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jfkjf' ,NDÚSTR.AS NUCLEARES ** *&$0ft$ PfO*
UP '*' DO BRASIL S.A. (^^

CE DIN - 006/95 Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1995

limo. Sr. H.-/7^
Dr. Georges Leonardos o»ut^^£^ ^
Diretor de Controle e Fiscalização do IBAMA #{&***------
FAIML 4Norte /^ ^—-
Edifício Sede do IBAMA - Bloco C
Brasília - DF.

Sr. Diretor,

Y* A Indústrias Nucleares do Brasil S.A., pretende dar
continuidade à instalação das etapas adicionais, correspondentes à
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da Fábrica de Elementos
Combustíveis, localizada no Complexo Industrial de Resende, RJ.

Por conseguinte, gostaríamos de sugerir à V.Sa. a realização de
uma reunião entre técnicos do IBAMA e da INB;, em rossas instalações,
para que possam ser definidas as medidas necessárias ao licenciamento
ambiental cabíveis ao processo.

Agradecemos antecipadamente a atenção dispensada por V. Sa.

V* Atenciosamente,

Silva

Diretor Industrial

Av. Presidente Wilson, N9231 - 99. 109 e 115 Pav. - Centro - CEP. 20.030 - Rio de Janeiro - Brasil - Cx. Postal: 1940
Telefone: (021) 292-1144 - PABX - Telex: 21.23830 / 21.22136 - Fax: 262-3660
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° €?• I'* 7 95-IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília, oL de maio de 1995.

Cumprimentando V. Sa. reportamo-nos ao expediente CE. DIN-006/95, de
20.02.95, referente ao processo de licenciamento ambiental das Unidades I e II do Complexo
Industrial de Rezende-RJ, que foi objeto de entendimento entre técnicos desta Diretoria e dessa
Empresa, inclusive com visita técnica àsunidades industriais mencionadas.

Nesse sentido vimos pelo presente solicitar os bons préstimos da INB com
vistas a providenciar a publicação do pedido de licença, em conformidade com a legislação
ambiental em vigor, ao tempo em que aceitamos dessa Instituição uma proposta de Termo de
Referência, que conduzirá os Estudos de Impacto Ambiental e o respectivo RIMA, o qual será
objeto de análise por parte deste Instituto, dessa Empresa, bem como da Comissão Nacional de
Energia Nuclear - CNEN e da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente -
FEEMA/RJ.

Outrossim, informamos que o licenciamento ambiental em questão será
conduzido pelo IBAMA, com a participação da CNEN, da FEEMA/RJ, ouvindo-se ainda o Poder
Público Municipal de Rezende-Rj, emobservância à legislação vigente.

Finalizando, no aguardo das providências que haverão de ser tomadas por
essa INB, colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sa.^ara as contribuições que se fizerem
necessárias, hoje e sempre, dentro da missão que nos cabe.

Atenciosamente,

c^
GeorgesLeonardos

Diretor da Diretoria de Controle e Fiscalização - DIRCOF

Ao

M.D. Diretor Industrial das Indústrias Nucleares do Brasil
Dr. Ronald Araújo da Silva
Rua Mena Barreto, 161 - Botafogo
22.271-100 - Rio de Janeiro/RJ
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S. A. IBAMAjDtftCOr

pr*tM*l*

Rio de Janeiro, 02 de maio de 1995
CE-D1N-019/95

ilmo. Sr.

Dr. Georges Leonardos
Diretor de Controle e Fiscalização
FAI ML 4 Norte

Edifício Sede do IBAMA - Bloco C

CEP: 70.800 - 200

Brasilia - DF

Senhor Diretor,

^iK>rtt*y

Estamos dando inicio ao processo de licenciamento ambiental,
junto ao IBAMA, para operação das etapas de fabricação de pó e pastilhas
de dióxido de urânio (UO2), da Fábrica de Elementos Combustíveis da
Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB, no Complexo Industrial de
Resende, Rio de Janeiro.

A unidade de produção de pó de dióxido de urânio (UO2), terá a
capacidade de 120 t. anuais, para atendimento das demandas de produção
de pastilhas de UO2, relativas às necessidades de centrais nucleoelétrícas
do tipo PWR e/ou similares, bem como eventual demanda contratual firmada
com terceiros no campo do uso pacifico da energia nuclear.

A unidade produzirá pó de UO2, a partir de composto de urânio
(UFe - hexafluoreto de urânio ou UO2 (N03)2 - nitrato de uranila),
enriquecido a no máximo 5,0%.

O processo a ser adotado pela INB para a produção de pastilhas
de UO2, patenteado e utilizado pela SIEMENS, caracteriza-se pelo reduzido
número de etapas e pelo baixo custo operacional.

Rua Mena Barreto N? 161 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP .22 271-100
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S. A.

R*a *_Ql
Pm bp

A produção tem início com a homogeneização do pó de UO2.

Após esta etapa a matéria-prima é prensada em pastilhas, ditas " verdes" e
enviada à sintetização a alta temperatura e sob atmosfera redutora de H2. As
pastilhas já sinterizadas são conduzidas à etapa de retificação, onde é
corrigido o paralelismo entre as faces. Cumpridas estas etapas as pastilhas
enquadradas nas especificações são acondicionadas em caixas apropriadas
e transportadas à área de armazenamento.

A Licença do Local para a implantação do Complexo Industrial
de Resende, foi concedida pela CNEN (Comissão Nacional de Energia
Nuclear), órgão licenciador, em 10.08.78. Esta licença já contempla as
diversas etapas do processo de fabricação de elementos combutiveis. A
fase referente à fabricação e montagem do elemento combustível, já possui,
desde 13.01.83, a licença de operação permanente concedida pela CNEN. L"

Em razão do exposto e à luz da legislação em vigor, vem a INB
requerer a esse Instituto, iniciar o processo de licenciamento ambiental,
para operação das etapas referentes à fabricação de pó e pastilhas de
dióxido de urânio (U02), enviando, em anexo, nossa proposta de um Termo
de Referência Especifico (TRE), para a avaliação de V.Sas esperando que a
mesma possa, de alguma forma, vir a contribuir para a otimização do
processo que ora se inicia.

possível.
Solicito o pronunciamento de V.Sa. com a maior brevidade

Diretor Industrial

Anexo: o citado

Rua Mena Barreto N^ 161 - Botafogo - Rio de Janeiro -RJ - Brasil- CEP. 22 271-100
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M»n» OS -~J
SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE ** „. Ogo/^ '

ATIVIDADES POLUIDORAS ^^ j&s^-

rrrni IFRIMFNTO

"1. SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO üb:

l_j LICENÇA PRÉVIA <LP)
D RENOVAÇÃO DE LICENÇA OE INSTALAÇÃO (LI)

U LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L «í
LJ RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

LJ LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O )
0 outros (Licença de Operação)

[_1 LICENÇA DE AMPLIAÇÃO

LJ RENOVAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIAU-P)

~4. DADOS DO REQUERENTE

2. CLASSIFICAÇÃO (USO DO IbAMA)

D pp D mp D
3. LICENÇA ANTERIOR

D uDLP
LO D

AP

'tffnTjgpIfflIlinFARfS DO BRASH S/A - INB

cgc/lTBF. 322.818/0021 -74
Local da Atividade (avenida, rua, estrada, etc.)

RODOVIA PRESTnrwTF niiTRft. KM 330

Cep 27555-000
MunicípioÍCtpiO

RESENDE
5, REPRESENTANTES LEGAIS

Wmm22

Cidade

RESENDE

Nom
"ROBERTO NOGUEIRA DA FRANCA

|"nmft0NALD ARAÚJO DA SILVA
^""SlNESIO ALMEIDA MARQUES

6" ÓRGÃO FINANCIADOR "

7. CONTATO

NomftLEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Telex (Côd.)
223204

e^^CTr^, ^ - RQTAFnm - pin nr .ianftro
Telefone (DDD)
(021) irCep

FORMULÁRIO.
Nome

RONALD ARAÚJO DA SILVA

Estado

RIO DE JANEIRl

Fax

fnpa^fiA-figaq

ÇPF
02S.681.857-72
CPF
fna,679.007-87

Tyfi.805.406-20

^38.584.117-87

Telex (Cód.)
(n?1) ?Rfi-rt?fi1 Fax

Proc.
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DESCRIÇÃO DA (S) ATIVIDAüb <&>)

INTRODUÇÃO . -—•— __ .... _. .
Tr.»- _.. a, ^t^câo de uma unidade destinada ãfabHcaçao de po epastun«, de
dióxido de urânio, componentes dos elementos combustiveis dos reatores do tipo
Angra I e Angra II.

Esta ..n^dP serã imolar^ numa instalarão 15 existente, destinada originalmen
" * . i . j Ju—, «sn ii-I-i 1 i nânÚC (tP ,n enriquecimento isnt5oico de urânio, aproveitando, portanto, as utilidadese

sistemas auxiliares instalados.Sistema* guAi i iqi ^-> ••••" . _ , - . .

r,.m r.nro..n n„Tm1co. Dor via úmida, onde ohexafiuoreto de urânio, materia-pn
- Z ~ . Tl ~« AlZviAn Ao urânio.ma utilizada, éconvertido através várias etapas, em dióxido de urânio

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
nh.v,fT.nrPt.n de urânio §vaporizado numa autocl aveT^carreado pelo gas carbo
nim at.P .Recipiente precipitador, onde reage com amoníaco e*«ua, dando on
rm .••„ pCpHnitado amarelo denominado tricarbonato de amSnia euranila Apol
r. ^h» pbombeada para um fiUro rotativo, avácuo, onde oprecipitado ese
pa Tuniidua c uuniu^^"" r"' " ~ . •—- ,

--,,.,„„ Hn pf1uente iTquido, lavado esecado. Em_seguida, etransportado pneuma,
" - . . . . > 1. _ __ J_ ^unr-ii-hnnirn rtcHramente para ochamado forno de leito fiuidizado, onde op5 de tricarbonato de
-,-Sn<a . ,.Mnll. é. mantido em suspensão, decompondo-srimdioxido de urânio, a
^ p „S, carbSnico. sendo que os dois últimos, principais efluentes gaso

sos, retornam ao processo.SOS, reLuriiaiii au yi v^-»-.-». _^_____________ - — ~ 1

nnn de dióxido de urânio, após homogeneização, etransferido pneumaticamente^
--, .-^^ nnHP pcompactado em formalTpastilhas, denominadas pastilhas ver
rd Ullia LM CHJU , vii-.-. -• 1 ; _ . . 4. • ~-

des. que se tornam mais consistentes após tratamento em um forno de smtenzacao,
mantido em temperatura acima de 1.700 C.manLiuu em -.cmyci «*-•"• « " .— ~ ..fí_,

_,,-. <e obter mais conformidade no diâmetro das pastilhas, as mesmas sao retifica
das em rebolos de diamante.

FFLUENTES E REJEITOS

nnf1l,onto lyirin nprado no filtro avácuo consiste essencialmente de uma solu
_So~de~f1uoreto de amSnia. Amesma pode ser diretamente comercializada como sub
p.-nHntn n„ transformada, por adição de cloreto de cálcio, em fluoreto de cal
rio pcloreto de am5nia. 0primeiro élargamente utilizado na indústria sjde
•^nir,. de alumínio ena fabricação de ácido fluoridricc 0segundo iemprega
do como fertilizante na agricultura.

n< efluentes qaso<n< .Prão submetidos afiltros especiais inclusive ps chan,ad9s
filtros absolutos, eliberados por uma chaminé, na qual acham-se instalados sen
sores, que monitoram continuamente ns mesmos, detectando eventuais liberações de

10. OBSERVAÇOfcS

Continua na folha seguinte.
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;ÃODA(S) ATIVIDADE (S)M

produtos radioativos.
Os rejeitos líquidos serão gerados na limpeza de pisos, lavagem de roupas, na

_ • : ! 77 r ,.«_,-:« 4-v.= 4-a-lae conrin nnpH^rnntatninacSo de pecas e equipamentos. As águas serão tratadas, sendo que

aparte sólida armazenada em tambores, ealiquida liberada,.
m.tro, rejeitos sólidos gerados,7om7 filtros, panos de limpeza esucatas de
materiais diversos, serão também estocados em tambores.

,fí ^ ^m-

10. OBSERVAÇÕES
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APRESENTAÇÃO

O presente documento apresenta
proposta do Termo de Referência
Especifico (TRE) p'ara a elaboração
do Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
e do respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) relativos à
operação das etapas de fabricação de
pó e pastilhas de dióxido de urânio
(U02)/da Fábrica de Elementos
Combustiveis - FEC, situada no
Complexo Industrial de Resende -
CIR.
Foi elaborado pela área de
Licenciamento e Garantia da
Qualidade, da Gerência de Proteção e
Segurança, com o intuito de
colaborar no processo de
licenciamento ambiental da unidade
referenciada.

Fie. ÍÉL
proc._jmU\^

nuwm

COMPLEXO INDUSTRIAL DE RESENDE - CIR
ar^urrn nr PPnrrrSn r ^nsaura - rfp^ - TirrurraM^To / nnuTTnanr
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1 - OBJETIVO

tNoutraiAG -ucl-a-i»
DO tWAIlL •• *-

0 presente Termo de Referência Especifico, consolida as
informações necessárias e suficientes para o desenvolvimento do
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e correspondente Relatório de
Impacto Ambiental (RIMA), exigidos para operação ^das ftapas °e
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio (U02>, .da
Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC, no Complexo Industrial
de Resende - CIR, em obediência à Resolução CONAMA 001/86, ^de
23/01/1986.

