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Estudos geológicos e ambientais
 (Geologia – Hidrogeologia – Hidraúlica urbana - Solos poluidos)

- em progresso 2008/2009 : Hidrogeólogo para proteção de lencois e captagens durante a constru-
ção de estradas públicas (Berre - Marseille França). Junto com consultoria BRACE Ingénierie.
- 2008 : Docente em hidrogeologia no Instituto Universitário de Tecnologia da Université de Pro-
vence em Digne (França).
- 2008 : Hidrólogo para dimensionamento e concepção de um tanque natural de recolhimento/
infiltração das águas de chuva (jardim chuvoso) para um projeto arquitetural de alta qualidade 
ambiental : Permeabilidade dos solos, comportamento do lencol freático e hidraúlica urbana. So-
lari/Marmey arquitectos. Aix-en-Provence (França).
- 2008 : Engenheiro ambiental na avaliação de impacto ambiental de um terreno industrial em St 
Paul les Durance (França).
- 2007 :  Salvador- Bahia, consultor na Fiscalização Preventiva e Integrada (FPI) nas dependências 
do Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães. Coordenação Giesi Nascimento, 
chefe de gabinete do Crea-BA. Impermeabilisação dos solos em ambiente costeiro e comporta-
mento da cunha salgada.
- 2007 : Hidrogeólogo : estudo dos recursos hídricos na cidade de Gémenos (França).
- 2007 : Hidrólogo : permeabilidade dos solos, comportamento do lencol freático e hidraúlica ur-
bana para o licenciamento ambiental de uma área pública. Cidade de Eguilles (França).
- 2006 : Hidrogeólogo para os recursos hídricos do loteamento «Domaine du plateau de Rhodes», 
Les Pennes Mirabeau (França).
- 2006 : Docente em «Análise do Espaço» para estudantes em turismo IFC Prado Marseille França.
- desde 2004 : Engenheiro ambiental com numerosos estudos de aptidão dos solos ao sanea-
mento básico individual.
- 2003 : Assistante de pesquisa :  EMBRAPA Cerrados / IRD, Brasília. Estudo do fundo pedogeoquí-
mico de uma região do Planalto Central (MG).  
- 2003 : Responsável de negócios em despoluição de solos e águas subterrâneas. LISEC France.
Mais referências : por favor accesse http://www.geologiques.com/pt/referencias

Experiência  profissional 

Formação 

- Mestrado em geociências do meio ambiente - CEREGE (Université d’Aix Marseille III 
França). « Distribuição de Cd, Pb e Zn no solos da região de Paracatu-Vazante MG -  
Brasil » (2003).                       
- Pós-graduação em geociências do meio ambiente (Maîtrise des Sciences de l’Environ-
nement) Université d’Aix Marseille III França. Tese : despoluição de águas e solos num 
ambiente mediterrâneo (2002).
- Formado em Geologia  (Licence de Géologie) Université de Provence Marseille St Charles 
França. Monografia : Modelagem de águas subterrâneas (2001).


