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TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Ao T dia do mês de maio de 2007 procedi a abertura deste volume n.°
2, do processo n.° 02001.006645/06-75, referente a estação de
tratamento de água de Carajás/PA (ETA Carajás), que se inicia com a
folha n.° 201.

Para constar, subscrevo e assino.

Aroljáo J2orreãíaa'Fonseca
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TERMO DE RENUMERAÇÃO

Por um lapso durante o apensamento do Relatório de Controle Ambiental referente
ao empreendimento Estação de Tratamento de Água de Carajás/PA (ETA Carajás), o
processo n° 02001.006645/06-75 foi numerado de forma equivocada.

Sendo importante a corretanumeração dos autos, a folha 200 foi renumerada como
203, corrigindo-se as demais subseqüentes.

Brasília, 02 de maio de 2007.

Aroldo Fonseca

biental
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Estas áreas encontram entrecortadas de estradas de acesso para a Mina de N5 Sul e Morro I.
W Além disso, o platô que comporta as áreas de savana metaiófila encontra-se, em toda sua porção.
fy norte, ocupada por pilhas de estéril e cavas. Ademais, a ETA será instalada nas proximidades de
r . um movimento cruzamento entre a rodovia Raymundo Mascarenhas e áreas operacionais. Trata-
*"' se, portanto, de uma área muito exposta às interferências ambientais que derivam das tarefas que
W são inerentes à mineração. ~

r Neste sentido, é importante ainda considerar que, grande parte dos impactos que serão
produzidos especialmente durante a etapa de instalação, terá como ambiente de manifestação,

W um domínio espacial onde estes não deverão acrescentar nenhum incremento ambiental ao
^ padrão observado. Tal situação é evidente já que a ETA tem sua instalação prevista para uma

área de desenvolvimento das principais operações da Mina de Ferro de Carajás. Assim, impactos
como a alteração da qualidade do ar, alteração dos níveis de pressão sonora, alteração da
qualidade da água, alteração das propriedades do solo, alterações paisagísticas ou topográficas
podem ser considerados como desprezíveis, conforme análise a ser apresentada a seguir.

; É importante salientar que a descrição dos impactos apresentada na seqüência, objetiva orientar
w a definição das medidas de controle ambiental que sempre devem acompanhar qualquer
W interferência ambiental, não importando a relevância ou magnitude do mesmo.

w

w

W
/, 5.1 Etapa de Instalação

(& A seguir são apresentados, os principais impactos ambientais associados às tarefas relacionadas
/, à instalação da nova ETA.

W - Alteração da Qualidade do Ar

("
/ Para a instalação da ETA será necessária a preparação topográfica dos terrenos. Para o
^"' desenvolvimento desta tarefa serão utilizados tratores para o desmonte mecânico do substrato e
W para o carregamento dos caminhões responsáveis pela retirada do material da área e seu
^ transporte até as pilhas de estéril onde este será depositado.
r Para a preparação do terreno onde se pretende implantar a ETA, poderá ocorrer a necessidade da

utilização de explosivos para desmonte de algum bloco ou matacão a ser removido.
^j —-

W A operação de máquinas como tratores e caminhões implica na geração de gases de combustão
que, juntamente com a geração de material particulado derivado do desmonte e operações de
carregamento, transporte e descarregamento da carga sedimentar a ser removida, poderão
contribuir para a alteração da qualidade do ar.

w

W

^ Neste caso, cabe destacar que as intervenções sobre o terreno para adequação da topografia são
• de pequena monta já que a área exibe uma conformação quase plana. Isso implica em um

período reduzido de operações de máquinas e caminhões, bem como na reduzida produção de
W material a ser removido da área.

W

A abordagem a seguir foi desenvolvida considerando-se a etapa de instalação e operação da
Estação de Tratamento de Água.

Golder Associates
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g

•^ É importante salientar que a produção de gases de combustão e de material particulado ocorrerá
g dentro da área operacional de uma mina de ferro, cuja lavra se desenvolve a céu aberto. Trata-se
g de uma atividade cuja produção de material particulado e de gases de combustão são inerentes
~ ao processo produtivo, fato que não implica na desconsideração de ações orientadas para a
^ mitigação dos aspectos que possam gerá-los.
g

g No entanto, dadas as dimensões das minas do Complexo Minerador Ferro Carajás, com áreas de
ç. cavas e pilhas superiores a 3000 hectares, pode-se afirmar que a intervenção direta numa área da

ordem de 1 hectare terá condições de produzir gases de combustão e material particulado com
w capacidade de geração de um impacto de magnitude desprezível.

g

g

É importante salientar que todos os equipamentos e caminhões que serão utilizados na obra de
instalação da ETA estarão submetidos a todos os procedimentos de gestão da qualidade do ar da

W CVRD.

Como forma de minimizar o impacto de corrente da geração de material particulado, é realizada
^ a aspersão das vias de acesso não pavimentadas nas áreas operacionais, cujo procedimento

deverá ser estendido para as áreas por onde circularam os caminhões responsáveis pelo
W transporte do material a ser removido da área de instalação da ETA.
g
,- Com relação aos gases de combustão, a CVRD já implantou o Programa de Gestão de Emissão

para a Atmosfera e da Qualidade do Ar no Complexo Minerador de Ferro de Carajás. Este
W programa prevê um conjunto de ações orientadas para que se obtenha a máxima eficiência
g operacional dos equipamentos, através de sua manutenção rotineira.

g

w

g
Alteração das Propriedades dos Solos

g

w

C • Resíduos sólidos relacionados às obras civis, tais como entulhos de obras, material
decorrente da terraplenagem. material isolante, embalagem de tinta, sucatas de PVC, sacos
de cimento, resíduos de embalagens; embalagem de cimento, areia, brita.

Os resíduos sólidos gerados pelas intervenções propostas serão basicamente aqueles
provenientes das atividades desenvolvidas no canteiro de obras, bem como aquelas
desenvolvidas no local da instalação da ETA, a saber:

V

g

g O principal impacto ambiental associado a este aspecto é a alteração das propriedades do solo
^ que poderá ocorrer somente se houver uma gestão inadequada dos resíduos gerados.

W Uma vez que este aspecto está relacionado ao canteiro de obras que será instalado e logo após a
g construção da ETA será desmobilizado, o incremento no volume e no tipo de resíduo gerado no
r. contexto atual do Complexo Minerador de Carajás pode ser considerado irrelevante. É

w
importante acrescentar que a obra exigirá a contratação máxima de 70 pessoas.

g É importante acrescentar que a manutenção nas máquinas, equipamentos e caminhões será
g realizada nas oficinas das empreiteiras, cuja estrutura ou sistemas de controle ambiental,
r mostram-se adequados aos padrões definidos pela CVRD.
W

W Considerando o porte das intervenções propostas, o volume adicional de resíduos gerados e que
g todos os resíduos gerados serão gerenciados em conformidade com o que estabelece o Programa
g

g

w

g
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g

*^ de Gestão de Resíduos implantado pela CVRD no empreendimento, os impactos ambientais
g identificados podem ser avaliados desprezíveis.
g

Por fim. cabe reiterar, mais uma vez, que o ambiente de inserção da ETA, marcado por forte
*^ antropização e inserido num domínio sujeito a procedimentos operacionais específicos, inclusive
W os de gestão ambiental, conduzem a reafirmar a irrelevância dos impactos ambientais
g decorrentes da implantação de tal empreendimento.

g

**** - Alteração dos Níveis de Ruídos cVibrações
gi

c, O impacto denominado alteração do nível de pressão sonora está associado a geração de ruídos
pela operação dos equipamentos, máquinas e veículos durante a execução das obras.
Tal impacto encontra-se associado a um conjunto de atividade que são inerentes ao

g

g desenvolvimento de obras civis. De toda forma, mais uma vez, é impossível não considerar a
f avaliação de taf impacto frente ao seu ambiente de manifestação.

Conforme salientado outras vezes, esta obra ocorrerá em meio a um domínio operacional, por
C1 onde circulam caminhões transportadores de minério, ocorre a formação de pilhas de estéril e
g operações de lavra. Tais atividades ocorrem durante os três turnos de trabalho, produzindo níveis

de ruídos que seguramente não serão superados por aqueles que serão emanados das atividades
de instalação da ETA. Tal condição ambiental é também estendida à vibração.

g

g

g Frente a tal cenário, os impactos que podem ser gerados pela construção da ETA relacionados à
rj alteração dos níveis de ruídos e vibrações podem ser considerados como desprezíveis. Além do

g

g

g

mais, a exemplo dos demais impactos, estes serão temporários já que podem durar no máximo
sete meses, período que corresponde à etapa de instalação da ETA.

De toda forma, cabe salientar que a CVRD, reconhecendo a necessidade de estudar a interface
dos ruídos e vibrações nas áreas naturais, tanto nas de savana metaiófila como nas de floresta
ombrófila, vem desenvolvendo campanhas de monitoramento sistemáticas para construir uma

W base de dados que possa subsidiar estudos sobre a significância dos impactos ambientais
f externos às áreas operacionais.
(

Alteração da Qualidade da Água

r. Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento na etapa de instalação é basicamente aquele
proveniente da atividade desenvolvida no canteiro de obras e das instalações sanitárias.

g A geração de efluentes líquidos apresenta-se como uma variável que, desde a etapa de
g planejamento, já é analisada como um aspecto onde a implantação de uma estrutura de controle
. intrínseco é fundamental e imprescindível.
W

g Significa que a identificação de fontes geradoras de efluentes líquidos, ainda durante o
g planejamento do empreendimento, conduz à incorporação de estruturas onde seja possível
j- garantir a destinação ,o tratamento e seu monitoramento. Assim, tendo como objetivo o controle

do efluente já na fonte, é possível garantir a integridade da qualidade ambiental não só dos
W recursos hídricos como também dos solos.

^_i

g

g

g

g
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*•' No caso específico da ETA, o sistema de controle intrínseco proposto no contexto do projeto
g contempla a implantação de banheiro químico e um caminhão limpa fossas para sua limpeza e
g transporte do resíduo até a ETE Núcleo Urbano, em conformidade com o Programa de Gestão
.-. da Qualidade dos Efluentes Líquidos e Domésticos implantado pela CVRD.

W O arranjo hidrográfico observado na área de inserção do empreendimento, permite também j
g afirmar que é remota a possibilidade de alteração da qualidade da água por efluentes produzidos j
q- durante a etapa de instalação da ETA. Observa-se que o sítio de locação da ETA e estruturas j

associadas é marcadamente plano e posiciona-se afastado de drenagens naturais uma distância '
W superior a 300 metros, num domínio de solo exposto onde as condições de infiltração
g predominam sobre as de escoamento. y

!"íu5i'.

g

(^

Frente ao contexto analisado, o impacto representado pela alteração da qualidade das águas foi
considerado como de magnitude baixa, podendo até mesmo atingir um stuius de desprezível

g visto que uma população máxima de 70 trabalhadores, durante um período de no máximo sete
( meses, não representa nenhuma possibilidade de comprometimento dos procedimentos de gestão
* de efluentes que atualmente já são implementados para um contingente que, alguns momentos,
^ supera a dez mil pessoas.
g

g O assoreamento de cursos d'água também apresenta-se como um fator que pode implicai- em
,- alteração da qualidade da água. O assoreamento está associado a geração de sedimentos no

processo de terraplenagem e a disposição inadequada do material desmontado ou mesmo pela
W exposição do substrato trabalhado.
g
r Trata-se de um impacto que permeia todo o processo de desenvolvimento de uma mina de ferro.

Tendo esta interpretação como premissa, a Mina de N5 é dotada de um conjunto de estruturas de
W controle orientada para evitar o assoreamento dos cursos d'água. Neste caso destaca-se a
g instalação de drenagens que são projetadas para a condução da água pluvial em direção a
r, estruturas de controle como sumps, diques ou barragens para contenção de sedimentos. Tais

estruturas além de serem instaladas são rotineiramente monitoradas, como forma de garantir sua
eficiência operacional.

C A CVRD já implementou em todo o Complexo Minerador Ferro Carajás o Plano de Gestão de
Sedimentos, onde encontram-se contidos todos os procedimentos operacionais que norteiam as
ações relacionadas à destinação adequada de sedimentos. Este plano estenderá suas ações para a

W ETA, garantindo a eficiência da gestão de sedimentos, mesmo considerando as estruturas de
g controle já posicionadas no entornodo arranjo da área de inserção do presente projeto.

g

g

g

r, A captação de água subterrânea para abastecimento da ETA, será realizada através de 5 poços.'
Destes, quatro poços já estão construídos (P-17, P-18 e P19). ^

g Os poços que serão utilizados possuem vazão de 235 mVh, insuficientes paraatender a demanda \
g de água da ETA, cuja demanda será em torno de 280 m3/h. _J

" Os poços P-17, P18 e P-19, foram construídos para atender ao abastecimento da nova ETA, que \
W será instalada na mina N5W. Como os poços 13 e 14 apresentam boa vazão, os mesmos deverão \
g contribuir como fonte da água bruta, para completar a demanda necessária para a ETA que /
g

4^

\^™^

- Alteração da Disponibilidade Hídrica

Golder Associates
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g

""^ deverá ser disponibilizada então, na mesma rede adutora. Esse poços são utilizados atualmente
g para abastecimento de caminhão pipa e aspersão. no abastecimento da ETA.

c O bombeamento de água subterrânea já representa uma interferência nos volumes atualmente\
*** disponíveis, constituindo um impacto representado pela disponibilidade de águas subterrâneas
W atual. Cabe destacar que a água a ser bombeada será explotada de poços localizados em j
g profundidades superiores a 120 metros, portando posicionados topograficamente abaixo do ',
ç. conjunto de nascentes que contribuem para as drenagens do igarapé Jacaré e o córrego \

Geladinho. Tais características permitem considerar como um impacto desprezível a alteração
W na disponibilidade hídrica tanto superficial como a subterrânea. Cabe acrescentar que existe um
g conjunto significativo de cursos de primeira ordem que alimentam as bacias hidrográficas

citadas, localizadas em segmentos dos platôs ferríferos afastados do sítio onde se pretende
instalar a ETA.

g

g De toda forma, o Plano de Gestão de Recursos Hídricos e Efluentes Líquidos, contempla em seu
i programa de monitoramento, o acompanhamento do comportamento das águas subterrâneas e
*• superficiais, fato que será considerado após o início da operação da ETA.
W

g

g - Melhoria das Condições de Empregabilidade Temporária da População Local

g
Conforme apresentado no item referente à caracterização do empreendimento, para a realização

W das obras civis estima-se que será necessária a contratação de um contingente máximo de 70
g empregados, no pico da obra, que terá duração de sete meses. O contingente médio para as obras
r. de montagem eletromecânica é de 30 empregados, durante sete meses.

g
O regime de trabalho será diurno e noturno, com 44 horas semanais por profissional, utilizando-

g se principalmente mào-de-obra local contratada pelas empresas construtoras que executarão as
g referidas obras.

*"' Vale ressaltar que, em função das diversas obras em andamento no Projeto Ferro de Carajás, a
C' mão de obra empregada temporariamente nas obras civis e montagem eletromecânica, na fase de
f desmobilização deverá estar sendo relocada para outras frentes de trabalho.

A geração de postos de trabalhos representa a possibilidade de desencadeamento de impactos
W positivos diversos, a começar pela melhoria das condições de empregabilidade da população
g local. A criação de novos postos de trabalho gera possibilidade de ampliação do percentual da
cj população ocupada, traduzindo-se em melhoria a da qualidade de vida de famílias que passam a

ter ampliada sua condição de acesso a serviços e insumos diversos. A população integrada passa
» também a ser integrada à rede de seguridade social, mesmo que temporariamente.
W

q Como se observa, a geração de postos de trabalho conduz à manifestação de impactos
importantes no contexto regional. No entanto, construção da ETA, conforme demonstrado

**' anteriormente, tem uma demanda de trabalhadores reduzida, especialmente se analisada em
W relação ao que habitualmente se recruta para as diferentes obras que corriqueiramente ocorrem
g dentro do Complexo Minerador Ferro Carajás ou outros empreendimentos na região.

^ Neste sentido, é possível afirmar tratar-se de um impacto de natureza positiva, classificado como
V de pouco moderadamente relevante e temporário.
g

g

** Golder Associates
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5.2 Etapa de Operação

Ir

Dezembro, 2006 92 RT-069-5743-5150-00 *"^

Durante a etapa de operação, a maioria dos impactos ambientais identificados na etapa de
instalação não mais serão sentidos. A geração de material particulado, gases de combustão e até

W mesmo ruídos e vibrações serão sensivelmente diminuídos. O mesmo ocorrerá com a geração de
g resíduos sólidos já que a operação da ETA ficará a cargo de apenas quatro funcionários. Tal
r- número de postos de trabalhos representa a eliminação de do principal impacto positivo

identificado na etapa de instalação, representado pela melhoria das condições de
W empregabilidade temporária da população local. Entre os impactos que podem ocorrer na etapa
g de instalação destacam-se os seguintes:

g

** - Alteração das Propriedades dos Solos e Alteração da Qualidade da Água

( Os novos impactos que podem ser sentidos derivam da geração de resíduos do tratamento da \
água e da própria manutenção das estruturas operacionais, representados pelo lodo da limpeza
dos reservatórios, pelo efluente da contra-lavagem dos filtros e pelas águas de lavagem de piso e

V manutenção em geral. Neste sentido, apenas os atributos água e solos tornam alvos possíveis da
g interferência ambiental decorrentes da operação do empreendimento. '

g
O lodo proveniente da limpeza dos reservatórios será desaguado no leito de secagem da ETE e,

W após completa secagem, será disposto no aterro sanitário. Já o efluente da contra-lavagem dos
g filtros, que possuem ferro e manganês oxidados no processo de tratamento como resíduos
r. podem ser naturalmente descartados no sistema de drenagem. ""

^ Considerando a existência de procedimentos operacionais já efetivamente adotados no
g Complexo Minerador de Carajás, bem como os volumes de resíduos a serem gerados, pode-se
g considerar que os potenciais impactos relacionados à alteração das propriedades dos solos e da

qualidade da água serão irrelevantes.
g

g

C 5.3 A Desativação da Atual Estação de Tratamento de Água
i

W A desativação da atual ETA não demandará o desenvolvimento de tarefas que tenham como
g objetivo resgatar a qualidade ambiental do sítio atualmente ocupado. A integração ao conjunto
rj paisagístico original, como também do efetivo controle de possíveis fontes geradoras de

interferências ambientais, após cessada a operação do empreendimento, não serão necessários
W visto o destino futuro de toda a porção sul da área onde se insere.
g
c, A estrutura atual da Estação de Tratamento de Água será desativada. Apesar de encontrar-se

inserida em meio a área operacional, sua desativação resultará na geração de resíduos que
**' precisam ter suadestinação adequada.
g
g E importante salientar que a área onde atualmente se encontra a ETA será incorporada à frente
,- de lavra da Mina de N5, razão de sua desativação.
W

W Detoda forma, os resíduos resultantes da demolição das obras: civis e restos de madeiras deverão\ '
g serencaminhados para a célula de resíduos inertes, onde serão integrados à pilha de estéril.

g

g

g

g

g
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g

g

g Já os resíduos de sucatas metálicas não contaminadas serão encaminhados ao pátio de resíduos
g industriais onde são armazenados temporariamente até sua comercialização no mercado de
r reciclagem.
V

W Considerado os procedimentos normativos no trato da gestão de resíduos, pode-se considerar...
g que os impactos resultantes da desativação da atual ETA serão desprezíveis. r - ;~: -
g £,oV^' ;•'
^ 6. MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL EPLANOS DE MONITORAMENTO
g

g
As medidas de controle ambiental aqui propostas agruparão as ações de controle e de mitigação
indicadas para o conjunto de impactos advindos da implantação e operação da nova "Estação de

g Tratamento de Água".

( •

g

g

O Complexo Minerador de Carajás possui planos e programas para controle e mitigação de
impactos ambientais advindos de sua operação, em conformidade com os requisitos da

W legislação e das normas técnicas aplicáveis e foi devidamente apresentado no PBA da renovação
g da Licença de Operação n° 267. Devido à inserção do empreendimento no Complexo Minerador
,j de Carajás, se faz necessário que os planos e programas propostos estejam em consonância com

os atualmente existentes. Para tanto, deverão ser observados os critérios gerais aplicáveis às
W atividades da implantação eoperação da nova Estação de Tratamento de Água.
g
q A seguir estão listados os planos e programas que se encontram em execução no Complexo

Minerador de Carajás que possuem relação direta com os possíveis impactos apontados no
W presente trabalho como decorrentes da instalação eoperação da nova ETA. Trata-se dos planos e
g programas que contemplam todas as intervenções que ocorrem no contexto do perímetro do
g Complexo Carajás. Assim, tais planos e programas, serão aqui retomados para se fazer

referência à forma de como estes serão utilizados, para incidir sobre os principais impactos
^ ambientais identificados.
g

(- Dentre o conjunto de planos e programas que integram o Plano de Controle Ambiental do
{ ^ Complexo Minerador de Carajás, os listados abaixo são aqueles que possuem reconhecida
*"' interface com os impactos ambientais identificados:
g

g - Plano de Gestão da Qualidade do Ar
- Plano de Gestão de Resíduos - PGRe

- Plano de Gestão de Sedimentos

- Plano de Gestão de Recursos Hídricos

g

g

g O tráfego de veículos para transporte de material e as atividades de terraplenagem durante a
r, etapa de instalação da ETA poderão ocasionar a emissão de material particulado e gases de

6.1 Plano de Gestão da Qualidade do Ar

g

g

g

g

g

g

combustão.
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g

*|/ As atividades de implantação da nova ETA ocorrerão nos limites do Complexo Minerador de
g Ferro de Carajás em área já antropizada, distante de remanescentes florestais e população. É
g importante destacar que diante das atividades já desenvolvidas no Complexo, com áreas de

cavas e de pilhas superiores a 3.000 hectares, os impactos ocasionados pelas intervenções para a
implantação da nova ETA serão de pequena monta.

g

g
g De toda forma, já existe em contínua operação no Complexo Minerador Ferro Carajás, um Plano

de Gestão da Qualidade do Ar. Tal plano comporta dois importantes programas, o de Controle
das Emissões Atmosféricas e o de Monitoramento da Qualidade do Ar.

g

g

Este plano tem como objetivos:

L_g'

- Controlar as emissões de gases de combustão
- Avaliar a qualidade do ar na área de influência e circunvizinha ao Complexo Minerador

W Carajás;
f - Controlar as emissões de material particulado.

w

g
r. Atualmente, a região de Carajás dispõe de uma rede de monitoramento da qualidade do ar

composta por 3 estações que monitoram os parâmetros partículas totais em suspensão (PTS) e
** partículas inaláveis (PI) com a utilização de anaiisadores automáticos, além de monitores
g manuais de PTS (Hi-Vol). Essas estações estão situadas nos seguintes locais:
g

- Fábrica de explosivos
- Núcleo urbano de Carajás;
- Área administrativa da mina Manganês do Azul.

g

g

g Tais estações cobrem a área de influência de todo o Complexo Minerador Ferro Carajás,
incluindo o único local de concentração de população nas proximidades das áreas operacionais,
o Núcleo Urbano. Neste sentido, a presente rede de monitoramento é apropriada para que se
proceda uma análise dos efeitos ambientais do conjunto das operações sobre as áreas de

g^- influência do empreendimento.

g

W 6.1.2 Ações de Controle
g

g

g

g

6.1.1 Ações de Monitoramento

No âmbito do Plano de Controle das Emissões Atmosféricas já implementado no Complexo
Minerador de Ferro de Carajás serão implementadas as ações abaixo listadas como forma de

g minimizar o impacto decorrente da geração de material particulado e gases de combustão
Cj também resultantes das tarefas associadas à nova ETA.

*"1 - Umectação das vias de tráfego com caminhões pipa; - ^
W - Utilização de camada de forramento das vias com material menos pulverulento;
g - Manutenção adequada da frota de veículos, evitando emissões excessivas de gases e
r. partículas (fumaça preta) provenientes dos motores de combustão interna dos veículos e

máquinas móveis,
g

g

* Golder Associates
g
g

g



g

g

g

o

g
••i

g

g

g

g

W

g

•g

g

g

j
g

•\

-1

g

g

g

o

o

g

g

g

"110'

g

g

o

g

»g

g

g

g



w

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

!
g

g

g

g

g

g

g
g

g

g

g

<g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

|Fls i?ü-

Dezembro, 2006 95 RT-069374TS150-00'

6.2 Plano de Gestão de Ruídos e Vibrações

A emissão de ruídos e vibrações ocorrerá durante a fase de implantação da nova ETA. Será
originada pela operação dos equipamentos, máquinas e veículos e possível desmonte com o uso
de explosivo de pequenos matacos que, porventura possam ocorrer na área de sua instalação.

Conforme já abordado, as obras ocorrerão em ambiente onde já se encontram fontes
significativas de ruídos e vibrações devido, principalmente, a movimentação de caminhões
transportadores de minério e atividades para formação de pilhas de estéril e operações de lavra.

Apesar do reconhecido desprezível impacto a ser gerado em decorrência da instalação da ETA, é
importante ressaltar a existência do Plano de Gestão de Ruídos e Vibrações já em execução no
Complexo Ferro Carajás. Seu desenvolvimento encontra-se orientado para o conhecimento da
dinâmica do ruído da área operacional sobre os ambientes naturais que a contorna.
No caso da ETA, por apresentar-se inserida em meio ao domínio operacional, os desprezíveis
ruídos e vibrações decorrentes de sua instalação e operação serão considerados na rede de
monitoramento já apresentada pelo IBAMA.

De forma gera], o Plano de Monitoramento de Ruídos e Vibrações tem os seguintes objetivos:

- Identificação das zonas de alteração dos níveis de ruído e de vibração.
- Avaliação de possíveis incômodos que podem ser causados à população e à fauna existente

em áreas próximas ao empreendimento.

6.2.1 Ações de Monitoramento

No contexto do Plano de Gestão de Ruídos e Vibrações já implementado pela CVRD, vem
sendo realizadas campanhas de monitoramento sistemáticas para subsidiar os estudos sobre a
magnitude dos impactos ambientais externos às áreas operacionais.

6.2.2 Ações de Controle

Para o controle das emissões de ruídos pela operação de veículos já é implementado no
Complexo Minerador de Carajás o Programa de Manutenção de Veículos e Equipamentos.

O Programa de Manutenção de Veículos tem como premissas básicas o acompanhamento
sistemático, a ágil detecção de funcionamentos irregulares ou da existência de peças que
necessitam de reparos e por isso alteram os níveis originais de ruídos dos veículos e
equipamentos utilizados para a implantação da nova ETA.

Golder Associates
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O Complexo Minerador de Carajás possui um Plano de Gestão de Resíduos em conformidade
com os requisitos da legislação e das normas técnicas aplicáveis e foi devidamente apresentado
no PBA da renovação da Licença de Operação n° 267. Devido à inserção da ETA no Complexo
Minerador de Carajás, onde procedimentos de gestão de resíduos já estão consolidados, se faz
necessário que tal estrutura seja instalada e opere em plena consonância com o que estabelece tal
documento. Para tanto, deverão ser observados os seguintes critérios gerais aplicáveis às
atividades desenvolvidas na ETA:

- Assegurar que os procedimentos adotados resultem em práticas ambientalmente adequadas e
seguras, de forma a não caracterizar danos ao meio ambiente, à comunidade, à saúde
ocupacional e à segurança dos empregados e contratados da empresa.

- Inventariar os resíduos gerados como forma de fundamentar os objetivos do programa de
gestão de resíduos de cada uma das unidades operacionais da empresa.

- Identificar alternativas de minimização da geração de resíduos, compatíveis com os
requisitos operacionais, incluindo-se os resíduos gerados por serviços de terceiros realizados
nas dependências da empresa.

- Assegurar que a contratação de serviços para a reutilização e/ou o reprocessamento externos
de resíduos, incluindo-se os de transporte, sejam realizados com empresas que atendam aos
requisitos aplicáveis, fazendo constar dos contratos, cláusulas que salvaguardem a CVRD
em relação a atos que possam vir a ser praticados pela contratada.

O Plano de Gestão de Resíduos praticado no Complexo Minerador de Carajás determina que
cabe às unidades operacionais:

- Conceber, implementar e manter seus respectivos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos.
- Designar Gestor(es), o(s) qual(is) atuará(ão) como fácilitador(es) na concepção,

implementação e manutenção do seu Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, no âmbito da sua
respectiva unidade operacional.

- Identificar, implementar e manter ações que minimizem a geração de resíduos e os
respectivos custos associados à sua gestão, que sejam compatíveis com os requisitos
operacionais das respectivas unidades.

- Implementar e manter atualizado o Inventário de Resíduos de sua respectiva unidade.

6.3.1 Objetivos

O Plano de Gestão de Resíduos tem como objetivo fornecer as diretrizes que irão orientar a
segregação, coleta, armazenamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos gerados durante a instalação e operação da ETA.

Golder Associates
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*^ 6.3.2 Ações de Monitoramento
g

g A ação de monitoramento prevista no âmbito do Programa de Gestão de Resíduos tem como
premissa básica a caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos gerados — Inventário de
Resíduos.
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<w

g Deve ser registrado em formulário próprio a identificação e taxa de geração dos resíduos durante
r, a execução das tarefas relacionadas à instalação e operação da ETA. Tal procedimento garante

sua rastreabilidade e adequada disposição dos resíduos nos locais habilitados para tal no
*»•' Complexo Minerador Ferro Carajás.
W

Cj Tal registro será feito através do preenchimento do formulário denominado Manifesto Interno de

L^i

g

g

g

Resíduos, por um funcionário autorizado, na ocasião da expedição do resíduo para a área de
disposição final.

O preenchimento do manifesto interno de resíduos irá auxiliar, principalmente, na mensuração
do volume do lodo gerado pela limpeza dos reservatórios. A quantificação do lodo gerado será
realizada após o início da operação. A água que será submetida ao tratamento na ETA será

w proveniente de aqüífero subterrâneo o que contribui para geração mínima deste tipo de resíduo.

W

6.3.3 Açòes de Controle

Segregação adequada dos resíduos eerados pela operação do empreendimento

Os resíduos devem ser dispostos em tambores de acordo com sua classificação. Os tambores
devem ser identificados por cores, contendo os resíduos de plástico, papel e papelão, em

g conformidade com os procedimentos operacionais CVRD específicos parao tema.
g

Destaca-se que tanto durante a etapa de implantação e operação não é prevista a geração de
** nenhum tipo de resíduo, classificado pelaNorma ABNT 10004, como perigoso.
C1 Disposição ambientalmente adequada e segura dos resíduos
r

g

g Caso ocorra a necessidade de substituição e/ou aumento do número de recipientes para a coleta e
r, disposição temporária de resíduos, fica a cargo do supervisor responsável pela área geradora,

que previamente deverá contatar a área de meio ambiente para assessoria.
g

g Os funcionários devem proceder de forma adequada para que os resíduos sejam encaminhados
/, para sua destinação final de forma satisfatória, facilitando a coleta dos resíduos, através do

acondicionamento e preenchimento correto dos formulários de expedição.

in> O lodo gerado pela limpeza dos reservatórios deverá ser recolhido por caminhão limpa-fossa e
g destinado para desaguamento no leito de secagem da ETE. O resíduo gerado será disposto na
, usina de compostagem.

g

g

g

g

g

A disposição temporária dos resíduos na área deve ocorrer em local seguro onde os tambores
utilizados na coleta permaneçam em bom estado de conservação.
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6.4 Programa de Gestão de Sedimentos

A geração de sedimentos ocorrerá na etapa de implantação durante a realização das atividades
deterraplenagem.

O Programa de Gestão de Sedimentos já implantando no Complexo Minerador de Carajás
considera como estrutura intrínseca os sistemas de contenção de sedimentos. Trata-se de
barragens, diques e sistemas de drenagem estruturados.

No caso da ETA, cabe destacar que sua instalação se dará num domínio operacional, onde a ,
produção de sedimentos é inerente ao conjunto de operações necessárias para a produção de ',
minério. Significa que toda a área é devidamente drenada, garantindo a eficiência operacional da \
mina e o fluxo hídrico é devidamente conduzido para as estruturas de controle existentes como I
sistemas de drenagens de estradas e daí, lançados de forma controlada em direção à sumps I
localizados na bacia do córrego Geladinho. Regularmente tais estruturas são limpas eo material )
retirado é disposto em pilha de estéril próxima.

No sítio a ser ocupado especificamente pela ETA, será instalado um sistema de drenagem
adequado, de forma a garantir a proteção das obras civis frente a possíveis escapes de águas )
pluviais. Para garantir a menor interferência ambiental possível, as águas pluviais serão
destinadas aos sistemas de controle já assinalados. Cabe ressaltar que a natureza já integralmente
antropizada do sítio receptor das obras da ETA conduzem a reconhecer como desprezíveis
quaisquer impactos que estejam relacionados à produção de sedimentos decorrentes da obra da
para instalação da mesma.

De toda forma, a existência do Piano de Gestão de Sedimentos do Complexo Minerador de
Carajás que engloba todas as suas estruturas existentes, bem como aquelas que sejam incluídas
em seu perímetro operacional como a ETA apresenta as ações descritas a seguir.

6.4.1 Ações de Monitoramento

As estruturas de drenagem pluvial e de contenção de sedimentos serão inspecionadas
rotineiramente como forma de garantir sua eficiência operacional e se estabelecer a necessidade
de manutenção que incluem limpeza e desobstrução.

6.4.2 Ações de Controle

Como forma de controlar os impactos advindos da geração de sedimentos está prevista ainda na
etapa de implantação, a construção de estruturas para a condução de água pluvial que podem ser
canaletas e diques e sumpspara a contenção de sedimentos.

6.4.2.1 Plano de Gestão de Recursos Hídricos

O Plano de Gestão de Recursos Hídricos definido para o Complexo Minerador Ferro Carajás
contempla um conjunto de ações de diferentes naturezas, entre elas algumas que rebatem

GoEder Associates
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diretamente sobre as possíveis interferências ambientais resultantes da instalação e operação da
nova ETA.

Com base na Política Nacional de Recursos Hídricos, a CVRD estabeleceu a Decisão de
Diretoria Executiva - DDE 044/2002 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS com as premissas
descritas a seguir:

O Plano de Gestão de Recursos Hídricos, criado a partir da DDE 044/2002 - Gestão de Recursos
Flídricos, integra a gestão do ciclo da água no empreendimento, que envolve todas as fases,
desde a captação, a adução, a reservação, o tratamento, a distribuição e o uso de água industrial e
potável, bem como seu reuso e recircuíação. Incluem-se também nesta gestão a coleta, o
tratamento e a destinação final de efluentes líquidos industriais e sanitários. Assim sendo, este
plano apresenta as seguintes diretrizes:

- Manter um sistema de gestão integrado de recursos hídricos de forma a propiciar que suas
atividades sejam exercidas em atendimento à legislação, assegurando o direito ao uso da
água na qualidade e na quantidade necessárias aos seus processos;

- Desenvolver pesquisas e incorporar tecnologias econômicas e tecnicamente viáveis que
propiciem a otimização do uso da água e a minimização de intervenções nos recursos
hídricos em decorrência dos processos operacionais;

- Participar, diretamente ou por meio de entidades representativas, dos diferentes fóruns
relativos à gestão dos recursos hídricos nos níveis nacional, regional e local.