2 - NORMAS APLICÁVEIS

Os estudos deverão ser desenvolvidos atendendo às diretrizes
deste Termo de Referência, as normas especificas da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN), particularmente a
CNEN-NE 1.09 - Modelo Padrão para Relatório de Analise de
Sequrança de Fábrica de Elementos Combustíveis (resolução CNEN
06/80 - 10/09/80), a Resolução CONAMA 001/86, e os demais
dispositivos legais vigentes. Para situações não conflitantes com
a legislação brasileira, deverão ser considerados, onde
aplicáveis, os Regulatory Guide, da U.S. Nuclear Regulatory
Comission e os Safety Guides da Internacional Atomic Energy Agency
(IAEA)

3 - DEFINIÇÕES, CONCEITOS E SIGLAS

Os seguintes conceitos, definições e siglas, em atendimento à
legislação ambiental e nuclear, deverão ser aplicados na execução
dos trabalhos :

3.1 -

CIR

CNEN

FEC

FEEMA

IBAMA

INB

SIPRON

SIGLAS

Complexo Industrial de Resende
Comissão Nacional de Energia Nuclear
Fábrica de Elementos Combustíveis
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Naturais Renováveis
Indústrias Nucleares do Brasil S/A
Sistema de Proteção ao Programa Nuclear

Recursos

COMPLEXO INDUSTRIAL DE RESENDE - CIR \rubficp
rtFRFMrTa nF PRnTFrftn r ^rniiRaura - nrosF - T.TrFurTAMFUTn / onai.TnanF

M°\^



rn



IMDÜ.TNIAI KUCL.A.H
00 W»W- IA.

6/20

3.2 - DEFINIÇÕES DA ÁREA AMBIENTAL

- As definições pertinentes á área ambiental encontram-se
descritas na legislação referenciada..

3.3 - DEFINIÇÕES DA ÁREA NUCLEAR

- As definições pertinentes à área nuclear encontram-se descrita,
nas normas da CNEN, referenciadas em (4).

4

4 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E CONSULTA

Os seguintes documentos deverão ser considerados :
_ -i r~f/-» -„„ A _ Setembro/94

- Plano de Emergência da FEC - rev. 4

- Plano de Proteção Fisica do CIR - rev.l - Agosto/y

- Programa de Monitoração Ambiental do CIR - Har^/02
_ • • •_ j rpr> 1 « „fana — Dezembro/02- Programa de Gerência de Rejeitos da FEC - 1 etapa

- Programa de Proteção Radiológica da FEC - rev.3

- Relatório de Análise de Segurança da FEC
etapa - 79/81/86/90/93/95

- Relatório do Local - CIR - De"mbro/71

- Programa Pré-Operacional de Monitoração Ambiental
CIR ~ Maio/00

- Relatório de Configuração Ambiental Pré-Operacional
r-TD — Agosto/82

- Relatórios de Monitoração Ambiental do CIR - 1981 a 1993.

- Levantamento Ambiental Pré-Operacional nas Circunvizinhanças do
CIR - 1982

- Resultado das Análises Realizadas na área do CIR - Agosto/oo -
Dezembro/81

- Safety Analysis Report - First Cascade - Chapter 4 - Facility
Design rev.l - lembro/92

- Relatório Preliminar de Análise de Segurança -(RPAS)- FEC 2a e
3a Etapas - Janeiro/95 M«: W( *

CNEN - NE - 1.04 ("solução cnen 11/04 - 04.12.04
COMPLEXO INDUSTRIAL DE RESENDE - CIR
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- Licenciamento de Instalações Nucleares

- CNEN - NE - 1.09 («soluça CNCN 06/80 - 1C.C5.80. _
- Modelo Padrão para Relatório de Análise de Segurança de Fabrica

de Elementos Combustíveis
- CNEN - NE - 2.01 (resolução cncii 07/si - 2-j.o-7.bii
- Proteção Fisica de Unidades da Área Nuclear

CNEN - NE - 3.01 (resolução CNEN 12/00 - 19.07.0O
- Diretrizes Básicas de Radioproteção

CNEN - NE - 3.02 (resolução CNEN 10/88 - 19.07.88)
- Serviços de Radioproteção

- CNEN - NE - 6.05 (resolução CNEN 19/05 - 27.11.05)
- Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Nucleares

- Decreto n° 623 - 04.08.1992 .
- SIPRON - Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro

5 - DIRETRIZES P-^RA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL (EIA) E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO

. AMBIENTAL (RIMA)

0 EIA e o RIMA deverão ser elaborados em conformidade com as
diretrizes especificadas a seguir :

5.1 - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

5.1.1 - INFORMAÇÕES GERAIS

A) identificação do empreendimento e do empreendedor;

B) histórico do empreendimento;

C) origem e evolução das tecnologias a serem empregadas;

D) informações gerais que identifiquem o porte do
estabelecimento, em relação a outros similares. Fornecer
relação de outros estabelecimentos;

E) sintese dos objetivos do empreendimento e sua
justificativa em termos de importância no contexto
social do pais, da região, do estado e do município;

fL. Xl I /

'__{faS
,__.-V . 7
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F) localização geográfica proposta para o
empreendimento, apresentada em mapa ou croqui, incluindo
as vias de acesso e a bacia hidrográfica;

G) descrição sumária e localização dos componentes do
empreendimento (edificações, sistemas auxiliares,
sistema de transporte e acondicionamento de rejeitos),
incluindo croquis de localização na escala 1:5.000;

H) nome e endereço para contatos relativos ao EIA/RIMA.

5.1.2 - INFORMAÇÕES RELATIVAS À OPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

A) relação e descrição detalhada de todos os
componentes, de maneira compreensível a técnicos nao
especializados na área nuclear;

B) descrição dos processos e atividades em operação
normal;

C) origem, características, quantidade, estocagem e
manipulação de :

- insumos principais;
- produtos;
- rejeitos radioativos; e
- rejeitos não radioativos;

_^D) localização, dimensionamento e descrição das unidades
^de tratamento de rejeitos radioativos;^

E) origem, características e quantificações das emissões
decorrentes dos processos produtivos e das atividades
auxiliares;

F) quantidade, qualificação e lotação dos empregados nas
áreas técnica e administrativa;

G) resumo da análise de segurança, baseado no RPAS,
enfocando os riscos potenciais com atividades envolvendo
materiais nucleares e não nucleares;

H) resumo do Plano de Emergência e seus procedimentos.

5.1.3 - INFORMAÇÕES RELATIVAS À DESATIVAÇÃO

Descrever e avaliar quanto a segurança, as medidas a serem
tomadas por ocasião da desativação e descomissionamento das
Unidades.

5.2 - ANÁLISE DE ALTERNATIVAS
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5.2.1 - ALTERNATIVAS L0CACI0NAIS

Este item deverá apresentar o histórico relativo à escolha do
sitio onde está implantado o Complexo Industrial de Resende - CIR,
e :

A) a partir dos estudos de localização efetuados pela
INB, proceder às considerações necessárias à perfeita
compreensão da opção do local efetuada pela INB.;

5.3 -

B) descrever detalhadamente os fatores ambientais
fisico, biológico e sócio-econômico);

meios

C) mapear os fatores ambientais e as áreas relacionadas
para análise em escala 1:250.000.

Observação . a Autorização do Local foi concedida pela
CNEN em 10.08.1978, através da CNEN 101.142/78. O CIR é
considerado Unidade Operacional do SIPRON, conforme
Portaria 088, de 17.07.1983 do Conselho de Segurança
Nacional. A FEC possui- ^Autorização... de—Operação

'Permanente - AOP, fornecida pela resolução CNEN 03/83, {
de13.01.83

ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE

Deverá ser analisada a compatibilidade da implantação do
empreendimento com leis e normas da esfera^ federal,^ estadual^e
mun:

amb:

não

vigente.

5.4 - COMPATIBILIDADE
GOVERNAMENTAIS

COM PLANOS PROGRAMAS

A compatibilidade de implantação do empreendimento deverá ser
analisada com relação aos planos e programas de ação federal,
estadual e municipal, propostos ou em implantação para a área de
influência.

5.5 - ABRANGÊNCIA ESPACIAL E TEMPORAL DOS ESTUDOS

5.5.1 - ABRANGÊNCIA ESPACIAL

Os estudos deverão abranger área dos municípios de Resende,
Itatiaia, Areias, São José do Barreiro e Queluz, além do trecho da

COMPLEXO INDUSTRIAL DE RESENDE -CIR _ ^ftsé^s/
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Apresentar os limites da área geográfica a ser afetada direta
ou indiretamente pelos impactos, denominada área de influencia do
oroieto a qual deverá conter as áreas de incidência dos impactos,
abrangendo ^s distintos contornos para as diversas variáveis
enfocadas.

É necessário a apresentação da justificativa da delimitação
das áreas de influência e incidência dos impactos acompanhada de
mapeamentos. Uma área de interesse especial devera ^r delimitada
ao longo do trabalho, em função dos resultados da analise de
impactos, para a qual deverão ser levantados dados sobre a
população local.

5.5.2 - ABRANGÊNCIA TEMPORAL

Deverão ser apresentadas recomendações, com justificativas,
de um programa de acompanhamento e análises, para um tempo
compatível com a vida útil do empreendimento.

5.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL INTEGRADO

0 Diagnóstico Ambiental deverá retratar a atual qualidade
ambiental da área de abrangência dos estudos,_ indicando as
características dos diversos fatores que compõem o sistema
ambientai, de forma a permitir o pleno entendimento da dinâmica e
d^s interações existentes entre os fenômenos físicos, biológicos,
sócio econômicos e culturais.

0 Diagnóstico Ambiental deverá, portanto, abranger uma etapa
de descrição e outra de análise integrada.

5.6.1 - DESCRIÇÃO DOS FATORES AMBIENTAIS

A) Meio Físico

A-l - Clima e condições meteorológicas

- regime diurno e noturno, mensal, sazonal e anual dos
seguintes parâmetros : temperatura, umidade relativa do
ar, direção e velocidade do vento, precipitação;

- efeitos da topografia da região no escoamento dos
ventos;

COMPLEXO INDUSTRIAL DE RESENDE - CIR Ms.
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- mapeamento dos resultados em escala conveniente;

- descrição e localização da estação meteorológica
utilizada no estudo.

A-2 - Qualidade do ar

- concentração de fluoreto total no ar

- concentração de poluentes radioativos no ar
(radionuclídeos de "meia-vida" longa, alfa total e beta
total, e espectrometria gama).

A-3 - Geologia

- caracterização geológica das principais unidades
litológicas e elementos estruturais;

- cacacteristicas geotécnicas locais;

- características sismológicas regionais e locais;

-mapeamento das informações na escala 1:250.000 (área
de influência) e 1:100.000 (área de influencia direta).

A-4 - Geomorfologia

- compartimentação topográfica geral, local e regional;

- relevo : tipologia, classificação das formas e
características dinâmicas (erosão, assoreamento, etc);

- mapeamento na escala 1:250.000 (área de influência) e
1:100.000 (área de influência direta).

A-5 - Solo

- classificação dos solos e sua aptidão agrícola;

- mapeamento das classes e aptidão, na escala 1:250.000
(área de influência) e 1:100.000 (área de influencia
direta).

A-5.1 - Qualidade do Solo

- fluoreto lixiviável, urânio total lixiviável,
radionuclídeos de "meia-vida" longa, alfa total e beta
total, e espectrometria gama

A-5.2 - Qualidade de Sedimentos e Lamas

- fluoreto lixiviável, urânio total lixiviável,
radionuclídeos de «meia-vida" longa, alfa total e beta
total, e espectrometria gama

COMPLEXO INDUSTRIAL DE RESENDE - CIR '«S, \?K
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A-6 - Recursos hídricos

A 6.1 - Águas superficiais

- características da bacia e da
parâmetros físicos e geométricos;

Ptoc tf bÇOfâ
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rede hidrográfica

regime de vazões do rio Paraíba do Sul, identificação
de eventos críticos (cheias e estiagens), balanço
hídrico do sistema, transporte de sedimentos. Esses
parâmetros deverão ser obtidos através de analise depa
séries históricas.

A-6.2 - Águas subterrâneas

- aqüíferos existentes na área de influência incluindo :
definição de parâmetros dimensionais e hidrodinâmicos,
condições de alimentação e percurso subterrâneo,
interrelações entre aqüíferos e destes com águas
superficiais, determinação do grau de vulnerabilidade a
poluição.

A-6.3 - Qualidade das águas

- qualidade das águas superficiais através de parâmetros
físicos, químicos, físico-químicos e radiometricos,
incluindo : radionuclídeos de "meia-vida" longa, alfa
-total__ e beta total, e espectrometria gama, urânio total,
fluoreto, temperatura, pH, sólidos totais, sólidos
dissolvidos, metais (cálcio, magnésio, cromo, ferro,
niquel e zinco), dureza total, alcalinidaae total,
acidez carbonato, bicarbonato, fosfato total, sulfato,
nitrato, nitrogênio amoniacal, oxigênio dissolvido,
demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de
oxigênio, cloreto, condutividade e cor. Esses parâmetros
devem retratar um período de observação de um ciclo
hidrológico. Os metais pesados e parâmetros radiologicos
devem ser analisados com freqüência mínima bimestral. Os
demais, com freqüência mensal.

