
Conteúdo

Em 05/11/15, a ruptura da Barragem de Fundão, da

SAMARCO Mineração, provocou eventos catastróficos em

série - desde a destruição total do Distrito de Bento

Rodrigues, no Município de Mariana (MG), com 19 vítimas

fatais, passando pela colmatação do leito e margens de

afluentes do Rio Doce e pela suspensão do abastecimento

público e da pesca em várias cidades do vale, culminando

com o desague das águas com rejeitos de mineração no mar

de Regência (ES). A palestra vai abordar as seguintes

questões:

● O que são, quantas são e para que servem as barragens

de rejeitos de mineração?

● Que processos físico-químicos são aplicados para separar

rejeito e minério de ferro?

● Como é feita a operação, manutenção, monitoramento e

ampliação dessas estruturas?

● Quais foram as prováveis causas do acidente de Mariana?

● Que consequências ambientais e sociais foram sentidas

logo após o evento? Quais delas permanecem, e qual é o

prognóstico?

● Quais foram as consequências políticas, jurídicas e

empresariais de curto e médio prazo?

● Que custos e riscos são esperados?

● Quais são as alternativas às barragens de rejeitos?

Palestrante

LUIZ CLAUDIO FERREIRA CASTRO é biólogo formado pela UFRJ

em 1981, auditor ambiental registrado no Reino Unido desde 1997,

MBA pela Fundação Dom Cabral em 2001 e, atualmente, Mestrando

em Engenharia Urbana e Ambiental pela PUC-Rio/Techniche

Universität Braunschweig. Iniciou sua carreira como estagiário na

FEEMA (atual INEA) em 1979, chegando à Gerência de

Planejamento Ambiental daquela Fundação. Na FEEMA, trabalhou

nas iniciativas que introduziram Avaliação de Impactos Ambientais,

Gerenciamento de Bacias Hidrográficas e Gerenciamento Costeiro

no país. Ingressou na iniciativa privada em 1992, tendo atuado, até

2014, como Executivo e Diretor de Meio Ambiente e Sustentabilidade

nas empresas Jari Celulose (na Amazônia), CSN, Vale e

ThyssenKrupp. Foi consutor da ONU/Habitat em Moçambique. Atuou

no cálculo de passivos ambientais de várias empresas privatizadas

nos anos 1990. Desenvolveu e aplicou metodologia de Avaliação de

Impactos Ambientais. Atualmente, é consultor estratégico nas áreas

de sustentabilidade e meio ambiente.

Informações

Data: 01/06/16 (quarta-feira)

Horário: 15 h

Local: E-212 (Bloco E, Centro de Tecnologia, Fundão)

Interessados, favor enviar e-mail para veronica@eq.ufrj.br

Contato: Verônica M. F. Alexandre (CT / Bl E / Sl 115)

Vagas limitadas!
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