O PGRH foi elaborado e sua implementação vem sendo executada para o Complexo Minerador
Carajás, em consonância com os fundamentos legais expressos na Lei Federal n. 9.433/97 e
9.984/00, nas Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH e do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, assim como na Portaria MS n" 1.469/00.

Portanto, o presente documento apenas destaca as ações referentes ao Programa de
Gerenciamento de Recursos I-Iídricos pertinentes às atividades desenvolvidas durantes as etapas
de instalação e operação da nova ETA.

As ações de controle e de monitoramento desenvolvidas pela CVRD são executadas de modo
sistemático, envolvendo não somente as medições ambientais, mas também procedimentos
específicos de verificação dos sistemas de controle ambiental já implementados, garantindo a
eficiência de seu funcionamento.

Cabe salientar que a captação de água subterrânea não implicará em reflexos na dinâmica das
drenagens naturais que circundam o platô ferrífero em função da profundidade dos poços em
relação à posição das nascentes.

É importante destacar que não existem usuários a jusante do ponto de captação e a bacia\
hidrográfica encontra-se nitidamente incorporada às atividades da mineração. Nela encontram-se
instaladas diques, barragens, aterro sanitário, vias de acesso e galpões diversos.
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6.5.1 Objetivos

O Programa de Gestão de Recursos Hídricos no que diz respeito a ETA, visa garantir o
atendimento da legislação ambiental no que se relaciona à manutenção dos padrões de qualidade
da água potável fornecida. Além disso, esse programa contempla a implantação, operação e
manutenção de estruturas de controle e tratamento.

6.5.2 Ações de Monitoramento

6.5.2.1 Monitoramento da Qualidade da Água Tratada

A fim de avaliar a qualidade da água tratada na ETA e fornecida ao Núcleo Urbano, às Minas e
à Usina de Beneficíamento do Complexo Ferro de Carajás foi elaborado um plano de
monitoramento da água tratada, o qual encontra-se inserido no Plano de Monitoramento do
Complexo Minerador de Ferro de Carajás, já apresentado ao IBAMA.

O número de pontos e a freqüência de coleta, bem como os parâmetros selecionados estão de
acordo com o especificado na Portaria do Ministério da Saúde N° 518/ 04, considerando o
enquadramento do sistema como solução alternativa de abastecimento.

Para melhor assegurar a qualidade da água tratada, em função das características geológicas
desta região, foram acrescentados os parâmetros ferro e manganês total em pontos adicionais na
rede de monitoramento.

Além disto, serão realizados ensaios anuais de caracterização da água tratada, contemplando
todos os parâmetros da tabela nD 3 - Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que
Representam Riscos à Saúde e da tabela n° 5 - Padrão de Aceitação para Consumo Humano, da
Portaria 518/04.

Embora a freqüência de coleta especificada pela Portaria n° 518/04 seja mensal, a CVRD
realizará monitoramento semanal da água tratada na ETA do Complexo Minerador de Ferro de
Carajás, conforme descrito a seguir.

As coletas de água serão realizadas pela empresa contratada e as análises são realizadas no
Laboratório da empresa contratada.

A Portaria 518/04 orienta para que os resultados do monitoramento da qualidade da água potável
sejam encaminhados à Secretaria Municipal de Saúde, a quem compete exercer a vigilância da

,-Jqualidade da água de abastecimento.

4ZT..Í
X-< í
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a) Reservatório de Água bruta

Objetivo: Avaliar a qualidade da água bruta que sai dos poços para posterior tratamento
na ETA.

PRIMO DK. IDADE

MENSAL

PARÍMETROS MONITORADOS

Cor, pH, Temperatura Ambiente, Temperatuia da Água. Condutividade, Tutbidez,
Sólidos Dissolvidos, Dureza, Oxigênio Dissolvido, DQO, Sílica, Sólidos Totais,
Cloretos, Sulfatos, Dureza, Sódio, Cálcio, Magnésio, Potássio, Ferro total, Manganês
Total, Nitrato, Nitrito, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Coliformes
Termotolerantes, DBOj, Óleos e Graxas Minerais, Sólidos Suspensos e C02 livre.

b) Saída da ETA na Mina de Ferro

Objetivo: Avaliar a qualidade da água que sai da ETA para ser distribuída para os Reservatórios
de N4 e N5. Desta forma, pode-se rastrear a qualidade da água desde a saída da Estação de
Tratamento de Água (ETA) até a chegada nosmencionados Reservatórios.

PERIOllKIOALM P \U \MLTROS M<1NTTOKADOS

DIÁRIO

SEMANAL
Cor.. pH, Turbidez, Ferro Toíal, Manganês Total , Coliformes Totais, Bactérias
heterotróficas e Escherichia coli.

ANUAL
Todos os parâmetros estabelecidos pela Portaria MS N°518, de 25 de março de 2004
incluindo bactérias heterotróficas e Escherichia coli.

c) Reservatório da Mina de N4 - Minas de Ferro de Carajás

Objetivo: Avaliar a qualidade da água que sai do Reservatório para ser distribuída em toda a
Área Administrativa da Mina N4. Desta forma, pode-se rastrear a qualidade da água desde a
saída da Estação de Tratamento de Água (ETA) até a saída do mencionado reservatório.

ftmomctDAW pAKÁMKIIK)SMONlTO*AOOb

SEMANAL
Cor, pH, Turbidez, Tetro Total, Manganês Total , Coliformes Totais, Bactérias
heterotróficas c Lichei ichitt coli.

d) Reservatório de N5 - Minas de Ferro de Carajás

Localização: Fica localizado a 2 km da ETA e 15 km do Núcleo Urbano de Carajás, ou seja, é
um reservatório intermediário entre a ETA e o reservatório do referido Núcleo

Urbano.

Objetivo: Avaliar a qualidade da água que sai do reservatório para ser encaminhada ao
reservatório do Núcleo. Desta forma, pode-se rastrear a qualidade da água desde a
saída da Estação de Tratamento de Água (ETA) até a saída do mencionado
reservatório e também entre este reservatório e o Núcleo.

Golder Associates
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-peiüõdigídáde PARÂMETROS MONITORADOS
r i 1

SEMANAL
Cor. pH, Turbidez. Ferio Total. Manganês Total , Coliformes Totais, Bactérias
heterotróficas e Escherichia coli.

e) Reservatório do Castelo - Núcleo Urbano de Carajás

Localização: RuaGuamá, S/N.

Objetivo: Avaliar a qualidade da água que sai do Reservatório para ser distribuída em todo o
Núcleo Urbano de Carajás. Desta forma, pode-se rastrear a qualidade da água
desde a sua entrada, proveniente do Reservatório de N5, até a saída do mencionado
Reservatório.

PERIODICIDADE PAÃÂMETROSMONITORADOjS

SEMANAL
Cor, pH, Turbidez, Ferro Total, Manganês Total , Coliformes Totais, Bactérias
heterotróficas e Escherichia coli.

í) Restaurante da Mina de Ferro

Localização: Área Administrativa da Mina de N4.

Objetivo: Avaliar a qualidade da água que chega ao Restaurante, oriunda do Reservatório de
N4. Desta forma, pode-se rastrear a qualidade da água que deixa o mencionado
reservatório e chega ao Restaurante.

rsêâomemum- PAÍLÂMliJKKSMOOUÍOÍtAftOS

SEMANAL
Cor, pH Turbidez, Ferro Total, Manganês Total , Coliformes Totais, Bactérias
heterotróficas e Escherichia coli.

g) Aleatório I - Creche , Escola ou Pré-escola - Núcleo Urbano de Carajás

Localização: Núcleo Urbano de Carajás.

Objetivo: Avaliar a qualidade da água que chega a estas entidades.

PERIODICIDADE

SEMANAL

PARÂMETROS MOMTORADOS

Cor, pH, Turbidez, Ferro Total, Manganês Total , Coliformes Totais, Bactérias
heterotróficas e Escherichia coli.

h) Aleatório II - Hospital Yutaka Takeda (HYT), Restaurante, Clube, Parque
Zoobotânico - Núcleo Urbano.

Localização: Núcleo Urbano de Carajás

Objetivo: Avaliar a qualidade da água que chega a estas entidades.

Golder Associates
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PERIODK 11) ADI! 'ARAMETROS MONITORADOS

SEMANAL
Cor, pH, Turbidez, Ferro Total, Manganês Total , Coliformes Totais, Bactérias
heterotróficas e Escherichia coli.

i) Aleatório III - Residência, Centro Comercial - Núcleo Urbano de Carajás.

Localização: Núcleo Urbano de Carajás.

Objetivo: Avaliar a qualidade da água que chega a estes locais.

períOdígídade PARÂMETRO^ MONITORADOS

SEMANAL
Coi, pH, Turbidez, Ferro Total, Manganês Total , Coliformes Totais, Bactérias
heterotróficas e Escherichia coli.

j) Aleatório IV - Usina de Benefíciamento.

Localização: Mina de Ferro.

Objetivo: Avaliar a qualidade da água que chega a estes locais.

W«*Ott*CÉUA#fc
i

PABAMETftOS MÜNITÍWACKW

SEMANAL
Cor, pH, Turbidez. Ferio Total. Manganês Total . Coliformes Totais. Bactérias
heterotróficas e Escherichia coli.

- Amostragem

A amostragem consiste em uma atividade que deve ser executada com critérios técnicos
especificados no contexto do plano de monitoramento ambiental. As técnicas empregadas na
coleta, preservação e acondicionatnento de amostras, assim como observações relevantes e
dados de campo, se realizados inadequadamente, podem causar desvios nos resultados tanto
quanto os próprios métodos analíticos. Os responsáveis pela programação e execução dos
trabalhos de amostragem devem estar totalmente familiarizados com os objetivos e
metodologias empregadas no exercício dessas tarefas.

O bombeamento da água que será explotada e destinada para tratamento na nova ETA ocorrerá
em poços com profundidades superiores a 120 metros e posicionados abaixo das nascentes que
contribuem para as drenagens locais. Diante de tais características, .pode-se...afirmar, que a
interferência na disponibilidade hídrica"superficial será desprezível. .Assim, .sendo, é seguro
descartar a necessidade de se estabelecer o monitoramento da/vazão de mananciais a jusante dos ^,-,
poços de captação". Ç> ? ^0f^v^o -"\eiA- Cl.*- tV"'--!r »••-,; 'r

Porém, no âmbito do Gestão de Recursos Hídricos e Efluentes Líquidos já é estabelecido o
monitoramento, e acompanhamento do comportamento das águas subterrâneas e superficiais.
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6.6 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
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A adequação topográfica do terreno e a supressão de vegetação para a implantação da ETA e
estruturas de distribuição das águas ocorrerão em áreas diretamente afetadas pelo Complexo
Minerador de Ferro de Carajás, já antropizadas, em uma área máxima de 3 hectares (segundo
"Parecer técnico da vegetação existente na área de 3,00 hectares destinada a relocação da
estação de tratamento de água (ETA) e tubulação, mina de ferro de N5 e usina de
benejíciamenlo de minério de ferro, elaborado pela CVRD em junho/2006), a qual pode ser
considerada irrelevante em relação aos 3000 hectares de estruturas de todo o complexo.

De toda forma, com as alterações realizadas, torna-se necessária a recuperação das áreas,
buscando-se a minimização dos impactos ambientais relacionados às diferentes tarefas
desenvolvidas para a consolidação do empreendimento e o retomo de características existentes
antes das intervenções ocorridas.

No caso da ETA, as ações relacionadas à recuperação de áreas degradadas foram concebidas de \
forma a agregar maior estabilidade aos pequenos taludes que serão conformados para a locação \
das obras civis necessárias à sua edificação. -^

Logicamente as ações de estabilização destas áreas encontram-se associadas ao Programa de
Gestão de Sedimentos já que este, ao prever sistemas de drenagens orientados para o
disciplinarnento das águas pluviais, alinha-se com as medidas de recuperação de áreas_
degradadas, já que contribui para o controle da erosão e, consequentemente, para a estabilidade
dos terrenos.

É importante ressaltar que o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas integra o conjunto de
ações da CVRD, adotadas e devidamente aprovadas pelo IBAMA, para todo o Complexo
Minerador de Carajás. Este plano agrega um conjunto expressivo de procedimentos
operacionais, em sua totalidade orientados para a manutenção da estabilidade dos terrenos e na
busca de sua integração ã condições ambientais consideradas adequadas.

Nesta ótica, pode-se assinalar que o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas visa: reduzir a
produção e arraste de sedimentos com o conseqüente controle da erosão; e integrar o
empreendimento à paisagem.

Para atingir tais objetivos encontra-se estruturado no desenvolvimento das ações descritas a
seguir.

6.6.1 Ações de Monitoramento

A eficiência da recuperação de áreas degradadas deve ser acompanhada com a finalidade de se
verificar sua eficiência e a necessidade de adequações em sua condução, portanto, propõe-se
como medidas de monitoramento:

n

- Acompanhar o desenvolvimento das espécies de flora plantadas;
- Verificar a produção e transporte de sedimentos nas canaletas de drenagem.

Golder Associates
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g

g

g

g O Complexo Minerador de Ferro de Carajás já possui um amplo Programa de Recuperação de
,-.. Áreas Degradadas, o qual deverá serseguido também para a ETA, uma vez que essa encontra-se
** totalmente inserida dentro desse complexo. As ações de controle propostas são:
g

g - Instalação de canaletas de drenagem em toda a área da ETA; ^
r, - Estabilização de taludes com a construção de terraços e curvas de nível;

- Revegetação, com espécies nativas, de todas as áreas onde houver supressão de vegetação
herbácea, com prioridade para as áreas de solo descoberto.

g

.11 V?

6.6.2 Ações de Controle

g 6.6.3 Ações de Mitigação

As áreas onde se propõe a instalação da ETA e das estruturas de distribuição da água são
W dominadas por gramíneas, embora intercepte trechos de vegetação sobre canga (Savana
( metaiófila). Como medida de mitigação se propõe:

W

g

g
g - Recomposição paisagística da área da ETA, através do plantio de espécies da flora nativa
r. ocorrente em áreas contíguas ou próximas à mesma.

g 6.7 Recomendações Ambientais para a Empreiteira

g

g

g O projeto de relocação da ETA demandará a mobilização de mão-de-obra contratada por
/. empresa de construção civil, responsável pela demanda por procedimentos de preservação da

g

ç
i

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

- Evitar a retirada de indivíduos da flora, optando-se pela poda de galhos quando necessária à \
implantação da estrutura.

6.7.1 Justificativa

qualidade ambiental além daquelas já apresentadas em outros Programas e daquelas impostas
pela legislação trabalhista.

Com a finalidade de proteger a saúde dos trabalhadores, deverão ser adotados procedimentos
médico-sanitários na admissão e na rotina de trabalho das empreiteiras de obras civis e de
montagem de equipamentos eletromecânicos.
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g

g

g

g

g

g O objetivo básico dessas especificações é orientar os procedimentos gerais a serem adotados, a
ç , fim de evitar ou minimizar atividades que comprometam a segurança da população ligada à

obra. buscando desse modo garantir sua qualidade de vida, bem como evitar impactos
W decorrentes das interferências sobre as condições prevalecentes da população do município.
g

g

*•' O público a quem esse programa será direcionado é constituído pelas empresas de construção
g civil envolvidas na instalação da ETA.

g

g

g Com relação às ações e atividades relacionadas à saúde deverão ser considerados o provimento
C de serviços de atenção ambulatorial, serviço de urgência e emergência e de hospital ização

voltados para os trabalhadores da obra; a implantação de um programa de prevenção de
^ acidentes do trabalhador, definição da rede de aparelhamento sorológico a ser utilizada no
V atendimento a vítimas de acidentes ofídicos e escorpiônicos.

r A empreiteira, nos termos da legislação em vigor, deverá estabelecer o Plano de Atuação em
Segurança e Medicina do Trabalho, que deverá contemplar a Organização do Serviço

W Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT). Este serviço
g deverá ser dimensionado em função da necessidade real, objetivando atender às exigências
r. estabelecidas pela Norma Regulamentadora n° 4 (NR-4).

» Independentemente da função e da posição hierárquica, todo trabalhador deverá receber
g treinamento admissional visando garantir que a sua atividade seja desenvolvida com segurança.
g O plano de treinamento visa proporcionar, aos empregados da obra, conhecimentos básicos de

Segurança do Trabalho, da necessidade do uso efetivo dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPFs). e atendimento às Normas de Segurança.

g

( A prevenção de acidentes é obtida através de um trabalho de orientação, acompanhamento e
í treinamento constantes, onde as normas dispostas na legislação de Segurança e Higiene do

Trabalho sejam permanentemente aplicadas. A equipe de Segurança ministrará treinamentos aos
g empregados, como forma de minimizar a ocorrência de acidentes.
g
£_ Aexecução das instalações elétricas, apesar de provisórias, deverá atender aos requisitos citados

naNR-18, item 18.21. A execução e instalação das instalações elétricas devem ser realizadas por
*" trabalhador qualificado, e a supervisão por profissional legalmente habilitado.
g Todos os acidentes serão registrados para efeito de acompanhamento estatístico e, através de
/_j investigação e análise, serão propostas medidas para a prevenção de ocorrências semelhantes.

No caso de acidente fatal, as comunicações oficiais também serão realizadas e, de imediato, será
^ informado à Contratante. Aos familiares será fornecido o apoio social devido e será instituída
g uma comissão de investigação, que elaborará relatórios com as conclusões, o qual será
g divulgado as demais empresas contratadas.

g
w Para o Programa de Proteção Contra Incêndio, serão atendidos, no mínimo, as determinações
W estabelecidas na Norma Regulamentadora n° 18 (NR-18), item 18.26 e Norma Regulamentadora
g n° 23 NR-23 - Proteção contra Incêndios. Em cada item serão tratados, conjuntamente, os

g

g

g

g

6.7.3 Público-Alvo

6.7.4 Atividades
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6.7.2 Objetivos
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g

'*' padrões mínimos de segurança para prevenção de incêndios para os seguintes locais: escritório,
g alojamentos, cozinha, instalações elétricas e motores, inflamáveis, estrutura e canteiro de obra,
g almoxarifado, oficinas e depósito de explosivos; e os padrões e técnicas da construção, assim
,- como normas e regulamentos de manutenção, dimensionamento e colocação de extintores.
w

W A disposição final de qualquer efluente líquido deverá sofrer tratamento, observando a
g legislação ambiental em vigor, com o intuito de minimizar a interferência da obra na qualidade
-•-. da água e conseqüentemente na fauna aquática e nos usos deste recurso a jusante do

empreendimento.

g Nos movimentos de terra deverão ser executadas drenagens pluviais e protegidos os taludes,
r. através de técnicas atualmente em uso, para evitar erosões.

*** As vias de acesso provisórias deverão se limitar ao mínimo necessário, e serem de boa
g qualidade. Deverá ser efetuada aspersão de água nas vias não pavimentadas e trafegadas por
i caminhões e equipamentos, de modo a evitar o aumento de poeira no ar.

*"J Deverão ser instaladas placas de sinalização e outros tipos de comunicação visual, a fim de
g evitar acidentes, ampliando a segurança em locais de cruzamentos e desvios. Deverão ser
g instalados desvios de tráfego sinalizados nos pontos de interferência com vias de tráfego local e
.- rótulas de acesso com a via principal, visando garantir a circulação dos usuários e moradores da
W

região.
g

g Com a finalidade de evitar alagamento de áreas, comprometimento de nascentes e eventuais
( , ocorrências de erosões, deverá ser previsto o desvio da drenagem local, para cada etapa da obra

que interfira com a configuração original do terreno.

g As normas de transporte de material deverão obedecer o que está previsto na legislação
c ambiental (federal e estadual), assim como as normas da ABNT, referente ao lema.

**•' Pátios e galpões para armazenamento de material e guarda de máquinas e veículos devem ser
g instalados em áreas previamente selecionadas. Nestas instalações, serão também obedecidas
(' normas ambientais básicas de Sistema de controle de óleos e graxas; Controle de poeira, caso

ocorra, com irrigação com caminhão pipa ou outro método; Obediência à lei de silêncio para o
exercício das atividades que produzam ruídos.g-

g 6.7.6 Responsabilidade Gerencial e Financeira pelo Programa

O responsável pela implantação destas especificações é o empreendedor, que deverá incluir os
V procedimentos previstos na operacionalização e no contrato com a empreiteira de modo a
g assegurar o cumprimento de todas as atividades.

g

g

g As ações deverão ser implementadas desde o início da contratação da mão-de-obra, tendo
g continuidade durante toda a fase de construção. Serão finalizadas com a desmobilização do
,.. canteiro de obras e com a recomposição dos terrenos.
W

g

g

w

g

g

g

6.7.7 Cronograma de Execução
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TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
ESTE PROJETO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A NR-22 NORMAS DE SEGURANÇA
E SAODE OCUPACIONAL NA MINERAÇÃO E RESOLUÇÃO COM A NORMA No. 273
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2000.
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3 - 188K-04-01120 - RELOCAÇAO DA ETA - FLUXOGRAMA DE MASA
4 - 188K-04-01121 - RELOCAÇAO DA ETA - FLUXOGRAMA DE ENGENHARIA
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3 - PARA PROJETO GERAL DE ATERRAHENTO VER DES.: 188K-71-D1126.
4 - PARA DETALHES TÍPICOS E SIMBOLOGIA VER DES.: 188K-71-01151.
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1 - INSTALAÇÃO NA ÁREA DE MANUSEIO DE REAGENTES.

2 - UNIDADE COMPLETA PARA REDUÇÃO DE FERRO E MANGANÊS.
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ANEXO III

PERFIS CONSTRUTIVOS DE POÇOS DE BOMBEAMENTO

Golder Associates



J

J

J

O

•)

•J

O

o

ü

o

o

1

'"'J

o

w

Vir

w



w

^i

Ç,

W

w

w

ú
Cj

w

W

íw

w

•w

V ,

w

w

w

w

w

w

w

g

w

Dezembro, 2006 RT-069-5743-5150-0001 -00-B

Companhia
Vale do Rio Doce

PERFURAÇÃO DE POÇO TL
Rubr.

PERFIL ESQUEMÁTICO DE POÇOTUBULAR PROFUNDO

Proprietário: CVRD
Município: PARAUAPEBAS
POÇO FM3

Perfil Geológico Estratigráfico escala fmts) Perfil Construtivo

tn

•<
—>

<

te.

<

o

O
<<

o

<

s
u.

o

Canga de Minério

Hematíta Mole

Rocha Máfica

Decomposta

t&<%$ Pré-Tiltro, gran. 1.00 a 2,00 mm

10. DO

20 0G

33. DO

40. DC

H.OC

60, OC

110C.CO

11C.C0

120.co

130.00

CD

_WWfe5

&* """"
• \ li *

i

Centralizador 16"x10" pol.

Golder Associates

luif reto
S[|| U

iliro aço gaivan

ibr.



.^

J

o

J

J

J

c)

o

•••)

o

J

J

•J

•J

o

J

W

w



w

(J

Cj

w

W

L
/

\

i^

c

g

w

g

Cj

K ,
C,

w

Çj

g

g

g

g

g

g

g

*

g

g

c

Dezembro, 2006

Companhia
Vale do Rio Doce

RT-069-5743-5150-0001-00-B

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR P

PERFIL ESQUEMATICO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

Proprietário:
Município:

POÇO

CVRD

PARAUAPESAS

P-14

Perfil Geológico Estratigráfico

• i * & •

O)

•<

<

<

U

O

'<
o»

<

s

a

o

Canga de Minério

Hematita Mote

Hematita Compacta

Hematita Compacta
+ Hematita Mole

Roctia MáTica Sã

VMM Pré-filtro, gran. 1,00 a 2,00 mm

escala (mts) Perfil Construtivo

o.oo

12.00

24,00

36.00

48,00

60.00

72.00

4.00

96.00

108 00

130,00

132.00

158.00

o>

•SiíV,V>V>\V. v.v.v
- .-^•'•ív. v.v.v.v.v.v.

Centralizador 16"x10" pol.

Golder Associates



g

,j

g

g

g

W

•J

g

o

o

••")

o

g

g

g

g

•g

g

g

•j

g

g

g

g

wí

g



g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

(

w

g

g

g

g

g

g

g

g

í

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

L_j

Dezembro, 2006

dl Companhia
Vale do Rio Doce

RT-069-5743-5150-0001-00-B

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBÜL%?q^PUNB^i|

PERFIL ESQUEMATICO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

Proprietário:
Município:
POÇO

CVRD

PARAUAPEBAS

P-17

Perfil Geológico Estratigráfico

S.'S<-/SSSSSS/SSS

,'f/fJS//rV/SJJ,*

Sf//f/f/'Vf//St

V)
•<

<
te
<
o

o
'<
o-
<

£

6

Canga de Minério

Hematita mole,
granulometria fina a

média, oxidada

Hematita mole,

granulometria tina a
média

Hematita mole,
granulometria

grosseira

Hematita mole,
granulometria fina a

média

fê&ffij Pré-Tiltro, gran. 1,00 a 2.00 mm

escala (mts) Perfil Construtivo

oFoo

11.00

22.0C

33. DC-

44. DO

55.DC

P3.DC

T.00

6a nc

&3.0C

•io.ro

i
121.00

',32.00

143.03

o>

Tubo aço preto,
10"pol, sch40

••ttiii Filtro aço galvan,
-ij^f0"poi,
:Èk ab 0 50 mm

92$
WS
8$

Centralizador 16"X10" pol.

Perf. em

«f? 17 1/2" pol

Golder Associates



i, •: •l' '
l; .!.»<i ;...

-, r. - _.--. ,^

g

g

g

g

g

' )

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

•vaJ

g

. 1



g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

w

w

(

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

( ,
g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

w

g
g

g

g

g

Dezembro, 2006

au Companhia
Vale do Rio Doce

RT-069-5743-5150-0001-00-B

J2&.

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULA

PERFIL ESQUEMATICO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO

Proprietário: CVRD
Município: PARAUAPEBAS
POÇO FM8

Perfil Geológico Estratigráfico

m

•<
~>

<

<

O

O

'<

<

E
te.

O

Canga tíe Minéno

Rocha máflca decomposta

Hema-Jta mol*.

Hematita mole,
granulometria

média, oxidada

Hematita mole,

grartulometria fina a
média

não recuperado

\$M Pré filtro, gran. 1,00 a 2,D0 mm

escala (mts)

O.ÜD

13. DO

23. DO

33. DO

52.D0

Õ5.DD

78. DD

1W.K!

13CCO

143 M

15S.M

16S.K)

Perfil Construtivo

£cf\* li-}»,]*]**»*!
'ítíi .í .1»1 .í,1.1.1.í.i,1-i.í,1-'

Tubo aço preto,
1Q"D0! SCh4C

-iltr. aço galvai

W& 3b C;-0mm
ím

3>3ss

Perf. em

^17 1/2" pol

ípfiftflfififififtyi

a> Centralizador 16"x10" pol.

Golder Associates



tr-. r

g

g

g

g

g

g

g

g

g

•"")

g

g

g

g

g

'W

g
~i

g

g

g

g

o

g

g

o

g

g

g

g

. .1



r
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
r
r

4
?

o o o
.

<
D > « o o S" ST «

r
f
c
c
c
f
e
c
c
c
c
c

f

<

r
r
c
c
c
c
c
r
r
r
r
c
r
r
c

c

D r
s

N O
*

O O 4
a
.

l
/
l

C
O § o S
r

o C
D

is

^
.

--
)

T
I

t
;

o

^



i

g

w

g

g

g

g

g

g

g

g

•)

g

g

w

g

g

g

g
•-i

w

g

g

g

g

. )

g

•g

g

g

w

g

g

g

g

g

g



gj

g

g

g

**-

g

g

g

g

g

g

v

g
c

g—

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Lg

g

g

w

w

Dezembro, 2006 RT-069-5743-5150-0001-01-J

Foto 1 - Vegetação existente na área de implantação da ETA, lateral à estrada Raimundo
Mascarenhas. A vegetação do local é constituída por tipologia vegetal do tipo graminóide,
característica de áreas com elevado nível antrópico (CVRD, 2006).

Foto 2 - Área de implantação da ETA, localizada a jusante da área da Foto 1 (CVRD,
2006).
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Proc. $¥$-$
Rubr. ^

T

Foto3 - Área ondeserá instalada a adutora, lateral à Estrada Raimundo Macarenhas, que
vai até a portaria industrial de N4. A vegetação existente no local já foi suprimida para a
relocação do referido acesso (CVRD, 2006).

^P^ft-fr-^ ••>•'#::' L' ' •

Fotos 4 e 5 - Aspectos da área onde a tubulação passará, próximo a ETE da mina de N4
(CVRD, 2006).

Golder Associates

%



rn;

g

g

g

g

,jw

•g

g

g

g

>g

g

g

g

g

g

g

J

g

"\

;

g

g

W

g

g

g

g

g

g

•g

g

g



g

g

g

g

g

g

g

g
g

g

g
g

g

g

f

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Dezembro, 2006 ni RT-069-5743-5150-0001-01-J

Foto 6 - Características da vegetação do local a ser limpo - próximo à oficina centralizada.
A limpeza acompanhará a linha de transmissão o que diminuirá a intervenção em área
com cobertura vegetal (CVRD, 2006).

Foto 7 - Parte da vegetação onde será implantada a tubulação próximo à oficina de campo
(CVRD, 2006).
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Rubr._

7

Foto 8 - Caminhamento da tubulação na região da brítagem primária (CVRD, 2006).

Foto 9 - Caminhamento da tubulação na região da rampa do sabão (CVRD, 2006).
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Foto 10 - Caminhamento da tubulação na região da pilha de emergência (CVRD, 2006).

Foto 11 - Caminhamento da tubulação na região da central de concreto (CVRD, 2006).
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Memo n° Og /2007 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA
Brasília, °i,5 de janeiro de 2007.

Ao Arquivo Técnico da DILIC

Assunto: Encaminhamento de CDs do PCA da ETA Carajás

Senhora Responsável,

1. Encaminho para o devido arquivamento informações referentes à ETA de
Carajás, em formato digital.

2. Trata-se de um (1) Compact Disk, contendo o PCA do empreendimento,
entregue pelo empreendedor.

Atenciosamente,

AgostinhwTereirados Santos

Coordenadora de Mineração e Obras Civis

"tf^n^sn
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis

Coordenação de Mineração e Obras Civis

PARECER TÉCNICO n.° 18/2007 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA
*™JáM£úL
Rubr.

Dos Técnicos:

Para:

C/C:

Assunto:

Processo n.°:

T
Brasília, 16 de abril de 2007.

Aroldo Corrêa da Fonseca - Analista Ambiental

Adriano da Silva Bezerra - Analista Ambiental

Andréa Brandão S. P. Campos - Química/Geoquímica

Coordenadora de Mineração e Obras Civis
Dra. Agoslinha Pereira dos Santos

Coordenadora de Monitoramento e Controle de Florestas Nacionais

Dra Viviane Lasmar Pacheco Monte

Chefe da Floresta Nacional de Carajás
Frederico Drumond Martins

Assunto: Análise do Plano de Controle Ambiental para o Projeto de re
locação da Estação de Tratamento de Água - ETA do complexo
minerador de fcrro/CVRD de Carajás.

02001.006645/06-75

1. INTRODUÇÃO

Este Parecer tem por objetivo apresentar a viabilidade do Projeto de Re-locação da
Estação de Tratamento de Água do Complexo Minerador de Carajás. O empreendimento c de
responsabilidade da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e se encontra dentro limites da
Floresta Nacional de Carajás (FLONA Carajás), estado do Pará.

Em função do avanço de lavra de NSW da mina de ferro, em 24.07.2006 a CVRD
protocola no Ibama requerimento de licença de instalação (CVRD/EXT 214/2006) para
construção de uma nova ETA próximo a estrada Raimundo Mascarenhas, na mina de ferro
N5E, re-locando dessa forma o atual sistema de tratamento de água que atende ao complexo
minerador. As intervenções do projeto da ETA ocorrerão no interior da FLONA, na área
diretamente afetada pelas atividades das minas de Ferro abrangidas pela LO 267/2002.

Juntamente com o requerimento de LI, a CVRD encaminhou Relatório Técnico com
detalhamento da referida obra, mas a análise do referido Relatório concluiu que as
informações prestadas eram insuficientes (Parecer
/CGTMO/DILIC/IBAMA de 29.11.2006).

G:tormctempreedimeniostobra5cMet3Cwaja5lps™erPCAea.doG
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Assim, em 06.10.2006, por meio do oficio^ n" 84/2006
COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA, foi encaminhado Termo de Referência para orientação da
elaboração do Plano de Controle Ambiental do empreendimento. Em 22.12.2006 foi
encaminhado o PCA objeto de análise desse Parecer Técnico.

2. ATENDIMENTO AO TERMO DE REFERENCIA

Declaração da Prefeitura Municipal de que o local e o lipo de empreendinienio ou atividade
estão em conformidade com o Plano Diretor ou similar.

Não aplicável

Documento da Chefia da Unidade de Conservação de que o empreendimento está em
conformidade com o Plano de Manejo, quandofor o caso.

Km* Não atendido.

Recomenda-se condicionar sua apresentação no escopo da licença ambiental.

Publicação da solicitação de Licença de Instalação no Diário Oficial do Estado c em um
periódico de grande circulação, conforme Resolução CONAMA 06/86.

Atendido

Publicado cm 24.07.2006 no periódico Diário do Pará e no Diário Oficial, caderno 2.

Projeto.

Atendido.

Foi apresentado juntamente com o PCA o memorial descritivo, contendo, entre outras
informações, a área onde será instalado o empreendimento, caracterização da infra-estrutura,
localização geográfica, concepção e características técnicas, descrição das medidas de
controle e os procedimentos previstos para operação e manutenção da unidade.

Foi apresentado também as plantas do projeto, indicando na escala de 1:7.500, a rota
geral de tubulação, arranjo de tubulação, fluxograma de massa, fluxograma de engenharia,
planta e detalhes da ETA e desenho geral, com indicação das unidades componentes da ETA.

O novo projeto da ETA terá um aumento na capacidade de tratamento de água da
ordem de 155 m /h. Essa nova vazão, que totaliza 280 m3/h, considera uma previsão no
aumento da demanda de água potável, frente às expansões previstas do empreendimento.

O tempo total necessário para a implantação da ETA é estimado em sele meses,
incluindo as obras civis e a montagem eletromecânica. Com a mobilização de unia media de
90 empregados no pico das obras. Sendo realizadas as seguintes atividades:

" Supressão de vegetação (aproximadamente 3 ha com predomínio de gramíneas,
trechos com vegetação secundária e áreas de canga);

• Desmonte mecânico (uso de explosivos)

• Terraplanagem (cortes e aterros):«
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Obras civis; Rubr._

• Montagens cletromccânicas;

• Instalação das estruturas necessárias ao fornecimento de energia, LlOOkW
(subestações elétricas, linhas de distribuição);

• Uso da água;

• Mobilização e desmobilizaçào de pessoal e equipamentos;

• Aquisição de equipamentos, insumos e serviços;

• Transporte de equipamentos, insumos e pessoal.