- qualidade de águas subterrâneas, incluindo os
seguintes parâmetros : radionuclídeos de "meia-vida"
longa, alfa total e beta total, e espectrometria gama,
urânio total, fluoreto, temperatura, pH, sólidos totais,
sólidos dissolvidos, dureza total, alcalinidade total,
acidez, carbonato, bicarbonato, sulfato, nitrato,
cálcio, magnésio, cloreto, condutividade e ferro,
freqüência mínima de amostragem quadrimestral.

A-6.4 - Usos da água

- usos das águas superficiais e subterrâneas na área de
influência do empreendimento, considerando : demandas
atuais e futuras, disponibilidades da bacia e eventual
necessidade futura;

P/s. XJÍL/ 12
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- localização de todas as captações existentes naárea
de influência, identificando o usuário, quantidades
utilizadas e finalidade do uso; mapeamento das
informações na escala 1:250.000.

B) Meio Biológico

B-l - Ecossistema terrestre

- fauna e flora natural remanescentes;

- espécies de interesse econômico e científico, espécies
raras ameaçadas de extinção e de hábitos migratórios;

- fauna doméstica;

- unidades de conservação da natureza e protegidas por
legislação especial;

- identificação de "habitats" diferenciados : locais de
importância para hábitos reprodutivos, alimentares e
sociais da fauna;

- espécies sensíveis aos efeitos decorrentes da
instalação do empreendimento e espécies ja atingidas por
outras atividades da região;

- espécies utilizadas como indicadores biológicos;

- mapeamento em escala 1:250.000 (área de influência) e
1:100.000 (área de influência direta).

B-2 - Ecossistema aquático

- componentes qualitativos e quantitativos das
comunidades;

- ictiofauna : espécies de interesse econômico e
científico e suas características ecológicas

- estado trófico dos corpos de água estudados;

- vetores e reservatórios de doenças.

B-3 - Cadeia Alimentar

- urânio total lixiviável, radionuclídeos de "meia-vida"
longa, alfa total e beta total, e espectrometria gama,
em elementos significativos da cadeia alimentar, tais
como : pastagens, culturas e leite, freqüência mínima de
análise trimestral.

COMPLEXO INDUSTRIAL DE RESENDE - CIR ^
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C) Meio Sócio-Econômico e Cultural

C-l - Processo histórico da ocupação

- caracterização sucinta dos fatores determinantes da
ocupação, visando ao entendimento do seu padrão e do
processo econômico atual.

C-2 - Distribuição e caracterização setorial e espacial
das atividades produtivas e do mercado de trabalho;

- forma de distribuição por setores (primário,
secundário e terciário)e espaços (municípios), e
contribuição setorial à formação do produto e geração' de
empregos;

- relações de troca da produção local;

- especificidades do mercado de trabalho.

C-3 - Uso e Ocupação do solo

- usos rurais, abrangendo as culturas temporárias,
permanentes, pastagens naturais ou plantadas, outros;

- usos urbanos (residenciais, comerciais, industriais e
outros), inclusive dos aglomerados;

C-4 - Organização regional

- caracterização da rede urbana e seus fluxos de
relações e transportes.

C-5 - Infra estrutura regional

- sistema viário (ferroviário, rodoviário e aeroviário);

- energia elétrica;

- telecomunicações;

- saneamento básico.

C-6 - Evolução demográfica e sócio econômica da
população

- caracterização da população residente, abrangendo,
entre outros :

- população total, urbana e rural, por grupos de idade e
sexo,

- taxa média de crescimento demográfico e vegetativo, no
último decênio;

- densidades demográficas e o grau de urbanização;
COMPLEXO INDUSTRIAL DE RESENDE - CIR -_ . ^' ""'
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- população ocupada por setor econômico;

- condições atuais de vida da população residente :

- educação;

- lazer;

- segurança social;

- alimentação

C-7 - Mapeamento das informações, referentes aos Síib-
itens C-l a C-6, agrupando de forma conveniente os
vários aspectos, na escala de 1:250.000 (área de
influência) e 1:100.000 (área de influência direta).

C-8 - Levantamento primário da população e sua
distribuição espacial, na área de interesse especial,
adotando-se a família residente como unidade de
pesquisa, envolvendo as seguintes informações :

- dados do conjunto familiar;

- tempo de residência e condições de habitação,
inclusive localização espacial em relação às vias de
acesso e/ou outros acidentes geográficos;

- situação de posse em relação à
propriedade/estabelecimento;

- relações comunitárias, associativas e religiosas,
outras práticas culturais e de lazer;

- hábitos alimentares, inclusive produção de
subsistência;

- mapeamento das informações na escala 1:100.000

5.6.2 - SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL

Análise integrada das condições ambientais atuais de
influência e suas tendências evolutiva^, explicitando as relações
de dependência e/ou de sinergia entr-e os fatores ambientais
anteriormente descritos, de forma a se compreender a estrutura e a
dinâmica ambientais da região.

Essa análise obrigatória terá como objetivo f̂ornecer
conhecimentos capazes de embasar a identificação e a avaliação dos
impactos decorrentes do empreendimento, bem como, a qualidade
ambiental futura da região.

COMPLEXO INDUSTRIAL DE RESENDE - CIR
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As conclusões deverão se g™*?^^tudo! eT escaías
?^^SoUt^reParde%n¥luêncdra,ineflriOO%Od00 (área de influência
direta).

5.7 -
IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

A análise dos impactos deverá abranger todas as alterações

eEÍÊorsiné£iTO^^ «*" 3S UnÍdad6S já
implantadas no CIR.

Deverão ser observadas as seguintes diretrizes :

5 7 1 - Resumo do Relatório de Análise de Segurança elaborado
pela INB, complementando com as considerações _necessárias a
descrição dos acidentes relevantes para avaliação de impactos
ambientais.

5 7 2- Identificação dos impactos, demonstrando claramente
causas e conseqüências de sua ocorrência e área de incidência.

5.7.3 - Mensuração da magnitude dos impactos.

5 7 4 - Avaliação dos impactos através de critérios que permitam
identificar claramente aqueles de maior relevância.

5 7.5 - Descrição e justificativa da escolha do método e técnica
izados para identificação dos impactos, das áreas de
dência, na previsão da magnitude e dos critérios adotados para
terpretação e avaliação dos impactos e suas interações.inci

a in

5.7.6 - Síntese conclusiva dos impactos relevantes de cada fase
do empreendimento, incluindo a delimitação e a justificativa das
áreas de influência, de influência direta ede interesse especial.

5.8 - PROPOSIÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS

Devem ser descritas as medidas destinadas a evitar ou mitigar
impactos ambientais adversos, demonstrando a exequibilidade e a

os impaci
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eficácia de cada uma delas. Deverão ser considerados, no mínimo,
os seguintes itens :

5.8.1 - Tratamento e destinação final dos rejeitos radioativos e
não radioativos.

5.8.2 - Tratamentos prévios, para geração de resíduos sólidos e
efluentes líquidos e gasosos, radioativos ou não radioativos.

5.8.3 - Dispositivos de controle da poluição do ar, para poluentes
radioativos e não radioativos.

5.8.4- Planos de Segurança envolvendo :

- prevenção de acidentes

- procedimentos de emergência

- proteção dos equipamentos de controle e de monitoração

- segurança física

Para cada medida, ou conjunto de medidas, deverá ser
apresentada sua classificação (preventiva/corretiva), a fase do
empreendimento em que deverá ser adotada, o prazo de sua aplicação
e a responsabilidade institucional por sua implantação e
implementação.

Deverão ser claramente mencionados os impactos adversos que
não possam ser evitados ou mitigados.

5.9 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE MONITORAÇÃO DE IMPACTOS

Deverá ser proposto um programa integrado para monitoração
ambiental ria área de influência, com o objetivo de_ acompanhai: a
evolução da qualidade ambiental e permitir a adoção de medidas
complementares de controle. Deverão ser considerados, no mínimo,
os seguintes itens :

5 9 1 - Selecionar e justificar os parâmetros a serem
monitorados, abrangendo aspectos ambientais relevantes dos meio
físico, biológico, sócio-econômico e cultural.

*/•. \sQ
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5.9.2 - Indicar e justificar os locais de coleta de dados
periodicidade, entidade responsável e a infra-estrutura

5 9 3 - Indicar a forma como serão processados os dados e
apresentados os resultados, formas de divulgação
esclarecimentos à população.

5.10 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL. FUTURA DA ÁREA
DE INFLUÊNCIA

Esta etapa visa avaliar a qualidade ambiental futura da área
de influenciar no horizonte definido no item 5.5.2, segundo duas
hipóteses básicas : com e sem o empreendimento.

Tem como objetivo, complementar o processo de avaliação f
impactos, propiciando a verificação global dos efeitos do
empreendimento sobre suas áreas de influência, e, de outro lado, a
eficácia das medidas mitigadores recomendadas.

5.11 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Deve ser apresentado ao empreendedor e aos órgãos
licenciadores, em particular, e à comunidade interessada de modo
geral, a posição da equipe técnica responsável pelo EIA face ao
empreendimento, em termos de sua viabilidade ambiental, vantagens
e desvantagens, custos e benefícios.

As conclusões do EIA deverão explicitar, de ^^^K^dí)
todas as implicações ambientais decorrentes da implantação do
empreendimento, inclusive da hipótese de sua nao execução.

As recomendações deverão ser estratégicas e gerenciais,
referentes à implantação da expansão da FEC e às proposições
elaboradas.

5.12 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Considerar os seguintes requisitos mínimos na apresentação
dos resultados dos estudos : __l8 çQcã^\
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5.12.1 - Na elaboração do EIA :
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A) apresentar de forma completa todos os estudos
efetuados, de acordo com os itens 5.1 a 5.11 deste Termo
de Referência;

B) utilizar, sempre que possível, recursos gráficos de
apresentação, que permitam uma análise integrada dos
vários aspectos que serão abordados e uma linguagem
técnica que facilite a análise do estudo por técnicos de
diferentes formações;

C) descrever e justificar a metodologia utilizada para
elaboração do estudo, considerando a orientação global
adotada, métodos e técnicas e o tratamento dos dados;

D) utilizar um padrão uniforme para as ilustrações,
composto pelos formatos A4 e A3. Se as escalas
recomendadas ao longo deste TRE conduzirem, para
facilidade do trabalho, a cartas em outros formatos,
estas deverão ser reduzidas ao formato A3 para efeito de
composição do relatório final. Os desenhos nos formatos
originais deverão fazer parte do anexo;

E) relacionar em anexo todos os dados, tabelas, gráficos
que não sejam necessários à direta compreensão das
análises e conclusões apresentadas;

F) relacionar a equipe técnica responsável pelo estudo,
incluindo a formação profissional e área de atuação de
cada profissional, mencionando os registros nos
Conselhos Profissionais competentes;

G) relacionar toda a bibliografia utilizada,

H) a edição final deverá permitir sua reprodução por
processo Xerox ou similar.

5.12.2 - Na elaboração do RIMA :

A) apresentar a síntese dos estudos efetuados,
traduzindo, em linguagem acessível ao público leigo, as
análises e seus resultados, através da colaboração de
especialistas em comunicação;

B) utilizar preferencialmente recursos gráficos, como :
mapas, ilustrações, quadros, tabelas, etc;

C) apresentar as ilustrações em formatos A4 ou A3;
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D) responder de forma clara e direta os questionamentos
das comunidades locais a respeito do empreendimento;

E) relacionar a equipe técnica responsável pelo estudo,
incluindo a formação profissional e a área de atuação de
cada profissional, mencionando os registros nos
Conselhos Profissionais competentes;

F) a edição final do RIMA deverá ser feita em "off-set",
impressa, no mínimo, em duas cores.

INDÚSTMIAS MUCLtAa»

6 - DIRETRIZES PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

Tendo em vista a convocação de audiências publicas para
apresentação e análise dos estudos, considera-se, para efeito de
proposta, a realização de duas audiências, com a duração máxima de
um dia cada, na cidade de Resende. Para tanto, as propostas
deverão prever :

- preparação de material audio-visual para apresentação
dos estudos e conclusões.

- participação de uma equipe mínima de 6 técnicos da
Consultoria, na audiência prevista.

Pie.
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 03:176 /95 - IBAMA/DIRCOF

Brasília, 2 8 de junho de 1995

Cumprimentando V.Sa, informamos que a INB - Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
solicitou licença ambiental a este Instituto referente às instalações da Fábrica de Elementos
Combustíveis, bem como da unidade para fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio,
localizados no Complexo Industrial de Resende-RJ. Assim sendo, convidamos técnicos dessa
Instituição para participar de reunião em 20/07/95, às 9:00h, na sede do IBAMA, com o objetivo
de discutir o processo de licenciamento ambiental, bem como a elaboração do Termo de
Referência, que subsidiará o ELA/RIMA.

Por oportuno, solicitamos a gentileza de confirmar a participação dessa Instituição,
ao tempo em que encaminhamos cópia do Termo de Referência para condução do EIA/RIMA,
conforme proposta encaminhada pela INB.

Desde já, colocamo-nos à disposição de V.Sa para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessário.

Atenciosamente,

limo. Sr.

Ayrton José Caubit da Sirva
Diretor de Radioproteção e Segurança
CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear
Rua General Severiano, 90 - Botafogo
22294

Rio de Janeiro - RJ

Suely Monteiro GalvâTfde Sào Martinho Carvalho
Diretora de Controle e Fiscalização
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 03:177 /95 - IBAMA/DIRCOF

Brasília, 2 8 de junho de 1995

Cumprimentando V.Sa, informamos que a INB - Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
sohcitou hcença ambiental a este Instituto referente às instalações da Fábrica de Elementos
Combustíveis, bem como da unidade para fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio,
localizados no Complexo Industrial de Resende-RJ. Assim sendo, convidamos técnicos dessa
Instituição para participar de reunião em 20/07/95, às 9:00h, na sede do IBAMA, com o objetivo
de discutir o processo de licenciamento ambiental, bem como a elaboração do Termo de
Referência, que subsidiará o EIA/RIMA.

