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Competências e Experiências Chave
Experiência de mais de 30 anos em coordenação técnica e operacional de estudos multidisciplinares
integrados na área de meio ambiente, com destaque para os seguintes estudos:


Desenvolvimento de procedimentos metodológicos multidisciplinares e integrados e para
estudos de previabilidade ambiental e social, estudos de antecipação de riscos e incertezas
ambientais e sociais, caracterização ambiental de empreendimentos, avaliação da capacidade de
suporte de uma região para recepcionar empreendimentos de mineração, áreas industriais,
empreendimento ferroviário, terminal portuário, plano diretor de meio ambiente para atividade
minerária, estudos de impacto ambiental e outros correlatos que instruem processos de
licenciamento ambiental;



Desenvolvimento de procedimento metodológico específico para valoração de atributos
ambientais e sociais e fundamentação da análise de alternativas locacionais para
empreendimentos de significativo impacto;



Realização de auditorias ambientais de conformidade legal, atuando como auditora especializada
e como auditora líder;



Coordenação de auditorias de aquisição de empreendimentos minerários;



Coordenação de estudos de impacto ambiental multidisciplinar para empreendimentos
minerários, ferroviários, portuários e usinas de pelotização;



Coordenação técnica de programas de gerenciamento de riscos ambientais e sociais para a etapa
de implantação de empreendimentos de grande porte;



Assessoramento técnico especializado a empresas de grande porte na implementação dos
requisitos ambientais e sociais vinculados aos Padrões de Desempenho IFC/Princípios do
Equador.
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Experiência Profissional
Sócia-diretora da Elo Meio Ambiente desde 2009, cujos principais projetos são apresentados a
seguir.
Contratante:
Ano:
Projeto:

AUSENCO
2014
Plano Diretor de Meio Ambiente para orientar projetos de expansão de empresa de grande
porte com vistas à sua viabilidade ambiental (Estado de Minas Gerais).

Contratante:
Ano:
Projeto:

Agropecuária Cerca Grande
2014
Estudo de Previabilidade Ambiental para definição de futuros potenciais Cenários de Negócio
(Estado de Minas Gerais).

Contratante:
Ano:
Projeto:

Elabore Assessoria Estratégica em Meio Ambiente
2013/14
Desenvolvimento do Plano Diretor de Meio Ambiente da planta industrial da Mineração
Taboca, além de planos, programas e projetos multidisciplinares, em nível executivo, tais como:
plano de gerenciamento de resíduos sólidos, programa de gerenciamento de insumos,
programa de gerenciamento de ruído e vibração, balanço hídrico, plano de monitoramento dos
recursos hídricos superficiais e subterrâneos, dentre outros (Presidente Figueiredo – AM).

Contratante:
Ano:
Projeto (1):

Estaleiro Enseada de Paraguaçu - EEP
2012 a atual
Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais e Sociais das etapas de Implantação e de
Operação do EEP;
Assessoramento técnico para a implantação de sistema integrado de gerenciamento ambiental
e social em conformidade com os requisitos dos Padrões de Desempenho IFC.

Projeto (2):

Contratante:
Ano:
Projetos:

Empresas de Mineração (Informação sob sigilo em contratos)
2009 a atual
Auditorias de caráter ambiental com vistas a aquisição de empreendimentos greenfield e
brownfield em diferentes estados da federação (RJ, SP, MG, GO, PB, PA, outros).

Contratante:
Período:
Projetos:

Diagonal Urbana
2011
Estudo de caracterização da abrangência de zona de buffer para mineração de ouro na
Mineração Paracatu (estado de Minas Gerais).
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Contratante:
Ano:
Projeto (1):

Projeto (2):

Ferreira Rocha Gestão de Projetos Sustentáveis
2011/2012
Assessoramento técnico à implantação de planos, programas e procedimentos para atender
aos requisitos dos Padrões de Desempenho IFC e sua compatibilização com o Plano Básico
Ambiental – PBA (IBAMA) no Projeto Belo Monte;
Auditorias de caráter ambiental de gestão da conformidade legal, e de gestão de resíduos e de
recursos hídricos ao longo do 1º e 2º Ciclos da Etapa de Implantação – Consórcio Construtor
Belo Monte.