Para o controle ambiental na fase de instalação foram propostas as seguintes medidas:

• Sistema de drenagem para a barragem de contenção de sedimentos do
Geladinho;

• Banheiros químicos;

\^ • Depósitos intermediários de resíduos (D1R);

• Fossa séptica/filtro anaeróbio;

• Aspersão nas vias de acesso.

Para o armazenamento da água bruta destinada ao tratamento, serão construídos três
reservatórios. Tais estruturas terão capacidade de armazenamento de 400 nr.

Para o armazenamento de água tratada serão construídos dois reservatórios de 150 nr\
A água reservada irá atender a demanda do Núcleo Urbano de Carajás, instalações industriais
e escritórios do Complexo Minerador de Ferro de Carajás. Os reservatórios serão localizados
na área das instalações da ETA.

Para a água tratada serão construídas duas adutoras, uma interligando a tubulação
existente ao Núcleo Urbano e outra ao reservatório na Mina de N4 seguindo até diversos
pontos dos escritórios, oficinas, pontos da usina, pátios de estoeagem, bem como demais
instalações industriais. Será construída uma adutora de água bruta que terá a função de
conduzir a água bruta proveniente do rebaixamento do lençol para outro reservatório
localizado na Mina de N4 e será utilizada para fins industriais como limpeza de pátios e
oficinas de manutenção. As tubulações para as adutoras serão apoiadas cm suportes de
concreto armado no trecho da mina e enterradas nos trechos onde houver maior necessidade

de segurança.

O projeto prevê a construção de estruturas auxiliares à operação sendo, um
almoxarifado para estoeagem dos insumos, laboratório, escritório e sanitário.

Quanto a operação, a Estação de Tratamento de Água a ser implantada será do lipo
pressurizada automática, o controle das operações será realizado por controlador lógico
programável e controles automáticos, monitoramento contínuo das variáveis de processo,
dispositivos de segurança de partida e funcionamento, desde a alimentação de água bruta ate a
saída de água potável. Necessitando de apenas quatro funcionários para manutenção das
operações.

A estação se compromete em atender os padrões de potabíiidade de água estabelecidos
na Portaria nü 518 de 25/03/04 do Ministério da Saúde. O sistema de tratamento de água da
ETA será composto por tratamento químico e físico.

• Alcalinizaçãoni
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• Pré-cloração e desinfecção
• Fluoretação
• Correção de pH
• Filtracão
• Remoção de Ferro e Manganês
• Abrandamento

• Pós-cloraçào ou Desinfecção

Para o controle da qualidade ambiental constam os sistemas de drenagem de água
superficial da área da ETA, sistema de fossa séplica - filtro anaeróbico - sumidouro para
tratamento do esgoto sanitário eum depósito intermediário de resíduos sólidos.

A captação de água subterrânea para abastecimento da ETA, será realizada através de
5 poços, cujos dados se encontram na tabela abaixo:

Rubr.

Wí'

Poço
Vazão

(m3/h)
Profundidade

(m)

Elevação
(m)

Informações Gerais

Pocon.°13 99 122 657,4

Poço construído para o
rebaixamento do lençol
freático

Poço n.° 14 158,4 156 669,5
Poço construído para o
rebaixamento do lençol
freático

Poçon.° 17 52,04 110 676,3
Poço construído para
atender a demanda da

ETA

Poço n." 18 82,3 110 683,6

Poço construído para
atender a demanda da

ETA

Poço n." 19 39,75 110 662,9
Poço construído para
atender a demanda da

ETA

Poço n.° 20 Perfuração programada para 2007

Conforme verificado, nos resultados de qualidade apresentados, os poços 13, 14. 17,
18 e 19 apresentam parâmetros físico-quúnicos enquadrados aos limites de água potável. O
pH da água bruta, por características do aqüífero, apresenta valores iguais ou menores do que
5.

Indicadores de qualidade da água potável para consumo humano como Cor, Cloreto,
Dureza, Manganês Total, Sólidos Dissolvidos Totais, Sódio, Sulfato e Turbidez apresentam
mesmo na água bruta dos poços analisados, o atendimento aos padrões da Portaria MS 518.

Como padrão microbiológico, a ausência de Coliformes Termotolerantes na água bruta
mostra que a qualidade da água do aqüífero de N5W apresenta a necessidade de tratamento
simplificado. A remoção de ferro e manganês por filtracão será feita como uma melhoria do
processo atual.

De acordo com o RCA realizado para as minas de Ferro, em dezembro de 2005, o
nível d'água subterrâneo na mina N5E se situa em torno da cota 520 m c deverá atingir a
elevação 475 m até a exaustão da mina, em 2007. A profundidade do nível d'água subterrâneo
varia de 1 a 66 m de profundidade, i
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Segundo o estudo, embora o aqüífero raso formado pelas ca^ãs, não seja o principal
aqüífero da região, ele é de grande importância na hidrogeología local, uma vez que quando
ausente de horizontes argilosos, e cm contato direto com o aqüíiero formado pela formação
ferrífera, propicia uma boa recarga do aqüífero profundo. É comum na região a formação de
grandes lagoas sobre o platô de canga.

Essas lagoas podem apresentar dois comportamentos hídrogeológicos distintos: podem
estar conectadas diretamente com o "Sistema Aqüífero Carajás" ou podem representar um
aqüífero suspenso, apresentando uma cota superior ao nível d'água do "Sistema Aqüífero
Carajás", como pode ser observado nas lagoas próximas à cava de N5W. Nas regiões onde se
formam estes aqüíferos suspensos, as cangas, provavelmente, possuem em sua base uni
horizonte de menor permeabilidade. Este horizonte funciona como um aquilardo e é
responsável pela alimentação do aqüífero na estação seca, uma vez que a água acumulada
nestas lagoas na estação chuvosa é liberada lentamente retardando a recarga dos aqüíferos
sotopostos. Sendo assim, os platôs de canga que recobrem quase toda a formação ferrífera,
representam a principal área de recarga dos sistemas aqüíferos presentes na região.

Os platôs, geralmente recobertos por canga, representam a área de recarga do Sistema
Aqüífero Carajás e a partir deles a água que infiltra é direcionada para as zonas de descarga
representada pelos igarapés presentes na região. Assim, como nas águas superficiais, têm-se
dois domínios para o deságüe das águas subterrâneas: um para norte e outro para sul.

O bombeamento de água subterrânea já representa uma interferência nos volumes,
atualmente disponíveis, constituindo um impacto representado pela disponibilidade de águas
subterrâneas atual. Cabe destacar que a água a ser bombeada será explotada de poços
localizados em profundidades superiores a 120 metros, portando posicionados
topograficamente abaixo do conjunto de nascentes que contribuem para as drenagens do
igarapé Jacaré e o córrego Geladinho. Deste modo, o estudo considera uni impacto
desprezível a alteração na disponibilidade hídrica tanto superficial como a subterrânea em
função do grande número de cursos de primeira ordem que alimentam as bacias hidrográficas
citadas, localizadas em segmentos dos platôs ferríferos afastados do sítio onde se pretende
instalar a ETA.

De acordo com o estudo os cursos de água inseridos na área de inserção da ETA são
denominados estaduais, pois têm todo o seu desenvolvimento na área do Estado do Pará,

i. sendo, portanto, do órgão estadual de Recursos Hídricos e Meio Ambiente - SECTAM - a
competência legal para emitir a outorga de direito de uso dos recursos hídricos, superficiais e
subterrâneos, na área de influência do Complexo Minerador Ferro Carajás. A CVRD
apresentou em junho de 2005 à Secretaria de Meio Ambiente de Tecnologia do Estado do
Pará, relatório técnico solicitando a outorga para rebaixamento de água da mina de NSW.
Esse documento encontra-se em avaliação na SECTAM.

Plano de Controle Ambiental

Atendido.

O PCA do empreendimento foi protocolado cm 22.12.2006. O Plano apresenta, entre
outros itens, as seguintes informações solicitadas no Termo de Referência.

Descrição do Empreendimento

São apresentados nesse item os objetivos do projeto, bem como outros dados
referentes a população atendidas (no caso, funcionários da CVRD e contratadas),
concepção tecnológica, entre outras informações.,
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Diagnóstico Ambiental da Área de Influência '

Para a caracterização do meio físico, biótico e antrópico foram usados o dados
dos estudos de monitoramento e do plano de manejo da FLONA, pois a Serra Norte é
sítio de desenvolvimento da mineração e de instalação da ETA, estando no interílúvio
entre as bacias dos igarapés do Jacaré e Cigano, que na área é representado pelas
bacias de seus afluentes igarapés Gelado e Geladinho.

Topo graficam ente a área onde se pretende a instalação da ETA c representada
por um platô típico de canga. Este platô, de dimensões consideráveis, comporta em
sua borda sul feições do tipo doliniformes, onde se encontram lagoas típicas desta
feição geomorfológica, a lagoa mais próxima a ETA posiciona-se a cerca de 800
metros a sudoeste.

Nas minas de extração de minério de ferro (N4 e N5) a situação hidrológica foi
descaracterizada, mas há indicações nos platôs ainda inexplorados de inúmeras
nascentes nos seus bordos que contribuem para a manutenção do escoamento básico
nas drenagens que fluem para as partes baixas dos vales intermontanos.

Nesse sentido, a canga ferruginosa que recobre grande parte da superfície dos
altiplanos apresenta importante pape! regulador ao manter fluxos subeutâneos
significativos, responsáveis pela ocorrência de inúmeras surgências de água, na sua
maioria intermitentes, que drenam tanto para fora do perímetro das superfícies
elevadas, quanto escoam para os sistemas endorréicos, representados pelas lagoas
perenes ou intermitentes.

Toda a área que se pretende ocupar com a ETA está localizada em setor
contíguo a uma via de acesso de caminhões, sendo que a cobertura vegelal do local c
composta em sua maioria pelo capim braquíária. Já a cobertura vegetal da área onde
será instalada a tubulação de água potável, que se estende da Mina de N5 ao pátio de
estoeagem de minério, é composta de diferentes fisionomias de vegetação, contudo
são consideradas no estudo como áreas muito descaracterizadas já que, cm sua
totalidade, inserem-se nos limites operacionais do Complexo Ferro Carajás.

Apenas uma pequena parte da vegetação, não definida no estudo, existente na
( área da tubulação, se enquadra como de áreas de canga denominada Savana

Metaiófila. A unidade operacional da ETA tem como ambiente natural mais próximo
áreas de savana metaiófila afastadas a mais de 200 metros.

Medidas de controle ambiental e planos de monitoramento

As medidas de controle ambiental identificadas nas atividades de implantação e
operação da nova Estação de Tratamento de Água serão inseridas nos planos e programas que
se encontram em execução no Complexo Minerador de Carajás.

• Plano de Gestão da Qualidade do Ar

o Umectação das vias de tráfego com caminhões pipa;

o Utilização de camada de forramento das vias com material menos pulverulento;

o Manutenção adequada da frota de veículos.

• Plano de Gestão de Resíduos - PGR.
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o Segregação dos resíduos gerados pela operação do empreendimento e disposição
temporária em áreas pré-estabelecidas;

o Recolhimento do lodo dos reservatórios de água e destinados a ETE.

• Plano de Gestão de Sedimentos

o Construção de estruturas para a condução de água pluvial que podem ser
canaletas e diques e sumps para a contenção de sedimentos.

• Plano de Gestão de Recursos Hídricos

o Monitoramento da qualidade da água potável de acordo com o que estabelece a
Portaria MS 518/04 sendo os resultados encaminhados à Secretaria Municipal de
Saúde, a quem compete exercer a vigilância da qualidade da água de
abastecimento. Entretanto, estes resultados deverão ser incorporados nos estudos
de monitoramento ambiental e encaminhados ao Ibama;

• Plano de Recuperação de Áreas degradadas

i . o Instalação de canaletas de drenagem cm toda a área da ETA;

o Estabilização de taíudes com a construção de terraços e curvas de nível;

o Revegetação, com espécies nativas, de todas as áreas onde houver supressão de
vegetação herbácea, com prioridade para as áreas de solo descoberto;

o Recomposição paisagística da área da ETA, através do plantio de espécies da
flora nativa ocorrente em áreas contíguas ou próximas à mesma.

A empresa afirma que a interferência na disponibilidade hídrica superficial será
desprezível, sendo assim, descartado a necessidade de se estabelecer o monitoramento da
vazão de mananciais a jusante dos poços de captação. Ressalta-se que tal afirmação só pode
ser validada com um amplo período de monitoramento e análise, neste sentido se torna
importante o monitoramento da interferência na disponibilidade hídrica supeificial c
subterrânea, verificando as possíveis interferências na vazão de mananciais a jusante dos
poços de captação.

[^ 3. CONCLUSÃO

Pelas análises do Projeto, do Plano de Controle Ambiental e considerando que o sítio
de instalação da nova ETA compreende área bastante alterada e exposta às interferências
ambientais que derivam das tarefas inerentes a mineração; considerando que os impactos
produzidos durante a fase de instalação terão como ambiente de manifestação um domínio
espacial onde estes não deverão acrescentar nenhum incremento ao padrão observado e
considerando ainda que a análise de impactos ambientais realizada para o caso concluiu que
os impactos podem ser considerados desprezíveis, conclui-se pela viabilidade da re-Iocação
daEstação de Tratamento de Água da CVRD.

Contudo, recomenda-se condicionar no processo de licenciamento ambiental o que se
segue:

1. Apresentar, em 30 dias, documento da Chefia da FLONA Carajás atestando que a
atividade está em conformidade com o Plano de Manejo.

2. Instalar anteriormente a construção da nova ETA propriamente dita, todas as
estruturas necessárias ao controle ambiental durante a fase de instalação.

Fls
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3. Atender todas as recomendações da avaliação de impactos ambientais feitas no P
no sentido de mitigar os impactos decorrentes da instalação do empreendimento,
independentemente da magnitude c relevância do impacto.

4. Apresentar, em até 180 dias, relatório da desmobilização da antiga ETA, abordando
entre outros itens, o gerenciamento dos resíduos gerados na demolição, bem como o
monitoramento da lagoa/barragem que abastecia a ETA em N5W.

5. Apresentar o monitoramento da interferência na disponibilidade hídrica superficial e
subterrânea, verificando as possíveis interferências na vazão de mananciais a jusante
dos poços de captação.

6. Apresentar o levantamento sistemático temporal do número de pessoas atendidas e
percentagem da água efetivamente utilizada, com previsão de taxa de crescimento de
consumo c demanda da área industrial.

7. Apresentar o monitoramento e manutenção da rede de distribuição c ligações
domiciliares e industriais, verificando a necessidade de adaptação devido ao aumento
do consumo e controle de vazamentos c desvios da rede;

8. Apresentar, em até 180 dias, relatório das atividades desenvolvidas durante a etapa de
instalação, abordando entre outros itens, os procedimentos utilizados na
desmobilização do canteiro de obras e deslinação dos resíduos gerados.

À consideração superior,

Adriano

Analista

Bezerra

nbiental

Matr. 1365144
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Andréa Brandão S P Campos

Química/Geoquíiniea
Matr. 14410885

Fonseca

fmbicntal

Matr. 1513663
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Atenciosamente,

Susan Margareth Sousa Soares

Química

Matr.1479563

rs. o^g

Rubrica
SEIIV1ÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃODA BIODIVERSIDADE

DIRETORIA DG UNIDADES CONSERVAÇÃO DE USOSUNTENTÁVEL F. POPULAÇÕES TRADICIONAIS
COORDENAÇÃO GERALDEFLORESTAS NACIONAIS

INFORMAÇÃO/DIREF/CGFLO/N°iP/2 007

Brasília, 31 de julho de 2007.

Para: Coordenadora de Monitoramento e Controle

Sra. Viviane Lasmar Pacheco Monte

C/C: Coordenadora de Mineração e Obras Civis - DILIC/IBAMA

Sra. Agostinha Pereira dos Santos

Assunto: Viabilidade do Projeto de relocação da Estação de Tratamento de

\m^r Água do Complexo Minerador de Carajás.
Interessado:CVRD

Processos n°02001.006645/06-75

Senhora Coordenadora,

A Companhia Vale do Rio Doce - CVRD , através do documento CVRD/EXT

214/2006 requer uma Licença de Instalação - LI para realocação da

Estação de Tratamento de Água, já contemplada no escopo da LO 267/02.

A ETA será realocada em função do avanço da lavra de NSW para a mina

de N5E a fim de garantir o abastecimento de água em todo o Complexo

Minerador de Carajás, inclusive o Núcleo Urbano.

Portanto de acordo com as análises do Projeto, do Plano de Controle

^ Ambiental e do Parecer Técnico n° 18/2007 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA, não
há óbices quanto a viabilidade da realocação da ETA, bem como o

deferimento da LI pleiteada.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Fls. 250

Proc. 6645/06

Rubrica:^

Ao: Coordenador Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis
Assunto: Relocação da Estação de Tratamento de Água do Complexo Minerador Carajás
Interessado: CVRD

Processos n° 02001006645/06-75

Trata-se de análise da solicitação de Licença de Instalação para a Estação de Tratamento
De Água do Complexo Minerador de Carajás, na FLONA Carajás/PA.

Estando de acordo com o Parecer Técnico n° 18/07 - COMOC/CGTMO/D1L1C, e

considerando a manifestação favorável da Diretoria de Florestas, as fls. 249 e verso,
submeto a consideração de V. Sa a minuta da LI ° 458/2007, visando a assinatura.

Em, 07/08/2007
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Ao Diretor de Licenciamento Ambiental

fis, ,m
pmc. M5;W.
Rubr.:

CGTMOIBILICJIBAMA

Senhor Diretor,

Por estar de acordo com o Parecer Técnico n° 18/2007-

COMOC/CGTMO/DILIC, contido às fls. 241/248, encaminho com vista à
emissão de Licença de Instalação em favor da CVRD, responsável pelo
empreendimento denominado Estação de tratamento de água de Carajás
município de Parauapebas/Pa.

Jorge^iz^ittd/Currha Reis
Coordenador-Ge/áKle pansporte, Mineração e Obras Civis

CGTMO/DILIC/IBAMA

Senhor Presidente,

Em ^ l 01 I ^Q>:

Sou de opinião favorável à emissão de Licença de Instalação para o
empreendimento Estação de tratamento de água de Carajás, em conformidade
com os termos do Parecer Técnico n° 18/2007-COMOC/CGTMO7DILIC.

Em

Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental

DILIC/IBAMA
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Companhia
Vale do Rio Doce

CVRD/EXT/GALNF/059/20u,

PROTOCOLO/lBAMA

DILIC/DIQUA
N°: 11.839

DATA: J^/ÇJ^/07
RECEI

B^m T.

Parauapebas, 14 de setembro de 2007.

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.

Att: Sra. Agostinha Pereira dos Santos

Coordenação de Mineração e obras Civis

Referência: Cópia da publicação de recebimento da Licença de Instalação, para relocação da
Estação de Tratamento de Água do Complexo Minerador de Carajás.

Em cumprimento aos requisitos legais estabelecidos para o licenciamento ambiental, a
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD apresenta, em anexo, cópia da publicação referente ao
recebimento da Licença de Instalação N° 458/2007 para a relocação da Estação de Tratamento
de Água do Complexo Minerador de Carajás.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição do IBAMA para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários à plena condução do processo de licenciamento em

questão.

/João Carlos Coelho Hennques

Gerente de Licenciamento Ambiental Ferrosos Norte

Companhia Vale do Rio Doce

Gerência de Licencimanto de Ferrosos Norte - GALNF
Rodovia Raymundo Mascarenhas S/N
Parauapebas - Pará - Brasil
Fone: (94) 3327-4022

c<$"

RECEBIDO EMj£_/Ç8y O3?
HORA: ^{fia _
ASS.: ^nfcúfAO
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(Diário Oficiai
QUARTA-FF1RA. 05 RESETEMBRO OE?007

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD
A CVRD - Companhia Vale do Rio Doce [orna público que recebeu do
Instituto Brasileiro uo Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, a Licença de Instalação No 458/2007, com vaírdade de um
aro, pare relocação ria Estação de Tratamento ue Água, do Complexo
Mineradorde Carajás, situada dentro dos liíiTtss geográficos da Floresta
Nacional de Carajás, no estado rio Paia

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DE BELÉM
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO -
CONVOCO os Senhores Associados quites tom suas obrigações
estatua; ias. para a Assembléia Gerai extraordinária o ue realiza-se-ã no
riig ii lie setembro de 2007. as 16:00 horas na scae da entidade silo a
Rua Gaspar Viana No B70, nesta cidade, para discutir e deliberar sobre a
Prooosta de Norma Coletivade Trabaltio,apresentada pelo Sindicato dos
TrabaifiaCores no Comercio Lojista do Mtmicínio0e Belém Belém 04 de
setemoro de 200? - MANOEL JORGE VIEIRA COLARES • Presidente

SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE BELÉM
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA- CONVOCAÇÃO- CONVOCO os
Senhores Associados quites com suas obrigações estatutárias, para a
Assembléia Geral Ordinária que rsalizar-se-ã no dia 11 do setembro
de 2007|Terça-feini), às 20:00 horas na sede ds Entidade, situada a
ma Gaspar Viana, B70, para discutir e deliberar sobre o seguinte: ai
Apreciação do Relatório da Diretoria e Balanço Financeiro e Patrimonial
do Eíercico de 2QQG, bem como o parecer do Conselho Fiscal sobre o
mesmo Belém. 04 de Setembro de 2007 - MANOEL JORGE VIEIRA
COLARES- Presidente

EBENÊZER IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA.
CNPJ 07 5B* 14070001-01 Toma público q/recebeu da SEMAfPA
a Sua LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 155/2007, com validade até o dia
02/08/ZOOS P/serraria com desdobro de madeira na Rori Pa 150 Km 128
VIC MOJU-MIRIMKM t, Tailãndra-Pa

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO CORRÊA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° OOS/2007
NCB n" 003(2007 - Projeto Fundescola III - acordo de Empto:.timo nJ
i\ 22 -BR Banco Mundial

Concorrência Pública com DivulgaçãoNacional - (NCB)
Para contratação das obras civispara construção de uma escala com 06
(seis) salas de aula e oulras dependências, no bairro Jardim Bela Vista
na cidade de Augusto Corrêa - PA, com recursos do Fundo Nacional
de Desenjoivimenio ria Educação - FNDE e o Município de Augusto
Corrêa que se realizara no dia Q5/Í0/2C07 as 10.00 na saia da CPL,
sitoa Praça São Miguel n°60 - Centro,para maiores informações tone
[91]3182.1430'34B2-140Zi3J32-1215 O edilal encontra-se ã venda aos
interessados a partir desta data na Secretaria de Educação e Prefeitura

rTJMZl
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Ministério do Meio amhikn it.

iNSriTUTO Brasileiro do Mfjo Amuienil e nos lircuiíbos Naturais Renováveis - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental ••CoordlnacãoGi-h-m.df.Tüanspoiíil, Minrraçàol

Obras Civis - Coordenação de Mineração e Obras Civis
SCEN, trecho 2, Ed. Sededo Ibama S/N Bloco "C", !" Andar, Brasília/DF. CEP' 70808-9ÜÜ

Tel. (61) 3316-1273 Fax. (61) 3225-0564

DESTINATÁRIO: Companhia Vale do Rio Doce
Sr Delfin José Leite Rocha

N° DE FAX: (21) 3814-4228

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 01

DATA: 0°i / c% /Q>

N°DO DOCUMENTO:

MENSAGEM /TEXTO

No âmbito do processo de licenciamento ambiental referente à re
locação da Estação de Tratamento de Água do Complexo Minerador de Carajás,
pela Companhia Vale do Rio Doce, informamos que a Lei n° 9.960, de 28 de
janeiro de 2000, definiu os custos operacionais dos serviços fornecidos pelo
IBAMA.

Sendo assim, o empreendedor deverá efetuar o pagamento referente à
emissão da Licença de Instalação conforme as seguintes instruções:

1. Documentos para pagamento: utilizar duas guias do Documento de
Recolhimento de Receitas - DR, referente ao pagamento da Licença de
Instalação e outra relativa à Análise dos Documentos, preenchendo com os
códigos abaixo discriminados:

LICENÇA

No item especificação, escrever:
Código 5017 - Emissão de Licença de Instalação para Estação de Tratamento
de Água do Complexo Minerador de Carajás pela Companhia Vale do Rio
Doce.

Processo IBAMA n° 02001.006645/06-75

No item valor do documento, escrever:

R$11.200,00

ANÁLISE

No item especificação, escrever:
Código 5027 - Análises de documentos para emissão de Licença de Instalação
para Estação de Tratamento de Água do Complexo Minerador de Carajás pela
Companhia Vale do Rio Doce.
Processo IBAMA n° 02001,006645/06-75

No item valor do documento, escrever:

R$6.051,10

2. Local do Pagamento: qualquer agência da rede bancária autorizada.

3. Logo após o pagamento solicitamos a gentileza de enviar as cópias dos
referidos DRs para esta CGTMO, para liberação da Licença.

Em anexo, cópia da planilha de cálculos.

Atenciosamente, Ul

Agostinha Pereira dos Santos
Coordenadora de Mineração e Obras

^•'colic^COMOCVErnpr^anliiiirírLrní.Obids aviAKTÀ Cainjã&M-d* cobrar] e pl.niilha'cobrança L tA deu:
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Licença e Análise Ambiental
EMPREENDIMENTO: Estação de Tratamento de Água do

Complexo Minerador de Carajás - CVRD
PROCESSO IBAMA n° 02001.006645/06-75

Valor da Análise = K + (AxBxC) + (D x E x F)
288,15 + 5.762,95 + 0,00

Onde:

A = N° de Técnicos envolvidos na análise 3
B - ND de horas/homem necessárias para análise 20
C = Valor em Reais da hora/homem + OS 96,05

Hora/homem 52,00

OS = Obrigações Sociais (84,71 % hora/homem) 44,05
D - Despesas com viagem
E= N° de técnicos que viajaram 0
F = N° de viagens necessárias 0
K = Despesas Administrativas {5% de [(Ax B x C) + (D x E x F)]} 288,15

Valor da Análise R$ 6.051,10
Valor da Licença de Instalação 11.200,00

Valor Total (Valor da Análise +Valor da Licença) R$ 17.251,10 ti



sii*/

3

j



V

*
'~!tr- HWfiTttrowmBAMwyrtt-iniA

IMOrmiTÜ BRASUàlO DQ MMO AMBIEUTE EDOB HECtmaQD rWryMMW«V>ÍÍBa -fflWi*
C0tMH*tM «trai dl MatMÇM - COARX

GUIA DERECOLHIMENTO DAUNIÃO - QRU
NeMrUMra

í

MUMONriMNMr

fls«o

nu

OMtUoPuwHIWlnb

MrtWMT

VMdmMM

MMUatK

^iMaaittmiDens

1 «átMB

HtUrarMueDn IWMsrB/MUW [+1 Outra*«swcma" rtVnw

ROMtCOWMMIM VAU DO RfflMCE -CWB

oppickpjt a&sttâfw»M»

E^tarapoi MH1&0I raMtonOARAH fiAKH
PAJWMPWUS-M

Wèfnj*t6*t:

BMtJtK *M7 - fl - UM4B - UMRE* I (WWW**

ntmtd

UnU. ArfWMtmtw Iwrttuto fllttftair»*> «M*Ambi
RáMnMHUWtr» fbn>W«MÉl(nAlrU)

noitada; Pua pagaraM* tf* Uram* d» IMUl

hkiii « traoMmt. at Arm «to c«mpk*P w
tnwtopmcmt

Atanuagu mana

,[T,i,.^.,j.....-';hiiiii.. i „j. ,• '^i'."";;wr
••^.',•1 *"'.'.T^l!'fc,í'"TL"r

: •**•*.:'

- I2'1

Í7ÍS1WC '^^l.

MEQ.IDWâEM.

iKrftus

NBEOftKft

«*-
«180(1/08. ™j,™.. „„»«„•,

HLÉMfRCMW "' ' ' 3.F4Í.tÜ7.«2.W.W7

, ..táSte,
UfláW?

í(. UMUO

>«30 pflf»

' "*W,*.

'*#





«

• *

^

m
MIWTAnOOOmOAMnEirTS-HMA

W*TTUraai»A»UiBC)DOtól() MOMNIS BDOS PEfflJWOt NATWW6 REMOVAVPI -IBAMA
OrxrdMHgl» BMliM AtrMtMcto-COARR

OUIA DE RECOLHIMEITTO DAUMÃO • QRU

•
«HA.

QMd><l<rSHwn*t •llííadilOWiwOn

VHKBMJ1 I

NcWNJffltrc i

nowoHiiw—w*

Binoo

uounar

NflWUíWlttQ

UW.H

HOwaBta/AMhwW (-)&*»» í*Jvtfw

N«nwCOW>ANHIr\VAUMIHOSOCR<CVrUi

CWCHWl MJIWÍM3TW4

EMrtnca: MWfc DE FEMffliaAIlAPf «AMA
NUWIMPMA»-**

cet*.«cis-9oo

MJWfllW

MMMm Wft&D* ^SSwtMtO.
*J*l,t*

maMW R2)'l: «•*« - Awftwfchw* - ConWh

(MM. hncwkg»*! •***• BmM« 4a IM* Al htont* a b»
Itawwa MMnfe RMWMM («AMA)

miuiDc MMW «i fKMamwfr Wenk» pw. «m«i«e «•

UoMfa dt hMUfM |WI•*•«••<»• Ttewr-nti d»Ajw*>
MmimMWwatorfeCKrPiilMteema

MÉrtNOlPffiMlrM

H. 'L".'l. Lig, y}iiH)B||i.,jlLi|i !iJ »ll!<1iirH.<iiWW,íiWyJ'l-fV 1,'t:'̂ ^"''• '̂ .'|VJ:'L'

%#*%.•

•SWfSi.^.1--':. L7S3QP9

í..?'*b.

v- UiMW

W2Í

•,"V;".;;> *•;«

MUIrMtB.li>

f»iW38f

nw-£WKÉgÉ!P
HEriCKvm. taBOe,«..... 4 „__..
MM ecoam •; v • ojjww
wí^tmm www
«unoNUim- • • «"•»

NR.NITQfn!M»

WCWfflUO

1MHBH

í '̂'j«7rtfl33m8

I .-1

!•. "•?:•

P57 ,
06f



r
i



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N.° 458 /2007

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, designado pela
Portaria n° 97, de 02 de maio de 2007, publicado no Diário Oficial da União de 03 de maio de
2007, no uso das atribuições que lhe confere o art. 24 do Anexo I do Decreto n° 4.756, de 20
de junho de 2003, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama, publicado no D.O.U de 23
de junho de 2003, e o art. 8o do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA n° 230,
de 14 de maio de 2002, republicada no D.O.U de 21 de junho de 2002; RESOLVE:

Expedir Licença de Instalação à:

W EMPRESA: Companhia Vale do Rio Doce
CNPJ/MF: 33.592.510/0370-74

ENDEREÇO: Estrada Eduardo Mascarenhas, s/n° - Serra dos Carajás
CEP: 68516-000 CIDADE: Parauapebas UF: PA
TELEFONE: (94) 327-4267
CTF: 59809

PROCESSO IBAMA N°: 02001.006645/06-75

autorizando a re-locação da Estação de Tratamento de Água do Complexo Minerador
de Carajás. O empreendimento é de responsabilidade da Companhia Vale do Rio
Doce (CVRD) e se encontra dentro limites da Floresta Nacional de Carajás (FLONA
Carajás), estado do Pará.

Esta Licença de Instalação é válida por 1 (um) ano, a partir da data de
assinatura, observadas as condições discriminadas no verso deste documento e em
quaisquer anexos constantes do processo que, embora não transcritos, são partes
integrantes desta licença.

Brasí!ia-DF, 3 ^

BAZIÜEJ3 ALVES MARGARIDO NETO ^^
Presidente .do IBAMA W^- ^° '

Substituto _ *- n P P»!

e A\ , os i ££_



CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 458 / 2007

1. Condições Gerais

1.1 Esta Licença deverá ser publicada conforme Resolução n° 06/86 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações
deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

1.2 O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar
as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou
cancelar esta licença, caso ocorra:

• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a

expedição da licença;
• superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3 Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de
anuência do IBAMA.

1.4 O IBAMA deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de
qualquer acidente que venha causar dano ambiental. ^J

2. Condições Específicas

2.1 Em relação a nova ETA:

2.1.1 Atender todas as recomendações da avaliação de impactos ambientais
feitas no PCA, no sentido de mitigar os impactos decorrentes da
instalação do empreendimento, independentemente da magnitude e
relevância do impacto;

2.1.2 Apresentar o levantamento sistemático temporal do número de pessoas
a serem atendidas e percentagem da água efetivamente utilizada, com
previsão de taxa de crescimento de consumo e demanda da área
industrial;

2.1.3 Apresentar após o término dos trabalhos relatório das atividades
desenvolvidas durante a instalação, abordando entre outros itens, os
procedimentos utilizados na desmobilização do canteiro de obras e w
destinação dos resíduos gerados.

2.2 Em relação a ETA de N5W (antiga ETA)

2.2.1 Apresentar, em até 180 dias, relatório da desmobilização, abordando
entre outros itens, o gerenciamento dos resíduos gerados na demolição,
bem como o monitoramento da lagoa/barragem que a abastecia;



u

U Ho'

V VA í i:

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Att.: Sua Senhoria Sra. Agostinha Pereira dos Santos
Coordenação de Mineração e Obras Civis

CE: CVRD/EXT/GALNF/118/2007

Referência: LI 458/2007 - Conama 06/86

Assunto: Remessa de Documentos - Comprovante de Publicação

Carajás, 27 de Dezembro de 2007.

PROTOCOLO/IBÃMR

DILIC/DIQÜA

N°: 16.341

DATArx^/sé^/Ql
RECEBIDO:

ifa##'/&é

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - Vale, pessoa jurídica de direito privado, com sede no

Município do Rio de Janeira - RJ, e instalações no Estado do Pará, neste ato representada por quem de

direito, vem, com o devido respeito e acatamento apresentar as cópias das publicações do requerimento da

Licença e Operação da Estação de Tratamento de Água de Carajás.

DOCUMENTOS:

PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DO PARÁ EM 20/12/2(107.

\João Carlos Gfiíerçiô, Henriques

Gerente de Licenciamefvto Ambiental Ferrosos Norte

Companhia Vale do Rio Doce - Vale

Rio Doce Manganês - RDM
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emais...
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

PROTQCOLQ/IBAMA
Att.: Sua Senhoria Sra. Agostinha Pereira dos Santos DILIC/DIOUA
Coordenação de Mineração e Obras Civis *v

CC: Frederico Drumond DATA:o?flX>Zj07
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade RECEBIDO:

CE: CVRD/EXT/GALN F/117/2007

Referência: LI 458/2007 - Condícionante 2.1.2 ^L
Assunto: Remessa de Documentos - Relatório Técnico Capacidade de Suporte

Carajás, 20 de Dezembro de 2007.