Por oportuno, solicitamos a gentileza de confirmar a participação dessa Instituição,
ao tempo em que encaminhamos cópia do Termo de Referência para condução do EIA/RIMA,
conforme proposta encaminhada pela INB.

Desde já, colocamo-nos à disposição de V.Sa para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessário.

Atenciosamente,

Suely Monteiro Galvão de São Martinho Carvalho
Diretora de Controle e Fiscalização

limo. Sr.

Augusto Neivas
Prefeito da Prefeitura Municipal de Resende/RJ
Praça Municipal N°° 117 - Centro
27501 - 970

Resende - RJ
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 03:178 /95 - IBAMA/DIRCOF

Brasília, 28 de junho de 1995

Cumprimentando V.Sa, informamos que a INB - Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
sohcitou hcença ambiental a este Instituto referente às instalações da Fábrica de Elementos
Combustíveis, bem como da unidade para fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio,
localizados no Complexo Industrial de Resende-RJ. Assim sendo, convidamos técnicos dessa
Instituição para participar de reunião em 20/07/95, às 9:00h, na sede do IBAMA, com o objetivo
de discutir o processo de licenciamento ambiental, bem como a elaboração do Termo de
Referência, que subsidiará o EIA/RIMA.

Por oportuno, sohcitamos a gentileza de confirmar a participação dessa Instituição,
ao tempo em que encaminhamos cópia do Termo de Referência para condução do EIA/RIMA,
conforme proposta encaminhada pela INB.

Desde já, colocamo-nos à disposição de V.Sa para quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessário.

Atenciosamente,

Suely Monteiro Galvão ãk São Martinho Carvalho
Diretora de Controle e Fiscalização

Dmo. Sr.

Roberto Carrilho Padula

Diretor - Chefe do Departamento de Controle Ambiental
FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente
Rua Fonseca Teles, 121, 15° - São Cristóvão
20940 - 200

Rio de Janeiro - RJ
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M >:<*™%i;%. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

FAX N° 061-226 4971

SAIN - Av. L4 - CEP 70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 061 316 1290

DESTINATÁRIO: Dra. Eliane Batalha

Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB

ASQM - Assessoria de Segurança, Qualidade e Meio Ambiente

N°DEFAX: (021)537.9428 DATA: 26/07/95

N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 1 N° DO DOCUMENTO:

Assunto: Visita às instalações do Complexo Industrial de Resende/RJ

1. Conforme solicitado, estamos confirmando a presença das técnicas deste
IBAMA, sobre visita técnica às instalações do Complexo Industrial de
Resende/RJ, no dia Io de agosto do corrente.

2. Confirmamos também a nossa chegada às instalações da INB, situada à
Rua Mena Barreto, 161 - Botafogo, no dia Io de agosto às 7:00h, para nos
dirigirmos a Resende.

3. Relação das técnicas/RG:

Rita Lima de Almeida

Regina Coeli Montenegro Generino
161341 - SSP/PB

1458442 - SSP/PE

Atenciosamente,

Derlei Lopes Rosado
Divisão de Avaliação de Projetos - DIAP

Chefe Substituto
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MEMÓRIA DE REUNIÃO - IBAMA/CNEN/FEEMA/PREFEITURA
MUNICIPAL DE RESENDE - RJ

BsB, 20/07/95

Local: Edifício Sede do IBAMA

Assunto: Licenciamento ambiental das unidades de fabricação de pó e pastilhas
de dióxido de urânio e da fabricação de elementos combustíveis do Complexo
Industrial de Resende/RJ

Participantes:

NOME

Augusto Carlos QuintaniEha Hollanda Cunha
Ayrton J. Caubit da Silva
Rita Lima de Almeida

Regina Coeli Montenegro Generino
Rogério Luiz Cunha de Paiva
Ana Lúcia C. Aguiar
Dilma Lúcia Resende Carvalho
Luiz Felipe Lenz César

INSTITUIÇÃO

IBAMA

CNEN

IBAMA

IBAMA

CNEN

FEEMA

IBAMA

ESAMUR

A reunião teve início com a exposição do Dr. Quintanilha, Gerente de Área/DIAP,
sobre os procedimentos do licenciamento da Unidade de fabricação de pó e
pastilhas de dióxido de urânio, localizada no Complexo Industrial de Resende -
CIR, município de Resende/RJ. Na oportunidade, esclareceu que o referido
licenciamento deverá ser realizado com a participação efetiva de todas as
instituições envolvidas no processo, quais sejam: IBAMA - Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, FEEMA/RJ - Fundação
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, CNEN - Comissão
Nacional de Energia Nuclear e ESAMUR - Empresa de Saneamento Ambiental
do Município de Resende.

Em seguida, o Dr. Caubit, Diretor de Radioproteção e Dosiometria da CNEN,
informou que a mesma concedeu a Licença de Local, em\197Ô>,ao CIR, uma vez
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que era da sua competência o licenciamento, de acordo com a legislação vigente
à época. Neste caso, foi realizado naquela oportunidade um convênio com a
FEEMA para a realização conjunta desse licenciamento. Acrescentou também
que foi concedida, pela CNEN, em 1983, a Licença de Operação Permanente à
Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC.

A seguir, o Dr. Rogério fez uma explanação sobre as mudanças ocorridas no
CIR, desde a década de 1970 até hoje, esclarecendo que as informações
deverão ser atualizadas para a realização deste licenciamento, uma vez que os
dados são os mesmos daquela época, não retratando a realidade atual. Nesta
ocasião, fez uma breve descrição do processo industrial do empreendimento,
destacando os pontos de emissão radioativa.

Na oportunidade, a Dra. Regina perguntou ao Dr. Caubit se o Relatório de
Análise de Segurança contempla a Análise de Riscos do empreendimento, tendo
em vista que é de praxe dos órgãos ambientais requerer para o licenciamento
ambiental de empreendimentos com notável risco ao meio ambiente os referidos
estudos de Análise de Risco.

Respondendo, o Dr. Caubit salientou que a Análise de Riscos já está
contemplada no referido Relatório.

Diante do exposto, o Dr. Quintanilha informou que, na sua opinião, a fase de
Licença Prévia já está superada, uma vez que o referido empreendimento se
encontra em fase adiantada de implantação e que o CIR já possui a Licença de
Local, expedida pela CNEN. Assim sendo, acredita que a Licença de Instalação
seria a mais adequada para o caso. Desta maneira, os Estudos de Impacto
Ambiental e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental(EIA/RIMA) do
empreendimento seriam pré-requisitos para a obtenção da referida Licença. Vale
salientar que o Termo de Referência - TR será elaborado com a participação de
todos os órgãos envolvidos neste licenciamento, o qual norteará o EIA/RIMA.
Salientou também que deverá ser realizada Audiência Pública, no município de
Resende/RJ, antes da concessão da citada Licença.

Após discussão entre os participantes sobre as questões levantadas pelo Dr.
Quintanilha, houve concordância com o posicionamento do mesmo, decidindo-se
que, na fase atual do empreendimento, a Licença de Instalação é a mais
indicada.

Por oportuno, o representante da Prefeitura Municipal de Resende, Dr. Luiz
Felipe, acrescentou que deveria existir um cronograma para a implantação do
empreendimento, uma vez que é de interesse do município acompanhar o
processo de instalação. Salientou, também, que a legislação ambiental adotada
pelo município é a mesma adotada pelo Estado. Na ocasião, solicitou à FEEMA,
na pessoa da Dra. Ana Lúcia, o repasse dos relatórios de monitoramento das
indústrias locais, uma vez que essas informações não são de conhecimento
desse município, impedindo, portanto, maior esclarecimento quando solicitado
pela comunidade.

Dando continuidade à reunião, a Dra. Ana Lúcia, representante da FEEMA,
destacou alguns pontos do TR, apresentado pela INB - Indústrias Nucleares do
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Brasil, que foram questionados de forma preliminar por aquela Instituição,
esclarecendo que será necessário maior discussão entre os técnicos da FEEMA
na análise do TR apresentado. Na ocasião, salientou a necessidade da
realização de novas reuniões com as instituições envolvidas neste
licenciamento. Dessa forma, os pontos destacados pela FEEMA foram aceitos
como contribuição inicial, os quais serão objeto de avaliação pelas demais
instituições.

Na oportunidade, o Dr. Caubit destacou da necessidade de que todas as
informações desse processo devem ser registradas e repassadas para os órgãos
envolvidos nesse licenciamento, evitando duplicidade de solicitação. Destacou
também que a CNEN está à disposição para qualquer informação ou
esclarecimento sobre o empreendimento, uma vez que, como órgão fiscalizador
na área nuclear, dispõe de todas as informações referentes ao empreendimento
em questão.

Finalizando, o Dr. Quintanilha comentou que haverá a necessidade de novas
reuniões para discussão e elaboração deste TR, a serem agendadas após a
visita técnica às instalações da Unidade de fabricação de pó e pastilhas de
dióxido de urânio pelas técnicas do IBAMA e da FEEMA, registrando aos
presentes que o IBAMA não adotará nenhuma posição ou emitirá nenhuma
licença, sem que estejam devidamente embasadas com as posições formais das
instituições envolvidas e co-responsáveis nesse processo de licenciamento.
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REUNIÃO - DIA 20 DE JULHO DE 1995
IBAMA/CNEN/FEEMA/PREFEITURA

MUNICIPAL DE RESENDE-RJ

local: Edifício Sede do IBAMA
DIRCOF/DIAI'

Horário: 9:00 lis

Assumo: Licenciamento Ambiental das unidades de fabricação de pó epastilhas de dióxido
R. "T"!,? Iabnca«a° dc elementos combustíveis do Complexo Industrial de
l\LoL-lIvlL- 1\>J ,

Pau (a:

OUccnciamcnto Ambiental: adequação à realidade das Unidades I e II do Complexo
Industrial dc Rcsendc-RJ.

2. Os procedimentos para olicenciamento: etapas; requisitos; Audiência Pública.

3' ííesSe-RI IBAMA; ^ CNEN' Üa Ft2EMA; Cd° P0dcr PÚb!ÍC° MuniciPal dc
4. OTermo dc Referencia para oCIA/RIMA: proposta da INB.

5. Assuntos Gerais.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

RELATÓRIO DE VIAGEM

LOCAL: Complexo Industrial de Resende, Resende/RJ

PERÍODO:. 1708 a 02/08/95

PARTICIPANTES: Regina Coeli Montenegro Generino - IBAMA/sede
Rita Lima de Almeida - IBAMA/sede

OBJETIVOr.Visita técnica ao Complexo Industrial de Resende - CIR, com o objetivo de
conhecer as instalações da fabricação depó e pastilhas de dióxido deurânio, pertencentes à
Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC da Indústrias Nucleares do Brasil - INB.

Atendendo convite da INB, técnicos deste IBAMA participaram devisita às instalações do
CIR, juntamente com técnicos da FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, do Departamento de Proteção Ambiental da
Prefeitura Municipal de Resende/RJ e da CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear,
para obter mais subsídio ao processo de licenciamento ambiental ora em curso.

A visita teve início às 10:00h no CIR, com a apresentação, pela equipe técnica da INB, do
processo de fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio(2a e 3a etapas da FEC), do
processo de tratamento dos efluentes líquidos e gasosos e dos resíduos sólidos, do processo
de estocagem dos rejeitos, das questões relacionadas aos riscos ambientais, procedimentos
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de segurança adotadas neste tipo de ernpreendimento, programas de monitoramento da
qualidade daágua e do ar nas áreas deinfluência do enrpreendimento (realizados nos últimos
15 anos) e as etapas do hcenciamento realizado pela CNEN. Neste caso, foi concedida pela
CNEN a Licença de Construção da FEC para as 2a e 3a etapas, em 14.10.81, para um outro
local diferente do atual, porém dentro do CIR

A edificação que será utihzada para a instalação da 2a e 3a etapas da FEC será a de um
prédio já existente e adequado a instalações nucleares. Neste caso, haverá necessidade de
adaptação do lay-out e deinstalação dos equipamentos, em parte já adquiridos.

Tendo em vista que o empreendimento encontra-se com o seu prédio já edificado e parte
dos equipamentos adquiridos, o Diretor Industrial da INB, Dr. Ronald Araújo da Süva,
enfatizou a urgência na concessão da Licença de Operação pelo IBAMA, e não, de Licença
de Instalação como acordado em reunião realizada em 20/07/95, na sede do IBAMA (As.
40 a 44 do Processo), tendo em vista a necessidade da continuidade da instalação do
empreendimento em tempo hábil para alimentar o reator daUsina Nuclear deAngra II.

Na oportunidade, o IBAMA sahentou que seria necessário um entendimento entre a
Diretoria da LNB e a DIRCOF para definição oficial da hcença a ser expedida por este
Instituto.

Em seguida, foi realizada visita técnica às instalações da FEC (2a e 3a etapas) e observados
os equipamentos já adquiridos. Na ocasião, conhecemos também as instalações da FEC (Ia
etapa), a qual encontra-se em pleno funcionamento.

Com o objetivo de acelerar o processo de elaboração do Termo de Referência - TR que
norteará o EIA/RIMA do referido empreendimento, realizamos reunião técnica na FEEMA,
Ata em anexo. Com relação às contribuições para a complementação do TR, citado na
referida Ata, serão enviadas posteriormente, pois não foi possível concluir em tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visita foi satisfatória, uma vez que tivemos a oportunidade de conhecer as instalações, o
processo de fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio e os programas de
monitoramento ora realizado no CIR.