Contratante:
Ano:
Projeto (1):

Bahia Mineração
2010/2012
Análise crítica de Estudo de Impacto Ambiental do Porto Público de Ilhéus – BA;

Projeto (2):

Desenvolvimento de Estudo de Alternativa Locacional (estudo comparativo dos atributos
ambientais presentes nas localidades de Ponta da Tulha e em Aritaguá), o qual resultou no
reconhecimento pelo IBAMA da viabilidade ambiental do Porto Público de Ilhéus em Aritaguá;

Projeto (3):

Assessoramento técnico /participação no desenvolvimento do Estudo de Impacto Ambiental do
Porto Público de Ilhéus na localidade de Aritaguá;

Projeto (4):

Análise do Estudo de Acessos do Porto Público de Ilhéus sob o contexto ambiental e social:
identificação dos riscos associados;

Projeto (5):

Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental que instruiu o processo de licenciamento da
Pedreira do Porto Público de Ilhéus.

Contratante:
Ano:
Projeto:

Mineração Terrativa
2010
Estudo de Antecipação de Riscos e Incertezas Ambientais para a Mineração Morro do Pilar
(estado de Minas Gerais).

Contratante:
Ano:
Projeto:

Camargo Correa
2009/2010
Estudo de Antecipação de Riscos e Incertezas Ambientais para o Projeto Vetor Oeste (estado
da Bahia).
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Outras Experiências


VALE
Responsável por diversas gerências na Mineradora ao longo dos anos de 1997 a 2008, com
destaque para as seguintes atuações:
 Gerente Geral de Licenciamento e Tecnologia Ambiental com atuação em todos os empreendimentos
Vale, assessoramento técnico especializado à viabilização das licenças ambientais em Moçambique,
representação da Vale nas Câmaras Técnicas do CONAMA e do CNRH (2004 a 2008);
 Coordenação técnica e metodológica do processo de procedimentação da área ambiental na Vale;
 Gerente Corporativa de Licenciamento Ambiental e Apoio Técnico com atuação em todos os
empreendimentos Vale (2000 a 2004);
 Gerenciamento técnico e operacional para a emissão da emblemática Licença de Operação Corretiva –
LOC das minas de Itabira – MG;
 Gerente de Meio Ambiente do Sistema Sul: as minas de Ferro de MG, a estrada de Ferro Vitória à
Minas, os empreendimentos portuários no ES e as usinas de pelotização em Vitória – ES
(1997/2000).



IMVP Consultoria e Assessoria em Meio Ambiente
Sócia-diretora da IMVP de 1995 a 1997, cujos principais projetos são apresentados a seguir.
Projeto (1): Assessoramento técnico ambiental do processo de implantação da Fábrica de Motores VWAudi em São Carlos – SP (1995 a 1997);
Projeto (2): Assessoramento técnico ambiental para a implantação de sistema de gestão da qualidade
ambiental da SAMA Mineração, Minaçu – GO (1995/1996). Desenvolvimento de programa de
formação de auditores ambientais internos;
Projeto (3): Assessoramento técnico ambiental à ALUNORTE no âmbito da gestão de resíduos, gestão das
emissões e gestão dos efluentes domésticos e industriais. Desenvolvimento de programa de
formação de auditores ambientais internos;
Projeto (4): Assessoramento técnico ambiental à Gerência Corporativa de Meio Ambiente da Vale
(GIMAR), abrangendo a realização de 92 (noventa e duas) turmas de treinamento na gestão
de processos específicos com vistas à conformidade legal, abrangendo as minerações de
ferro, manganês, ouro, potássio, Ferrovia Ferro-Carajás, Ferrovia Vitória-Minas, terminais
portuários, usinas de pelotização (1995/1997).
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ERM Consultoria Ambiental.
Atuação como profissional sênior de meio ambiente, de 1993 a 1995, com realização de mais de
100 (cem) processos de auditoria ambiental, além de acompanhamento ou coordenação técnica
de estudos ambientais diversos – EIA, RCA, PCA, PBA.
Assessoramento técnico à implantação de requisitos dos padrões de desempenho Responsable
Care na indústria farmacêutica Allergan Lok.



Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA
Atuação como profissional de meio ambiente, de 1984 a 1992, responsável pelo
desenvolvimento de procedimento metodológico para a minimização do consumo de insumos
nas laminações, com consequente redução do montante de resíduos perigosos gerados e do
lançamento de efluentes líquidos oleosos na região do estuário.
Responsável pelo gerenciamento das relações da empresa com a CETESB no período da COSIPA
estatal.
Gerente de Meio Ambiente no período 1988/1992.

Formação Acadêmica


Instituição: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – USP
Curso: Pós Graduação em Gerenciamento Ambiental
Início/Fim: 1998/1999 (Curso In Company: Vale)
Duração: 12 meses.



Instituição: Universidade de São Paulo – USP
Curso: Química
Início/Fim: 1969/1975
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