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - Vale, pessoa jurídica de direito privado, com sede no

Município do Rio de Janeiro - RJ, e instalações no Estado do Pará, neste ato representada por quem de

direito, vem, com o devido respeito e acatamento, levando em consideração o teor das condicionantes 2.1.2

LI 458/2007, apresentar o relatório técnico de avaliação da capacidade de suporte da ETA para os projetos

do complexo minerador de ferro de Carajás.

DOCUMENTOS:

RELATÓRIO TÉCNICO - NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

r/

\A João Carlos^pe^Kb Henriques
Gerente de^Licenciamenta Ambiental Ferrosos Norte

Companhia Vale do Rio Doce - Vale

Rio Doce Manganês - RDM

Companhia Vale do Rio Doce
Gerência de Licenciamento Ambiental Ferrosos Norte - Apoio Belém
Av. Magalhães Barata, n.° 1.005 São Braz, CEP. 66.063-240 - Belém - Pará.
Rua Iriri 07 - CEP 68516-000 - Parauapebas - Pará
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\ Relatório de Atendimento a Condicionante 2.1.2 da LI
458/2007

1. INTRODUÇÃO

O sistema de fornecimento de água potável do Projeto Ferro Carajás é um

conjunto de estruturas, equipamentos e instrumentos destinados a produzir água

para consumo humano e entregá-la aos usuários em quantidade e qualidade

adequadas obedecendo aos limites estabelecidos pela Portaria do Ministério da

Saúde MS 518 de 25/03/2004 que dispõe sobre os padrões de Qualidade da Água

para Consumo Humano.

Atualmente, toda a água potável que abastece o núcleo urbano e as áreas

industriais das minas de minério de ferro de Carajás é tratada na Estação de

Tratamento de Água (ETA), localiza da mina de N5W. Devido o avanço da mina

N5W e para garantir o abastecimento de água para todo o complexo minerador de

Carajás é necessário o deslocamento da Estação de Tratamento de Água para

N5E.

2. OBJETIVO

w' Este relatório tem como principal objetivo, avaliar a atual demanda de água

potável e a capacidade de suporte da nova ETA visando o consumo futuro

decorrente do aumento de empregados próprios e terceiros e de moradores do

Núcleo Urbano de Carajás, atendendo às necessidades de crescimento produtivo

da Vale.

End.' Estrada Raymundo Mascarenhas S/N. Parauapebas - PA, Telefone (94) 3327 277Ü CEP: 68516-000
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3. CARACTERIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

3.1 ETA Atual

A água potável que atualmente abastece o Complexo Minerador de Carajás e

o Núcleo Urbano é proveniente da captação subterrânea de três poços

tubulares com as respectivas vazões descritas na tabela 1.

POÇO LOCALIZAÇÃO Q (m3/h)
2 N5W 49

9 N5W 46,9

18 N5W 82,3

Tabela 1- Vazão e localização dos poços que alimentam a ETA atual

Após a captação da água, é feita a dosagem de carbonato de sódio para

correção de pH, já que se trata de água com característica ácida. É feita

também a adição de fluossilicato de sódio e hipoclorito de cálcio para atender

às exigências da Portaria do Ministério da Saúde n° 518/04, referente aos

padrões de potabilidade.

A adição dos produtos químicos à água bruta ocorre em uma cisterna de 280

m3 e, posteriormente, a água tratada é enviada para o consumo humano por

meio de bombeamento para reservatórios intermediários.

No caso da Usina, o abastecimento de água potável é realizado por meio de

caminhão-pipa que transporta a água tratada da ETA para abastecer os

reservatórios distribuídos ao longo da planta industrial.

A figura 1, mostra o ponto onde está situada a ETA atual:

End : Eslrada Raymundo Mascarenhas S/N, Parauapebas - PA. Telefone1 (94) 3327 2771) CEP: 68516-000



Nu*'



w
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458/2007

Figura 1: Mapa de localização da ETA atual

3.2. Nova ETA

A nova Estação de Tratamento de Água, que está sendo instalada próxima a

Estrada Raimundo Mascarenhas - conforme mostra a figura 2 -, constitui-se

de uma ETA do tipo pressurizada automática, compacta, com unidade de

remoção de ferro e manganês composta por filtros abrandadores. Todas

essas características viabilizarão a produção de água potável para o Núcleo

Urbano de Carajás, instalações das minas e da usina de beneficiamento de

minério de ferro. A nova estrutura é suficiente para garantir que a água ao ser

tratada atenda aos padrões de potabilídade no que diz respeito aos parâmetros

estabelecidos na Portaria n° 518/04, referente aos aspectos químico, físico e

biológico.

Knd.. listrada Raimundo Mascarenhas S/N. Parauapebas - PA. Telefone: (94) 3327 2770 CEP1 6R5 16-000
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458/2007

Além da implantação da nova ETA, também entrará em funcionamento uma

nova rede de abastecimento de água potável que distribuirá água para a Usina

e demais instalações do Complexo Minerador de Carajás.

A figura 2, mostra os pontos de localização da nova ETA em relação à ETA

atual.

Figura 2: Mapa de localização da ETA atual e da nova ETA

End.1 Estrada Raymundo Mascarenhas S/N. Parauapebas-PA. Telefone: (54) 3327 2770 CRP. 68516-000
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Relatório de Atendimento a Condicionante 2.1.2 da LI

458/2007

A nova ETA possuí 0,08 ha de área construída, tendo ainda disponível em

torno de 0,92 ha de área livre para possíveis intervenções que possam ocorrer

futuramente. Pode-se visualizar através da figura 3, a área construída e a

disponível.

Área construída

Área disponível

Figura 3: Mapa das áreas disponível e construída da nova ETA

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO DA NOVA ETA

4.1. Fornecimento de água para o tratamento

A água que abastecerá a nova ETA é proveniente dos poços utilizados no

rebaixamento de aqüífero localizado na mina de N5W. Esta por sua vez será

bombeada por meio de bombas centrífugas verticais com pressão suficiente para

End.1 Estrada Raymimdo Mascarenhas S/N, Parauapebas - PA, Telefone: (54) 3327 2770 CEP: 68516-000
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vencer todas as perdas de carga do sistema de tratamento até os reservatórios de

água bruta. Desses reservatórios, a água segue para um reservatório em N4, já

existente, e, em seguida, para a ETA, conforme a figura 4.

mnn mJ
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bl ei IM I
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TAP- ianque de água potável
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—»r
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MO ni .'li

tüji as li;
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Figura 4 - Fluxograma de bombeamento e distribuição da água
Fonte: Golder Associates (modificado)

Os dados dos poços que fornecerão água para a nova ETA são apresentados na

tabela 2. Dos poços apresentados, dois ficarão em stand by.

POÇO LOCALIZAÇÃO 0 |m3;h) NE iProf.ími) ND (Prof.(m)j Prof. (m)

13 N5W 99 40.7 6602 120.7

14 NSW 158,4 45,3 135.4 156,7
17 N5W 52,04 7G 97.78 117

18 N5W 823 48 7058 148

19 N5W 39.75 63 9022 120

Tabela 2 - Dados dos poços que alimentarão a nova ETA.

End . Estrada Raymundo Mascarenhas S/N, Parauapebas- PA, Telefone: (94) 3327 2770 CEP: 68516-000
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4.2. Descrição do processo de tratamento

A água bruta, proveniente do tanque de alimentação da ETA sofrerá o processo

de alcalinização mediante a aplicação de carbonato de sódio, recebendo em

seguida hipoclorito de cálcio para a desinfecção e oxidação de metais, através de

um misturador estático de linha passando, posteriormente, por dois filtros de areia

e antracito em paralelo para a remoção de partículas em suspensão, seguindo

para os dois módulos abrandadores, também em paralelo, para remoção de ferro

(^ e manganês.

Os módulos de abrandamento poderão, eventualmente, ficar desligados quando

for utilizado carvão ativado, em substituição ao antracito nos filtros de areia.

Em seguida, a água receberá solução de carbonato de sódio, hipoclorito de cálcio

e fluorsilicato de sódio para ajuste final do pH, desinfecção e fluoretaçao. Só

depois seguirá para o reservatório de distribuição.

4.3. Descrição dos equipamentos e funcionamento da nova ETA

Os equipamentos que farão parte da estrutura na nova ETA são:

> Tanques com agitadores para preparação de soluções com água bruta,

dois para cada reagente, sendo um para operação e outro para

preparação de solução;

> Bombas dosadoras, incluindo uma bomba reserva de almoxarifado para

cada reagente. O sistema de acionamento deverá ser dotado de variador

de velocidade do tipo inversor de freqüência para a faixa de variação de

velocidade compatível com a faixa de vazão requerida;

End.1 Estrada Raymundo Mascarenhas S/N. Parauapebas - PA. Telefone (94) 3327 2770 CEP. 68516-000
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> Dois misturadores de reagentes, sendo um na entrada da ETA e o outro

após as unidades de remoção de ferro e manganês, para receber os

produtos químicos (carbonato de sódio, hipoclorito de cálcio e fluosilicato

de sódio) para ajuste final da qualidade da água potável;

> Dois filtros de pressão de areia, tipo tanque cilíndrico horizontal, para reter

material em suspensão. A perda de carga através do filtro deverá ser

monitorada por uma chave e indicador de pressão diferencial, para

detectar a sua elevação e enviar sinal para que seja efetuada a

retrolavagem do filtro;

> Duas unidades de remoção de ferro e manganês à base de resina

catiônica com regeneração à base de solução salina de cloreto de sódio.

Os equipamentos citados compõem a interligação com as tubulações, válvulas

manuais, válvulas automáticas e instrumentos, bombas dosadoras, tanques de

reagentes e de água de retrolavagem, agitadores com respectivos sistemas de

acionamento e fixação aos tanques de reagentes.

A nova ETA possuirá duas linhas de filtros de areia e de remoção de ferro e

( manganês, podendo operar as duas simultaneamente ou um filtro de areia com

qualquer dos dois filtros de remoção de ferro e manganês. Além disso, as unidades

de remoção de ferro e manganês poderão ser retiradas do circuito quando a

qualidade da água que alimenta a ETA não requerer a sua utilização ou quando se

optar por utilizar carvão ativado, em substituição ao antracito dos filtros de areia.

A remoção de ferro e manganês será realizada através de sistemas abrandadores,

com resina de troca catiônica, sendo o processo de regeneração automático com

solução salina de cloreto de sódio.

End : Eslrada Raymundo Mascarenhas S/N, Parauapebas - PA. Telefone1 (94) 3327 2770 CEP1 68516-000
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A nova ETA será dotada de modernos recursos de instrumentação, controle e

automação via controlador lógico programável (CLP) e controles automáticos,

monitoramento contínuo das variáveis de processo, dispositivos de segurança de

partida e funcionamento, desde a alimentação de água bruta até a saída de água

potável, tais como:

> Partida e parada automática da nova ETA, comandada pelos sinais de

nível baixo e alto do reservatório de estoeagem de água potável;

> Medição da vazão de água bruta da alimentação da nova ETA, através de

medidor magnético de vazão, indicação e totalização de vazão e alarmes

de vazão alta e baixa;

> Controle da vazão de água bruta de alimentação da nova ETA, através de

válvula de controle;

> Medição da pressão da água bruta antes do misturador de linha, com

alarmes de pressão alta, muito alta e envio de sinal para desligamento da

bomba de alimentação da nova ETA quando ocorrer pressão muito alta;

> Controle automático da vazão da bomba dosadora de hipoclorito de cálcio

para pré-cloração da água bruta de alimentação da nova ETA, através de

inversor de freqüência, recebendo sinal para dosagem proporcional à

vazão de alimentação de água bruta;

> Medição contínua do pH da água bruta e controle automático da vazão da

bomba dosadora de barrilha, através de inversor de freqüência, para

controle do pH inicial. Estão previstos também alarmes por pH alto e

baixo;

r-.nd.. Fstrada Raymundn Mascarenhas S/N, Parauapebas - PA. Telefone: (94) 3327 2770 CEP: 68516-000
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> Monitoramento da perda de carga dos filtros de areia e de remoção de Fe-

Mn usando manômetros e um pressostato de pressão diferencial alta,

para detectar a necessidade de lavagem do filtro. A lavagem do filtro será

automática e iniciada com o sinal do pressostato. Na lavagem será usada

água potável bombeada do reservatório de estoeagem, que será admitida

com abertura e fechamento temporizado das válvulas elétricas do filtro;

> Medição contínua da turbidez, com alarmes de turbidez alta e muito alta e

^ intertravamento, com parada automática da nova ETA, por turbidez muito

alta;

> Medição contínua do pH da água potável e controle automático da vazão

da bomba dosadora de barrilha, através de inversor de freqüência, para

controle do pH. Estão previstos também alarmes por pH alto e baixo e

intertravamento, com parada automática da nova ETA por pH muito alto

ou muito baixo;

> Medição contínua de cloro residual da água potável e controle automático

da vazão da bomba dosadora de hipoclorito de cálcio, através de inversor

de freqüência. Estão previstos também alarmes por cloro alto e baixo e

w intertravamento, com parada automática da nova ETA por cloro residual

muito alto ou muito baixo;

> Medição contínua de flúor da água potável e controle automático da vazão

da bomba dosadora de flúor, através de inversor de freqüência. Estão

previstos também alarmes por flúor alto e baixo e intertravamento, com

parada automática da nova ETA por flúor muito alto ou muito baixo;

> Medição contínua da vazão de água potável, alarmes de vazão baixa, de

vazão alta e totalização da água potável produzida;

End.. Estrada Raymundo Mascarenhas S/N. Parauapebas -PA. Telefone. (94) 3327 2770 CEP: 68516-000
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> Indicação de rotação das bombas dosadoras e alarmes de rotação alta e

baixa;

> Alarmes de nível baixo nos tanques de reagentes e parado da nova ETA

se, após temporização, o nível ainda permanecer baixo.

A operação da nova ETA será totalmente automatizada com a presença do

operador somente para inspeções de segurança e preparação de soluções de

( reagentes, Como não haverá disponibilidade de ar comprimido, de instrumentação

e nem de serviço, as válvulas automáticas e todos os acionamentos serão

elétricos.

A produção de água potável será medida na saída da nova ETA através de um

medidor magnético de vazão, que enviará sinal de indicação, alarmes e totalização.

Por se tratar de uma ETA de operação contínua será possível a seleção ou troca

automática de equipamentos, sem paralisação da produção, através de válvulas

tipo borboleta motorizadas.

c

4.4. Infra-estrutura da nova Estação de Tratamento de Água

Reservatórios Novos

Para o armazenamento de água bruta destinada ao tratamento, foram construídos

quatro reservatórios com capacidade de armazenamento de 100 m3 cada. Esses

reservatórios têm como função reservar água, equalizando a vazão fornecida para

tratamento.

Para o armazenamento de água tratada foram construídos três reservatórios com

capacidade de 100 m3 cada, A água reservada irá atender a demanda do Núcleo

Urbano de Carajás, escritórios e demais instalações do Complexo Minerador.Vale

lind.: listrada Raymundo Mascarenhas S/N. Parauapebas - PA. Telefone: (94) 3327 2770 CEP: 68516-000 i •>
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lembrar que os novos reservatórios de água foram construídos dentro da área

destinada às instalações da nova ETA.

Reservatórios Existentes

Hoje, a água potável fornecida para o Núcleo Urbano é primeiramente armazenada

em dois reservatórios, localizados em N5, com capacidade de 600 m3 cada e,

posteriormente, esta água é enviada para um reservatório de 500 m3 localizado no

Castelo do Núcleo Urbano de Carajás.

Já a água potável destinada para N4 é armazenada em um reservatório com

capacidade de 250 m3, localizado próximo à oficina de campo.

5. CONSUMO DE ÁGUA

A ETA atual além de fornecer água potável para abastecer os reservatórios de N4

e de N5, também possui um reservatório que armazena a água bruta que é

bombeada para um tanque que abastece as oficinas de manutenção de campo e

centralizada. Essa água é utilizada no processo de limpeza industrial.

C '̂ Atualmente, para garantir o fornecimento de água potável durante 24 horas por dia,
é necessário que a Estação de Tratamento de Água opere em regime contínuo

(três turnos).

5.1. Fornecimento de água através da ETA atual

Os dados do consumo de água aqui informados encontram-se atualizados em

relação ao Plano de Controle Ambiental - PCA, protocolado neste Órgão em

End Estrada Raynumdo Mascarenhas S/N, Parauapebas - PA. Telefone: (94) 3327 2770 CEP1 6S516=000
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22/12/2006 sob o n° 14.885, em função dos aprimoramentos realizados nos

controles de medição e também na demanda.

As instalações do Complexo Minerador de Carajás, incluindo o Núcleo Urbano, que

hoje recebem água proveniente da ETA atual, têm registrado um consumo médio

mensal de água potável na faixa de 127,43 m3/h. Além desse consumo, ainda são

transportados cerca de 6,25 m3/h da ETA para a Usina em caminhões-pipa, com

capacidade de 16 e 20 m3, que chegam a fazer até nove viagens por dia.

Pode ser visualizado na tabela 3, o consumo mensal de água tratada fornecida

para N4 e Núcleo Urbano.

CONS. DE ÁGUA POTÁVEL (mVhj jan/07 1eví07 mar/07 abr/07 maií07 juní07 jul/07 ago/07 SB1Í07 out/07 nov/07 daz/07 méüta

Fornecimento para N4 15,08 17,06 22.92 23.60 23 22 25.32 17.87 20.46 1S.35 19.96 19.24 20.28

FaíriBciinenra para N5/Núcleo Urbano 120. BB 126.67 97.0FJ 100.05 53.42 104.22 102.76 96,67 105,04 112,19 110,92 107.06

Consumo lotar/más 135,76 143,72 120.00 123.66 121.64 129.54 120.63 117.13 126.39 132,14 130,16 127.34

Tabela 3- Consumo mensal de água potável fornecida pela ETA atual

Vale ressaltar que além da água fornecida para as instalações administrativas da

Usina de beneficiamento em caminhão-pipa, esta ainda conta com abastecimento

de água por meio de um poço artesiano com vazão média de 5 m3/h. Nesse caso

específico, o tratamento da água é feito através da adição de cloro em pastilhas, na

linha de alimentação da caixa principal.

5.2. Fornecimento de água através da nova ETA

Com o início das operações da nova Estação de Tratamento de Água, que terá

capacidade de tratamento de 280 m3/h, o fornecimento de água potável além de

atingir as instalações já abastecidas hoje pela ETA atual, ainda atingirá outras

instalações da Mina e da Usina.

bnd.: listrada Rayiuundo Mascarenhas S/N, Parauapebas- PA. Telefone: (94) 3327 2770 CEP: 68516-000 15
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Conforme especificado no projeto da nova ETA, a capacidade de abastecimento

para o Núcleo Urbano será de até 140 m3/h, e as demais instalações localizadas

em N4 também poderão ser abastecidas com essa mesma vazão.

A nova capacidade de fornecimento de água potável através da ETA que está

sendo instalada, levou-se em consideração um futuro aumento na demanda de

água potável em função dos projetos de expansão da Vale até 130 Mtpa.

( • Considerando-se que a ETA atual tem capacidade máxima de abastecimento em

torno de 150 m3/h, com a nova ETA operando ocorrerá um aumento na capacidade

de fornecimento de água em 130 m3/h, que dentro da demanda atua! pode-se dizer

que em alguns momentos terá que ser paralisado o bombeamento de água tanto

na entrada do tratamento como no fornecimento de água potável.

Estima-se que a quantidade de água potável necessária para o abastecimento da

Usina dentro da demanda atual é de 30 m3/h e com o aumento do contingente

devido aos novos projetos de expansão esse consumo será acrescido em 20 m3/h,

totalizando um consumo em torno de 50 m3/h.

Era] . Estrada Raynumdo Mascarenhas S/N, Parauapebas - PA, Telefone: (94) 3327 2770 CEP- (Sjtf 16-000 ] (.
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6. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL

Para que se possa avaliar a qualidade da água que é fornecida pela ETA para o

Núcleo Urbano e demais instalações da Mina e Usina, foi criado um plano de

monitoramento para água potável, o qual está inserido no Plano de Monitoramento

Ambiental do Complexo Minerador de Ferro Carajás.

Em relação ao número de pontos, a freqüência de coleta e os parâmetros

selecionados estão de acordo com o especificado na Portaria do Ministério da

Saúde No 518/04, considerando o enquadramento do sistema como solução

alternativa de abastecimento, bem como, a realização de ensaios anuais para a

caracterização da água distribuída, contemplando todos os parâmetros da Tabela

03 - Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Riscos

à Saúde e Tabela 05 - Padrão de aceitação para consumo humano, da Portaria

MS N° 518/04. Ademais, a freqüência de coleta especificada na Portaria 518 é

mensal, ao passo que no sistema do Complexo Minerador de Carajás a freqüência

é semanal.

São apresentados a seguir, na tabela 4, os pontos de coleta, a localização, a

periodicidade, os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos analisados.

End : Estrada Raymundo Mascarenhas S/N, Parauapebas - PA, Telefone1 (94) 3327 2770 CEP: 68516-000 17
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PONTO PERIODICIDADE PARÂMETROS MONITODADOS

Saída da ETA

Diário Cloro Residual Livre - CRL

Semanal

Cor, pH, Turbidez, Ferro Total, Manganês Total,
Coliformes Totais, Bactérias heterotróficas e

Escherichia coli.

Anual

Todos os parâmetros estabelecidos pela Portaria MS
NP513, de 25 de março de 2004 incluindo bactérias

heterotróficas e Escherichia coli.

Reseivatório da Mina de N4

Semanal

Cor, pH, Turbidez, Ferro Total, ManganèsTotal,
Coliformes Totais, Bactérias heterotróficas e

Escherichia coli.

Resrvatório cleN5

Reservatório do Núcleo
Urbano

Restaurante da Mina de Ferro

Semanal
Cor, pH, Turbidez, Ferro Total, ManganèsTotal,

ColiforrnesTotais.

Aleatório I (creche, escola ou
pré-escola)

Aleatório II (Hospital Yutaka
Takeda(HYT), Restaurante,
Clube, Parque Zoobotânico-

Núcleo Urbano)

Aleatório II! (Residência,
Centro Comercial- Núcleo

Urbano)

Aleatório IV (Usina de
Beneficiamento)

Tabela 4 - Pontos de monitoramento de água potável

Com a implantação da nova ETA serão incluídos novos pontos de monitoramento

de água potável devido à expansão da rede de abastecimento de água, para que

seja avaliada a qualidade da água potável que chegará ã Usina.

Etid • Estrada Ravmundo Mascnrenlias S/N, Parauapebas - PA, Iclcfonc. (94) 3327 2770 CEP" 68516-000
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7. CONCLUSÕES

> A capacidade de fornecimento de água potável da nova Estação de

Tratamento de Água será 86,67% maior em relação à capacidade da

Estação de Tratamento de Água atual.

> O consumo médio de água fornecido para o Núcleo Urbano atualmente é de

107 m3/h. Com a nova Estação de Tratamento de Água esse consumo

poderá crescer cerca de 30,84%.

> As instalações da Usina de Beneficiamento que atualmente são abastecidas

através de caminhão-pipa e por um poço artesiano passarão a receber água

potável bombeada diretamente da nova Estação de Tratamento de Água.

> O consumo médio de água potável em N4 que atualmente é 20,3 m3/h

sofrerá aumento significativo devido ao consumo da Usina.

> Considerando que a capacidade máxima de fornecimento de água potável

para N4 através da Estação de Tratamento de Água atual é de 25 m3/h com

a nova Estação de Tratamento de Água essa capacidade será 560% maior.

> Baseado no consumo atual de água potável na área industrial do Complexo

Minerador de Carajás, a nova Estação de Tratamento de Água tem infra-

estrutura suficiente para atender as demandas necessárias para a

implantação e operação do projeto 130 Mtpa.

End : Estrada Raymundo Mascarenhas S/N, Parauapebas - PA, Telefone: (94) 3327 2770 CEP: 6ÍÍ516-000 j Q
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ÍPOMS.AVEL PELO RELATÓRIO

"ZILMA CARVALHO
Engenheira Quimica - Msc. Geoquímica Ambiental
CRQ 06300019

End : Estrada Ravmundo Mascarenhas S/N, Paratiapebas - PA, Telelone: (94) 3327 2770 CIIP: 68516-000 20
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais F

Att.: Sua Senhoria Sra. Agostinha Pereira dos Santos
Coordenação de Mineração e Obras Civis

CE: CVRD/EXT/GALNF/112/2007

Referência: LI 458/2007 - Conama 237/97

Assunto: Requerimento de LO - ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ÁGUA

Carajás, 14 de Dezembro de 2007.

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

N°: 15. .350

DATA:^ / [6/07
RECEBIDO: ^-j

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - Vale, pessoa jurídica de direito privado, com sede no

Município do Rio de Janeiro - RJ, e instalações no Estado do Pará, neste ato representada por quem de

direito, vem, com o devido respeito e acatamento, apresentaro requerimento de Licença de Operação paraa

Estação de Tratamento de Água em Serra do Carajás, Pará.

DOCUMENTOS:

REQUERIMENTO PADRÃO - SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

João Carlos Coe-lhMá$=tPiques

Gerente de Licenciamento Ambiental Ferrosos Norte

Companhia Vale do Rio Doce - Vale

Rio Doce Manganês - RDM

Companhia Vaie do Rio Doce
Gerência de Licenciamento Ambienta! Ferrosos Norte- Apoio Belém
Av. Magalhães Barata, n.D 1.005 São Braz, CEP. 66.063-240-Belém-Pará
Rua Iriri 07-CEP68516-000-Parauapebas-Pará
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Agostinha Pereira doa Snnt" •
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1. SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE:
I | LICENÇA PRÉVIA (L.P)

X

LICENÇA DEINSTALAÇÃO (UJ

LICENÇA DEOPERAÇÃO (L.O)

LICENÇA DE AMPLIAÇÃO

4. DADOS DO REQUERENTE
Nome ou Razão Social

SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE

ATIVIDADES POLUIDORAS

REQUERIMENTO

] RENOVAÇÃO DELICENÇA PREVIA |RLP)

1RENOVAÇÃO DELICENÇA DEINSTALAÇÃO (RLI)

" RENOVAÇÃO DELICENÇA DEOPERAÇÃO (RLO)

OUTROS*

Z CLASSIFICAÇÃO (USO DO IBAMA)

PP MP

3. LICENÇA ANTERIOR

LP ü"

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE

CGC/CPF

335925100370-74

Endereço (avenida, rua, estrada, etc.)
RODOVIA RAYMUNDO MASCARENHAS S/N

•458/2007

Cep
6B516-DQ0

Telefone (DDD)
(94) 3327-4870

Fax (DDD) Endereço Eletrônico
www.cvrd.com.br

Município
PARAUAPEBAS

Cidade

5. REPRESENTANTES LEGAIS

Nome

JOÃO CARLOS HENRIQUES
Nome

Nome

6. ÓRGÃO FINANCIADOR

VALOR DO EMPREENDIMENTO:

7. CONTATO

Nome

NUBIA CRISTINA RODRIGUES MAPA

Endereço para Correspondência

jíua Iriri 07
Cep
68516-000

Telefone (DDD)
(94) 3327-5303

Estado

PARÁ

E-mail:

nubia.mapa@vale.com.br

Fax (DDD)

tP

8. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NESTE REQUERIMENTO
REALIZAR-SE-Á DE ACORDO COM OS DADOS TRANSCRITOS EANEXO INDICADOS NO ITEM 9 (NOVE), NO VERSO DO
FORMULÁRIO.

Nome

JOÃO CARLOS HENRIQUES

Local, Dia, Mês, Ano

Serra dos Carajás, 14 de Dezembro de 2007

Assinatura:

Este Formuláriodevo ser endereçado a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental da DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL, noendi
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Noite,Trecho 2 - EdifícioSede IBAMA, BLOCOC, BRASÍLIA/DF, CEP' 70.616-900, aos cuidados do Coordenador Geral d_

Licencia mente Ambiental
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9. DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) (localização e descrição técnica do empreendimento)

f\ nova ETA está localizada próximo à Estrada Raymundo Mascarenhas, na Mina de N5E, entjjê as

coordenadas N9328012.802 e E595471.713 conforme observado na Figura 01.

Figura 01 - Localização da ETA atual e da ETA Implantada no Complexo Minerador de
Ferro de Carajás.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

<\ Estação de Tratamento de Água é do tipo pressurizada automática, compacta, com unidade de

remoção de ferro e manganês composta por filtros abrandadores, com capacidade de tratamento de

280 m3/h que produzirá água potável para o Núcleo Urbano de Carajás, instalações das minas e da

usina de beneficiamento de minério de ferro.

í\ água tratada atenderá os padrões de potabilidade de água estabelecidos na Portaria n° 518 de

25/03/04 do Ministério da Saúde, que estabelece os padrões de qualidade da água para consumo

humano quanto aos aspectos químicos, físicos e biológicos.

Abaixo estão elencados os equipamentos que constituirão o sistema de tratamento da nova ETA.

• Tanques com agitadores para preparação de soluções com água bruta, dois para cada

reagente - um para operação e outro para preparação de solução;

• Bombas dosadoras, incluindo uma bomba reserva de almoxarifado para cada reagente. O

sistema de acionamento deverá ser dotado de variador de velocidade do tipo inversor de

freqüência para a faixa de variação de velocidade compatível com a faixa de vazão requerida;

Este Formuláriodeve ser endereçado a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental da DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL no end<
SCEN -Selor rieClubesEsportivos Norte, Trecho 2- Edifício Sede IBAMA, BLOCO C. BRASlLlA/DF. CEP:70.S18-900, aos cuidadosdo Coordenador Gerald.

Licenciamento Ambiental
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• Dois misturadores de reagentes, sendo um na entrada da ETA e o outro após as unidades"de

remoção de ferro e manganês, para receber os produtos químicos (carbonato de sódio,

hipoclorito de sódio e fluossilicato de sódio) para ajuste final da qualidade da água potável;

• Dois filtros de pressão de areia, tipo tanque cilíndrico horizontal, para reter material em suspensão.

A perda de carga através do filtro deverá ser monitorada por uma chave e indicador de pressão

diferencial, para detectar a sua elevação e enviar sinal para que seja efetuada a retrolavagem filtro;

• Duas unidades de remoção de ferro e manganês à base de resina catiônica com regeneração à

base de solução salina de cloreto de sódio.

O controle das operações da nova ETA será realizado por Controlador Lógico Programável (CLP) e

controles automáticos, monitoramento contínuo das variáveis de processo, dispositivos de

segurança de partida e funcionamento, desde a alimentação de água bruta até a saída de água

potável.

1Q.OBSERVAÇÕES

Este Formulário deveser endereçadoa CoordenaçãoGeralde Licenciamento Ambiental da DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL no end<
SCEN -Setor de ClubesEsportivos Norte, Trecho 2- Edificío Sede IBAMA. BLOCO C, BRASÍLIA/DF. CEP 70.818-800, aos cuidadosdo Coordenador Gerald_

Licenciamento Ambiental
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturai:

Att.: Sua Senhoria Sra. Agostinha Pereira dos Santos
Coordenação de Mineração e Obras Civis

hJM.

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

DATA:j^/(^/Q7
RECEBIDO: Jj\fy1

CE: CVRD/EXT/GALNF/111/2007

Referência: LI 458/2007 - Condicionante 2.1.1 e 2.1.3

Assunto: Remessa de Documentos - Relatório Técnico de Instalação da ETA
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INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

1. INTRODUÇÃO

O Projeto Ferro Carajás, um sistema integrado mina, ferrovia e porto é o único projeto de

mineração de ferro em produção no norte do Brasil. Compreende o desenvolvimento de minas

a céu aberto e um complexo de processamento industrial ambos localizados na Floresta

Nacional de Carajás, município de Parauapebas, a 550 Km a sudoeste de Belém no Estado do

Pará. Este sistema inclui a Estrada de Ferro Carajás, com 892 Km de extensão que liga a mina

ao Terminal Portuário de Ponta da Madeira, 9 Km a Sudoeste de São Luís do Maranhão. O

Projeto visa à geração de diversos produtos destinados a diferentes aplicações na indústria

siderúrgica.

O IBAMA concedeu à Vale a Licença de Operação N°. 267/2002, com validade até 07 de julho

de 2006, a qual autoriza "a explotação (pesquisa, lavra, beneficiamento e comercialização) de

85.000.000 t/ano (oitenta e cinco milhões de toneladas/ano) de minério de ferro proveniente

dos corpos N4 e N5, situados dentro dos limites geográficos da Floresta Nacional de Carajás".

Integra o escopo da referida licença, o Peneiramento Secundário, em operação.

De forma a propiciar à produção efetiva de 85 MTPA de minério de ferro, são requeridas

sistemática e periodicamente, em decorrência da própria dinâmica natural da atividade de

mineração, a implementação de ações visando à adequação de equipamentos e sistemas

existentes e em operação.

Este relatório visa apresentar a descrição detalhada das intervenções realizadas para

implantação da nova estação de tratamento de água autorizada pelo Ibama por meio da LI

458/2007, emitida em 31/08/2007, com validade de 01 ano.
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2. PREMISSAS

As intervenções descritas neste relatório serão restritas à Área Diretamente Afetada - ADA do

Projeto Ferro Carajás, amparadas pela Licença de Operação 267/02 e pela Licença de

Instalação n°458/07.Caracterizaram-se por intervenções de baixa complexidade, que não

exigiram supressão de vegetação.

3. OBJETIVO

Descrever o conjunto de ações realizadas na implantação da Estação de Tratamento de Água,

no Complexo Minerador de Carajás no período de 01/09/07 a 30/11/07.

4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

4.1 LOCALIZAÇÃO

A nova ETA está localizada próximo à Estrada Raymundo Mascarenhas, na Mina de N5E,

entre as coordenadas N9328012.802 e E595471.713 conforme observado na Figura 01.

Figura 01 - Localização da ETA atual e da ETA Implantada no Complexo Minerador de
Ferro de Carajás.
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO

A Estação de Tratamento de Água, a ser implantada é do tipo pressurizada automática,

compacta, com unidade de remoção de ferro e manganês composta por filtros abrandadores,

com capacidade de tratamento de 280 m3/h que produzirá água potável para o Núcleo Urbano

de Carajás, instalações das minas e da usina de beneficiamento de minério de ferro.

A água tratada atenderá os padrões de potabilidade de água estabelecidos na Portaria n° 518

de 25/03/04 do Ministério da Saúde, que estabelece os padrões de qualidade da água para

consumo humano quanto aos aspectos químicos, físicos e biológicos.

Abaixo estão elencados os equipamentos que constituirão o sistema de tratamento da nova

ETA.

W • Tanques com agitadores para preparação de soluções com água bruta, dois para cada

reagente - um para operação e outro para preparação de solução;

• Bombas dosadoras, incluindo uma bomba reserva de almoxarifado para cada reagente. O

sistema de acionamento deverá ser dotado de variador de velocidade do tipo inversor de

freqüência para a faixa de variação de velocidade compatível com a faixa de vazão requerida;

• Dois misturadores de reagentes, sendo um na entrada da ETA e o outro após as unidades de

remoção de ferro e manganês, para receber os produtos químicos (carbonato de sódio,

hipoclorito de sódio e fluossilicato de sódio) para ajuste final da qualidade da água potável;

• Dois filtros de pressão de areia, tipo tanque cilíndrico horizontal, para reter matéria! em

w suspensão. A perda de carga através do filtro deverá ser monitorada por uma chave e indicador

de pressão diferencial, para detectar a sua elevação e enviar sinal para que seja efetuada a

retrolavagem filtro;

• Duas unidades de remoção de ferro e manganês à base de resina catiônica com regeneração

à base de solução salina de cloreto de sódio.