E importante salientar que ficou acordado entre os órgãos envolvidos no referido
hcenciamento que, após o recebimento de todas as contribuições para a elaboração do TR
do citado empreendimento e análise das mesmas pelo LBAMA, será realizada reunião para a
sua conclusão e encaminhamento à LNB.

fcf&}&

Brasília, 07. de agosto de 1995.
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novo contato H tacam necessarias, assim como aguardando

Atenciosamente

*Tf~* /&s< *•*^ £^7».* -^*í

Ana Lúcia Camilo Aguiar
DICIN/DECON
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ANEXO DA ATA DE REUNIÃO DE 02.08.95

Proposta de Complementação do Termo de Referência de EIA/RIMA da

Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC) no Complexo Industrial de
Resende (CIR).

- Item 5.2.1, (c)

Incluir escala li25,000

- Item 5.5.1 , ,

Incluir na área de abrangência Sistema Light/Guandu.

- 'Item 5.6.

Incluir fenômenos químicos

- item 5.6.1, A-2

Incluir:

. Plano de monitoramento da qualidade do ar, com planta in
dicando os pontos de amostragem para medição da:

- concentração de fluoreto total no ar.

- partículas em suspensão.

- concentração de poluentes radioativos no ar (radionuclí -

deos de "meia-vida" longa, alfa total e beta total, e es
pectrometria gama).

. Estudo de dispersão de poluentes do ar na área de influên -

cia (através de técnicas de simulação).

- Item 5.6.1, A-5.2

Incluir sedimentos de fundo dos rios e reservatórios^-

- Item 5.6.1, A-6.3

Incluir-

. Plano de monitoramento com pontos de controle indicados em
mapa.

-Mncluir nas águas superficiais: mercúrio, chumbo e cãdmio.

- Item 5.2, A-6.4

Incluir \

Enquadramento das águas do Rio Paraíba do Sul de acordo com os

usos prepoderantes.
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Item 5.2, B-l

Reescrever da seguinte forma:

Diagnóstico de cobertura vegetal remanescente com mapeamen

to de diferentes tipos de vegetacionais.

Diagnóstico e caracterização da fauna regional.

. Aproveitamento da fauna doméstica e culturas estabelecidas
na área direta e indireta de influência.

Plotar em mapa unidades de conservação da natureza e prote

gidas por legislação especial na área de influência direta

e indireta.

,• Identificação de "habitats" ... e sociais da fauna; bem

como, nichos de refúgios.

Espécies potenciais para serem usadas como indicadores bio

lógicos.

Item 5.2, B-2

. Caracterização e diagnóstico da biota dos corpos d'água,com
ênfase no Reservatório de Funil e Reservatório do Sistema

Light.

. Relações tróficas com indicação das lnterrelações existen

tes. Apresentar plano de monitoramento.

Item 5.2, B-3

Incluir a biota aquática como caminho crítico.

Selecionar bioindicador para a biota aquática.

Item 5.6.2

Complementar:

. Análise integrada das condições ambientais ... e a dinâmica
ambientais da região, contemplar futuros projetos^ desocupa

ção.

Item 5.7, 5.7.2

Acrescentar: tomo sub-item.

Impacto de lançamento de efluentes radioativos e não radioati
vos nas águas do Rio Paraíba do Sul, Reservatório de Funil, Re
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servatório do Sistema Light e Rio Guandu em condições anormais

de operação e em caso de acidentes.

Item 5.7, 5.7.2
Reescrever:

Identificação dos impactos através de análise histórica e

de estudo analítico de processamento procedimentos, demons-

trarido claramente causas e conseqüências de sua ocorrência

e área de incidência.

Estimativa de probabilidade de ocorrência dos acidentes.

Item 5.7, 5.7.5

Incluir:

Determinação da vulnerabilidade a acidentes.

Item 5.7, 5.7.2

Incluir os seguintes sub-ítens:

A - Efluentes Líquidos

(a.l) Identificação de todas as fontes de efluentes líquidos

por etapa ;do processo, apresentando sua composição em
termos de poluentes radioativos e não-radioativos, com

vazões horárias e diárias, antes dos tratamentos.

(a.2) Identificação de todas as fontes de efluentes líquidos

por etapa do processo, apresentando sua composição em
termos de poluentes radioativos e não radioativos, com

estimativas de toxicidades, com vazões horárias e diãri

as' apôs os tratamentos.

(a.3) Avaliação de impacto no corpo receptor dos resultados ob

tidos após os tratamentos selecionados.

B - Efluentes gasosos

(b.l) Identificação de todas as fontes de efluentes gasosos

por etapa do processo, apresentando sua composição em
termos de poluentes radioativos e não radioativos, antes

dóã tratamentos.

(b.2) Identificação de todas as fontes de efluentes gasosos

por etapa do processo, apresentando sua composição em
poluentes radioativos e não-radioativos, com dados toxi-
cplógicos •referemtes a esses contaminantes, após os tra

tamentos.
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(b.3) Avaliação do impacto causado na área de influência di

reta e indireta pelos resultados obtidos após os trata

mentos selecionados.

C - Resíduos Sólidos

(c.l) Identificação de todas as fontes de resíduos, radioti-

vos e não-radioativos, apresentando em forma de inven

tário.

(c.2) Avaliação de impacto causado no meio ambiente pelo ar

Wâzenamento de resíduos radioativos.

Item 5.8.1

Reescrever:

Tratamentos Prévios e finais de Resíduos Sólidos:

Apresentação das tecnologias no Estado da Arte para trata

mento e destinação final dos rejeitos radioativos.

Apresentação das instalações e equipamentos necessários pa

ra o armazenamento, tratamento e destinação final dos re -

jeitos, assim como para o monitoramento e controle dessas

etapas.

Apresentação de plano de monitoramento do lençol freático

na área de influência do setor de armazenamento.

Item 5.8.2

Reescrever:

A - Efluentes Líquidos: Tratamentos prévios ou localizados

Pin-plant") e tratamentos centrais ou finais:

(a.l) Apresentação das tecnologias no Estado da Brte para tra

tamento, monitoramento e controle da operação.

(a.2) Apresentação dos tratamentos selecionados e respectivos

instalações e equipamentos, com os sistemas de monitora

mento e controle e exposição em fluxograma dos balanços

de massa e hídrico.
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(b.3) Apresentação do plano de monitoramento dos poluentes e

dos procedimentos de manutenção dos equipamentos, com

respectivas freqüências.

- Item 5.8.3

Incluir:

Apresentação de tecnologias no Estado da Arte para disposi

tivos de controle da poluição do ar, para poluentes radioa

tivos e não-radioativos.

Apresentação do plano de monitoramento dos poluentes e dos

procedimentos de manutenção dos equipamentos, com respecti

vos freqüências.

Obs.: 0 ítem 5.8.3 pode ser redundante se comtemplado no item

5.8.2, sub-itens (b.l), (b.2) e (b.3). Seria melhor escla

recer as diferenças na abordagem (no caso, a INB).

- Item 5.8.4

Reescrever:

Planos de segurança envolvendo:

A filosofia para inspeção de equipamentos e manutenção.

A filosofia para inspeção de segurança.

A filosofia para o treinamento e retreinamento de pessoal,

A sistemática da auditoria interna.

A sistemática para revisão de segurança em caráter.formal e

periódico.

A existência de procedimentos operacionais escritos
(para partida, parada e operação normal).

Procedimentos para modificações de projeto que incluam a

verificação metódica da segurança, e a atualização da do

cumentação técnica.
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COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Rua General Severiano, 90 - Botafogo - RJ - Brasil

Cep: 22 294.900 - Telex: 21.280 - Telefone: 546 2232
DDD: 021 - International Access Code: 55-21

Fa*: 546-2495

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO POR FAX

" m

P 0 G. 0 1

AUTORIZADO POR: ROGÉRIO L.C.DE PAIVA CARGO. SUPERVISOR SUBST DATA 15.08 95

w

DESTINATÁRIO (To)' Dra SUELY M.G.DE S.M CARVALHO EMITENTE (From): ROGÉRIO LC.DE PAIVA

LOCAL(Local); BRASlLIA-D F. ÓRGÃO (Department): IBAMA / DIRCOF - At DiaRita

L. Almeida

NUMERO TELEFAX (Fax Number): (061) 225-0445 TOTAL DE PÁGINAS (Total Peges); 3

MENSAGEM (Message)

Encaminho, em anexo, o Ofício np 040/SLC , de 12 de agosto de 1995, contendo
o resultado da análiseda Proposta para TRE para a Elaboração de EIA e RIMA, para a
Fábrica de Elementos Combustíveis, enviado ao IBAMA pela INB.

Atenciosamente
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Ofício »n 04 0 /SLC

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1995

Prezada Senhora,

O documento "Proposta Para Termo de Referência Específico (TRE) Para a
Elaboração do EIA eRIMA - Etapas de Fabricação de Pó • Pastilhas - Fábrica de Elementos
Combustíveis''. enviado pela INB ao IBAMA para iniciar oprocesso de licenciamento ambiental
de acordo com oOficio 03:176/95 IBAMA/ÜIRCOF de 28.06.95, foi analisado com oobjetivo de
verificar sua adequação às normas erequisitos aplicados pela CNEN.

TRE;

í -j-M

Dentro dessas premissas, julgamos que as seguintes informações devam fazer parte do

1 Apresentar o controle da qualidade das medidas radioqmmicas cradiométricas
realizadas pelos laboratórios participantes dc. inventário radiológico da região em
estudo.

Uma Sra

Dra Suely Monteiro Galvâo de São Martinho Carvalho
Diretora de Controle e Fiscalização
IBAMA

Edifício Sede do IBAMA
Brasília - D F.
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(Fl.s 2do Ofício n° 040/ SLC -CNEN, de 12 de agosto de 1995*

2. Apresentar ocálculo de dose para indivíduo do público, em casos de operação
normal ede acidentes, identificando os radionuclídeos críticos, as vias de exposição
criticas e os gruposcríticos.

Atenciosamente

CL. »-\ —$^:"
Ana Maria Xavier
Superintendente

Superintendência de Licenciamento eControle
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Descrição da Fábrica de Pó de Dióxido de Urânio

A unidade de produção de Pó de Dióxido de Urânio (U02), terá a
capacidade de 40 ton/ano operando em turno úniu>, ou de120
ton/ano em três turnos, para atendimento das demandas de
produção de pastilhas de U02, relativas às necessidades de centrais
nucleoelétricas do tipo PWR e/çu similares, bem como eventual
demanda contratual firmada com terceiros no campo do uso pacífico
da energia nuclear.

A unidade produzirá Pó de U02, como mostrado na Figura 1,
inicialmente a partir de composto de Urânio [ UFç-Hexafluoreto de
Urânio ou U02(N03)2 - Nitrato de Uranila ], enriquecido a no máximo
5,0 %e não proveniente de processos de reprocessamento.

A unidade será dotada de sistemas específicos de tratamento e
gerenciamento de efluentes, de forma a se compatibilizar com as
normas internacionais e nacionais vigentes.

Sendo a unidade de produção de Pó de U02 um projeto
independente, será elaborado e implantado adequado programa e
sistema de garantia de qualidade, contemplando as etapas de
projeto, montagem, comissionamento e operação.

Afábrica destina- se à produção de Pó de Dióxido de Urânio U02,
utilizando o processo via úmida, operando com capacidade nominal
de até 120 ton/ano, conforme a flutuação das demandas.

Inicialmente a fábrica deverá suprir uma unidade, em série, de
fabricação de pastilhas de U02 com uma demanda total de
aproximadamente 120 ton/ano.

Como principal matéria-prima do processo tem-se o hexafluoreto de
urânio-UF6l ou o Nitrato de Uranila-U02(N03)2l com nível de
enriquecimento de no máximo 5,0% em U235. Os demais insumos do
processo são respectivamente amônia-NH3, gás carbônico-C02l gás
hidrogênio-H2 e vapord'água.

2/9
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Outros insumos relativos a processos de purificação, pré-tratamento
de efluentes, etc..., são os seguintes : ácido nítrico-HN03( etanol-
CH3CH2OH, PRESTOL, peróxido de hidrogênio-H202) gás nitrogênio-
N2, hidróxido de alumínio-AI(OH)3, hidróxido de cáicio-Ca(OH)2, água
desmineralizada e ar comprimido.

Basicamente podemos subdividir a operação da fábrica em 05
(cinco) etapas:

• Manutenção do parque de insumos de processo
• Recepção e qualificação de containers 30 B
• Produção do Pó de U02
• Recuperação de compostos de Urânio
• Carregamento dos homogeneizadores da fáDrica de pastilhas

Os diversos insumos do processo são alimentados na fábrica, após
terem sido realizadas as adequadas operações técnicas e de
controle de qualidade. Uma vez tendo sido qualificados os containers
de UF6 os mesmos são armazenados temporariamente, junto ao
circuito de vaporização, ou diretamente alimentados em autoclave,
onde o UF6 é evaporado através de aquecimento com vapor d'água
saturado. O UF6.vapor é misturado a uma corrente gasosa de C02 e
enviado ao circuito de precipitação. Neste, a mistura UF6 / C02
juntamente com uma corrente de NH3 ( gás Amônia ) são
alimentados em vaso precipitador contendo solução aquosa
carbonatada, onde precipita-se o TCAU (Tricarbonato de Amônio e
Uranila).

