, Veduca - Instituto Veduca/USP, (60h). (Concluído: 2017) 

 Técnico em Segurança do Trabalho, SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Estágio 

Supervisionado: Vitória Ambiental Engenharia e Tecnologia S/A. (Concluído: 2012). 

 Auditor Interno de SGA/SGQ, Instituto Ecológico Aqualung (18H), (Concluído: 2012). 

 Licenciamento Ambiental, Instituto Ecológico Aqualung (18H), (Concluído: 2011). 

 Inspeção de Equipamentos de Petróleo e Gás, CEFET - Macaé (580h), (Concluído: 2008). 

 

IDIOMAS: 

Inglês: Básico  

 

CONHECIMENTOS: 

 Conhecimento avançado em Informática, planilhas digitais (Excel) e banco de dados. 

 Bom conhecimento de Normas Técnicas Brasileiras (NBR) 

 Experiência em logística de materiais e transporte de cargas perigosas 

 Conhecimento em Power BI 