O controle das operações da nova ETA será realizado por Controlador Lógico Programável

(CLP) e controles automáticos, monitoramento contínuo das variáveis de processo, dispositivos

de segurança de partida e funcionamento, desde a alimentação de água bruta até a saída de

água potável.

0/
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5.1 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO

As atividades de instalação da Estação de Tratamento de Água foram basicamente a de

preparação da área para a disposição do sistema, construção da infra-estrutura necessária ao

funcionamento das novas adutoras para a condução de água bruta para tratamento e

distribuição de água tratada. Estão listadas abaixo as atividades que se desenvolveram ao

longo desta etapa:

♦ Terraplenagem

♦ Manutenção;

♦ Mobilização e Desmobilização de Pessoal;

w ♦ Mobilização e Desmobilização de Equipamentos;

<* Instalação de canteiro de obras;

♦ Consumo de energia;

♦ Transporte de Equipamentos, Insumos e Pessoal;

♦ Obras civis;

+Í+ Concreto;

♦ Obras eletromecânicas;

♦ Instalação do Sistema de Drenagem;

♦ Controle da Qualidade Ambiental na Etapa de Instalação;

5.1.1 Terraplenagem

w Conforme previsto em projeto foi realizado terraplenagem em uma área de aproximadamente 1

(um) hectare.

Atividade Área regularizada (m2)

Regularização do Terreno 2.500m2

5.1.2 Manutenção

A manutenção das máquinas, veículos e equipamentos utilizados na obra de implantação da

Estação de tratamento de água, foram realizada em oficinas existentes no município de

Parauapebas, sob a responsabilidade das empresas contratadas para a execução dos

serviços.
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5.1.3 Mobilização e Desmobilização de Pessoal

Para a realização das obras civis, foi necessária a utilização de um contigente de 24

empregados no pico das obras. O contingente médio para as obras de montagem

eletromecânica foi de 30 empregados, durante o período de 05 meses.

O regime de trabalho foi diurno e noturno, com 44 horas semanais por profissional, utilizando

se principalmente mão-de-obra local contratada pelas empresas construtoras que executaram

a referida obra.

Vale ressaltar que, em função das diversas obras em andamento no Projeto Ferro de Carajás,

a mão de obra empregada temporariamente nas obras civis e montagem eletromecânica, na

fase de desmobilização deverá estar sendo relocada para outras frentes de trabalho.

A Figura 02 apresenta o histograma de mão-de-obra da construção civil e da montagem

eletromecânica.

IMPLANTAÇÃO DA ETA

SET OUT NOV DEZ JAN

meses

m CIVIL

• ELETROMECÂNICA

Figura 02 - Histograma de mão-de-obra - Instalação da ETA

5.1.4 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos;

A relação dos equipamentos utilizados para a execução das obras civis é apresentada na

tabela a seguir.
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Tabela n° 1 - Equipamentos utilizados na etapa de instalação - Obras Civis

EQUIPAMENTOS - OBRA CIVIL

Descrição Utilizado Descrição Utilizado

Betoneira Móvel 500I 01 Martefete Pneumãtico Elétrico 02

Caminhão Basculante

12m3

02 Motoniveladora 170hp 01

Caminhão Tanque Água

20.0001

02 Retroescavadeira 0,76m3 01

Compressor Estacionário

216 pcm

01 Compactador Estático de Pneus

27.000 kg

01

Grupo Gerador de 125KVA 02 TeodolitoWildT2 01

Máquina Serra Copo 01 Trator de Esteira D6E ?

A Tabela n° 2, apresenta a relação das matérias-primas e insumos utilizados na

instalação da ETA

Previsão de matérias primas e insumos - Etapa de Implantação

Matéria Prima /

Insumo

Consumo Origem Meio de

Transporte

Forma de

Estoeagem

Processo

Areia 60 m3 Pará Rodoviário Canteiro Obras Civis

Brita 60 m3 Pará Rodoviário Canteiro Obras Civis

Cimento 6000kg Pará Rodoviário Canteiro Obras Civis.

Concreto 504m3 Pará Rodoviário Caminhão

Betoneira

Obras Civis

Oxigênio 50,0m3 Pará Rodoviário Vaso de

Pressão.

Montagem

eletromecânica

ê^
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Acetileno 20,0kg Pará Rodoviário Vaso de

Pressão

Montagem '

eletromecânica

Eletrodo 250kg São Paulo Rodoviáio Latas Montagem

eletromecânica

Estruturas

Metálicas

20t Minas

Gerais

Rodoviário Baías no

Canteiro de

Obras.

Montagem

eletromecânica

Tabela n°03 - Equipamentos utilizados na etapa de instalação - Montagem

Eletromecânica

EQUIPAMENTOS - MONTAGEM ELETROMECÂNICA

Descrição Utilizado Descrição Utilizado

Caminhão Munck/Unic 10/12t 01 Máquina de Solda 08

TeodolKo + Ocular 01 Conjunto Oxi-acetileno- maçariqueiro 03

Nível Ótico 01 Talha de Manual 1 a 5t 02

Lixadeira Manual 03 Esmerilhamento manual 01

Torquímetro 01 Caixas de ferramenta manual 10

Rosqueadeira Industrial 01 Policorte 01

Guindaste 30t 01

5.1.5 Instalação de Canteiro de obras

De forma a se dispor de pequenas instalações próximas à obra, foi estabelecido um canteiro

que ocupou uma área de aproximadamente 150 m2 e foi constituído por 02 contêineres de

2,4x6,5 metros que serviram para abrigar um pequeno escritório e um

êz 10
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almoxarifado/ferramentaria, água, EPI's e outros materiais de uso e Tendas Plásjncas

utilizadas como área de vivência.

O canteiro dispôs ainda de banheiros químicos e um Depósito Intermediário de Resíduos - DIR

para a estoeagem adequada dos resíduos gerados na obra tais como: resíduos metálicos,

papel, papelão, plástico, madeira e resíduos de concreto.

A limpeza dos banheiros químicos foi realizada por caminhões de limpeza (sugador) e os

dejetos recolhidos serão encaminhados a ETE do Núcleo Urbano. Neste canteiro não foram

servidas refeições.

O resíduo gerado no canteiro foram segregados, acondicionados e armazenados no DIR,

sendo posteriormente enviados para os pátios de recebimento e destinação final localizados na

área interna do Complexo Minerador da Carajás.

Tabela n°04 - Inventário de resíduos gerados durante o período de Instalação da ETA

RESÍDUOS GERADOS NA ETAPA DE INSTALAÇÃO

Descrição Quantidade (Kg) Descrição Quantidade(Kg)

Entulho Misto 57.110 Polipropileno 250

Madeira 18820 Resíduo Sanitário 280

Papel em Geral 370 Sucata de Ferro 3120

Plástico em Geral 60 Sucata de Papelão 360

Plástico Rígido 260

£^n
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5.1.6 Consumo de energia

A energia utilizada faz parte do consumo total do Complexo Minerador de Carajás.

5.1.7 Transporte de Equipamentos, Insumos e Pessoal

Para o transporte da mão-de-obra até o local das obras, foram 02 ônibus da empresa

contratada, não sendo necessária à instalação de alojamentos.

Para o transporte de insumos até o canteiro, foram utilizados caminhões rodoviários dos

fornecedores de cada insumo. Do canteiro até a frente de obra foram utilizados os caminhões

rodoviários próprios das contratadas.

5.1.8 Construção Civil

As obras civis necessárias para a instalação da nova ETA contemplaram:

Terraplenagem;

Execução da fundação direta;

Execução superestrutura de concreto armado;

Execução de bases de concreto para bases e bombas;

Execução de lajes pré-moldadas;

Elevação de Alvenaria em blocos de cimento;

Revestimento de paredes com cerâmicas

Pintura de Paredes;

Instalações hidráulicas sanitárias;

Fossa séptica;

Drenagem Pluvial;

Plantio de Grama.

5.1.9 Concreto

O concreto Utilizado na obra da Estação de tratamento de água foi proveniente de empresa

contratada de Parauapebas e transportado em caminhões-betoneira até o local da obra.

12
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5.1.10 Montagem Eletromecânica

A montagem eletromecânica incluiu a montagem dos equipamentos, tais como tanques,

abrandadores e bombas e instalações elétricas. Os resíduos gerados durante estas atividades

foram destinados conforme o Programa de Gestão de Resíduos implantado no Complexo

Minerador de Ferro de Carajás

6. Instalação dos Sistemas de Controle da Qualidade Ambiental

Algumas estruturas de controle da qualidade ambiental foram implantadas temporariamente

para atendimento da frente de obras, tais como:

a) Banheiros químicos

O canteiro dispôs de banheiros químicos, cuja limpeza e higienízação foram realizadas por

caminhões de limpeza (limpa-fossa) e os dejetos recolhidos encaminhados a ETE do

Núcleo Urbano.

b) Depósito Intermediário de Resíduos - DIR

Os resíduos gerados no canteiro de obras foram segregados, acondicionados em

contenedores e armazenados no DIR, sendo depois enviados para os pátios de recebimento e

destinação final localizados na área interna do Complexo Minerador de Ferro de Carajás.

Destaca-se também que foram instaladas estruturas de controle da qualidade ambiental

permanente tais como: Sistema de Drenagem, Depósito Intermediário de Resíduos (DIR) e

Fossa Séptica conforme esquema na Figura 03.

aJSistema de Drenagem

Como forma de disciplinar e destinar corretamente o fluxo pluvial contendo sedimentos

gerados, nas fases de implantação e operação da nova estação de tratamento de água foi

realizado a construção de um sistema de drenagem, composto por:

• Dissípadores de energia;

• Caixas coletoras;

• Canaletas;

CV»
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O Fluxo pluvial será encaminhado através do sistema de drenagem, para as drenagens

existentes na Mina, que direcionam o fluxo de drenagem para barragem da Pêra.

b) Fossa Séptica

Foi instalado um sistema para o tratamento do efluente sanitário composto por:

• Uma caixa de inspeção;

• Uma caixa de gradiamento;

• Duas caixas de inspeção;

• Um tanque séptico;

• Um filtro anaeróbio.;

• Um Sumidouro.

Cujo dimensionamento atenderá as referidas normas da NBR 7229/93 e NBR13969/97.

III
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Figura 03 - Perfil do Sistema Hidráulico Sanitário.

c) Plantio de Vegetação

PLANTA-BAPCA
Esta!» 1/25

eon l

PERFIL HIDRÁULICO
Escalai 1/25

Após o término das obras, o projeto prevê a revegetação do talude no entomo da ETA. A

reabilitação das áreas estará associada à implantação dos dispositivos de drenagem que

integram o sistema de drenagem previsto.

l^ 14
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7. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS

7.1 ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

A seguir são apresentados, os principais aspectos e impactos ambientais associados às

tarefas relacionadas à implantação das intervenções necessárias à instalação da nova estação

de tratamento de água.

7.1.1 Geração de Resíduos Sólidos e Impactos Ambientais Associados

Os resíduos sólidos gerados pelas intervenções propostas foram basicamente àqueles

provenientes das atividades desenvolvidas nos canteiros de obras, a saber:

• resíduos domésticos, provenientes dos banheiros químicos, escritórios do canteiro de obras

tais como papel sanitário, papel, papelão, plástico.

• Resíduos sólidos relacionados às obras civis e montagem eletromecânica. tais como

entulhos de obras, sucatas metálicas, borrachas, madeiras, cabos elétricos, material

isolante, embalagem de tinta, sucatas de PVC, embalagem de cimento, areia, brita. Ver

tabela 04.

O principal impacto ambiental associado a este aspecto é a alteração das propriedades do

solo, de abrangência pontual, decorrente da gestão inadequada dos resíduos gerados.

Considerando o porte das intervenções propostas, o volume adicional de resíduos gerados e

que todos os resíduos gerados foram gerenciados em conformidade com o que estabelece o

Programa de Gestão de Resíduos implantado pela CVRD no empreendimento, os impactos

ambientais identificados foram avaliados como de baixa magnitude.

7.1.2 Geração de Ruídos e Impactos Ambientais Associados

Os ruídos gerados pelas intervenções foram basicamente àqueles provenientes das operações

de retroescavadeiras, motoniveladoras (terraplanagem), perfuratrizes, marteletes e furadeiras

na montagem dos equipamentos. O impacto associado a este aspecto é a alteração do nível de

pressão sonora.

Considerando que a área das intervenções encontra-se totalmente inserida em área industrial

do Complexo Minerador de Carajás e que na implantação da nova ETA não houve supressão

vegetal, houve pouca terraplanagem, os níveis de ruído gerados com a montagem

eletromecânica nessa etapa foram pouco expressivos e temporários e que todos os ruídos

15



-.y.O*'



gerados foram gerenciados em conformidade com o que estabelece o Programa de Ges^

Ruídos proposto pela Vale, os impactos ambientais identificados foram avaliados como

desprezíveis.

7.1.3 Geração de Gases e Material Particulado e Impactos Ambientais Associados

A geração de gases e material particulado na fase de obras de implantação da infra-estrutura

da ETA foram basicamente àqueles provenientes do trânsito de veículos e equipamentos e de

movimentação de terra.

O impacto associado a este aspecto é a alteração na qualidade do ar.

Considerando que a área das intervenções encontra-se totalmente inserida no Complexo

Minerador de Carajás e que na instalação da nova ETA houve pouco volume de terraplanagem,

que os volumes adicionais gerados nessa etapa foram pouco expressivos e temporários e que

tais atividades foram gerenciadas em conformidade com o que estabelece o Programa de

Gestão de Qualidade do Ar proposto pela Vale, os impactos ambientais identificados foram

avaliados como de baixa magnitude.

7.1.4 Geração de Efluentes Líquidos e Impactos Ambientais Associados

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento na fase das obras civis e montagem

eletromecânica foram basicamente aqueles provenientes das atividades desenvolvidas nos

canteiros de obras em decorrência das instalações sanitárias.

O principal impacto ambiental associado à geração de efluentes líquidos é a alteração da

qualidade das águas. Entretanto, trata-se de impacto de magnitude desprezível, uma vez que

foi estabelecido sistema de banheiro químico, que não gera efluente no local.
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8.AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIE

ASSOCIADOS À ETAPA DE IMPLANTAÇÃO

8.1 Resíduos Sólidos

Todos os resíduos gerados durante a fase de obras para instalação da infra-estrutura da nova

ETA foram gerenciados em conformidade com o Programa de Gestão de Resíduos implantado

no Complexo Minerador de Ferro de Carajás, em atendimento às legislações e normas técnicas

inerentes a resíduos sólidos.

O Programa de Gestão de Resíduos permite uma gestão adequada dos resíduos e abrange

todos os resíduos gerados, desde aqueles gerados nas áreas administrativas até os resíduos

gerados na área operacional, incluindo os resíduos de obras.

A gestão de resíduos teve início na área geradora e consistiu na segregação dos resíduos, ou

seja, os resíduos foram depositados em coletores específicos, em conformidade com os

padrões de cores estabelecidos no Programa de Gestão de Resíduos e em atendimento a

legislação vigente.

Ainda na área operacional, os resíduos foram armazenados temporariamente nos Depósitos

Intermediários de Resíduos - DIR, que configuram instalações destinadas ao armazenamento

temporário adequado dos resíduos, e enviados para a Central de Materiais Descartáveis.
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9. NOVO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

FASES DO

EMPREENDIMENTO DUR. SET OUT NOV DEZ JAN

OBRAS CIVIS 120

MONTAGEM

ELETROMECÂNICA 120

i

STARUPÍ

OPERAÇÃO
ASSISTIDA 30

I

JPioo
!Rijbr.

w

ê/ís
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10. Relatório Fotográfico das Principais Etapas de Instalação da ETA :

LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM 01/09/07/07 LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM 01/09/07/07

ha.-...,.,...-- I . " , .

INSTALAÇÃO BANHEIROS QUÍMICOS 03/09/07

DEPOSITO INTERMEDIÁRIOS DE RESÍDUOS

03/09/07

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 12/09/07
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ESCAVAÇÃO DAS BASES 13 a 20-09-07 ESCAVAÇÃO FUNDAÇÃO

U^1

INSTALAÇÃO DOS TANQUES 04-10-07 COBERTURA DO GALPÃO 08-10-10

20





V
EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGENS de 12 a

18/10

TAPAMENTO LATERAL GALPÃO

PISO DA SALA QUÍMICA. 19-10-07

EXECUÇÃO FOSSO CASA ELÉTRICA

READEQUAÇAO DOS TANQUES

CONCRETAGEM DAS BASES

ABRANDADORES 20-10-07

DOS



Nc^.y



GRAUTIAMENTO DAS BASES

26/10 A 01/11/07

MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES DAS BOMBAS

26/10 A 01/11/07

ESCAVAÇÃO DE CANALETA

02A08/11/07

In*. 'Mo""

LEVANTE DE ALVENARIA

26/10A01/11/07

R:iür.

SOLDAGEM DAS TUBULAÇÕES DOS FILTROS.

26/10 A 01/11/07

ASSENTAMENTO DE AZULEJO.

02 A 08/11/07





; Ruor.

RECUPERAÇÃO DAS SOLDAS DO TQ. AJUSTES NAS TUBULAÇÕES DOS FILTROS.





r

-***

TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 30 A

06/12/07

Carajás, Dezembro de 2007.

ILUMINAÇÃO DO GALPÃO 30 A 06/12/07
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Relatório Técnico elaborado por:

Núbia Cristina' es Mapa

Analista Ambiental/ CRQ 06200082

Responsável pelas informações de campo

Luciana Vianna

Tecnóloga em Controle Ambiental
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis

Coordenação de Mineração e Obras Civis. SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, Brasília/DF.
CEP: 70818-900. Telefone: 61 3316.1282, Fax: 61 3225.0564

PARECER TÉCNICO n.° 002/2008 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA

Brasília, 30 de janeiro de 2008.

Do Técnico: Aroldo Corrêa da Fonseca - Analista Ambiental

Para: Coordenadora de Mineração e Obras Civis
Dra. Rosa Helena Zago Loes

Assunto: Pedido de Licença de Operação para a Estação de Tratamento de Água
do Complexo Minerador de Carajás.

Processo n.°: 02001.006645/06-75

1. INTRODUÇÃO

Este Parecer tem por objetivo avaliar o pedido de licença de operação (LO) da Estação
de Tratamento de Água do Complexo Minerador de Carajás. O empreendimento é de
responsabilidade da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e se encontra dentro limites da
Floresta Nacional de Carajás (FLONA Carajás), estado do Pará.

O requerimento de LO foi protocolado no Ibania em 18/12/2007 (CRVD/Ext/GALNF
112/2007), juntamente com o "Relatório Técnico - Instalação da Estação de Tratamento de
Água em N5E - Atendimento a Condicíonante 2.1.3". Assim, este Parecer tem por objetivo
avaliar o requerimento de LO da ETA com base nas informações prestadas no Relatório

w- Técnico.

2. HISTÓRICO

24.07.2006 - a CVRD encaminha requerimento de Licença de Instalação da estação de
tratamento de água - ETA de Carajás, oficio CVRD/EXT 214/2006, protocolo DILIC/IBAMA
n° 8042, bem como o Relatório Técnico, com detalhamento da referida obra.

29.11.2006 - o Parecer Técnico n° 37/2006 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA concluiu que
as informações prestadas no Relatório Técnico protocolado em 24.07.2006 são insuficientes.

06.10.2006 - por meio do ofício n° 84/2006 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA, foi
encaminhado Termo de Referência para orientação da elaboração do Plano de Controle
Ambiental do empreendimento.

22.12.2006 - encaminhado o PCA do projeto de re-locação da Estação de Tratamento de Água
do Complexo Minerador de Carajás.
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31.08.2007 - concedida a LI 458/2007, com validade de 1 ano, para as obras de re-locação da
ETA de Carajás.

3. ANÁLSES E CONSIDERAÇÕES

O Relatório Técnico protocolado pela CVRD apresenta as ações desenvolvidas na área
da ETA no período de 01.09.2007 a 30.11.2007. Segundo o Relatório, foram desenvolvidas
várias ações para atender os condicionantes da LI 458/2004. O atendimento destas
condicionantes são analisadas a seguir.

Condicíonante 2.1 Instalar anteriormente a construção da nova ETA propriamente dita,
todas as estruturas necessárias ao controle ambiental durante afase de instalação;

Condicíonante atendida. De acordo com o Relatório Técnico, foram instalados sistemas de
controle da qualidade ambiental para a etapa de instalação, que compreenderam o depósito
intermediário de resíduos, os banheiros químicos e as fossas sépticas. Foram também
revegetados os taludes no entorno da ETA como forma de garantir sua estabilidade e reduzir o
carreamento de solo e sedimentos. Além desses sistemas, foram instalados ainda sistema de
drenagem, os quais compreenderam dissipadores de energia, caixas coletoras e canaletas de
drenagem pluvial.

Condicioname 2.2 Atender todas as recomendações da avaliação de impactos ambientais
feitas no PCA, no sentido de mitigar os impactos decorrentes da instalação do
empreendimento, independentemente da magnitude e relevância do impacto;

Condicíonante atendida. Pela análise do Relatório Técnico, verifica-se que os sistemas de
controle instalados foram suficientes para mitigar os impactos ambientais decorrentes da etapa
de instalação.

Condicíonante 2.3 Apresentar, em até 180 dias, relatório da desmobilização da antiga ETA,
abordando entre outros itens, o gerenciamento dos resíduos gerados na demolição, bem
como o monitoramento da lagoa/barragem que abastecia a ETA em N5W;

Condicíonante não atendida. Não foi apresentado tais informações. Fica claro, porém, de
acordo com a análise do Relatório Técnico, que todos os resíduos gerados são gerenciados
conforme procedimento padrão da CVRD. Estas informações não representam um óbice a
concessão da licença de operação para a nova ETA, contudo, recomenda-se manter a
condicíonante como forma de garantir a controle da geração de resíduos no complexo
minerador da CVRD.

Condicíonante 2.4 Apresentar o monitoramento da interferência na disponibilidade hídrica
superficial e subterrânea, verificando as possíveis interferências na vazão de mananciais a
jusante dos poços de captação;

Condicíonante não atendida. Embora a condicíonante não tenha sido atendida, recomenda-
se mantê-la na próxima etapa do processo de licenciamento, pois, configura-se uma
condicíonante de licença de operação. O monitoramento da interferência na disponibilidade
hídrica só será possível após a entrada em operação da ETA, e deverá ser medido por meio de
piezômetros na área de influência dos poçosde captação que alimentama Estação.
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Condicíonante 2.5 Apresentar o levantamento sistemático temporal do número de pessoas
atendidas e percentagem da água efetivamente utilizada, com previsão de taxai de
crescimento de consumo e demanda da área industrial;

Condicíonante não atendida. Embora a condicíonante não tenha sido atendida, recomenda-

se mantê-la na próxima etapa do processo de licenciamento, pois, configura-se uma
condicíonante de licença de operação. O levantamento do número de pessoas atendidas só
será possível após a entrada em operação da ETA, quando a água tratada for de fato
consumida pelos usuários do sistema.

Condicíonante 2.6 Apresentar o monitoramento e manutenção da rede de distribuição e
ligações domiciliares e industriais, verificando a necessidade de adaptação devido ao
aumento do consumo e controle de vazamentos e desvios da rede;

Condicíonante não atendida. Embora a condicíonante não tenha sido atendida, recomenda-

se mantê-la na próxima etapa do processo de licenciamento, pois, configura-se uma
condicíonante de licença de operação. O monitoramento da rede de distribuição só será
possível após a entrada em operação da ETA, e deverá ser medido por meio de controles dos
ramais de distribuição da água tratada.

Condicíonante 2.7 Apresentar após o término dos trabalhos relatório das atividades
desenvolvidas durante a instalação, abordando entre outros itens, os procedimentos
utilizados na desmobilização do canteiro de obras e destinação dos resíduos gerados.

Condicíonante atendida. As atividades desenvolvidas durante a fase de instalação foram as
que se seguem, conforma descrito no Relatório Técnico:

• Terraplanagem: foi regularizada uma área de 2500 m2, conforme previsto em projeto;

• Manutenção: realizada em Parauapebas, nas oficinas das empresas contratadas para a
execução dos serviços;

• Mobilização e desmobilização de pessoal: para a realização das obras civis, foi
necessária a utilização de um contingente de 24 empregados no pico das obras. Para as

(, obras de montagem eletromecânica o contingente médio foi de 30 empregados.

• Mobilização e desmobilização de equipamentos;

• Instalação do canteiro de obras: todo o resíduo gerado no canteiro foram scgregados e
em seguida devidamente destinados;

• Consumo e energia;

• Transporte de equipamentos, insumos e pessoal;

• Obras civis: as obras civis necessárias para a instalação da nova ETA foram:
o terraplanagem;
o execução da fundação direta;
o execução da superestrutura de concreto armado;
o execução de bases de concreto para bases e bombas;
o execução de lajes pré-moldadas;
o elevação de alvenaria em blocos de cimento;
o revestimento de paredes com cerâmicas;
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pintura de paredes;
instalação hidráulicas sanitárias;
fossa séptica;
drenagem pluvial;
plantio de grama.

Concreto: trazido de Parauapebas por caminhões tipo betoneira;

Obras eletromecânicas: montagem dos tanques, abrandadores, bombas e instalações
elétricas.

O Relatório apresenta ao final um cronograma para o término das obras de instalação
da ETA. Segundo este cronograma, as obras civis terminariam em dezembro de 2007. Já a
montagem eletromecânica e o start up para operação assistida estariam concluídos em janeiro
de 2008. Pelas informações apresentadas, verifica-se que neste momento as obras de
instalação da ETA de Carajás já estão concluídas. Desta forma, recomenda-se que seja feita
vistoria na área para verificar se a atividade cuja LO foi requerida tem condições de operar. A
vistoria deve também avaliar os sistemas de controle ambiental e de gerenciamento dos riscos
de operação estão satisfatórios.

4. CONCLUSÃO

Pelas análises do "Relatório Técnico - Instalação da Estação de Tratamento de Água
em N5E - Atendimento a Condicíonante 2.1.3", conclui-se que as obras de instalação foram
desenvolvidas conforme o projeto inicial e que os sistemas de controle ambiental foram
observados. Conclui-se também que não há óbices à condução do processo ao licenciamento
de operação. Recomenda-se, porém, antes que sejam elaborados os condicionantes da licença
de operação, que seja feita vistoria na área para verificar se a atividade possui condições de
operar e se os sistemas de controle ambiental e de gerenciamento dos riscos estão
satisfatórios.

À consideração superior,

ArojídoXjíSíkEa da Fonseca
ínalista Ambiental

Matr. 1513663

T\üL
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMÍ

Diretoria de Licenciamento Ambiental - Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis
Coordenação de Mineração e Obras Civis. SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, Brasilia/DF.

CEP: 70818-900. Telefone: 61 3316.1282, Fax: 61 3225.0564

PARECER TÉCNICO n.° 002/2008 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA

Do Técnico:

Para:

Assunto:

Processo n.°:

Brasília, 30 de janeiro de 2008.

Aroldo Corrêa da Fonseca - Analista Ambiental

Coordenadora de Mineração e Obras Civis
Dra. Rosa Helena Zago Loes

Pedido de Licença de Operação para a Estação de Tratamento de Água
do Complexo Minerador de Carajás.

02001.006645/06-75

1. INTRODUÇÃO

Este Parecer tem por objetivo avaliar o pedido de licença de operação (LO) da Estação
de Tratamento de Água do Complexo Minerador de Carajás. O empreendimento é de
responsabilidade da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e se encontra dentro limites da
Floresta Nacional de Carajás (FLONA Carajás), estado do Pará.

O requerimento de LO foi protocolado no Ibama cm 18/12/2007 (CRVD/Ext/GALNF
112/2007), juntamente com o "Relatório Técnico - Instalação da Estação de Tratamento de
Água em N5E - Atendimento a Condicíonante 2.1.3r'. Assim, este Parecer tem por objetivo
avaliar o requerimento de LO da ETA com base nas informações prestadas no Relatório
Técnico.

2. HISTÓRICO

24.07.2006 - a CVRD encaminha requerimento de Licença de Instalação da estação de
tratamento de água - ETA de Carajás, ofício CVRD/EXT 214/2006, protocolo DILIC/IBAMA
n° 8042, bem como o Relatório Técnico, com detalhamento da referida obra.

29.11.2006 - o Parecer Técnico n° 37/2006 - COMOC/CGTMO/DILIC/I BAMA concluiu que
as informações prestadas no Relatório Técnico protocolado em 24.07.2006 são insuficientes.

06.10.2006 - por meio do ofício nn 84/2006 - COMOC/CGTMO/DILÍC/IBAMA, foi
encaminhado Termo de Referência para orientação da elaboração do Plano de Controle
Ambiental do empreendimento.

22.12.2006 - encaminhado o PCA do projeto de re-locação daEstação de Tratamento de Água
do Complexo Minerador de Carajás.
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31.08.2007 - concedida a LI 458/2007, com validade de 1 ano, para as obras de re-locação da
ETA de Carajás.

3. ANÁLSES E CONSIDERAÇÕES

O Relatório Técnico protocolado pela CVRD apresenta as ações desenvolvidas na área
da ETA no período de 01.09.2007 a 30.11.2007. Segundo o Relatório, foram desenvolvidas
várias ações para atender os condicionantes da LI 458/2004. O atendimento destas
condicionantes são analisadas a seguir.

Condicíonante 2A Instalar anteriormente a construção da nova ETA propriamente dita,
todas as estruturas necessárias ao controle ambiental durante afase de instalação;

Condicíonante atendida. De acordo com o Relatório Técnico, foram instalados sistemas de
controle da qualidade ambiental para a etapa de instalação, que compreenderam o depósito
intermediário de resíduos, os banheiros químicos e as fossas sépticas. Foram também
revegetados os taludes no entorno da ETAcomo forma de garantir sua estabilidade e reduzir o x
caireamento de solo e sedimentos. Além desses sistemas, foram instalados ainda sistema de ^
drenagem, os quais compreenderam dissipadores de energia, caixas coletoras e canaletas de
drenagem pluvial.

Condicíonante 2.2 Atender Iodas as recomendações da avaliação de impactos ambientais
feitas no PCA, no sentido de mitigar os impactos decorrentes da instalação do
empreendimento, independentemente da magnitude e relevância do impacto;

Condicíonante atendida. Pela análise do Relatório Técnico, verifica-se que os sistemas de
controle instalados foram suficientes para mitigar os impactos ambientais decorrentes da etapa
de instalação.

Condicíonante 2.3 Apresentar, em até 180 dias, relatório da desmobilização da antiga ETA,
abordando entre outros itens, o gerenciamento dos resíduos gerados na demolição, bem
como o monitoramento da lagoa/barragem que abastecia a ETA em N5W;

Condicíonante não atendida. Não foi apresentado tais informações. Fica claro, porém, de „J
acordo com a análise do Relatório Técnico, que todos os resíduos gerados são gerenciados
conforme procedimento padrão da CVRD. Estas informações não representam um óbice a
concessão da licença de operação para a nova ETA, contudo, recomenda-se manter a
condicíonante como forma de garantir a controle da geração de resíduos no complexo
minerador da CVRD.

Condicíonante 2.4 Apresentar o monitoramento da interferência na disponibilidade hídrica
superficial e subterrânea, verificando as possíveis interferências na vazão de mananciais a
jusante dos poços de captação;

Condicíonante não atendida. Embora a condicíonante não tenha sido atendida, recomenda-
se mantê-la na próxima etapa do processo de licenciamento, pois, configura-se uma
condicíonante de licença de operação. O monitoramento da interferência na disponibilidade
hídrica só será possível após a entrada em operação da ETA, e deverá sermedido por meio de
piezômetros na área de influência dos poços de captação que alimentam a Estação.

G'.cgrTiorj\empreedirnenta^oljra^clvi5tóla Cara] aparecer LOetadoc Página 2 de 4



c

Condicíonante 2.5 Apresentar o levantamento sistemático temporal do número de pessêas
atendidas e percentagem da água efetivamente utilizada, com previsão de laxa de
crescimento de consumo e demanda da área industrial;

Condicíonante não atendida. Embora a condicíonante não tenha sido atendida, recomenda-
se mantê-la na próxima etapa do processo de licenciamenío, pois, configura-se uma
condicíonante de licença de operação. O levantamento do número de pessoas atendidas só
será possível após a entrada em operação da ETA, quando a água tratada for de fato
consumida pelos usuários do sistema.

Condicíonante 2.6 Apresentar o monitoramento e manutenção da rede de distribuição e
ligações domiciliares e indusl.ri.ais, verificando a necessidade de adaptação devido ao
aumento do consumo e controle de vazamentos e desvios da rede;

Condicíonante não atendida. Embora a condicíonante não tenha sido atendida, recomenda-

se mantê-la na próxima etapa do processo de licenciamento, pois, configura-se uma
condicíonante de licença de operação. O monitoramento da rede de distribuição só será
possível após a entrada em operação da ETA, e deverá ser medido por meio de controles dos
ramais de distribuição da água tratada.

Condicíonante 2.7 Apresentar após o término dos trabalhos relatório das atividades
desenvolvidas durante a instalação, abordando entre outros itens, os procedimentos
utilizados na desmobilização do canteiro de obras e destinaçào dos resíduos gerados.

Condicíonante atendida. As atividades desenvolvidas durante a fase de instalação foram as
que se seguem, conforma descrito no Relatório Técnico:

• Terraplanagem: foi regularizada uma área de 2500 m2, conforme previsto em projeto;

• Manutenção: realizada em Parauapebas, nas oficinas das empresas contratadas para a
execução dos serviços;

• Mobilização e desmobilização de pessoal: para a realização das obras civis, foi
necessária a utilização de um contingente de 24 empregados no pico das obras. Para as

(, obras de montagem eletromecânica o contingente médio foi de 30 empregados.

• Mobilização e desmobilização de equipamentos;

• Instalação do canteiro de obras: todo o resíduo gerado no canteiro foram segregados e
em seguida devidamente destinados;

• Consumo e energia;

• Transporte de equipamentos, insumos e pessoal;

• Obras civis: as obras civis necessárias para a instalação da nova ETA foram:
o terraplanagem;
o execução da fundação direta;
o execução da superestruíura de concreto armado;
o execução de bases de concreto para bases e bombas;
o execução de lajes pré-moldadas;
o elevação de alvenaria em blocos de cimento;
o revestimento de paredes com cerâmicas;
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o pintura de paredes;
o instalação hidráulicas sanitárias;
o fossa séptica;
o drenagem pluvial;
o plantio de grama.

Concreto: trazido de Parauapebas por caminhões tipo betoneira;

Obras eletromecânicas: montagem dos tanques, abrandadores, bombas e instalações
elétricas.