Terminada a reação de precipitação o TCAU é enviado ao circuito de
filtragem, onde é filtrado à vácuo, lavado e seco. Uma vez concluídas
as operações no circuito de filtragem, o TCAU seco (aprox. 0,8% de
umidade) é transportado pneumaticamente para o circuito de
redução química. Neste circuito, o pó de TCAU é alimentado em
forno de leito fluidizado sofrendo redução química à U02, através de
passe em contracorrente de gás H2 e vapor superaquecido, sob
temperatura de 560 °C. De forma à reduzir o teor de Fluoreto do pó
de U02 assim obtido, é feita uma etapa adicional de pirohidrólise à
650 °C e na ausência de gás H2.

Concluída então a operação de redução química, o pó de U02 é
descarregado por gravidade para um vaso de processo onde é
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resfriado e parcialmente reoxidado, com ar seco, para diminuição de
sua reatividade. Esta operação é necessária devido ao pó de U02, na
saída do leito fluidizado, possuir características pirofóricas,
constituindo assim impedimento ao seu manuseio em condições
ambientes. O pó de U02 é então transportado pneumaticamente para
o circuito de homogeneizadores da planta de produção de pastilhas
ou armazenado, temporariamente, em recipientes e áreas especiais.

Descrição da Fábrica de Pastilhas de Dióxido de Urânio

A unidade de Produção de pastilhas de U02 (Dióxido de Urânio), terá
a capacidade de 40 ton/ahò operando em turno único, ou de120
ton/dno em três turnos, similarmente -à unidade de Pó, da qual
receberá matéria-prima. O pó de U02 produzido a partir de Urânio
não reciclado, com concentração isotópica, em U , da ordem de
0,71 a 5,0 %, obtido via processo TCAIP (Tricarbonato de Amônio e
Uranila) que pode ser peletizado sem a necessidade de pré-
compactação e adição de lubrificantes.

O material produzido na fábrica será o U02 em pastilhas, em grau
cerâmico nuclear. Estas pastilhas após aprovação nos testes
dimensionais, metalográficos e químicos pertinentes estarão aptas a
atender, como elementos combustíveis, às centrais nucleares do tipo
PWR ou similares.

O processo a ser adotado pela INB para a produção de pastilhas de
U02, patenteado e utilizado pela SIEMENS, caracteriza-se pelo
reduzido número de etapas e pelo baixo custo operacional.

Como pode ser visto na Figura 2, a produção tem início com a
homogeneização do pó de U02, obtido via processo TCAU. Após
esta etapa a matéria-prima é prensada em pastilhas, ditas "verdes", e
enviada à sinterização a alta temperatura e sob atmosfera redutora
de H2. As pastilhas, já sinterizadas, são conduzidas à etapa de
retificação, onde é corrigido o paralelismo entre as faces. Cumpridas
estas etapas, as pastilhas enquadradas nas especificações são
acondicionadas em caixas apropriadas e transportadas à área de
armazenamento.
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Os equipamentos utilizados na produção de pastilhas, como foi
descrito acima, podem ser sumarizados em:
• Três misturadores com capacidade de homogeneização de 2 ton.

de UO2 cada um, construídos com geometria anti-criticalidade,
podendo serem utilizados também como depósito de pó de UO2.

• Uma prensa rotativa tipo carrossel para pastilhas de UO2.
• Dois fomos de sinterização, aquecidos eletricamente por

resistências de molibdênio à1750°C, destinados a sinterização de
pastilhas de UO2 transportadas em bandejas de molibdênio em
atmosfera de hidrogênio. Estes fomos e bandejas encontram-se
disponíveis na FEC;

• Uma retifica "tipo centeriess", destinada a retificar, à úmido, o
diâmetro das pastilhas de UO2. Este equipamento encontra-se
disponível na FEC, e a ele será açodado um mecanismo
automático de medição dimensional 2 "laser".

ASPECTOS RELATIVOS AO LICENCIAMENTO

Tratamento e Gerenciamento de Efluentes

O projeto está sendo elaborado observando as normas internacionais
de segurança, destacando-se os aspectos relativos a segurança
ocupacional, radiológica e física, assim como a proteção ao meio
ambiente.

A preocupação com estes aspectos é enfatizada por exemplo, nos
desenhos de tratamento de efluentes/rejeitos e dos circuitos de ar,
(Figuras 3 e 4), e consolidada nos fundamentos do Relatório Preliminar
de Análise de Segurança - RPAS da First Cascade e das plantas de pó
e pastilha, já enviados.à CNEN.

Os efluentes gerados no processo de produção de pó e pastilhas de
UO2 serão tratados, de forma que uma parte seja reciclada ao
processo, e a outra parte pode ser tanto comercializada quanto liberada
ao meio ambiente, por estarem os compostos de urânio dentro dos
limites estabelecidos pelos Órgãos de Licenciamento Ambiental.

Estes efluentes podem ser divididos em gasosos, líquidos e sólidos. Os
efluentes gasosos oriundos da planta de Pó são basicamente gerados

5/9



u

J



P
R
E
S
-

T
O
L

T
O
R
T
A
D
E
A
P
O
F
U

f
F

O
R

N
O

D
E

O
X

lD
À

Ç
Ã

O

u3
o8

u
o

2

r

F
L

U
X

O
G

R
A

M
A

D
O

T
R

A
T

A
M

E
N

T
O

D
E

E
F

L
U

E
N

T
E

S

N
H

F
IG

U
R

A
3

C
a
C

I

F
I
L
T
R
O
A
U
C

E
T

A
N

O
L

+
H

,0
+

U

*

N
H

4F
+

1
M

u
(r

es
AU

C)

P
R

E
C

IP
IT

A

D
O

R
D

E

A
P

O
F

U

PR
O

D
U

Ç
Ã

O
D

E
P

A
S

T
IL

H
A

S

P
R

E
C

IP
IT

A
-

D
O

R
D

E

C
a
F

o

F
IL

T
R

O

1

C
a
F

N
H

4
C

I
(A

D
U

BO
)

-I
N

D
Ú

S
T

R
IA

D
E

A
L

U
M

ÍN
IO

-S
ID

E
R

Ú
R

G
IC

A
-P

R
O

D
U

Ç
Ã

O
H

F

Á
L

C
O

O
L

9
5

%

H
20

{U
+

ET
AN

OL
)

P
R

E
C

IT
A

D
O

R

D
E

A
P

O
F

U





R
E

T
O

R
N

O
A

O

P
R

O
C

E
S

S
O

N
H

3
C

O

(
R

E
SI

D
U

A
IS

)

F
IG

U
R

A
4

A
T

M
O

S
F

E
R

A

A
A

TI
V

ID
A

D
E

<
3,

7
B

q/
m

3





INDOSTRIAS NUCLIARM
00 BRASIL S.A.

Felhari* IrL
ftt* tf tân/gs

no tratamento do APOFU ( amônia e gás carbônico ), regeneração de
etanol ( amônia ) e a área de tratamento de rejeitos. Tais gases são
aspirados pelo sistema de exaustão de processo, através de lavadores
tipo "Spray", para retenção de partículas em suspensão e ajuste final da
qualidade dos gases de escape, para que estejam dentro dos limites de
liberação estabelecidos pelo CONAMA e pela CNEN.

Já na Planta de Pastilha, como rejeito gasoso radioativo tem-se apenas
a mistura de ar e pó de urânio, em sua totalidade, proveniente do
transporte pneumatico e da exaustão do ambiente dos equipamentos
de processo. Esta mistura é enviada para tratamento no sistema de
lavagem de gases - Filtro Petersen. A lama de U02 gerada na lavagem
dos gases é centrifugada e enviada à forno de oxidação, onde é
íransformada em U3O8, o qual é reintroduzidc no processo.

O tratamento dos efluentes líquidos oriundos da Planta de Pó pode ser
dividido em apenas duas etapas distintas. A primeira onde o filtrado de
APOFU, basicamente composto por uma solução de fluoreto de
amônio ( NH4F), é encaminhado para um vaso precipitador onde reage
com uma solução de cloreto de cálcio dando-se então a formação do
fluoreto de cálcio (CaF2). A mistura formada é filtrada obtendo-se uma
torta de CaF2 e uma solução diluída de cloreto de amônio (NH4CI) que
é enviada para tanques de armazenamento. E a segunda onde o
filtrado , composto de etanol , água e urânio, é alimentado em um
destilador onde o álcool é recuperado e solução de fundo enviada para
o precipitadorde APOFU, onde o urânio residual é recuperado.

Na Planta de Pastilhas não há previsão da geração de quantidades
significativas de rejeitos líquidos radioativos através do processo.
Eventuais rejeitos líquidos seriam oriundos de limpeza de
equipamentos ou pisos.

Os resíduos sólidos gerados tanto na planta de Pastilhas quanto na
Planta de Pó, e já abordados nas descrições anteriores, são
basicamente a torta de CaF2, os resíduos de limpeza interna dos fomos
de sinterização, material de limpeza e filtros saturados provenientes
dos sistemas de ventilação das Plantas.

Como o apresentado na Figura 5, todos os rejeitos líquidos e sólidos
gerados nas plantas de Pó e Pastilhas estão inseridos dentro de uma
política de gerenciamento de efluentes, de forma a que sejam
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cumpridas todas as exigências legais segundo as normas nacionais e
internacionais aplicáveis. Para tal, é previsto a construção de um
depósito, com aproximadamente 500 rrr de área, onde os materiais e
produtos eventualmente contaminados serão armazenados de forma
segura.

Qualidade e Licenciamento

Um sistema da qualidade para cobrir as fases de Instalação,
Comissionamento, Produção e Qualificação das linhas de pó e de
pastilhas de UO2 foi estabelecido, e será documentado no Programa
de Garantia da Qualidade para Implantação e Comissionamento das
Fábricas de Pó e de Pastilhas de Dióxido de Urânio e no Programa de
Garantia da Qualidade de Fornecimento ae Elementos Combustíveis.
Todas as exigências aplicáveis da Norma CNEN NE.1.16 serão
atendidas nas fases de Implantação, Comissionamento, Produção e
Qualificação e, principalmente, através do Plano Geral de
Comissionamento, será demonstrada a capacidade dos equipamentos
de produzir e manter a repetibilidade e confiabilidade necessárias à
qualificação dos produtos.

O pó e as pastilhas de UO2 serão fabricados e qualificados, conforme
Procedimentos de Garantia da Qualidade, Documentação de Projeto e
Instruções Específicas, permitindo assim o seu uso em reatores tipo
ANGRA 1 e ANGRA 2 e exportação com a venda à SIEMENS e outros
eventuais clientes.

Apesar da CNEN já haver concedido as licenças de local e construção
para as linhas de reconversão e de fabricação de pastilhas de U02, foi
estabelecido um acordo com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente-
IBAMA, no sentido de ser preparado um Estudo de Impacto Ambiental
destas linhas. Sobre este assunto, é importante esclarecer, também,
que já foi enviada uma proposta do TERMO DE REFERÊNCIA do ELA
destas linhas. A licença de operação das linhas dependerá, ainda, do
Relatório Final de Análise de Segurança e dos seguintes relatórios
adicionais:

• Plano de Contabilidade e Controle de Material Nuclear;
• Plano de Emergência;
• Plano de Gerenciamento de Rejeitos;
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Plano de Proteção contra Incêndio;
Plano de Proteção Física;
Plano de Proteção Radiológica;
Programa de Monitoração Ambiental;
Relatório de Análise de Criticaiidade.

Rttrtau ^

CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO

As instalações da First Cascade (Usina de Enriquecimento Isotópico da
Nuclei) foi o local escolhido em função da infra-estrutura, pois tratando-
se de uma planta Química Nuclear, possui a maior parte das utilidades
e facilidades operacionais exigidas para a implantação das linhas de pó
e pastilhas de UO2. Contudo, esta implicação preservará as
instalações para que, no futuro, possam ser utilizadas para o projeto de
enriquecimento do urânio por ultracentrifügação.

Dentre os aspectos relevantes identificados nesta opção podem ser
citados:

• A implantação das linhas de pó e pastilha de UO2 irão ocupar
aproximadamente 65% da área construída da First Cascade, como
mostrado na Figura 6. A disposição dos principais equipamentos está
indicada na Figura 7.

• As instalações da First Cascade foram construídas baseadas em
normas para instalações nucleares, incluindo-se a CNEN NE 1.16.

• Para a implantação e operação das linhas nas instalações da First
Cascade, já estão disponíveis as seguintes utilidades e facilidades
operacionais:

• Circuito de ar englobando ventilação, exaustão e climatização;
• Sistema elétrico, compreendendo distribuição de energia de

baixa, média e alta tensões, geradores de emergência a diesel e
circuito No-Break;

• Circuito de gases abrangendo linhas de H2l N2 e ar comprimido;
• Circuito d'água industrial com Estações de Captação, Tratamento

e Distribuição de água industrial e potável;
• Tanques e bacias para tratamento de efluentes/rejeitos;
• Salas de controle radiológico;
• Laboratório químico;
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* Sala de descontaminação de materiais, lavanderia e vestiário;

Nas etapas de projeto, implantação e operação das linhas de pó e
pastilhas de U02 deverá ser aproveitado, o máximo possível, o pessoal
já existente nos quadros da INB. Outras áreas como Garantia da
Qualidade, Proteção R^diológica e Meio Ambiente, Salvaguarda e
Engenharia de Produto serão ampliadas para atender ao
empreendimento.

Estão previstos treinamentos em praticamente todas as áreas de
atuação, com ênfase na qualificação do processo e do produto.