O Relatório apresenta ao final um cronograma para o término das obras de instalação
da ETA. Segundo este cronograma, as obras civis terminariam em dezembro de 2007. Já a
montagem eletromecânica e o start up para operação assistida estariam concluídos em janeiro
de 2008. Pelas informações apresentadas, verifica-se que neste momento as obras de
instalação da ETA de Carajás já estão concluídas. Desta forma, recomenda-se que seja feita N
vistoria na área para verificar se a atividade cuja LO foi requerida tem condições de operar. A .-^J
vistoria deve também avaliar os sistemas de controle ambiental e de gerenciamento dos riscos
de operação estão satisfatórios.

4. CONCLUSÃO

Pelas análises do "Relatório Técnico - Instalação da Estação de Tratamento de Água
em N5E - Atendimento a Condicíonante 2.1.3", conclui-se que as obras de instalação foram
desenvolvidas conforme o projeto inicial e que os sistemas de controle ambiental foram
observados. Conclui-se também que não há óbices à condução do processo ao licenciamento
de operação. Recomenda-se, porém, antes que sejamelaborados os condicionantes da licença
de operação, que seja feita vistoria na área para verificar se a atividade possui condições de
operai" e se os sistemas de controle ambiental e de gerenciamento dos riscos estão
satisfatórios.

Àconsideração superior, .^

AROLDO''Oagg^DA Fonseca
/náíista Ambiental

'Matr. 1513663
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL ff

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE /
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental - Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis.
Coordenação de Mineração e Obras Civis. SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, Brasília/DF.

CEP: 70818-900. Telefone: 61 3316.1098, Fax: 61 3225.0564

OFÍCIO N.o,0-5 /2008-COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA

Brasília, l A de fevereiro de 2008.

À Sua Senhoria, o Senhor
João Carlos Henriques
Gerente de Licenciamento Ambiental de Ferrosos Norte. Companhia Vale do Rio Doce.
Estrada Raymundo Mascarenhas, S/N, 68515-000, Serra dos Carajás, Parauapebas/PA.
Tel.: (94) 3327-4022 Fax.: (94) 3327-4454

Assunto: Vistoria ETA e Usina de Beneficiamento de Minério de Ferro.

Senhor Gerente,

1. Em atenção a solicitação de LO para a Estação de Tratamento de Água de
Carajás e alteração do processo de beneficiamento para aumento da capacidade de
recuperação do pellet feed natural, informo que estará sendo realizada no período de 13 a 15
de fevereiro de 2008, vistoria a estas instalações.

2. Segue em anexo a programação da vistoria.

Atenciosamente,

Renato Vargas Pereira
Coordenador de Mineração e Obras Civis - Substituto

íi^cllIlC.COMOC^LillprtiiidLiiicnrn^MllTrT, L"i'iOFTACln||ili-OfíciO^OÍbrdiislon.iE:I A LKJí"
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PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM

OBJETIVO: Realizar vistoria técnica na Estação de Tratamento de Água (ETA) de
Carajás e Usina de Beneficiamento de Minério de Ferro, com vistas a colher subsídios
a análise do pedido de Licença de Operação para a ETA e solicitação de alterações na
etapa de ciclonagem do processo de beneficiamento do minério de ferro para aumento
da capacidade de recuperação do pellet feed natural.

Técnico envolvido: Aroldo Corrêa da Fonseca - Analista Ambiental

Dia
Hora de

Saída

Hora de

Chegada
Descrição Obs

SEG

11/02

10:00 10:55 Deslocamento

Brasília - Marabá
Deslocamento aéreo

11:00 12:30 Almoço

13:00 15:00 Deslocamento

Marabá - Flona Carajás

Deslocamento

rodoviário

15:30 17:00

Reunião com os técnicos do

lCMBio lotados na Flona

Carajás

Pernoite em Carajás

TER

12/02

08:00 12:00
Vistoria as instalações da
ETA.

12:00 14:00 Almoço

14:00 18:00

Vistoria as instalações da
Usina de Beneficiamento de

Minério de Ferro.

Pernoite em Carajás

QUA

13/02

08:00 10:00
Reunião de fechamento com

técnicos da CVRD e ÍCMBio.

10:30 12:30 Deslocamento

Flona Carajás - Marabá

Deslocamento

rodoviário

13:00 14:30 Almoço

15:20 17:10 Deslocamento

Marabá - Brasília
Deslocamento aéreo



CONTATOS

1. DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - BRASÍLIA

SCEN, trecho 2, ed. Sede do Ibama, bloco "C", 1o Andar, Brasítia/DF

Dra. Rosa Helena Zago Loes - Coordenadora de Mineração e Obras Civis

Tel: (061) 3316-1098

Fax: (061)3225-0445

Aroldo Corrêa da Fonseca - Analista Ambiental

TEL: (061) 3316-1098

E-mail: aroldo.fonseca@ibama.gov.br

2. FLORESTA NACIONAL DE CARAJÁS

NÚCLEO URBANO DA SEG. PAT. DA CIA VALE DO RIO DOCE •>,
CEP: 68.515-000 - PARAUAPEBAS - PA ^
TEL: (94) 3328-1901; 3328- 1906
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DILIC/DIQUA
N°: 3.542

DATA:,^V/
Ao ' RECEB
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno\

Att: Sua Senhoria Sr3. Rosa Helena Zago Loes
Coordenação de Mineração e Obras Civis

CE: CVRD/EXT/GALN F/47/2008

Referência: LI 458/2007 -Atendimento a Condicíonante

Assunto: Atendimento a Condicíonante 2.21 e apresentação de relatório de

partida do equipamento

Carajás, 25 de Março de 2008.

/08

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - Vale, pessoa jurídica de direito privado, com sede no

Município do Rio de Janeiro - RJ, e instalações no Estado do Pará, neste ato representada por quem de

direito, vem, com o devido respeito e acatamento, apresentar o atendimento a condicionante 2.21 da LI

458/2007, bem como o relatório de partida da Estação de Tratamento de Água.

DOCUMENTOS:

DESMOBILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRAMENTO DEÁGUA DE N5W- PROJETO FERRO CARAJÁS

AVALIAÇÃO DASITUAÇÃO OPERACIONAL DA ETA

João CarlcSttòéjffib.Henriques

Gerente de Ucenciamèjjto Ambiental Ferrosos Norte

Companhia Vale do Rio Doce - Vale

Rio Doce Manganês - RDM

Companhia Vale do Rio Doce
Gerência de Licenciamento Ambiental Ferrosos Norte - Apoio Belém
Av. Magalhães Barata, n.° 1.005São Braz, CEP. 66.063-240-Belém-
Rua Iriri 07 - CEP 68516-000 - Parauapebas - Pará

Pará.
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RELATÓRIO TÉCNICO

DESMOBILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NA MINA DE N5W

Atendimento a condicionante 2.2.1 da LI 458/2007

Projeto Ferro Carajás - Parauapebas

Março - 2008
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DESMOBILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

1. INTRODUÇÃO

O Projeto Ferro Carajás, um sistema integrado mina, ferrovia e porto é o único projeto de

mineração de ferro em produção no norte do Brasil. Compreende o desenvolvimento de minas

a céu aberto e um complexo de processamento industrial ambos localizados na Floresta

Nacional de Carajás, município de Parauapebas, a 550 Km a sudoeste de Belém no Estado do

Pará. Este sistema inclui a Estrada de Ferro Carajás, com 892 Km de extensão que liga a mina

ao Terminal Portuário de Ponta da Madeira, 9 Km a Sudoeste de São Luís do Maranhão. O

Projeto visa à geração de diversos produtos destinados a diferentes aplicações na indústria
siderúrgica.

O IBAMA concedeu ã Vale a renovação da Licença de Operação N°. 267/2002, em 28/12/2007,

com validade de 04 anos, a qual autoriza "a explotação (pesquisa, lavra, beneficiamento e

comercialização) de 85.000.000 t/ano (oitenta e cinco milhões de toneladas/ano) de minério de

ferro proveniente dos corpos N4 e N5, situados dentro dos limites geográficos da Floresta

Nacional de Carajás". Integra o escopo da referida licença, o Peneiramento Secundário, em

operação.

De forma a propiciar à produção efetiva de 85 MTPA de minério de ferro, são requeridas

sistemática e periodicamente, em decorrência da própria dinâmica natural da atividade de

mineração, a implementação de ações visando à adequação de equipamentos e sistemas

existentes e em operação.

( Este relatório visa apresentar a descrição detalhada das intervenções necessárias à

desmobilização da atual Estação de Tratamento de Água em N5W, em atendimento a

condicíonante 2.2.1 autorizada pelo Ibama por meio da Lí 458/2007, emitida em 31/08/2007,
com validade de 01 ano.
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2. PREMISSAS

As intervenções descritas neste relatório serão restritas à Área Diretamente Afetada - ADA do

Projeto Ferro Carajás, amparadas pela Licença de Operação 267/02, renovada em 28/12/07

com validade de 04 anos e em atendimento da condicíonante 2.2.1 da Licença de Instalação

n°458/07. A área atual da Estação de Tratamento de Água está inserida na cava da mina de

N5W, área de lavra.

3. OBJETIVO

Descrever o conjunto de ações necessárias à desmobilização da Estação de Tratamento de

Água em N5W, no Complexo Minerador de Carajás no período de 30 dias.

4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

4.1 LOCALIZAÇÃO

A ETA atual está localizada na Mina de N5W, nas coordenadas N9.327.748,771 e

E594.313,694 conforme observado na Figura 01.

Figura 01 - Localização da ETA atual e da ETA Implantada no Complexo Minerador de Ferrode
Carajás.
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5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

• AETA recebe a água bruta proveniente dos poços artesianos n°'s 01, 02 e 09 localizados na
mina de N5W e em caso de emergência utiliza on° 04 que abastece otanque de água bruta;

• Aágua bruta dos poços é bombeada para a Cisterna (capacidade total 280m3) da ETA;
- Na cisterna são dosados os seguintes produtos químicos: Hipoclorito de cálcio, Carbonato de

sódio, Fíuorssilicato de sódio para o tratamento através de uma bomba dosadora tipo
diafragma;

• As soluções destes produtos químicos (sólidos) são preparadas em 04 tanques com
capacidade de 0,67m3 utilizando água potável e agitadores mecânicos;

• Após a dosagem dos produtos químicos, a água já tratada é analisada no próprio laboratório
da ETA pelos operadores, onde são verificados os seguintes parâmetros: cloro, pH, turbidez,
cor e flúor.

• Após resultados encontrados nas análises, a água tratada é bombeada (+/- 120m7h) para os
seguintes reservatórios: 2 reservatórios com capacidade para 600m3 cada, localizados na
área de N5W no qual posteriormente abastece o reservatório do Núcleo (castelo) com
capacidade para 500m3 e 02 reservatório na Mina de N4 com capacidade de 125m3 cada;

• Os produtos químicos são armazenados em um deposito localizado na própria ETA;
• Horário de operação; segunda-feira a domingo dividido em 02 turnos com 03 operadores no

revezamento 6x2 (das 06:00h até as 15:00h e de 15:00h até 00:00h) e 01 operador no
horário administrativo.
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5.1 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE DESMOBILIZAÇÃO

As atividades de desmobilização da Estação de Tratamento de Água consistirão

basicamente em duas etapas.

♦ Desmontagem Eletromecânica

♦ Demolição civil;

Estão listadas abaixo as atividades que se desenvolverão ao longo destas etapas:

♦ Mobilização de pessoal;

♦ Instalação de canteiros avançado;

♦ Desmontagem eletromecânica;

♦ Demolição civil;

♦ Desativação de poços de abastecimento de água;

♦ Controle de qualidade Ambiental.

5.1.1 Mobilização e Desmobilização de Pessoal

Para a desmobilização será necessário a utilização de um contigente de 25 empregados no

pico das obras, durante o período de 01 mês.

O regime de trabalho será diurno, com 44 horas semanais por profissional, utilizando se

principalmente mão-de-obra local contratada pelas empresas que executaram a referida

desmobilização.

A Figura 02 apresenta o histograma de mão-de-obra da desmobilização construção civil

eletromecânica da ETA atual.
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Figura 02 - Histograma de mão-de-obra - Desmobilização da ETA.
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5.1.2 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos;

A relação dos equipamentos utilizados para a execução da desmobilização da ETA atual é

apresentada nã tabela á seguir.

Tabela n° 1 - Equipamentos utilizados na etapa de Desmobilização-Obras Civis

EQUIPAMENTOS - OBRA CIVIL

Descrição Utilizado Descrição Utilizado

Caminhão Basculante

12m3

02 Martelete Pneumático Elétrico 01

Pá carregadeira 01 Compressor Estacionário 216 pcm 01

Tabela n°02 - Equipamentos utilizados na etapa de Desmobilização- Eletromecânica

EQUIPAMENTOS - DESMOBILIZAÇÃO ELETROMECÂNICA

Descrição Utilizado Descrição Utilizado

Caminhão Munck/Unic 10/12t 01 Conjunto Oxi-acetileno- maçariqueiro 03

Lixadeira Manual 03 Esmerilhamento manual 01

Caixas de ferramenta manual 10 Rosqueadeira Industria! 01

Guindaste 30t 01 Policorte 01
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5.1.3 Instalação de Canteiro de obras

De forma a se dispor de pequenas instalações próximas a obra, será instalado um canteiro com

uma área de aproximadamente 50m2 constituído por contêineres de 2,4x6,5 metros que

servirão para abrigar uma ferramentaria, água, EPI's e outros materiais de uso.

O canteiro terá 02 banheiros químicos e um Depósito Intermediário de Resíduos - DIR para a

estoeagem adequada dos resíduos gerados na desmobilização tais como: resíduos metálicos,

papel, papelão, plástico, madeira e resíduos de concreto.

A limpeza dos banheiros químicos será realizada por caminhões de limpeza (sugador) e os

dejetos recolhidos serão encaminhados a ETE do Núcleo Urbano.

L* Neste canteiro não serão servidas refeições.

Os resíduos gerados na desmobilização da ETA atual serão segregados conforme PRO 010

GABAN (Gerencia de Meio Ambiente), acondicionados e armazenados no DIR, sendo

posteriormente enviados para os pátios de recebimento e destinação final localizados na área

interna do Complexo Minerador da Carajás.

5.1.4 Consumo de energia

A energia utilizada faz parte do consumo total do Complexo Minerador de Carajás.

2$
m-df.

5.1.5 Transporte de Equipamentos e Pessoal

Para o transporte da mão-de-obra até o local das obras, serão utilizadas Caminhonetes L200

equipadas para trafegar na mina de responsabilidade das empresas contratadas para a

desmobilização, não sendo necessário à instalação de alojamentos.

5.1.6 Desmobilização Civil

As obras civis necessárias para a desmobilização da ETA Atual contemplarão:

• Demolição superestrutura de concreto armado;

• Demolição das bases de concreto das bombas;
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• Demolição de lajes pré-moldadas;

• Demolição de Alvenaria de tijolos ;

• Retirada de Instalações hidráulicas sanitárias;

• Desativação de Fossa séptica;

5.1.7 Desmobilização Eletromecânica

A desmobilização eletromecânica incluirá a retirada dos equipamentos, tais como tanques,

bombas e instalações elétricas. Os tanques, bombas, quadros elétricos, trafos, cabos e

luminárias da rede elétrica, tubulações e válvulas serão desmontados e armazenados no

Almoxarifado.

6. INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL TEMPORÁRIA

Algumas estruturas de controle da qualidade ambienta! foram implantadas temporariamente

para atendimento da frente de obras, tais como:

6.1 Banheiros químicos

Os banheiros químicos, terão limpezae higienização realizadas por caminhões de limpeza

(limpa-fossa) e os dejetos recolhidos encaminhados a ETE do Núcleo Urbano.

6.2 Depósito Intermediário de Resíduos - DIR

Os resíduos gerados no canteiro de obras serão segregados, acondicionados em contenedores

e armazenados no DIR, sendo depois enviados para os pátios de recebimento e destinação

final localizados na área interna do Complexo Minerador de Ferro de Carajás.

Destaca-se também que serão instaladas estruturas de controle da qualidade ambienta!

permanente tais como: Sistema de Drenagem, Depósito Intermediário de Resíduos (DIR)
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7. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS

7.1 ETAPA DE DESMOBILIZAÇÃO

Aseguir são apresentados, os principais aspectos e impactos ambientais associados às tarefas
relacionadas à desmobilização da ETA atual:

• Resíduos sólidos relacionados à desmobilização civil e eletromecânica, tais como: entulhos
de obras, sucatas metálicas, borrachas, madeiras, cabos elétricos, material isolante,
sucatas de PVC, Ver Anexo.

Oprincipal impacto ambiental associado a este aspecto é a alteração das propriedades do
solo, de abrangência pontual, decorrente da gestão inadequada dos resíduos gerados.

Considerando oporte das intervenções propostas, ovolume adicional de resíduos gerados e
todos os resíduos gerados serão gerenciados em conformidade com o que estabelece o
Programa de Gestão de Resíduos implantado pela VALE no empreendimento, os impactos
ambientais identificados foram avaliados como de baixa magnitude.

7.1.1 Geração de Ruídos e Impactos Ambientais Associados

Os ruídos gerados pelas intervenções foram basicamente àqueles provenientes das operações
de perfuratrizes, marteletes e furadeiras na desmobilização dos equipamentos. O impacto
associado a esteaspecto é a alteração do nível de pressão sonora.

Considerando que a área das intervenções encontra-se totalmente inserida em área industrial
•^ do Complexo Minerador de Carajás e que na desativação da ETA Atual haverá poucos níveis

de ruído gerados com a desmobilização civil e eletromecânica e que os colaboradores estarão
utilizando adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual os níveis de ruídos nessa
etapa serão pouco expressivos e temporários e que todos os ruídos gerados foram
gerenciados em conformidade com o que estabelece o Programa de Gestão de Ruídos
proposto pela CVRD, os impactos ambientais identificados foram avaliados como desprezíveis.

7.1.2 Geração de Gases e Material Particulado e Impactos Ambientais Associados

Ageração de gases e material particulado na fase de obras de desmobilização da ETA atual
serão basicamente àqueles provenientes do trânsito de veículos e equipamentos e das
demolições das bases.

10



'•"tWm/

**s



w-

ST

O impacto associado a este aspecto é a alteração na qualidade do ar.
I s'i,í

Considerando que a área das intervenções encontra-se totalmente inserida no Complexo

Minerador de Carajás e que na desmobilização ETA atuai haverá pouco volume de

movimentação de terra , que os volumes adicionais gerados nessa etapa foram pouco

expressivos e temporários e que tais atividades foram gerenciadas em conformidade com o

que estabelece o Programa de Gestão de Qualidade do Ar proposto pela CVRD, os impactos

ambientais identificados foram avaliados como de baixa magnitude.

7.1.3 Geração de Efluentes Líquidos e Impactos Ambientais Associados

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento na fase da desmobilização civil e

eletromecânica serão basicamente aqueles provenientes das atividades desenvolvidas nos

canteiros de obras em decorrência das instalações sanitárias.

O principal impacto ambiental associado à geração de efluentes líquidos é a alteração da

qualidade das águas. Entretanto, trata-se de impacto de magnitude desprezível, uma vez que

foi estabelecido sistema de banheiro químico, que não gera efluente no local.

8. AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL

ASSOCIADOS À ETAPA DE DESMOBILIZAÇÃO.

A área onde atualmente encontra-se a ETA, não passará por processo de recuperação, uma

vez que está inserida na ADA no complexo Minerador de Carajás, mais especificamente

localizada em N5W, cuja lavra do local está prevista após a desmobilização da infraestrutura

em .questão.

9. CRONOGRAMA

A desmobilização das estruturas atuais acontecerá tão logo seja emitida a Licença de

Operação para a ETA nova.

FASES DO

EMPREENDIMENTO DUR. ABR

DESMOBILIZAÇÃO CIVIL 30

DESMONTAGEM

ELETROMECÂNICA 30

11
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10. ANEXOS

ESTIMATIVA DE RESÍDUOS GERADOS NA DESMOBILIZAÇÃO ETA ATUAL

DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS UND. QUANT.

Prolipopileno KG 40,00

Resíduos sanitário kg

kg

80,00

Papel em geral 30,00

Plástico em geral kg 30,00

Plástico rígido kg 150,00

kg 330,00

RESUMO DOS SERVIÇOS ELETROMECANICOS - DESMOBILIZAÇÃO DA ETA
ATUAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.

Execução dos serviços de desmontagem de estrutura metálicas, em aço A-36,
peso leve, médio e pesado, inclusive limpeza e armazenamento KG

kg

kg

18.750,00

Execução dos serviços de desmontagem, limpeza, transporte e
armazenamento, de tubulação aço carbono sch 40 qualquer bitola, inclusive
todos os acessórios

53,606,00

42.336,00Desmontagem de tubulação de 10" (Aproximadamente 700m)

Desmontagem de tubulação de 4" (Aproximadamente 700m) kg 11.270,00

TOTAL 125.962,00

RESUMO DOSSERVIÇOS CIVIS - DESMOBILIZAÇÃO ETA ATUAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.

Demolição de concreto armado m2

mz

242,42

Demolição de alvenaria de tijolo/bloco furado com
revestimento esp. 20cm 361,35

12
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Desmontagem de telhados com retirada de estrutura de madeira e telha de barro nf i 199,33

Remoção de esquadrias de ferro m2 45,74

Demolição de forro de madeira m* 67,03

Retirada de alambrado com mourões mz 279,22

Retirada de postes unid. 12,00

Aterro/Reaterro compactado de cavas ou valas, a 95% do Proctor Normal m3

m3

314,59

Carga, transporte e descarga de material, qq categoria, exceto rocha, DMT média 2,5 km 329,38

TOTAL 1.851,05

Carajás, 24 de Março de 2008.

Relatório Técnico elaborado por:

Luciana Vianna
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ÍNDICE

1. AÇÕES REALIZADAS

Foram realizadas análises na captação de acua bruta e na água tratada , para verificação c\a
qualidade díi água em função dos requisitos ria partana 5";S de 2!5 da ahnl de 20Q4 do
Ministério da Saúde

2. PLANILHA DE DADOS

PARÂMETROS

ÁGUA BRUTA

12/3/2008 13í'3/20Ü[l • ]<V3;'22Qe ' If^.v/QCa W!3r?M}:l MEDIA GERAL

5,06

NO

ND

ÁGUA TRATADA

17/3/2008 MEDIA GERALPARÂMETROS 12/3/20DS 13;'3/200a : ";<S,''3í'20CS i J5:3'-'2006

"" 6,6
! 1 !

pH 7,0 7,2 7 1 7.3 7.1

j

0.7TURBIDEZ 1,0 1,0 ! 0.8 • 0.S 0.88

ND NDFERRO MD MD ND ND

MANGANÊS

j

ND .ND MD MD ND ND

CLORO 2 .'.0 2ti 2.0 1,9 2

1,0FLUOR •í.o 0,9 ! 1," 0.9 1,0

OBSERVAÇÕES:

- Unidade de medida Turbidez = NTU

- Unidade de medida Ferro e Manganês - mg/l (pprn)
- Unidade de medida Cloro e Flúor - mg/i fpomj
- MD - não detectado
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS;

Os valores demonstrados nas planilhas acima realizados através de análises laboratoriais
atendem as exigências da Portaria numero 518 de 25 de abril de 2004 do Ministério da
Saúde.

4. METODOLOGIA;

1. As análises de ferro, manganês e cloro foram realizadas pelo método coíorimetrico
utilizando-se de equipamento de medição colorimétrica da HACH.

2. A análise de turbidez foi realizada pelo método calorimétrico utilizando-se de
turbidimetro da marca Policontrol.

3. Os equipamentos de campo (pH de entrada e saída, analisador de cloro livre e flúor são
parametrízados e calibrados por padrões específicos e acionados PLC por metodologia

(^ de leitura direta.

5. CONCLUSÃO;

Os testes de análises químicas foram efetuados pelo Sr. Roberto Cavalheiro Martins,
Técnico Químico CRQ No. 04402983: A" Região, que atestam que a Estação de Tratamento
de Água está apta a operar.

Atenciosamente;

-^Masayuki TH anaokã
Gerente Engenharia

3ISPAL Sistemas de Purificação de Água Ltrfe
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Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria de Licenciamento Ambiental - Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis^
Coordenação de Mineração e Obras Civis. CEN, trecho 2, edifício sede do IBAMA, BRASÍLIA-DF.

Tel61 3316 1098 Fax 61 3225 0445

Do técnico:

À:

RELATÓRIO DE VISTORIA

Brasília. 19 de fevereiro de 2008.

Amido Corrêa da Fonseca- Analista Ambiental

Coordenadora de Mineração c Obras Civil
Dra. Rosa I lelena Za"o Loes

Empreendimento: Projeto Ferro Carajás. CVRD. FLONA Carajás/PA.

Período da Vistoria: de 13 a 15 de fevereiro de 2008.

Processos n.,w: 02001.002197/2002-08 - Projeto Ferro Carajás
02001.006645/2006-75 - Estação de Tratamento de Água de Carajás
02001.000672/2004-72 - Posto de Abastecimento da Pèra Ferroviária

Anexos: Anexo 1: Relatório Fotográfico;
Anexo 2: Memória de Reunião e Lista de Presença.

I. INTRODUÇÃO

A vistoria lbi realizada nas instalações do complexo minerador do Projeto Ferro
Carajás, empreendimento de responsabilidade da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD e
situado dentro dos limites da Floresta Nacional de Carajás/PA - Flona Carajás. Foram
vistoriadas as seguintes áreas:

• Nova Estação de Tratamento de Água de Carajás: objetivou colher subsídios ao
requerimento de licença de operação para a nova ETA recém instalada na mina de
N51i:

• Estação de Tratamento de Água atual de Carajás:

• Antenas de Comunicação: objetivou colher subsídios para o estabelecimento de
procedimento para o processo de licenciamento e autorização destas instalações:

• Brítagem Semi-móvel 4 (ÜSM-4): objetivou colher subsídios ao requerimento de LI
de uma nova britagem semi-móvel na mina de N4WH;

• Britagem Ssemi-móvel 1 (BSM-1);

• Usina de Beneficiamento de Minério de Ferro: objetivou colher subsídios a solicitação
de alteração na etapa de ciclonagem do processo de beneficiamento de minério de
ferro para aumento da capacidade de recuperação dopellet feed natural: ^



Posto de Abastecimento da Pêra Ferroviária:

Estação de Tratamento de Efluentes da Mina: objetivou avaliar as condições de
operação do novo sistema de tratamento recém implantado em atendimento a
Condicíonante 2.12 da RLO 267/2002;

Aterro Sanitário: objetivou avaliar as condições de operação do aterro, bem como
colher subsídios ao processo de fechamento desta área;

2. DA VISTORIA

1" dia-14.02.2008

Deslocamento aéreo do técnico de Brasília/DF até a cidade de Marabá/PA. e daí por
via terrestre até a Flona Carajás. No Io dia foi feita ainda uma rápida reunião com a chefia da
Flona e técnicos do ICMBio para definição dos pontos da vistoria.

2° dia-15.02.2008

Novíi ETA

A vistoria iniciou-se com visita as instalações da nova Estação de Tratamento de Água
de Carajás. Esta Estação localiza-se na mina de N5E e irá fornecer água tratada a todo
complexo mineral do ferro c núcleo urbano. Verificou-se no local que. diferentemente do
previsto e informado pela CVRD. a obra não estava concluída (Foto 1). De acordo com o
"Relatório Técnico - Instalação da Estação de Tratamento de Água em N5E"\ protocolado no
Ibama juntamente com o requerimento de LO em 18/12/2007 (CRVD/Exl/GAI.NF
112/2007). a fase de operação assistida estaria concluída em janeiro de 2008. Verificou-se no
local qtie a EfA ainda está na fase de testes elétricos-mecânicos e. segundo a CVRD. a etapa
de operação assistida estará concluída em 30 dias.

Quanto aos sistemas de controle, a principal preocupação do IBAMA refere-se ao Iodo
da retrolavagem do sistema de filtragem e daquele acumulado no fundo dos tanques de água
bruta. Verificou-se que a CVRD ainda não possui um plano de gestão para tratamento desse
lodo. Segundo a Companhia, é gerada uma quantidade muito pequena de lodo. seja na
retrolavagem. seja no fundo dos tanques de água bruta. pois. a água a ser tratada é proveniente
de corpos d'água subterrâneos, e não superficiais. Foi informado ainda que a freqüência de
geração do lodo será muito baixa, mas a empresa não soube precisar esta freqüência. Foi
proposto inicialmente no PCA que a água contendo o lodo da retrolavagem seria direcionada
para a drenagem pluvial. Foi informado pelo IBAMA que tal procedimento não será aceito.
Foi proposto então em campo pela CVRD que a água da retrolavagem fosse armazenada em
um dos tanques de água bruta para cm seguida ser encaminhada por meio de caminhões
limpa-fossa para a ETE da mina.

Todaa operação da ETA será automatizada, mas os sistemas serão controlados por um
operador que ficará responsável pelo monitoramento desses sistemas. Foi comentado ainda
em campo pela chefia da Flona a importância de preparar a área para visitação, uma vez qtie
no plano de manejo da unidade há a previsão de visita as instalações industriais do complexo.
Foi informado pela CVRD que a visitação já é feita na ETA aluai e que a área da nova ETA
será preparada para receber visitação.

Após a vistoria ao local, o posicionamento técnico recomenda o que se segue:
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• que aCVRD seja informada para encaminhar ao término da fase de operação assistia
relatório contendo os resultados desta fase:

• que seja incluído no PCA da atividade um plano para o gerenciamento do lodo gerado
na relro-lavagem e do lodo do fundo dos tanques de água bruta.

• que seja instalado na nova ETA estruturas que permitam a visitação, e que seja
incluído no PCA da atividade um plano visitação voltado para a educação ambiental.

ETA atual

Após visita ao canteiro de obras da nova ETA, foi realizado também vistoria na ETA
que será desativada quando a nova entrar em operação (Foto 2). Verificou-se que as
instalações da ETA atual são extremamente deficientes, o que corrobora ainda mais para a
necessidade urgente de seu descomissionamento.

Antenas de Comunicação

Foi solicitado pela CVRD e pela chefia da FEONA que o Ibama acompanhasse a
vistoria do ICMBio ao local onde estão sendo instaladas as antenas de comunicação interna da
CVRD (Foto 3). Estas antenas estão localizadas nas minas de N4 e N5 estão sendo licenciadas
pela DILIC/IBAMA. O objetivo da vistoria foi verificar o potencial poluidor da atividade ou
se estas antenas são capazes de causar alguma degradação ambiental. Pelas observações feitas
em campo verifica-se que a atividade não possui aspectos potencialmente poluidores. Além
disso, a operação de antenas de comunicação não consta no Anexo 1 da Resolução Conama
237/97 das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental.

Por se tratar de uma infra-estrutura de utilidade, a chefia da Flona mostrou durante a
vistoria o entendimento de que tais antenas fosse autorizada pelo órgão responsável pela
gestão da unidade, conforme estabelecido no Art. 46, da Lei n.° 9985/2000 (SNUC).

Quanto a esta temática, recomenda-se que seja feita uma reunião interna entre os
técnicos da DILIC para que seja discutida a questão da delegação para o ICMBio autorizar a
instalação de antenas e de outras estruturas de utilidades sem potencial poluidor no interior da
Flona Carajás.

Britagem Semi-móvel 4 (BSM-4)

Na seqüência da vistoria foi vistoriado o local onde será instalado a BSM-4. objeto de
requerimento de LI por parte da CVRD (Foto 4). Segundo a Companhia, a britagem semi-
móvel objetiva reduzir a distância entre a frente de lavra e a britagem primária, pois. a medida
que a frente de lavra avança, a distância entre a frente e o britador primário aumenta. A
solicitação de instalar mais uma britagem na mina de N4W foi motivado pelo avanço da
frente de lavra para N4WE e por causa da necessidade de interromper a operação da BSM-1
para solucionar problemas físicos na estrutura de pneus do box destabritagem (Foto 5).

Verificou-se durante a vistoria que a nova BSM-4 será instalada dentro da mina de
N4WL. cm área totalmente descaracteriza pela lavra do minério e sem vegetação ou eorpo
hídrico próximos. Verificou-se ainda as condições de operação da BSM-1, onde foi possível
identificar os problemas na estrutura desta britagem (Foto 5). De acordo com a CVRD. a
instalação da BSM-4 é necessário para manter a produção de 85 Mtpa. não representando
modificação para aumento da capacidade.



Após a vistoria ao local, conclui-se que não óbices técnicos em relação ao local de
instalação da BSM-4 na mina de N4WE. Além disso, a instalação da BSM-4 e da correia
transportadora que irá atender esta BSM irá reduziro tráfego de caminhões fora-de-cstrada até
o brilador primário, proporcionando ganhos ambientais a medida que haverá menor geração
de poeira, gases de exaustão c ruído. Porém, recomenda-se que o licenciamento de instalação
seja conduzido após a análise das informações do relatório técnico da BSM-4 protocolado no
Ibama como subsídio ao requerimento de licença.

Usina de Beneficiamento de Minério ile Ferro

Ao final do período da manha, foi vistoriada a Usina de Beneficiamento de Minério de
Ferro. A vistoria leve por objetivo colher subsídios para a análise da solicitação ampliar a
capacidade das etapas de filtragem e ciclonagem do processo de beneficiamento do minério
de ferro. Para tal. será necessária a construção de novas estruturas na área da usina de
beneficiamento, quais sejam, um novo prédio para abrigar duas novas linhas de ciclonagem
tripla (linhas 6 e 7). um tanque para alimentá-las, uma subestação elétrica e uma linha reserva
com estágio de ciclonagem simples (linha 8) em prédio já existente.

Vistoriou-se inicialmente o local onde será construído o prédio que abrigará as linhas
6 e 7 da ciclonagem tripla (Foto 6). Trata-se de um local antropizado e descaracterizado em
termos vegetacionaí. Para a instalação do novo prédio provavelmente não será necessária a
supressão de vegetação, pois, em uma análise preliminar feita pela chefia da Flona foi
identificado que não há material lenhoso a ser suprimido. Além disso, a área é inferior a 3 ha.
A instalação do prédio de ciclonagem tripla (linhas 6 e 7) demandará a limpeza de uma área
de 0.35 ha. A Chefia da Flona posicionou-se favorável ao pleito da CVRD.

Ainda nesta área foi possível constatar indícios de contaminação por óleo (Foto 7).
porém, não foi possível constatar sua presença, pois. não haviam no locai fontes que
pudessem estar associada a esta contaminação. Em campo a CVRD se comprometeu a
remover toda a brita suspeita de estar contaminada e o ICMBio informou que fará vistoria
posterior ao local para verificar se foram adotadas as medidas necessárias.

Na seqüência foi vistoriado o prédio da filtragem existente (Foto 8). onde serão
instalados duas novas baterias de filtros prensas. 5 compressores tipo parafuso e um tanque
para alimentação dos filtros. Serão instalados ainda novos painéis e transformadores na
subestação elétrica que atende a filtragem. Dentro do projeto para aumento da capacidade de
recuperação do pellet feed, os novos filtros serão necessários, pois, serão alimentados pelo
produto da ciclonagem. cuja capacidade será aumentada.

Após a vistoria ao local, conclui-se que não óbices técnicos em relação ao iocal de
instalação das estruturas que compõe o projeto para aumento da capacidade de recuperação do
pellet feed natural. Porém, recomenda-se que o processo de autorização seja conduzido ao
licenciamento de instalação e que seja conduzido após a análise das informações do relatório
técnico •"Projeto para Aumento da Capacidade de Recuperação de Pellet Feed Natural"
protocolado no Ibama em 15-01-2008 como subsídio da autorização.

Novos Tanques no Posto de Abastecimento da Pêra ferroviária

Foi solicitado pela CVRD a instalação de mais dois tanques de 750 m3 na área
próxima ao posto de abastecimento da pêra ferroviária (Foto 9). Após a vistoria na área da
usina de beneficiamento foi vistoriado este locai também. Traía-se de uma área pequena (2
ha), em parle descaracterizada e sujeita aos impactos diretos da operação da pêra ferroviária.

J



! KliiV.

Após a vistoria ao local, conclui-se que não óbices técnicos cm relação ao locai de
instalação dos novos tanques. Porém, recomenda-se que o processo de liccnciame/lo de
instalação seja conduzido após a análise das informações do relatório técnico protocolado no
Ibama como subsídio da autorização.

Estação de Tratamento de Efluentes da Mina

A equipe formada por técnicos do Ibama e ICMBio vistoriaram a nova estação de
tratamento de efluentes da mina (Foto 10). I rata-se de um novo sistema, em substituição ao
sistema de lagoas de estabilização existente anteriormente, c foi instalado em atendimento a
Condicíonante 2.12 da RLO 267/2002. O novo processo é formado por tanques aerados de
Iodos ativados, cuja eficiência pode chegar a 99% de remoção de carga orgânica. Porém, a
nova estação ainda não possui um sistema para adensar o lodo gerado, sendo este
encaminhado para a ETE do núcleo, cujo tratamento ainda é feito por lagoas de estabilização.
Foi informado pelo Ibama que tal procedimento é incoerente, pois. remove-se a carga
orgânica em um processo altamente eficiente c transfere-se para outro cuja eficiência é
significativamente menor. A CVRD esclareceu que já foi adquirido uma centrífuga decantei-

( para adensar este lodo e que será necessário cerca de 60 dias para sua instalação e operação.

Após a vistoria ao local, o posicionamento técnico recomenda o que se segue:

• que a CVRD seja informada que está proibido o tratamento do lodo da ETE da mina
na ETE do núcleo urbano;

• que seja concedido a CVRD um prazo de 60 dias para instalação da centrífuga
decanter para adensamento do lodo gerado nos diversos sistemas de tratamento de
efluentes;

• que a CVRD seja informada para gerenciar o lodo adensado gerado pela centrífuga
decantei-conforme classificação estabelecida na NBR 10.004.

c

Aterro Sanitário

O último ponto vistoriado foi o aterro sanitário que atende o complexo mineral da
CVRD (Foto 11). Este aterro outrora licenciado pela LO 267/2002, não foi incluído na última
renovação desta licença. Há um entendimento dos técnicos do Ibama c ICMBio que a
atividade não pode operar dentro da Flona. motivo pelo qual torna-se necessário seu
fechamento.

A vistoria objetivou avaliar se as condições de operação atual do aterro permitem o
estabelecimento de um prazo para o seu fechamento e se os sistemas de controle são
suficientes para garantir a mitigação dos impactos ambientais.

De acordo com o projeto inicial, estariam previstas 12 células de resíduos na área. mas
foi autorizado inicialmente somente duas células. Estas células foram rapidamente
preenchidas, pois, não havia na CVRD um programa de coleta seletiva eficiente e todo o
resíduo gerado na Flona (cerca de 100 t/mês) era encaminhado às células. Ao lado dessas duas
células foram licenciadas mais duas (células 3 e 4). cuja vida útil foi significativamente
prolongada pela implantação da coleta seletiva, a qual proporcionou a redução para cerca de
20 t/mês de resíduo disposto. Uma vez que nem o Ibama, nem o ICMBio autorizaram a
abertura de novas células, a CVRD encerrou as 4 células existentes, reeonformou o terreno e

promoveu um alteamento destas células para dispor mais resíduos. De acordo com a



Companhia, com os trabalho de alteamento estima-se uma vida útil do aterro em mais 30
meses.

Verificou-se no local que o sistema de coleta de gases não possuía flarcs para queima
do metano gerado pela decomposição dos resíduos aterrados. De acordo com a CVRD, é
gerado muito pouco gás. motivo pelo qual não há queimadores na saída do sistema de coleta.
Tal informação não procede, pois, a decomposição anaeróbia do resíduo aterrado é inevitável
e o gás metano fatalmente será gerado em quantidades significativas. Além disso, não foi
apresentado pela CVRD dados consistente que sustentem o argumento que c gerado pouco
gás.

Ainda na área do aterro foi vistoriado o filtro anaeróbio que trata o chorume gerado no
aterro (Foto 12). Pelas verificações feitas em campo constata-se que não trata-se de um filtro
anaeróbio. mas sim de um buraco com brita, sem biofilme. em condições óxicas e cuja
capacidade de infiltração mostrava-se deficiente, pois. havia grande quantidade de água
acumulada em seu interior.

Após a vistoria ao local, o posicionamento técnico recomenda o que se segue:

• que a CVRD seja informada que está proibido o tratamento do chorume gerado pelas
células de resíduos no filtro anaeróbio existente no aterro. Este filtro deverá ser
desativado e todo o chorume gerado nas células, assim como aquele gerado na área de
compostagem, deverá ser acumulado em caixas temporárias e encaminhado por meio
de caminhão limpa-fossa para a ETE da mina;

• que a CVRD seja informada para instalar fiares na saída do sistema de coleta de gases:

• que seja firmado um termo de compromisso entre Ibama. ICMBio e CVRD para a
desativação do aterro. Este termo deverá estabelecer, entre outros itens:

o um prazo factível e não delongado para a desativação da atividade;

o definição de prazos para cumprimento de etapas de instalação de um novo
aterro fora da Flona, tais como seleção de área, concepção de projeto,
licenciamento ambiental e instalação da atividade.

^

Sucatas e resíduos

Durante toda a vistoria verificou-se a presença de inúmeras sucatas dispostas -*J
inadequadamente pela área da mina e da usina de beneficiamento (Fotos 13. 14 e 15). Além
das sucatas, verificou-se que cm diversos locais que as canaletas de drenagem pluvial estavam
assoreadas c com manutenção deficiente (Foto 16). Verificou-se ainda diversas deficiências
no sistema de gestão de resíduos sólidos, como lixo no chão e sacos de resíduos fora dos
coletores (Foto 17). A chefia da Flona informou que a CVRD seria notificada para regularizar
dentro de um prazo as irregularidades verificadas durante a vistoria e que após este prazo seria
realizada nova vistoria nas áreas.

3" dia-15.02.2008

No período da manha foi feita uma reunião de fechamento com os técnicos da CVRD
e ICMBio onde foram discutidos os pontos críticos verificados durante a vistoria e dirimidas
as dúvidas. Os assuntos tratados nesta reunião, assim como a lista de presença dos
participantes, encontram-se no anexo 2 deste Relatório. Em seguida o técnico deslocou-se por
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via terrestre da Flona Carajás até a Cidade de Marabá, e daí por via aérea até a cidà^fode
Brasília. /

3. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Pelas verificações feitas cm campo conclui-se e recomenda-se o que se segue:

Em relação a Nova ETA

Conclui-se que. diferentemente do previsto e informado pela CVRD. a obra não eslava
concluída. Recomenda-se que:

• a CVRD seja informada para encaminhar ao término da fase de operação assistida
relatório contendo os resultados desta fase;

• seja incluído no PCA da atividade um plano para o gerenciamento do lodo gerado na
retro-lavagem e do lodo do fundo dos tanques de água bruta;

• seja instalado na nova ETA estruturas que permitam a visitação, e que seja incluído no
PCA da atividade um plano visitação voltado para a educação ambiental.

Em relação a ETA atual

Conclui-se que as instalações da ETA atual são extremamente deficientes.
Recomenda-se que seja dada continuidade ao processo de licenciamento da nova ETÁ.

Em relação às Antenas de Comunicação

Conclui-se que as antenas de comunicação não possui aspectos potencialmente
poiuidores e que a operação dessas antenas não consta no Anexo 1 da Resolução Conama
237/97 das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. Recomenda-se que seja feita uma
reunião interna entre os técnicos da DILIC para que seja discutida a questão da delegação para
o ICMBio autorizar a instalação de antenas c de outras estruturas de utilidades sem potencial
poluidor no interior da Flona Carajás, conforme previsto no Art. 46. da Lei n.° 9985/2000
(SNUC).

Em relação a Britagem Semi-móvel 4 (BSM-4)

Conclui-se que não óbices Lécnicos em relação ao local de instalação da BSM-4 na
mina de N4WK e que sua instalação irá proporcionar ganhos ambientais, a medida que haverá
menor geração de poeira, gases de exaustão e ruído gerado pelo tráfego de caminhões fora-dc-
esírada. Recomenda-se que o licenciamento de instalação seja conduzido após a análise das
informações do relatório técnico da BSM-4 protocolado no Ibama como subsídio ao
requerimento de licença.

Em relação ao Projeto para Aumento da Capacidade de Recuperação de Pellet Feed

Conclui-se que não óbices técnicos em relação ao local de instalação das estruturas
que compõe o projeto para aumento da capacidade de recuperação do pellet feed natural.
Recomenda-se que o processo de autorização seja conduzido ao licenciamento de instalação e

i



que seja conduzido após a análise das informações do relatório técnico "Projeto para Aumento
da Capacidade de Recuperação de Pellet Feed Natural" protocolado no Ibama em 15-01-
2008 como subsídio da autorização.

Em relação aos Novos Tanques no Posto de Abastecimento da Pêra ferroviária
Conclui-se que não óbices técnicos em relação ao local de instalação dos novos

Ianques. Recomenda-se que o processo de licenciamento de instalação seja conduzido após a
análise das informações do relatório técnico protocolado no Ibama como subsídio da
autorização.

Em relação a Estação de Tratamento de Efluentes da Mina

Conclui-se que a nova estação atende ao solicitado na Condicíonante 2.12 da RLO
267/2002. Recomenda-se que:

• a CVRD seja informada que está proibido o tratamento do lodo da ETE da mina na
ETE do núcleo urbano;

• seja concedido a CVRD um prazo de 60 dias para instalação da centrífuga decanter
para adensamento do lodo gerado nos diversos sistemas de tratamento de efluentes;

• a CVRD seja informada para gerenciar o lodo adensado gerado pela centrífuga
decanter conforme classificação estabelecida na NBR 10.004.

Em relação ao Aterro Sanitário

Conclui-se que a operação do aterro mostra-se, de forma geral, satisfatória. Conclui-se
ainda que a atividade encontra-se irregular, uma vez que não possui licença ambiental.
Recomenda-se que:

• a CVRD seja informada que está proibido o tratamento do chorume gerado pelas
células de resíduos no filtro anaeróbio existente no aterro. Este filtro deverá ser
desativado e lodo o chorume gerado nas células, assim como aquele gerado na área de
compostagem. deverá ser acumulado cm caixas temporárias e encaminhado por meio
de caminhão limpa-fossa para a ETE da mina;

• a CVRD seja informada para instalar llares na saída do sistema de coleta de gases;

• seja firmado um termo de compromisso entre Ibama, ICMBio e CVRD para a
operação e posterior desativação do aterro. Este termo deverá estabelecer, entre outros
itens:

o um prazo factível e não delongado para a desativação da atividade:

o definição de prazos para cumprimento de etapas de instalação de um novo
aterro fora da Flona, tais como seleção de área, concepção de projeto,
licenciamento ambiental e instalação da atividade.

Em relação as Sucatas e aos resíduos

Conclui-se que a gestão de resíduos está deficiente durante a etapa de coleta nas áreas
da mina c da usina de beneficiamento. Recomenda-se que o ICMBio seja oficializado para
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encaminhar ao Ibama cópia da notificação aplicada a CVRD para solucionar as deficiências.
Recomenda-se ainda que o Ibama acompanhe a solução dessas deficiências nas próximas
vistorias.

Â Consideração superior.
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Anexo I - Relatório Fotográfico.

•'oto 1 - Nova ETA (parcialmente concluída) Foto 2 - ETA antiga
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Foto 4- Local de instalação da BSM-4

•oto 3 - Antena de comunicação interna *J
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Foto 5 - Deficiências na estrutura da BSM-1 Foto 6 - Local do novo prédio da ciclonagem.
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Foto 7 - Indícios de contaminação por óleo no Foto 8 - Prédio da filtragem
local onde será construído o prédio da ciclonagem
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Foto 9 - locai de instalação dos tanques de 750 m3 Foto 10 - Nova Estação de Fratamento de
(Posto de Abastecimento da Pêra Ferroviária) Efluentes da Mina
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•'oto 11 - Células de resíduos do aterro sanitário. Foto 12 - Filtro anaeróbio que trata o chorume
do aterro.
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Foto 13 - Sucata disposta de forma inadequada
próximo a ETE da mina.
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Foto 15 - Sucata disposta de forma inadequada
próximo a BSM-1.
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7oto 17 - Sacos de resíduos fora dos coletores
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Foto 14 - Sucata disposta de forma inadequada
próximo a ETE da mina.
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Foto 16 - Canaleta de drenagem pluvial próxima
ao prédio da filtragem (Usina de
Beneficiamento)

-J



-T

n ,eu.m"ouO Fc^wiyAo <*0c Vísfan/a. Xbexrcv^ _ 43 a I5(0a,|3j008

Podua ca mrriüo :

Trsi /;? ^ ;QF/y:c. )W^ A/*?l£

\^^

f

X-C^\ ^ i o



^'



- TWniõb ra(a"ada "^ ^^

- PfmUfo ETA: O -JUW^wirrWrrcvijidõ cc fsxJ^ dc«to rOioT o- -JoWuieai)
dU u™ jvUSiio a«. \toJTonio_. * ^LE ^o"*" -*™>™^<^ ^ Juí**0'ri'

pWtf oU AtíJab cU -^ crAU *vml"'w> whiuboMC o. Jmiwsfto cUv. Lô.

cia ^rJTeruV jl dU*cu**«> <*>™ °- •"*"-**-

^w ^ o atomTo m"> T» ^^^ ^ õ^..^ vau

£- —•* ~ C. r-*_ ^ ** A

Oc Tru**W*«i <***- aJ:teC' l^rrÓM ^

^pcyx ^TW.blflL ^fa-íU. ^«ir^ <^°» O^i^ 'Mir •
/Wo oLc aeoa. /



r='

J>



feri itoo^ouio j^o jbmx <*í±*o O"V^y- ^^XT

JU^^ ^ X^;jj^ ÍTw. Fl»*" uwf^



. J '•••



u .eu,Y\i(xo Fc^^vfe d^ VísJbma. Xbtmw - « *• ^IM-tò»*

'<í«*vl- -^nopuzc i yALt

Mvira /4&d-/som N

^jr<Cv«^ '<, (6>



J

A

•J



*

-d - r • , * ^ é6ft'0í>- Kí,umicio Intcí<xda. ^ ^w //

(Sen nv^JToA^ <^ ^W*^ tWW> tU e|po«uiu> ^ ,c~b*~W- o.

(_*teu. to CxwdicAt, dU />Wd«rvo 0^ «c ^xxwnrín^x. a. ar^cjrx €TA
"fXK JpJdro. du c^nvoJCu^câo . *<* ™™iÍ-<^ a. cxsu^A^U- cM-

da „Cr=W _c <Wu^o cav^ O- -ccy^ •"*"

" fW^ 1 ^tódaát da. **£-* «, W, «a». ^WíW

*W'M ^ ° , ° + Z A-^^^ ^ ÕWx..r^ VAU

. torto ^M^W^^ttH^.. 0^«1^ ck '-^ "^f

_Tom^^ . 0 X6AMA o^U'^ *-««» ^^W> o ^a^o dx ^(te*

c^^ jodhuiAd*. &<*>- fr*^ ^°* ÜXXÂ^Â^ T"1 "l
Ormío djL ítóOÔ .



••^m*'

•J



cktepn, ^c r^ntf^ do AftKKo U*A f^, • 0***** <**- <MoC«l«*0c

cio Xecol.
fm ÍxvkxJTíxAo xotwo jfcmx 0>ufco O ty$*x> cU -W^ «v^

_ETE - (Wdw^ ^ *• r"^- ^ "^"^ -i*1' ^r^

i^^ mo^ r o^Wo. Ou (/ALE i^ôohW*. <jui a t^W WV.

^ ^U^. ^ ^^0 V~- .^ ^, flkálWà* dL

c



, « *-

,. /-\



c.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - Coordenação Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis

Coordenação de Mineração e Obras Civis. SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, Brasília/DF.
CEP; 70818-900. Telefone: 61 3316.1282, Fax. 61 3225.0564

PARECER TÉCNICO N.° 33/2008 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA

Do Técnico:

Para:

Assunto:

Processo n°:

Brasília, 25 de abril de 2008.

Aroldo Corrêa da Fonseca - Analista Ambiental

Coordenadora de Mineração e Obras Civis
Dra Rosa Helena Zago Loes

Estação de Tratamento de Água de Carajás, Companhia Vale do Rio Doce,
Flona Carajás, Pará.

02001.006645/06-75

1. INTRODUÇÃO

Este Parecer tem por objetivo avaliar o pedido de licença de operação (LO) da Estação de
Tratamento de Água do Complexo Minerador de Carajás. O empreendimento é de
responsabilidade da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e se encontra dentro limites da
Floresta Nacional de Carajás (FLONA Carajás), estado do Pará.

O requerimento de LO foi protocolado no Ibama em 18/12/2007 (CRVD/Ext/GALNF
112/2007), juntamente com o ''Relatório Técnico - Instalação da Estação de Tratamento de Água
em N5E - Atendimento a Condicíonante 2.1.3".

A análise do atendimento das condicionantes da LI n.° 458/2007, referente a instalação da
nova ETA foi feita pelo Parecer Técnico n.° 002/2008 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA, de
30 de janeiro de 2008, o qual concluía que não haviam óbices à condução do processo ao
licenciamento de operação. Este Parecer recomenda, porém, que antes de elaborar as
condicionantes da licença de operação fosse feita vistoria na área para verificar se a atividade
possuía condições de operar e se os sistemas de controle ambiental e de gerenciamento dos riscos
estavam satisfatórios.

Em 14 de fevereiro de 2008 foi realizada vistoria na área. De acordo com o Relatório

desta vistoria, diferentemente do previsto e do informado pela CVRD, a obra de instalação não
estava concluída. Recomendou-se que a CVRD fosse informada para encaminhar ao término da
fase de operação assistida relatório contendo os resultados desta fase.

Em 27.03.2008, por meio do expediente CVRD/EXT/GALNF/47/2008 (protocolo 3.542)
foram protocolados o Relatório Técnico referente a desmobilização da Estação de Tratamento de
Água da Mina de NSW (ETA atual), em atendimento a condicíonante 2.2.1 da LI n.° 458/2007, e
o Relatório de Avaliação da Situação Operacional da nova ETA (Relatório da fase de testes).



Assim, este Parecer tem por objetivo avaliar a viabilidade de concessão de LO para a nova
ETA e desmobilização da ETA atual com base nas informações prestadas nos documentos
protocolados pela CVRD, nas verificações feitas em campo enas análises dos Pareceres Técnicos
do Ibama.

2. HISTÓRICO

24.07.2006 - a CVRD encaminha requerimento de Licença de Instalação da estação de tratamento
de água - ETA de Carajás, ofício CVRD/EXT 214/2006, protocolo DILIC/IBAMA n° 8042, bem
como o Relatório Técnico, com detalhamento da referida obra.

29.11.2006 - o Parecer Técnico n° 37/2006 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA concluiu que as
informações prestadas no Relatório Técnico protocolado em 24.07.2006 são insuficientes.
06.10.2006 - por meio do ofício n° 84/2006 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA, foi ^J
encaminhado Termo de Referência para orientação da elaboração do Plano de Controle
Ambiental do empreendimento.

22.12.2006 -encaminhado oPCA do projeto de re-locação da Estação de Tratamento de Água do
Complexo Minerador de Carajás.

31.08.2007 - concedida a LI 458/2007, com validade de i ano, para as obras de re-locação da
ETA de Carajás.

3. DAS ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES

3.1 Da Vistoria

Em 14.02.2008 foi realizada vistoria nas áreas da nova ETA e da ETA atual. A nova
Estação de 'fratamento de Água localiza-se na mina de N5E e irá fornecer água tratada a todo
complexo mineral do ferro e núcleo urbano. Verificou-se durante esta vistoria que,
diferentemente do previsto e informado pela CVRD, a obra não estava concluída. De acordo com
o "Relatório Técnico - Instalação da Estação de Tratamento de Água em N5E", protocolado no -,
Ibama juntamente com orequerimento de LO em 18/12/2007 (CRVD/Ext/GALNF I12/2007), a ^
fase de operação assistida estaria concluída em janeiro de 2008. Verificou-se no local que a
Estação ainda estava na fase de testes elétricos-mecânicos e, segundo a CVRD, a etapa de
operação assistida estaria concluída em 30dias.

Quanto aos sistemas de controle, a principal preocupação do IBAMA foi quanto ao lodo
da retrolavagem do sistema de filtragem e daquele acumulado no fundo dos tanques de água
bruta. Verificou-se que a CVRD ainda não possui um plano de gestão paratratamento desse lodo.
Segundo a Companhia, é gerada uma quantidade muito pequena de lodo, seja na retrolavagem,
seja no fundo dos tanques de água bruta, pois, a água a ser tratada é proveniente de corpos d5água
subterrâneos, e não superficiais. Foi informado ainda que a freqüência de geração do lodo será
muito baixa, mas a empresa não soube precisar esta freqüência. Foi proposto inicialmente no
PCA que a água contendo o lodo da retrolavagem seria direcionada para a drenagem pluvial. Foi
informado pelo IBAMA que tal procedimento não será aceito. Foi proposto então em campo pela
CVRD que a água da retrolavagem fosse armazenada em um dos tanques de água bruta para em
seguida ser encaminhada por meio de caminhões Ümpa-fossa para a ETE damina.
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Toda a operação da ETA será automatizada, mas os sistemas serão controlados por wn
operador que ficará responsável pelo monitoramento desses sistemas. Foi comentado ainda em
campo pela chelia da Flona a importância de preparar a área para visitação, uma vez que no plano
de manejo da unidade há a previsão de visita as instalações industriais do complexo. Foi
informado pela CVRD que a visitação já é feita na ETA atual e que a área da nova ETA será
preparada para receber visitação.

Após a conclusão do Relatório desta vistoria, a CVRD foi informada para:

• encaminhar ao término da fase de operação assistida relatório contendo os resultados
desta fase;

• incluir no PCA da atividade um plano para o gerenciamento do lodo gerado na retro
lavagem e do lodo do fundo dos tanques de água bruta.

• instalar na nova ETA estruturas que permitam a visitação, e que seja incluído no PCA da
*w atividade um plano visitação voltado para a educação ambiental.

A primeira recomendação já foi atendida pela CVRD (item 3.3 deste Parecer). As demais
recomendações são razoáveis, sendo recomendado incluí-las no bojo do licenciamento de
operação.

Após a vistoria ao canteiro de obras da nova ETA, foi realizado também vistoria na ETA
atual que será desativada quando a nova entrar em operação. Verificou-se que as instalações desta
Estação são extremamente deficientes, o que corrobora ainda mais para a necessidade urgente de
seu descomissionamento.

Verificou-se também durante a vistoria diversos pontos de vazamento de água nos
sistemas de adução e distribuição de água. Considerando que o desperdício de água acarreta
perda de eficiência do sistema, com conseqüente aumento de demanda sobre os mananciais e de
energia para tratar a água, recomenda-se que seja condicionando o reparo de todos os pontos de
vazamento de água, seja na adução, seja nas linhas de distribuição e conexões.

3.2 Relatório Técnico referente a desmobilização da ETA Atual

De acordo com o item 5.1 deste Relatório, as atividades de desmobilização consistirão
basicamente em desmontagem eletromecânica e demolição civil. Ao longo destas duas etapas
serão realizadas as seguintes tarefas:

Mobilização de pessoal;
Instalação de canteiros avançado;
Desmontagem eletromecânica;
Demolição civil;
Desativação de poços de abastecimento de água;
Controle de qualidade Ambiental.

O principal aspecto da desmobilização da ETA atual refere-se aos resíduos gerados, os
quais poderão causar algum impacto se não forem adequadamente gerenciados. O Relatório da
vistoria realizada pelo IBAMA na área em 14.02.2008 concluía que as instalações da ETA atual
eram extremamente deficientes, sendo recomendado que fosse dada continuidade ao processo de
licenciamento da nova ETA.



Do exposto, recomenda-se condicionar no licenciamento de operação da nova ETA a
desmobilização da ETA atual conforme procedimentos propostos no Relatório Técnico de
Desmobilização, e que seja dada ênfase na questão do gerenciamento dos resíduos desta
desmobilização.

3.3 Relatório de Avaliação da Situação Operacional da nova ETA

Este Relatório foi elaborado pela SISPAL - Sistemas de Purificação de Água Ltda. Foram
realizadas análises na captação de água bruta e na água tratada para verificação da qualidade da
água em função dos requisitos da Portaria n.° 518 de 25 de abril de 2004, do Ministério da Saúde.

O item 2 deste Relatório apresentou o resultado das análises realizadas na água bruta e na
água tratada, tendo sido encontrados os seguintes resultados.

ÁGUA BRUTA

PARÂMETROS 12/3/2008 13/3/2008 14/3/2008 15/3/2008 17/3/2008 MEDIA GERAL

pH 5,4 5,7 5,9 5,7 5.6 5,66

TURBIDEZ 2,0 2,0 3,6 3,0 2,0 2,5

FERRO ND ND ND ND ND ND

MANGANÊS ND ND ND ND ND ND

CLORO ND ND ND ND ND ND

FLUOR ND ND ND ND ND ND

ÁGUA TRATADA

PARÂMETROS 12/3/2008 13/3/2008 14/3/2008 15/3/2008 17/3/2008 MEDIA GERAL

pH 6,8 7,0 7,2 7,1 7,3 7,1

TURBIDEZ 1,0 1,0 0,8 0,9 0,7 0.88

FERRO ND ND ND ND ND ND

MANGANÊS ND ND ND ND ND ND

CLORO 2 1,9 2,1 2,0 1,9 2

FLUOR 1,0 0,9 1,1 0,9 1.0 1,0



Pela análise dos valores demonstrados nestas planilhas, verifica-se que são atendidas as
exigências da Portaria n.° 518/2004 do Ministério da Saúde. No que tange ao processo de
tratamento, verifica-se que os sistemas da nova ETA estão satisfatórios, e desta forma possui as
condições mínimas para operação.

3.4 Análise do Atendimento das Condicionantes da LI n.° 458/2007

A análise do atendimento das condicionantes da LI foi feita no Parecer Técnico n.°

002/2008 - COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA, de 30 de janeiro de 2008. Este Parecer também
elencava uma série de recomendações.

í^z Condicíonante 2.1 Instalar anteriormente a construção da nova ETA propriamente dita, todas as
estruturas necessárias ao controle ambiental durante a fase de instalação;

Condicíonante atendida. De acordo com os Relatórios da CVRD e conforme verificado
em campo, todos os sistemas de controle da qualidade ambiental foram instalados.

Condicíonante 2.2 Atender todas as recomendações da avaliação de impactos ambientais feitas
no PCA, no sentido de mitigar os impactos decorrentes da instalação do empreendimento,
independentemente da magnitude e relevância do impado;

Condicíonante atendida. Pela análise do Relatório Técnico, verifica-se que os sistemas
de controle instalados foram suficientes para mitigar os impactos ambientais decorrentes da etapa
de instalação.

Condicíonante 2.3 Apresentar, em até 180 dias, relatório da desmobilização da antiga ETA,
abordando entre outros itens, o gerenciamento dos resíduos gerados na demolição, bem como o
monitoramento da lagoa/barragemque abastecia a ETA em NSW;

Esta condicíonante não foi atendida porque a ETA de N5W ainda não foi desmobilizada.
Porém, conforme analisado no item 3.2 deste Parecer, a desmobilização será realizada quando a
nova ETA entrar em operação.

Condicíonante 2.4 Apresentar o monitoramento da interferência na disponibilidade hídrica
superficial e subterrânea, verificando as possíveis interferências na vazão de mananciais a
jusante dos poços de captação;

Condicíonante não foi atendida porque a nova ETA ainda não entrou em operação. O
monitoramento da interferência na disponibilidade hídrica só será possível após a entrada em
operação da ETA, e deverá ser medido por meio de piezòmetros na área de influência dos poços
de captação que alimentam a Estação. Recomenda-se mantê-la na próxima etapa do processo de
licenciamento, pois, configura-se uma condicíonante de licença de operação.

/



Condicíonante 2.5 Apresentar o levantamento sistemático temporal do número de pessoas
atendidas epercentagem daágua efetivamente utilizada, com previsão de taxa de crescimento de
consumo e demanda da área industrial;

Esta Condicíonante não foi atendida porque a nova ETA ainda não entrou em operação. O
levantamento do número de pessoas atendidas só será possível após a entrada em operação da
ETA. Recomenda-se mantê-la na próxima etapa do processo de licenciamento, pois, configura-se
uma condicíonante de licença de operação.

Condicíonante 2.6 Apresentar o monitoramento e manutenção da rede de distribuição e ligações
domiciliares e industriais, verificando a necessidade de adaptação devido ao aumento do
consumo e controle de vazamentos e desvios da rede;

Esta Condicíonante não foi atendida porque a nova ETA ainda não entrou em operação. O
monitoramento da rede de distribuição só será possível após a entrada em operação da ETA.
Recomenda-se mantê-la na próxima etapa do processo de licenciamento, pois, configura-se uma
condicíonante de licença de operação. A exigência desta condicíonante vai ao encontro da
demanda verificada em campo no que tange aos pontos de vazamento de água nos sistemas de
adução e distribuição de água.

Condicíonante 2.7 Apresentar após o término dos trabalhos relatório das atividades
desenvolvidas durante a instalação, abordando entre outros itens, os procedimentos utilizados
na desmobilização do canteiro de obrase destinação dos resíduos gerados.

Condicionante atendida. As atividades desenvolvidas durante a fase de instalação foram

descritas nos Relatórios da CVRD.

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Pelas análises dos Relatórios protocolados pela CVRD conclui-se que há viabilidade
ambiental para que o processo seja conduzido ao licenciamento de operação. Recomenda-se, .^J
porém, que se configurem como condições nobojo da licença de operação o que se segue:

• implantar as ações de gerenciamento ambiental previstas no Plano de Controle Ambienta!
da atividade, encaminhandoao IBAMA relatórios de acompanhamento com periodicidade
anual;

• incluir no escopo do PCA da atividade um Programa de Gerenciamento do Lodo gerado
na retro-lavagem e do lodo de fundo dos tanques de água bruta;

• incluir no escopo do PCA um Programa de Visitação voltado paraa educação ambiental;

• reparar, em até seis meses, todos os pontos de vazamento de água existentes nas redes de
captação, adução e distribuição e nas conexões e ligações. Apresentar nos relatórios
anuais de acompanhamento do PCA o monitoramento, o controle de vazamentos e a
manutenção dessas redes.

• proceder a desmobilização da ETA atual conforme procedimentos propostos no Relatório
Técnico de Desmobilização, e que seja dada ênfase na questão do gerenciamento dos
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resíduos desta desmobilização; apresentar no primeiro relatório de acompanhamento ílo
PCA as ações desenvolvidas durante a desmobilização e gerenciamento dos resíduos
gerados nesta atividade;

apresentar nos relatórios anuais de acompanhamento do PCA o monitoramento da
interferência na disponibilidade hídrica superficial e subterrânea, verificando as
interferências na vazão de mananciais a jusante dos poços de captação;

apresentar nos relatórios anuais de acompanhamento do PCA o levantamento sistemático
temporal do número de pessoas atendidas e porcentagem da água efetivamente utilizada,
com previsão de taxa de crescimento de consumo e demanda da área industrial.

À consideração superior,

daFonsi:ca

Ambiental

cjj^ oU. C GT iWO



'itov

': -r\

-^



c_

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Ao Diretor de Licenciamento Ambiental

Senhor Diretor,

Fls,: 353

Proc. 6645/06

Rubr.:

CGTMO/DILICÍIBAMA

Encaminho o processo n°. 02001006645/05-75, recomendando a
emissão da Licença de Operação n°. 746/2008, autorizando a operação da
Estação de Tratamento de água da mina de N5W, dentro dos limites da Flona
Carajás no Estado do Pará, sob a responsabilidade da CVRD, conforme
Parecer Técnico n° 033/2008-COMOC/CGTMO/DILIC/IBAMA, de fls 349 a 352.

Em Qh,C , &0rP

Vitor Carlos Kaniak

Coordenador-Geral de Transporte, Mineração e Obras Civis
CGTMO/DILIC/IBAMA

Ao Presidente do IBAMA

Senhor Presidente,

Recomendo a emissão da Licença de Operação n° 746/2008, para
autorizando a operação da Estação de Tratamento de água da mina de N5W, ,
dentro dos limites da Flona Carajás no Estado do Pará, sob a responsabilidade
da CVRD, de acordo com os termos do Parecer Técnico n° 033/2008-
COMOC/CGTMO/DILOBAMA.

Em 06 / CÍ / 2-M>8/

Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental

DILIC/IBAMA
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria de I jcenciamento Ambientai.- Coordenação Geral de Transporte. t\
Obras Civis - Coordenação de Mineração e Obras Civis

SCIiN, trecho 2, Kd. Sede do Ibama S/N Bloco "C". Io Andar, Brasília/DF. CEP: 70808-900

Tcl. (61) 3316-1273 Fax. (61) 3225-0564

DESTINATÁRIO: Companhia Vale do Rio Doce
Sr. Paulo Augusto Bueno da Rocha

N° DE FAX: (94) 3327 4454 DATA: \3 / 05 /OS

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 01 N° DO DOCUMENTO:

MENSAGEM /TEXTO

No âmbito do processo de licenciamento ambiental referente à re
locação da Estação de Tratamento de Água do Complexo Minerador de Carajás,
pela Companhia Vale do Rio Doce, informamos que a Lei n° 9.960, de 28 de
janeiro de 2000, definiu os custos operacionais dos serviços fornecidos pelo
IBAMA.

Sendo assim, o empreendedor deverá efetuar o pagamento referente à
emissão da Licença de Operação conforme as seguintes instruções:

1. Documentos para pagamento: utilizar duas guias do Documento de
Recolhimento de Receitas - DR, referente ao pagamento da Licença de
Operação e outra relativa à Análise dos Documentos, preenchendo com os
códigos abaixo discriminados:

LICENÇA

No item especificação, escrever:
Código 5017 - Emissão de Licença de Operação para Estação de Tratamento
de Água do Complexo Minerador de Carajás pela Companhia Vale do Rio
Doce.