Para a fase de implantação propriamente dita, deverão ser
terceirizadas algumas atividades, tais como: projeto detalhado,
construção civil e montagem.

O cronograma no qual se prevê 27 meses para a implantação das duas
linhas, conforme a Figura 8, foi concebido a partir das seguintes
premissas:

• Início de operação de Angra 2, em Setembro/1999.
• Entrega para Fumas do núcleo de Angra 2, em Setembro/1998.
• Prazo de fabricação do núcleo de Angra 2, de 15 meses.
• Conclusão da implantação das linhas de pastilhas e de pó

ocorrendo em Junho/1997.

Este cronograma contempla também a máxima utilização de mão-de-
obra própria nas áreas de Engenharia, Coordenação e Montagem,
assim como o aproveitamento de materiais existentes nas unidades da
INB, e a existência de uma reserva técnica de 10 ton de pastilhas
prontas, destinadas ao núcleo de Angra 2, o que vem a corresponder a
aproximadamente dois meses de produção deste item.

9/9





"•
-'

--
v

-7
04

no
i

fty
-

ar
-,

x
0C

ü0

C
SA

F
V

iU
R

Em
pr

es
a

do
Sí

ir.
oa

m
em

o
Am

ote
ru

ín
do

M
un

icí
pi

o
dt

Re
se

nd
e

S
A

C
G

C
3

3
/5

0
0

4
6

^
0

0
0

1
-C

6

T
R

A
N

S
M

IS
S

Ã
O

EM
K

A
C

-S
IM

IL
E

P
A

R
A

/T
O

A
^

lf
>

H
O

-
A

A
^

g

B
g

T
Q

./
S

E
T

O
R

:^
^^

A»
,

fJ
lrr

,»
,JL

.
x

tV
^

r^
JL

-
CO

M
PA

NY
;

J
P

^
ft

A
^

fl
P

H
O

N
E
jJ

06
_L

7_
^»

X-
C

\
(W

1
^
.(

0
6

^
,
1

^
.
^
^

N
9

O
F

P
A
G
E
S

I
N
C
M
J
D
I
N
r
;

T
H
T
S
:

PE/
FRO

M:
tj
v1
11

^"
^

LSL
^'
.

Ga_
Aa

DE
PT
O/

SE
TO
R:

^/
Uc
dT

\
»
ü
y
^

-
^
r
^

&
•

c
v
^

CQ
MP
AN
Y;

ES
ft
MP
K-
EM
PR
ES
A

DO
.

Sj
_N
]Ç
AM
EN
TO
_.

AM
jj
.1
EN
TA
L

DO
MÜ
NJ

Cl
PI
O

RE
SE
NP
h

PU
OB
E:

10
24
3)
54
-1
45
4

73
67
3

.[
FA
X:
{
02
43
)

54
-3
67
3

NO
TE
:

Se
a
t
r
a
n
s
m
i
s
s
ã
o

fo
r

d
e
f
i
c
i
e
n
t
e
,

o,
:
ca
so

nã
o

r
e
c
e
b
a

t
o
d
a
s

as
p
a
g
i
n
a
s
,
f
a
v
o
r

e
n
t
r
a
r

em
c
o
n
t
a
t
e

c
o
n
o
s
c
o

i
m
e
d
i
a
t
a
m
e
n
t
e
.

SA
UD
AÇ
ÕE
S:

TR
AN
SM
IT
ID
O

PO
R:

A\
&A

fr~

*.
I^

M
sK

|v
j

-
*

-

T
f?

=*
\

1
<

-. \j\
\r
f

/
m





V.-2. C> t

r

ShmE PE9EHDE PJ 784 P02 AUG 13

Wtatf_-£í

PREFEITURA MUNICIPAL DERESENDE

ESAMUR- Departamento de Proteção Ambiental

Resende RJ, 08 de agosto 1995.

OÜcione8Q/DPA/95

Do:Departamento deProtecfto Ambiental
Para:Ilma.Sra.Suely Monteiro Galvfto de Sfi Martmho Carvalho
DD.Dúttora de Controle e Fiscalização IBAMA

Prezada Sra.,

Com relação ao oBcio no 03:177 - IBAMA/ DIRCOF, uu^rmamos que este
Departamento, após analisar a Proposta para Teimo de Referência Especifico para
Elaboração do EIA e RIMA- Etapas de Fabricação de Pò e Pastilhas - Fábrica dt
Elementos Combustíveis daP Industrias Nucleares Brasileiras, vem por meio deste
sugerir o seguinte:

1 - Efetuar mapeamento das informações, na área de influência direta, tu.
escola de 1:25.000, inclusive (item 5.6.1 letraC- 7).

2 - Mapear a Bacia Aérea, paramonitoração.
3 - Incluir, entre as Medidas Mitigadoras, o reflorestamenlo da área do

propriedade da empresa, com êniase á recuperação de áreas degradadas e do
preservação permanente.

Informamos, também, que estamos deacordo com as sugestões apresentadas
pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, apresentada%
durante reunião realizada no últimodia Iode agosto.

Na oportunidade, apresentamos votos de estima e consideração.

o- if /*mr

W.ih/do Carmo

Atenciosamente,

Luí^FeupeGjâá tenzCésar
Diretor ?oDeptM» Proteção Ambiental

ESAMUR

r.

Sícrelárla
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Ofício n° 040 /SLC

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1995

Prezada Senhora,

O documento "Proposta Para Termo de Referência Específico (TRE) Para a

Elaboração do EIA e RIMA - Etapas de Fabricação de Pó e Pastilhas - Fábrica de Elementos

Combustíveis" , enviado pela INB ao IBAMA para iniciar o processo de licenciamento ambiental ,

de acordo com o Ofício 03:176/95 IBAMA/DIRCOF de 28.06.95, foi anaüsado com o objetivo de
verificar suaadequação às normas e requisitos aplicados pela CNEN.

Dentro dessas premissas, julgamos que as seguintes informações devam fazer parte do
TRE:

^ o—•zf

1 Apresentar o controle da qualidade das medidas radioquímicas e radiométricas

realizadas pelos laboratórios participantes do inventário radiológico da região em
estudo.

Uma Sra

Dra Suely Monteiro Galvão de São Martinho Carvalho
Diretora de Controle e Fiscalização
IBAMA

Edifício Sede do IBAMA
Brasília - DF.

CEP-70.800-010

C- í\ jatL$s

\^y^ c v

COMISSÃO NáfcjONAL DEENERGIA NUCLEAR
fRua Geraal Severiano, 90 -Botafogo

CEP: 22.294-900 - Rio de Jandro

Diretoria-ds ConV:- f frsa:ii£tài--.i;:oi
Assessor
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t%o$ângela rFJacêdo' L^upe»
Secretária
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(ÍÍ2 do Ofício n° 040 / SLC -CNEN, de 12 de agosto de 199^" ~7~7(Ffs. 2do Ofício n° 040 / SLC -CNEN, de 12 de agosto de 1995} t>$oA

Rdbrica,

2. Apresentar o cálculo de dose para indivíduo do público, em casos de operação

normal e de acidentes, identificando os radionuclídeos críticos, as vias de exposição

críticas e os grupos críticos.

Atenciosamente

Ana Maria Xavier

Superintendente
Superintendência de Licenciamento e Controle
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IBAMA

DIRAF RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME AUGUSTO CARLOS QUINTANILHA

HDT.T.ANnA rtlMHfi

CARGO/FUNÇÃO
CHEFE DE DIVISÃO

PROCESSO N?

02001.000783/95-91
INÍCIO DA VIAGEM

DATA:03.04.95 HORA:18:00

TERMINO DA VIAGEM

OATA:07 .04.95 HORA: 21: 30
OBJETIVO DA VIAGEM

- Reunião com INB sobre o licenciamento da fábrica. Vistoria as

Instalações Industriais.

- Reunião com PETROBRÃS sobre o licenciamento.

ROTEIRO DA VIAGEM

LOCALIDADE

Brasília
PART

DATA

03.04.95

HORA

L8:00

MEIO DE

TRANSPORTE

AÉREO

OBSERVAÇÃO

Rio de Janeiro
CHEG

PART

03.04.95 21:10 TJ4A*v^ t-3<íAS( L
Rio de Janeiro 07.04.95 .9:30

AÉREO

lis! s/srccs/l-
Brasília CHEG

PART

07.04.95 21:30

CHEG

PART

CHEG

PART

CHEG

PART

CHEG

PART

ATIVIDADES EXERCIDAS

- Reunião com a direção da INB - Industrias Nucleares do Brasil, so
bre o licenciamento ambiental do Complexo Resende-RJ.

- Vistoria ãs instalações da Unidade I - Fábrica de Elementos Com

bustíveis e Unidade II de processamento de pó e postilhas de urâ
nio (benefiamento do UF6).

- Retomada do processo de licenciamento do empreendimento, com a de

finição dos passos e procedimentos a serem adotados. Estudos e pro
jetos a serem requeridos para o licenciamento.

- Reunião com o Departamento de Produção da Petrobrãs S.A., a fim de
discutir o licenciamento e a renovação de licenças já concedidas
respectivas a diversas plataformas de produção da Bacia de Campos-
RJ.

MOO. 11.000



ATIVIDADES EXERCIDAS (CONTINUAÇÃO)

- Definição dos procedimentos a serem adotados e das vistorias téc
nicas as instalações da Petrobrãs a serem realizadas, como etapas
dos processos de licenciamento ambiental.

METAS ALCANÇADAS

- Com a INB houve definição para elaboração do Termo de Referência
para o EIA/RIMA e realização de Audiência Publica para desenvol
vimento do processo de licença de operação do complexo.

- Com a Petrobrãs houve definição de procedimentos serem adotados
pela empresa para as respectativas renovações de licenças, bem
como definição de vistorias técnicas as instalações de proces
so e verificação do cumprimento das exigências constantes nas
diversas licenças.

SERVIDOR

Ã&ZO&9S
DATA

!os{ Puintiinilfiú
A

íir/t'51\-uintanllha fCcilanJa Cutiht
Gen-tiiB da Arei Indu trlal

BAMft/DIRCOFfDERfL[DIAP

ASSINATURA

. CHEFIA IMEDIATA U '^L.QéuXhxC^ (
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mdosterio do mho ambiente, dos recursos hídricos e daáMazônia legal
INSTITUTO BRASUSRO DO METO AMBIENTES DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIADECONTROLEBFISCALIZAÇÃO -DIRCOF wmiuvavüih

Brasília, 18 de setembro de 1995.

Empreendimento: IndústriasNucleares do Brasil-INB

HISTÓRICO

- Fevereiro/95 - Abertura do Processo, sobn°02001.000680/95-58

AINB solicitou Licença de Operação de uma unidade destinada afabricação
do pó epastilhas de dióxido de urânio , pertencente aFabrica de Elementos Combustíveís-
FEC. As pastilhas são os elementos combustíveis para reatores do tfrtU_ngra leu.

Para as instalações dos equipamentos da fabrica serSo utilizadas edificações
já existente. — : V-^

Abril/95-

JuIho/95 -

Visita técnica as instalações da FEC por técnicos do IBAMA..

Reunião no IBAMA com participação da CNEN,FEEMA e Prefeitura de
Resende/RJ para discutir o processo de licenciamento e o Termo de
Referência propostopelaINB.

Agosto/95 - Visita técnica ao Complexo Industrial de Resende/RJ-CIR com presença dé
técnico do IBAMA,FEEMA,CNEN e Prefeitura Municiai de Resende-
reunião na FEEMA, com participação do IBAMA e da FEEMA para discutir
o Termo de Referénciájé recebimento dassugestões apresentadas pela
CNEN, FEEMA e Prefeitura Municipalde Resende para elaboração do
Termo de Referência.

SITUAÇÃO ATUAL " •—:——~~-^

O Termo de Refeência encontra-se em fase de elaboração com as
contribuições sugeridas pelas instituições acima mencionadas.
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INFORMAÇÃO N° 071/95-IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília, 18 de outubro de 1995

\
Da Técnica: Rita Lima de Almeida

À: Chefe da DIAP

Assunto: Licenciamento Ambiental das Indústrias Nucleares da Brasil S.A.- INB

A INB - Indústrias Nucleares do Brasil S.A. solicitou a este Instituto
Licença de Operação para unidade destinada a fabricação de pó e pastilhas de
dióxido de urânio, pertencente a Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC
localizadano Complexo Industrial de Resende-CIR, município de Resende/RJ.

Em 20/7/95 foi realizada reunião com participação do IBAMA
/CNEN/FEEMA/Prefeitura Municipal de Resende onde Dr. Augusto Quintanilha,
Gerente de Área, informou que na sua opinião a fase de Licença Prévia estava
superada uma vez que as obras de edificação encontra-se concluída e que o CIR
possui Licença de Local expedida pela CNEN. Na oportunidade opinou pela
Licençade Instalação, a qual foi aceitapor todosos participantes.