Processo IBAMA n° 02001.006645/06-75

No item valor do documento, escrever:

R$11.200,00

ANÁLISE

No item especificação, escrever:
Código 5027 - Análises de documentos para emissão de Licença de Operação
para Estação de Tratamento de Água do Complexo Minerador de Carajás pela
Companhia Vale do Rio Doce.
Processo IBAMA n° 02001.006645/06-75

No item valor do documento, escrever:

R$ 3.025,55

2. Local do Pagamento: qualquer agência da rede bancária autorizada.

3, Logo após o pagamento solicitamos a gentileza de enviar as cópias dos
referidos DRs para esta CGTMO, para liberação da Licença.

Em anexo, cópia da planilha de cálculos.

Atenciosamente,

^ Rosa He
Coordenado

O \colic\COMOC\iLiiirireerrdiinenro5\Obras civib\ETA CariijiL^Fdscobrança e pUiiilha\colnaiiça b"l'A doe

Civis



"1



o

Licença e Análise Ambiental
RENDIMENTO: Estação de Tratamento de Áí

Complexo Minerador de Carajás - CVRD
PROCESSO IBAMA nr 02001 006645/06-75

Valor da Análise = K + (A x B x C)
144,07 + 2.881,48

+

+

(DxExF)
0,00

Onde:

A = N° de Técnicos envolvidos na análise

B = N° de horas/homem necessárias para análise
C == Valor em Reais da hora/homem + OS

Hora/homem 52,00
OS = Obrigações Sociais (84,71 % hora/homem) 44,05

D = Despesas com viagem
E= N° de técnicos que viajaram
F = N° de viagens necessárias
K = Despesas Administrativas {5 % de [(A x B x C) + (D x E x F)]}

2

15

96,05

1

1

144,07

Valor da Análise

Valor da Licença de Instalação
R$ 3.025,55

11.200,00

Valor Total (Valor da Análise + Valor da Licença) R$ 14.225,55

w
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

LICENÇA DE OPERAÇÃO N.° 746/2008

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, designado pela Portaria n° 181, de
28 de fevereiro de 2008, publicado no Diário Oficial da União de 29 de fevereiro de
2008, no uso das atribuições que íhe confere o art. 24 do Anexo I do Decreto n°
4.756, de 20 de junho de 2003, que aprovou a Estrutura Regimental do Ibama,
publicado no D.O.U de 23 de junho de 2003, e o art. 8o do Regimento Interno
aprovado pela Portaria GM/MMA n° 230, de 14 de maio de 2002, republicada no
D.O.U de 21 de junho de 2002; RESOLVE:

Expedir Licença de Operação à:

EMPRESA: Companhia Vale do Rio Doce
CNPJ/MF: 33.592.510/0370-74

ENDEREÇO: Estrada Eduardo Mascarenhas, s/n° - Serra dos Carajás
CEP: 68516-000 CIDADE: Parauapebas UF: PA
TELEFONE: (94) 327-4267
CTF: 59809

PROCESSO IBAMA N°: 02001.006645/06-75

autorizando a operação da Estação de Tratamento de Água da mina de N5E e a
desmobilização da Estação de Tratamento de Água da mina de N5W. O
empreendimento é de responsabilidade da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e
se encontra dentro limites da Floresta Nacional de Carajás (FLONA Carajás), estado
do Pará.

Estão incluídos nesta Licença as redes de captação, adução e
distribuição e as conexões e ligações necessárias ao fornecimento de água na área
industrial do Complexo Minerador, do Núcleo Urbano de Carajás, bem como os poços
de captação n.° 13, 14, 17, 18, 19 e 20.

Esta Licença de Operação é válida por 4 (quatro) anos, a partir da data
de assinatura, observadas as condições discriminadas no verso deste documento e
em quaisquer anexos constantes do processo que, embora não transcritos, são
partes integrantes desta licença.

Brasília-DF
20 ma! nm

BAZIL ALVES MARGARIDO NETO
Presidente dd IBAMA



CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N.° 746 / 2008

1. Condições Gerais

1.1 Esta Licença deverá ser publicada conforme Resolução n° 06/86 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópias das publicações
deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

1.2 O ibama mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, caso
ocorra:

• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a

expedição da licença;
• superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3 Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de
anuência do IBAMA.

1.4 O IBAMA deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de
qualquer acidente que venha causar dano ambiental.

2. Condições Específicas

2.1 Implantar as ações de gerenciamento e monitoramento ambiental previstas no
Plano de Controle Ambiental da atividade, encaminhando ao IBAMA relatórios
de acompanhamento com periodicidade anual;

2.2 Incluir no escopo do PCA da atividade um Programa de Gerenciamento do
Lodo gerado na retro-lavagem e do lodo de fundo dos tanques de água bruta;

2.3 Reparar, em até seis meses, todos os pontos de vazamento de água
existentes nas redes de captação, adução e distribuição e nas conexões e
ligações. Apresentar nos relatórios anuais de acompanhamento do PCA o
monitoramento, o controle de vazamentos e a manutenção dessas redes;

2.4 Proceder a desmobilização da ETA atual conforme procedimentos propostos _;
no Relatório Técnico de Desmobilização, e que seja dada ênfase na questão
do gerenciamento dos resíduos desta desmobilização e ao fechamento dos
poços de captação; apresentar no primeiro relatório de acompanhamento do
PCA as ações desenvolvidas durante a desmobilização.

^J
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Parauapebas - PA, 18 de Maio de 2008.

CVRD/EXT/GABAN No 136/2008

Rubr.:

PROTOCOLO/ 32BAMA.

DILIC/DIQUA
N°: 5 754

DATA^Ç)/ÜD/08
Ao RECEBIDO: fcp \Cy\_
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais I ^~

A Sra. Rosa Helena Zago Loes
Coordenação de Mineração e Obras Civis

Assunto: Pagamento do GRU's da Licença de Operação No 746/2008 - Estação de

Tratamento de Água do Complexo Minerador de Carajás.

Prezada Senhora,

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - Vale, pessoa jurídica de direito privado, com sede no

Município do Rio de Janeiro - RJ, e instalações no Estado do Pará, neste ato representada por

quem de direito, vem, com o devido respeito e acatamento, encaminhar o comprovante do

pagamento do GRU referente Licença de Operação No 746/2008 - Estação de Tratamento de

Água do Complexo Minerador de Carajás.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer

esclarecimentos que se façam necessários sobre o referido assunto.

DOCUMENTOS:

GRU - Emissão de LO 746/2008 referente à Estação de Tratamento de Água do Complexo

Minerador de Carajás.

GRU - Análise dos Documentos referentes à Estação de Tratamento de Água do

Complexo Minerador de Carajás.

Atenciosamente,

Paulo Augusto Bueno da Rocha
Gerente de Meio Ambiente - Companhia Vale do Rio Doce

EST. RAIMUNDOMASCARENHASS/N- SERRA CARAJÁS-PA- CEP. 68516-01)0 TELEFONE 094 33274126
FAX 094 3327 4194

tv -
^orc\ éD^X
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Parauapebas - PA,j}de Junho de 2008.

VALE/EXT/GABAN No 153/2008

Fls.

Proc: 66^06
IRubr.:

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA

N* 7.073

RECADO;

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

A Sra. Rosa Helena Zago Loes.
Coordenação de Mineração e Obras Civis

Assunto: Publicação da Licença de Operação da Estação de Tratamento de Água

Prezada Senhora,

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - Vale, pessoa jurídica de direito privado, com sede
no Município do Rio de Janeiro - RJ, e instalações no Estado do Pará, neste ato
representada por quem de direito, vem, com o devido respeito e acatamento, apresentar
as cópias das publicações referente ao recebimento da Licença de Operação da
Estação de Tratamento de Água No 746/2008, para operação da ETA da Mina de N5E,
localizado na Floresta Nacional de Carajás, estado do Pará.

DOCUMENTOS: CÓPIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE PARÁ E DIÁRIO OFICIAL

Atenciosamente,

Paula AugustóBueno da Rocha
Gerente de hÃeio Ambiente - Vale

EST. RAIMUNDO MASCARENHAS S/N - SERRA CARAJÁS-PA - CEP. 68516-000 TELEFONE 094 3327 4126
094 3327 4505 FAX 094 3327 4194



h\^\Á C't^ ^ "-

o.

JI3

\ ave ^Q -cvV-Çrt^^c-rv^ r\A^

' j

<L/>

' láédilta^eara
^WliVJCGTUOWLII

^yi^

Q.



(Diârh Ofiáaí
QUARTA-FHRA.JS.DE-MA1Q DE 2Mg

'̂ ài"Üe Contas dos Municípios usando das
iMaResolução n° 7.474/TCM, Item 3», de
^IW artigo 119, V, Regimento Interno

'ídÊpreSénte Edital, queserápublicado
'^^(de^ai&s/npDiárlaOflcial
ürMl* Socorro da Silva Rabelo,
«ga[5aai'dé Assistência Social de-Mè
Srafíjíara-que no prazo de 15 (qú,(fáe)
jfcacaa, apresentar defesa nos aytos
P#-eferente a Prestação de Contas
' elf^WClo financeiro

D8í" •<
„#- í

P2B GOfítROLADORIA/TCM
||WfljJ940022O6?--0D) ak
^ÍS(qulnze) dias, o Senhor PáM?

sb^s dos Müplclpios usando i
P^àolu^ão n° 7474/TCM, ItenVi
%ès Elo arbgo 119, V, RealM1
fêfraVés do presente Êditâl, qUj
inõp^zo He l&tdez) dla|, nq 5-
%/p^.Io ftobefto ftlbeir^^taiSf
-KrnlcÍP&l (le M3e dP ftld, PP exe*$Fb

islflíarHjeMa nos autos do t>rpcesso
I&Fjrestaçãg. deContasdaquela Câmara,
lífcèlro >

o Auditor ;i
atrlbuisãgéS
lliÓSví"1**

•mm

-Atídlígj

^

<íl'
"IihMj

c

'/líflrt

para

apníl/íiV,
*A, a LA..R,

s»

COMPANHIA VALE DORIO DOCE
-A-Compànhai-Vale.^o Rio Doce - vai.-(Cnk -
;*ããiS9ãiBlu;õ35d-74) toma público que recebeu do. Instituto

'%réSíiê1rwao toeiGtfmblente e dos Recursos Naturais Renováveis
"%ÍS^^à':üi3èffcí'de'Opefaçio (LO 743/2008), com.validade
4^IW^òWra; operação do Posto de Abastecimento da
"''Mrâ^tWriálW^^^^rá.^ abastecimento'de óleo diesèl em

«R

&»:^

•Wííazefiàmento de Combustíveis (SMC),com
Trn^ôara-fcada- tanque(dois), e para estruturas
l#às funcionamento de todas essas atividades
--;tói^joriaide:Cára]ãs.:pará. ' . _••

mBlÍfllR:^-'VaIè(e{J^-33.'592.5irj/O370-
iWrecsfilú 'do'••instituto brasileiro -'dó Melo
í^^anlríilsftenovávè.ls(IBAMA)r.a'l:lcença

íjPcbm validade de'quatro após, para
gètírjiénto Administrativo dã Mina de
ínfentó dé'6leo dlesel e gasolina em
râfnértiftde-Cambúltívels (SAAC), com

íssâiélítãnquès,è estruturas.'de,apolo
f'$[%ento'de todas essas .'atividades
"^Sai.dé Carajás, Pará. . t,,..í,

[M-VálÊ (^ '̂-33.592.53:0^370-
léudo Instituto Brasíiéirp.iJç^Meio

.^jfais Renováveis (IBAMA), aUçépça .
íuuX.cqm vaildadé de.quatro ánips;b|ra
íipMfipimsrito da Pêra Ferroviárla,|paft o

law!^ãsíí,e-óieodiesel.ern Sistema Asreò de
le^Çp;mbgS"ti'véÍs'(SAAC),-com capacidade de
:,í±=.B,i^tgp(gtangues verticais, e estruturas oe

Tmentp de todasessas atividades,
"' lç.CaraJ4Í9í)'f5ejÍaoo;Çará.

fc1MJebflíií'd(J^stilã*)''Braslle|ro:,do Meio
^•—S^vávajs i^AHA), a

íB08);iaiiiT^íaÍiaade-geiquatro
||̂ a^urdéfrrata"rnerjío;i3e,Âgya'íl'a Mina
toáãSfacãndeíTrafementoqeaguaTta '

aHiJS^edãptação,-de,àdiiiéãp,íJ&^àttJbutcâo
Iígaç5es>hecessáriãs ao.ibnieaftiéíitdíitó-água
"So Complexo'Minerador dq NúêlèOVlJrbano.tle
''iháfHorestãWacitinâldeeátóJás/fafá^.-'

•PvS"=^p'RÈFElTÜRA MUNICIPAL OECWAVES - PÁ
hft&Sí, ^í^ÊOFiCÜRSO PÚBLICOWíOOl/2008
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r*^fe0ê53?f4TO"CPCTsi!iH(lãnST
"Av.aTrefiaehtjrYargaSi .âsr e^antíar-
^litn-ftrÈ.HfíHÒrárlodeiOàsl^h.até
-òB6"27ÁWpife;
Ò6SÍ OEPITAI^èncontra-se disponível
•f"?. ítíS, •W_jW.JfBnparanet.eiiiii.br e
'iiYwftiàórnpriEpara.pa.flov.br' Na

j< 4^ÉB^-Wlííe SSfeflSao fwr-tóe"S^^O^ésiíp.'esteia 'disponível 'rrá
;éjlãéaso.a'i|iÍ)s; notiMárlneus 10à£
••ÜÇtí) Ütn3lásiítsla.aoCustode (Kl Ò,«i'
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'Assistente Administrativo
-ÂNQRÉ PERÉÍRA DE
AfiÀOjJÒ
-^iSÍNÀLDÓ FERREIRA LIMA .
-flOSICLEIDE PROGENIO

*l$èiêfi!i,.23 de maib"de 2008.
lTfVlÇI|ipDRIGUESlDE ASSIS
•íSretorêeral ", t'."'

•VALE •

ACompanhia Vale dAFlo OôjjejVate (CNPJ -33£92,5}0/0370-74) torna público que
jeVfebeu-jflpilJnstltütR prasllelro do Meio Âmblerife e dos Recursos1Naturais
RénováveísíiaAMA), aLicença de Operação (LO 745/2008), com validade de quatro

•W*t. P^#>#?-#^?$%.(te Abastecimento tta,PÊra,Ferroviária, para o

d^ Combustíveis (SAAQ.cgrjicapacidade de 350 rapara cada um dos dois tafiqiles
ysrí^wií ^"^^tuturás dé.fipoio .necessárias ao funcionamento de todas essas
atividades, localizadas:na Floresta Nacional deCarajás, EstadodoPará.

AfQpjpanliláValedo Rio PoçetVaie(CNPJr 33.592.510/0370-74) torna público que
recebeu do• jftstituto Brasileiro do.Meio Ambiente e''dos Recursos Naturais
Renováveis [IBÁMA], aLicença de Operação (LO 744/2008), com validade dequatro
ar" cara operação fló Posfo deAbastecimento Administrativo da Mina deFerro
rçt^^jtra-0•Abastecimento-tíe'óleo ateei e gasolina em Sistema Aéreo de
Armazenamento de Combustíveis (SAAC) com capacidade de 15 m* para ps seis
tanques, e estruturas de apoio necessárias para o funcionamento de todasessas
atividadeslqcal|zadíi5t)BFlorestaNadonaldeCarajás Pata

VALE

ACompanhia Vale dpaflora -Vale (djpJ 33,592 51 D/0370 74) târris publico que
recebeu do instituto brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos Naturais

".Renováveis (IBAMA), 3Licença de Operação (LO746/20Q8), com valfdàdede quatro
anos, para operação da Estação de Tratamento de A$ua da Mina de N5E a
desmobilização daEstação deTratamento deÁgua naMm? de NSWs daS redes de
captação de adução de distribuição e das conexões e ligações necessárias ao
fornecimentodeaguanaárealndustnaldoComplexoMineradordoNudeoUrbano
deCarajás, localizada naFloresta Nacional deCarajás, Pará,

Bi
!m: 66 í i ob

Kubr.:

"VALE

ACompanhia Valedo Rio Doce-vale(CNPJ-33.592,510/0370-74] torna público que
recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), aLicença de Operação [LO 743/2008), corn validade de quatro
anos, para operação do Posto de Abastecimento dà Mina'de Ferro N4E, pára o
abastecimento de óleo dieVe! ém Sistema lAéreò de. Armazenamento de
Combustíveis (SAAC), com capacidade de350 mj para cada tarique Idois), e para
estruturas de apoio necessárias ao funcionamento de todas.essas atividades"-
localizadasnaFloresta.NacÍQna|deÇarajás,Pa'rá'.' "' "" _:''"'' " "'* •"..

DO SEGURO SOCIAL
•' WiétirioUa',

PrByjàtyicjá Copiar r

^üqifÕRiÃREGiOrJALvi-efy^luA-DR
REPRESÉNtÀÇ^Q ESTfíDUALÒEmDÍTQRtÀ HO ffl?A

Tendo em vista a constatação,dêIRREGULARIDADE naconcessão de benefício •
6.que n|o houve apresentação de defesa.após decorrido p prazo legal, gm."
cumprimento asdisposições contidas noArtigo'179," dóRegulamento daPrevldêticia
Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/0&B9, com a nova redação do Decreto
5.699/2Q06, çomy^fjÊjr^pSjiGSj traias dos fí néfíciõS abaixo taldoíoliados que no -

naAgenda da Previdência Social BelérrvMajpp. situada na 'Rassagem Lindoifo '
Çoilor, s/n - Bef^nVPA no prazo d930(trinta)' dias, contados a partir dá púbílçaçSo .i

. deste Edital. Np-mesmo endereço, encontra-ae cópia doinrocesso com todas as
•peças existentes, paravisíado Interessado, sa assimodesejar. •' ' ''
E/NB21/139 971 033-5- MARIADEFÁTIMA PENHA NASCIMENTO
E/NB 21/139 749 877 • MARIA DO SOCORRO QUEIROZ

Sp$ £i > ') níiÃií» "'

i C

ASSEMBLÉIA
LEGISUTIVA

Opoder Ho povo está áqúl

AVISO DE LIGITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO- 001/2008

Objeto: CONTRATAÇÃO DE DUAS EMPRESAS PARA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DETELEF0NÍA MÓVEL PESSOAL, PARA REALIZAÇÕES DE LIGAÇÕES
TELEFÔNICAS, BEM COIVIO TRANSMISSÃO 0E DADOS, DE CARÁTER LOCAL
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Parauapebas - PA, 28 de Julho de 2008.

VALE/EXT/GABAN No 207/2008

Ao

PRQTOCOLOfl

DILIC/DIQUA^
N^: 9.033N- y-vJj , Ç>.
DATAQÍfií>8
RECEBIDOrp),^^

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

A Sua Senhoria

Sr. Zanoni Carmo Arouck Ferreira

Coordenação de Mineração e Obras Civis

Assunto: LO No 746/2008 - ETA- Condicionantes, 2.4 Relatório de Desmobilização da ETA.

Prezado Senhor,

i^^.

A VALE, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município do Rio de Janeiro - RJ, e

instalações no Estado do Pará, neste ato representada por quem de direito, vem, com o

devido respeito e acatamento, levando em consideração o teor das condicionantes No. 2. 4

Apresentar Relatório de Desmobilização da Estação de Tratamento de Água - ETA de

N5W, posta na licença de instalação concedida a esta empresa, encaminha o documento

necessário para atenderão demandado, de acordo com a LO 746/2008.

Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que

se façam necessários sobre o referido assunto e expressamos sinceros votos de estima e

consideração.

DOCUMENTO: Relatório de Desmobilização da ETA da Mina N5W

Atenciosamente,

Paulo Augusto-Bueno da Rocha
Gerente de Meio Ambiente - VALE

EST. RAIMUNDO MASCARENHAS S/N - SERRA CARAJAS-PA - CEP. 68516-000 TELEFONE 094 3327 4126 -
094 3327 4505 FAX 094 3327 4194

^A
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V VALE

INFORMAÇÕES DOEMPREENDEDOR E INSTITUIÇÃO EXECUTORA

EMPREENDEDOR

Razão Social: Companhia Vale do Rio Doce - Vale

Departamento de Ferrosos Norte - DIFN

CNPJ: 33.592.510/0370-74

Inscrição Estadual: 152325956

Número de Cadastro IBAMA - No 80793

Endereço: Estrada Raimundo Mascarenhas S/N Serra dos Carajás Mina de Ferro de N 4.

CEP 66516-000

Telefone: (94) 3327-4505 (94) 3327 4126 Fax (94) 3327 4194

Parauapebas - PA

Elaboração do Relatório
Profissional Formação

Rodrigo Dacar Engenheiro Civil

Luciana Vianna Tecnólogo de Controle Ambiental

EST. RAIMUNDO MASCARENHAS S/N - SERRA CARAJÁS-PA - CEP. 68516-000
TEL: 094 3327-4126/4505 - FAX; 094 3327-4194
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Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro: CPF/CNPJ: Emitido em:

Página 1 de 1

Válido até:

2986396 304.131.128-37 28/07/2008 28/10/2008

Nome/Razão Social/Endereço
ROÜRTGO DACAR CARVALHO

Rua Guamá 89

Núcleo Urbano de Carajás
PARAUAPEBAS/PA

68516-000

Este certificado comprova a regularidade no

^
Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Gestão Ambiental

ObservaçOes:
1 - Este certificado 11S0 habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s),
sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização
especifica após analise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o
interessado deverá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a
ocorrênciapara atualizaçãodo sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão
competente.
4 - Este certificado nâo habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e
faunisticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal n3o implicará por
parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de
qualquer espécie.

Autenticação

151 e.57m9.wmtc.j55v

*_y_</'

Imprimir tela Fechar janela

http://www.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.php 28/07/2008





Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

TOC; 6IT A5 Q6

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Página 1 de 1

Nr. de Cadastro:

1516268

CPF/CNPJ:

472.892.872-15

Emitido em:

28/07/2008

Válido até:

Nome/Razão Social/Endereço
Luciana Monteiro de Seixas Vianna

Rua Jari, 48
Carajás
PARAUAPEBAS/PA

68516-000

Este certificado comprova a regularidade no

28/10/2008

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Gestão Ambiental

Observações:
1 - Este certificado n3o liabílita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s),
sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização
especificaapós análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o
interessado devera comunicar ao IBAMA.obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a
ocorrência para atualização do sistema
3 - Este certificado nâo substitui a necessária licença ambiental emitida pelo firgão
competente.
4 - Este certificado não habilita o Iransporte de produtos ou subprodutos florestais e
faunisticos.

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal nlo implicará por
parte do ÍBAMA e perante terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor de
qualquer espécie.

Autenticação

ibcr.p2it.fl5b.vlwc

Imprimir tela Fechar janela

http://www.ibama.gov.br/ctf/modulos/certificadoregistro/certificado_regularidade.pbp 28/07/2008
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RELATÓRIO TÉCNICO

DESMOBILIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM N5W

Atendimento a condicionante 2.4 da LO 746/2008

Projeto Ferro Carajás - Parauapebas

*w

Julho - 2008
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1. INTRODUÇÃO

O Projeto Ferro Carajás, um sistema integrado mina, ferrovia e porto é o único projeto de

mineração de ferro em produção no norte do Brasil. Compreende o desenvolvimento de minas

a céu aberto e um complexo de processamento industrial ambos localizados na Floresta

Nacional de Carajás, município de Parauapebas, a 550 Km a sudoeste de Belém no Estado do

Pará. Este sistema inclui a Estrada de Ferro Carajás, com 892 Km de extensão que liga a mina

ao Terminal Portuário de Ponta da Madeira, 9 Km a Sudoeste de São Luís do Maranhão. O

Projeto visa à geração de diversos produtos destinados a diferentes aplicações na indústria

siderúrgica.

O IBAMA concedeu à Vale a renovação da Licença de Operação N°. 267/2002, em 28/12/2007,

com validade de 04 anos, a qual autoriza "a explotação (pesquisa, lavra, beneficiamento e

comercialização) de 85.000.000 t/ano (oitenta e cinco milhões de toneladas/ano) de minério de

ferro proveniente dos corpos N4 e N5, situados dentro dos limites geográficos da Floresta

Nacional de Carajás". Integra o escopo da referida licença, o Peneiramento Secundário, em

operação.

De forma a propiciar à produção efetiva de 85 MTPA de minério de ferro, são requeridas

sistemática e periodicamente, em decorrência da própria dinâmica natural da atividade de

mineração, a implementação de ações visando à adequação de equipamentos e sistemas

existentes e em operação.

Este relatório visa apresentar a descrição detalhada das intervenções necessárias à

desmobilização da atual Estação de Tratamento de Água em N5W, em atendimento a

condicíonante 2.4 autorizada pelo Ibama por meio da LO 746/2008, emitida em 20/11/2008,

com validade de 04 anos.
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2. PREMISSAS

As intervenções descritas neste relatório serão restritas à Área Diretamente Afetada - ADA do

Projeto Ferro Carajás, amparadas pela Licença de Operação 267/02, renovada em 28/12/07

com validade de 04 anos e em atendimento da condicíonante 2.4 da Licença de Operação

n°746/08. A área atual da Estação de Tratamento de Água está inserida na cava da mina de

N5W, área de lavra.

3. OBJETIVO

Descrever o conjunto de ações necessárias à desmobilização da Estação de Tratamento de

Água em N5W , no Complexo Minerador de Carajás no período de 15 dias.

4. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO

4.1 LOCALIZAÇÃO

A ETA atual está localizada na Mina de N5W, nas coordenadas N9.327.748,771 e

E594.313,694 conforme observado na Figura 01.
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Figura 01 - Localização da ETA atual e da ETA Implantada no Complexo Mineradorde
Ferro de Carajás.
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5. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE DESMOBILIZAÇÃO

As atividades de desmobilização da Estação de Tratamento de Água consistiram

basicamente em duas etapas.

♦ Desmontagem Eletromecânica

♦ Demolição civil;

Estão listadas abaixo as atividades que se desenvolveram ao longo destas etapas:

♦ Mobilização de pessoal;

*> Instalação de canteiro avançado;

♦ Desmontagem eletromecânica;

♦ Demolição civil;

♦ Desativação de poços de abastecimento de água;

♦ Controle de qualidade Ambiental.

5.1. Mobilização e Desmobilização de Pessoal

Para a desmobilização foi necessária a utilização de um contingente de 34 empregados

durante o período das obras.

O regime de trabalho foi diurno, com 44 horas semanais por profissional, utilizando se

principalmente mão-de-obra local contratada pelas empresas que executaram a referida

desmobilização.

A Figura 02 apresenta o histograma de mão-de-obra da desmobilização civil e eletromecânica

da ETA atual.
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Figura 02 - histograma de mão-de-obra ETAatual
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5.2. Mobilização e Desmobilização de Equipamentos;

A relação dos equipamentos utilizados para a execução da desmobilização da ETA atual é

apresentada na tabela a seguir.

Tabela n° 1 - Equipamentos utilizados na etapa de Desmobilização - Civil

EQUIPAMENTOS - DESMOBILIZAÇÃO CIVIL

Descrição Utilizado Descrição Utilizado

Caminhão Basculante

12m3

20 Trator de esteira 01

Pá carregadeira 01 Caminhão Munck 12t 01
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Tabela n°02 - Equipamentos utilizados na etapa de Desmobilização- Eletromecânica

EQUIPAMENTOS - DESMOBILIZAÇÃO ELETROMECÂNICA

Descrição Utilizado Descrição Utilizado

Caminhão Munck/Unic 10/12t 02 Conjunto Oxi-acetileno- maçariqueiro 03

Caixas de ferramenta manuai 14

5.3 Instalação de Canteiro de obras

De forma a se dispor de pequenas instalações próximas a obra, foi instalado um canteiro de

uma área de aproximadamente 20 m2 constituído por Tenda, malão de ferramentas, água,

EPI's e outros materiais de uso.

O canteiro dispôs ainda de 02 banheiros químicos e um Depósito Intermediário de Resíduos -

DIR para a estoeagem adequada dos resíduos gerados na desmobilização tais como: resíduos

metálicos, papel, papelão, plástico, madeira e resíduos de concreto.

Os resíduos gerados na desmobilização da ETA atual foram segregados conforme PRO 010

GABAN (Gerencia de Meio Ambiente), acondicionados e armazenados no DIR, sendo

posteriormente enviados para os pátios de recebimento e destinação final localizados na área

interna do Complexo Minerador da Carajás.

5.4 Consumo de energia

A energia utilizada faz parte do consumo total do Complexo Minerador de Carajás.
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5.5 Transporte de Equipamentos e Pessoal

Para o transporte da mão-de-obra até o local das obras, foram utilizadas Caminhonetes L200 e

ônibus equipados para trafegar na mina de responsabilidade das empresas contratadas para a

desmobilização, não sendo necessário à instalação de alojamentos.

5.6 Desmobilização Civil

As obras civis necessárias para a desmobilização da ETA Atual contemplaram:

Demolição superestrutura de concreto armado;

Demolição das bases de concreto das bombas;

Demolição de lajes pré-moldadas;

Demolição de Alvenaria de tijolos;

Retirada de Instalações hidráulicas sanitárias;

Desativação de Fossa séptica;

Demolição do reservatório de água existente;

5.7 Desativação de poços de abastecimento de água;

A Estação de Tratamento de água era abastecida pelos poços 2, 9 e 8. O poço 2 e 9 foram

direcionados para um tanque de água bruta que alimenta os tanques da oficina centralizada e

o poço 8 foi desviado para alimentar a nova Estação de Tratamento de Água, junto com os

demais poços conforme especificado em relatório já protocolado neste órgão.

5.8 Desmobilização Eletromecânica

A desmobilização eletromecânica incluiu a retirada dos equipamentos, tais como tanques,

bombas e instalações elétricas. Os tanques, bombas, quadros elétricos, trafos, cabos e

luminárias da rede elétrica, tubulações e válvulas foram desmontados e armazenados no

Almoxarífado.
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6. INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL TEMPORÁRIA

Algumas estruturas de controle da qualidade ambiental foram implantadas temporariamente

para atendimento da frente de obras, tais como:

6.1 Banheiros químicos

O canteiro dispôs de banheiros químicos, cuja limpeza e higíenização foram realizadas por

caminhões de limpeza (limpa-fossa) e os dejetos recolhidos encaminhados a ETE do

Núcleo Urbano.

6.2 Depósito Intermediário de Resíduos - DIR

Os resíduos gerados no canteiro de obras foram segregados, acondicionados em contenedores

e armazenados no DIR, sendo depois enviados para os pátios de recebimento e destinação

final localizados na área interna do Complexo Minerador de Ferro de Carajás.

7. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS

7.1 ETAPA DE DESMOBILIZAÇÃO

A seguir são apresentados, os principais aspectos e impactos ambientais associados às tarefas

relacionadas à desmobilização da ETA atual:

Resíduos sólidos relacionados à desmobilização civíí e eletromecânica, tais como entulhos de

obras, sucatas metálicas, madeiras, cabos elétricos, material isolante, sucatas de PVC, Ver

Anexo.

O principal impacto ambiental associado a este aspecto é a alteração das propriedades do

solo, de abrangência pontual, decorrente da gestão inadequada dos resíduos gerados.

Considerando o porte das intervenções propostas, o volume adicional de resíduos gerados e

que todos os resíduos gerados serão gerenciados em conformidade com o que estabelece o

Programa de Gestão de Resíduos implantado pela VALE no empreendimento, os impactos

ambientais identificados foram avaliados como de baixa magnitude.
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7.1.1 Geração de Ruídos e Impactos Ambientais Associados

Os ruídos gerados pelas intervenções foram basicamente àqueles provenientes das operações

de perfuratrizes, marteletes e furadeiras na desmobilização dos equipamentos. O impacto

associado a este aspecto é a alteração do nível de pressão sonora.

Considerando que a área das intervenções encontra-se totalmente inserida em área industrial

do Complexo Minerador de Carajás e que na desativação da ETA Atual houve poucos níveis

de ruído gerados com a desmobilização civil e eletromecânica e que os colaboradores

utilizaram adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual os níveis de ruídos nessa

etapa foram pouco expressivos e temporários e que todos os ruídos gerados foram

gerenciados em conformidade com o que estabelece o Programa de Gestão de Ruídos

proposto pela CVRD, os impactos ambientais identificados foram avaliados como desprezíveis.

7.1.2 Geração de Gases e Material Particulado e Impactos Ambientais Associados

A geração de gases e material particulado na fase de desmobilização da ETA atual foram

basicamente àqueles provenientes do trânsito de veículos e equipamentos e das demolições

das bases. O impacto associado a este aspecto é a alteração na qualidade do ar.

Considerando que a área das intervenções encontra-se totalmente inserida no Complexo

Minerador de Carajás e que na desmobilização ETA atual houve pouco volume de

movimentação de terra , que os volumes adicionais gerados nessa etapa foram pouco

expressivos e temporários e que tais atividades foram gerenciadas em conformidade com o

que estabelece o Programa de Gestão de Qualidade do Ar proposto pela CVRD, os impactos

ambientais identificados foram avaliados como de baixa magnitude.

7.1.3 Geração de Efluentes Líquidos e Impactos Ambientais Associados

Os efluentes líquidos gerados pelo empreendimento na fase da desmobilização civil e

eletromecânica foram basicamente aqueles provenientes das atividades desenvolvidas nos

canteiros de obras em decorrência das instalações sanitárias.

O principal impacto ambiental associado à geração de efluentes líquidos é a alteração da

qualidade das águas. Entretanto, trata-se de impacto de magnitude desprezível, uma vez que

foi estabelecido sistema de banheiro químico, que não gera efluente no local.
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8. AÇÕES DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL

ASSOCIADOS À ETAPA DE DESMOBILIZAÇÃO.

A área onde encontrava-se a ETA, não passará por processo de recuperação, uma vez que

está inserida na ADA no complexo Minerador de Carajás, mais especificamente localizada em

N5W, cuja lavra do local foi iniciada após a desmobilização da infraestrutura em questão.

9. CRONOGRAMA

10. ANEXO

FASES DO

EMPREENDIMENTO DUR. JUNHO

DESMOBILIZAÇÃO CIVIL 15

DESMONTAGEM

ELETROMECÂNICA
15 —

RESÍDUOS GERADOS NA DESMOBILIZAÇÃO ETA ATUAL

DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS UND.(kg) QUANT.

ENTULHO MISTO 673.240

MADEIRAS NÃO RECICLÁVEIS 960 Kg

SUCATA DE FERRO 4.500 Kg

TOTAL
678700
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11. Relatório Fotográfico das Principais Etapas de Desmobilização da ETA

Desmobilização civil Desmobilização civil

Demolição civil Desmobilização civil
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Desmobilização civil Desmontagem de Painéis Elétricos

u
Retirada da tubulação Desmontagem Elétrica

L.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Transporte, Mineraçãoe Obras Civis

Coordenação de Mineração e Obras Civis

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 7 dias do mês agosto de 2009, procedo ao encerramento do volume n° II, às fls, 357,

do processo de n° 02001.006645/06-75 abrindo-se, em seguida, o volume n° III.
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Carimbo e Assinatura do Responsável pelo Encerramento
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