Considerando que a unidade para fabricação de pó e pastilhas,
objeto de licenciamento, encontra-se com Licença de Construção concedida pela
CNEN em 14/10/81, e em virtude do empreendedor está solicitando LO, bem como
a decisão tomada na reunião citada anteriormente. Então, sugerimos que este
processo seja encaminhado a PROGE, para avaliação e decisão da licença que
deverá ser expedida para o empreendimento em questão, visto que o CIR possui
licenças e autorização expedida pela CNEN, tais como:

JJcençajieJ^Qçal para implantação da Usina de Conversão (UC),
Usina de Enriquecimento (UE) e da Fábrica de Elementos CombustiveisJFEC) -
15/8/78

Licença de Construção da FEC - Ia etapa (Montagem de Elementos
Combustíveis) - 04/5/79

>Licença de Construção da Usina de Enriquecimento - 25/6/80

14/10/81

Licença de Construção da FEC - 2a e 3a etapas (Pó e Pastilhas) - yp
c^ ^

Autorização para Operação Inicial da FEC - Ia etapa -18/8/82 ^

Autorização para Operação permanente daFEC - Ia - 18/1/83 W*

Licença de Construção da Usina de Conversão - 30/3/83

Ç\ C^cnO^ulcie^-^ce é^~
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MINISTÉRIO DO MEXO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E fiA
AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS
DIRETORIA DECONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIRCOF
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DEREL
DIVISÃO DEAVALIAÇÃO DEPROJETOS - DIAP

•mm mmmrnwtmmwm^mmjmi

ATABEBBÜNIAO

Data: 16/107.95

Local: IBAMA

Assuntos: - Licenciameato ambiental daINB (ref. à fabricação de pó epastilhas de urânio e ref.

à Lagoa Real);

- Licenciamento ambiental IPE/CTEX

Participantes:

CNEN: EduardoMendonça e Iara Arraes Monteiro

IBAMA: Rosa Helena Zago Loes; Maria Ceicelene Aragão; Dilma R. Carvalho e Regina

Montenegro.

Decisões tomadas:

1)ÜNB - ref. à fábrica de póe pastilhas de urânio.
Já foram apresentados ao IBAMA as sugestões da TR ( para oEIA/RIMA) pela CNEN,

FEEMA e Prefeitura de Resende.
A INB tem interesse em instalar os equipamentos da referida fábrica para não atrasar o

cronograma de operação de Angra II, uma vez que esta será afornecedora do combustível.
O IBAMA consultou a CNEN sobre a possibilidade de conceder a Licença de Instalação

(LI) antes da apresentação do EIA/RIMA, conforme solicitado em reunião anterior.
Tendo em vista que o pessoal da CNEN presente à reunião não era o que trata desse

assunto naquele órgão, não ficou definido sobre apossibilidade da referida concessão.

2) INB - ref. à Lagoa Real
AINB pretende retomar oprocesso de implantação do empreendimento minério-industrial

para produção de concentrado de urânio em Lagoa Real - Ba.
OTRparao EIA/RIMA já foi aprovado oencaminhado ao empreendedor,
O IBAMA solicitará informações à CNEN e CRA sobre o referido processo e agendará

reunião com estes órgãos.

3)CTEX
Oempreendedor solicitou a sua regularização junto ao IBAMA.
O IBAMA solicitará ao empreendedor uma proposta de TR para um PCA, além da

apresentação de um "lay-out" da área, identificando as instalações jáexistentes.
Após a análise do PCA, será concedida aLicença de Operação (LO).
Conforme informações da CNEN, a CTEX pretende instalar um reator nuclear, cujo

procedimento de licenciamento será individualizado. Neste caso, será solicitada uma proposta de TR
paraEIA/RIMA, que subsidiará a Licença Prévia.
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Processo n° 0680/95-58

Parecer n° 1054/95

3 ~!
MH tf., 1 •-"-

:v^/qS

Sr. Procurador-Geral,

A DIRCOF nos consulta sobre qual a licença adequada a ser expedida para

a Empresa INB-Industrias Nucleares do Brasil S/A.

A dúvida se coloca face à legislação vigente: A INB possue uma

Autorização de Operação Permanente concedida à FEC-Fábrica de Elementos Combustíveis -

expedida pela CNEN de n° 03/83 de 13 de 01 de 1983.

Esta licença foi precedida de uma Licença de Construção de 04 de maio de

1979.

E oportuno salientar que este licenciamento foi expedido por quem, à

época, detinha competência paratanto, ou seja, a CNEN-Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Foi a Lei 6.938/86 que transferiu esta competência para o IBAMA a qual

está regulamentada no Decreto 99.274/90.

O art. 17 deste decreto é claro:

"Art. 17 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento
de estabelecimento de atividades utilizadores de recursos

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras, bem assim os empreendimentos capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão
de prévio licenciamento do órgão estadual competente
integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças
legalmente exigíveis." (sem grifos no original)

Vemos, então, que o licenciamento é exigido não só para a construção

como também para ampliação do empreendimento.
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motivos a seguir:

*#*___£

As licenças expedidas pelo CNEN não constituem direito adquirido pelos

I - As licenças expedidas em 1979 e 1983 não foram até a presente data

utilizadas para os fins agora pretendidos que é a fabricação de pó e
pastilhas de dióxido de Urânio, perdendo, pois, sua validade face à

nova legislação superveniente à partir da Lei 6.938/88, da Política

Nacional do Meio Ambiente, seu regulamento que é o Decreto
99.274/90 e Resoluções CONAMA.

II - As licenças são expedidas para fins específicos e não há como

"aproveitar" uma licença de determinada atividade para outra, mesmo
que similar.

Concordo com a DIRCOF que a Licença Prévia está superada face à
localização já definidapara o exercício da atividade.

Entretanto, não há como ^ufltar-se à Licença de Instalação prevista no
inciso II do artigo 19 do Decreto 99.274/90, uma vez que as atividades ali descritas ainda não

foram realizadas, enão existe nenhum licenciamento prévio legalmente expedido para esta etapa.
Nossa opinião é que a DIRCOF adote os procedimentos necessários à

expedição da Licença de Instalação esubsequentes tudo de acordo com oque preceitua alei para
atividade desta natureza.

À consideração.

Brasília, 20 de novembro de 1995.
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DE : I.N.B.8055 021 379422: 11.23. 1595 16!54

INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S, A, FAC-SÍMILE

DESTINATÁRIO (ADDRESSEE )
NOME(NAME)

REMETENTEÍSENDER)
NOME (NAME)

teu: 537-5315 r. 1464

IBAMA

Dra. Rosa Helena Zago Loes

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

A8SINATURA{6fONATUftE)

TOTAL ÜE HASS INCLUINDO ESTA CAPA (TQTAl. CF PAGES. INÒIUDING THiS COVE R) QQ
OiSEftVAÇAO OUM| NSACEW (KEMAHri ÜR ME8SAOE)

T* ' rr.tr »

- INB

Nt

FAxN,f (061) 225-0445

FAKN" (021) 537-9479

dataíoats, 23.11.95

Segue anexo a carta n9 DIN-052/95 e seus anexos, para
conhecimento de V.Sa. e informamos que a carta oriqinal esta sendo en
viada pelo correio nesta data.

DE : I.H 15* <!' '94228

Atenciosamente,

/Ronald Açíâjo da Silva
Diretor Industrial

11 *' T 1 Q O '
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S. A,

i o i 5t

CE-DIN-052/95 Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 1995.

lima. Sra.

Dra. Rosa Helena Zago Loes
Chefe da Divisão de Avaliação de Projeto
SAIN - L 4 Norte
Edifício Sede do IBAMA - Bloco C
BrasTlia - DF

Prezada Senhora,

No âmbito do ciclo do combustível nuclear, a Industrias Nuclea
res do Brasil S.A. - INB, pretende Instalar no Complexo Industrial de Resende
as linhas de reconversão e de fabricação de pastilhas de U02 da Fabrica de Ele
mentos Combustíveis. ""

0 referido projeto, jã foi apresentado ã Comissão Nacional de
Energia Nuclear, tendo obtido a 30 de julho de 1981, a necessária Hcença de
construção, de acordo com a legislação em vigor na época. Frisa-se que, apôs
esta data, a INB chegou a adquirir alguns equipamentos de grande porte relatl
vos à linha de fabricação de pastilhas de U02. (Estes equipamentos encontram -
se atualmente armazenados e conservados nas dependências da INB em Resende).

Porem, devido a desaceleração do Programa Nuclear Brasileiro ,
foi considerado inadequado a Implantação do empreendimento, naquela ocasião.

Atualmente, considerando-se a decisão do Governo de completar
as obras de Angra II, torna-se, novamente, economicamente viável a retomada do
empreendimento.

Porem, com o único objetivo de reduzir os custos de Implanta
ção, a INB decidiu utilizar as Instalações orlg1nailmente destinadas â_ implanta
çao da usina de enriquecimento 1sotóp1co de urânio pelo processo do jato - cen
trTfugo da ex-Nuclei, existente no Complexo Industrial de Resende.

... /

Ruo Mena Borreto n? 161 • Botafogo • Rio de Janeiro* RJ - CEP 22271-100 • Tel.: PABX(021) 537-5313 • FAXTOZl) 286-2772
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CE-DIN-052/95

Folia if ^^
INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S. A. p^ ^ ^'te/HS \4^~

••«•ia&gs:...
^r Rubrico >»

P. 3

É/2

Neste momento, cabe esclarecer que estas instalações foram cons

truTdas de acordo com o estabelecido na licença concedida pela CNEN, conforme
documentação em anexo, possuindo, portanto, todos os.requisitos de segurança ne
cessãrios para abrigar uma instalação nuclear.

Adicionalmente, ja se encontram também Instalados, testados e
licenciados pela CNEN os seguintes sistemas auxillares e utilidades, que se
rão aproveitados para a Unha de põ e pastilhas:

- laboratório químico;

- sistema de alimentação elétrica;

- sistema de água de abastecimento;

- sistema de água de refrigeração;

- sistema de ãgua desmineralizada;

- sistema de abastecimento de nitrogênio;

- sistema de ventilação;

- equipamentos de montagem e de transporte;

- instalações de limpeza e descontamlnação;

- sistema de ar comprimido;

- sistema de comunicação e alarme;

- sistema de proteção contra-incêndio;

- sistema de tratamento de esgoto.

Os sistemas auxillares e utilidades acima descritos, compreendem
50% em valor do custo total da Implantação das linhas de reconversão e fabrica
cão de pastilhas.

Atenciosamente,

Diretor Industrial

Ruo Meno Borreto n»161- Botafogo • Rio de Janeiro-RJ- CEP 22271-100 - Tel.: PA6XI021) 537-5515 • FAX:(021) 286-2772
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1i CN£N-DeX-I- Of~ C*l /B2
Rio de Janeiro,
26 de Janeiro I9fi<K<ttFolha tf.

ti c ftçç n» W^ W
limo,Sr. . Jfé*e^ /
DR, JOHN MILNE AIBllQflRqUf^KHAX
Diretor da NUCLEBRXs
Av.Presidente Wilson» 231 - 109
20.030 - RIO DE JANEIRO - RJ <C IMA - & IO /

esunto: Segunda Licença Parcial^de Montagem da 1..Cascata 'da Ihfina
de Enriquecimento de Urânio , "

Senhor Diretor;

*. Sa.t
!Licença
;Urânio,

f»kt» • t

Com referencia a carta CÊAF-122/81 de 08.10.81, informo
q" '?" ! "*liíft d" itiformaçSee recebidas, a CNEN con I . 2a
Parcial de Montagem da Ia.Cascata da Usina de Enriquecimento d
abrangendo os seguintes itens: *»ento a ,

- Sistema Auxiliar dos Compressores

- Sistema de Aquecimento e Resfriamento de Freon
- Sistema de Alimentação de VT,

o

t - Sistema de Vapor e Condensado
- Sistema de Instrumentação e Controle
- Tubulações da Cascata

- Estágios de Separação

- Pre-Separação

- Separação Criogênica

- Sistema de Retirada « Realimentação de UFfi
- Sistema de Separação de "Tails"

- Sistema de Purificação do Gás de Processo
* - Sistema de Comunicação e Alarmes

- Sistema de Amostragem e Analise IsotSpíca
- Sistema de Vácuo

- Sistema de Hidrogênio

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Sa. protestos d e
elevada estima e distinta consideração.

i

79ftr osi7 tt 00122'i
NUCLELDEAT

j-

REX NAZARÉ ALVES
'iretor Executivo-I

d*:





CNEN-DExI^F.N9i^/81M,,V,ÇOf0"-'e«»-««^ / —-~*
«Io de Janeiro,
3o de julho de 1981

Ae.unto» 1? Licença Par**., -
P»re ai£ ££«•* «• Montagem

Senhor Diretor,

Sistema de Ventilação 2

*•*»*'«« Alves
Diretor Executivo I
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Endereço

Ao

Assunto

CNEN/DEx-I- 0/2 /82

Sr. Diretor Execut1vo-I

Fofcen*.

*T\]^ftOC. tfj*

Rubrice__

Em 07.06.1982

Rua Gal. Severlano, 90 * 4Ç andar - Botafogo-RO, '

DR. JOHN MUNE ALBUQUERQUE F0RMAN - Diretor da NUCLEBRAS

Liberação para montagem dos Sistemas de Proteção Contra

Incêndio da Ia. Cascata da UDEI

Senhor Diretor:

Apraz-me informar a V.Sa. que apôs analise da documenta-

^ ção enviada através da correspondência CE/AF-29/B2 de 11/02/82 e aten
dendo solicitação contida na correspondência CE/AF-92/82 de 30/04/82,

a CNEN Hbera a montagem dos SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA

Ia. CASCATA DA UDEI.

Contudo» solicito a V.Sa. que o projeto do Sistema de Ar

mazenamento do Hidrogênio, bem como o projeto contra incêndio do Die-

sel-Gerador de Emergincia seja incluído no RAS da Ia. Cascata da UDEI

com as respectivas Analises de Segurança.

Na oportunidade renovo a V.Sa. protestos de alta estima

A e consideração.

C

REX NAZARÉ'ALVES
Diretor Execut1vo-I
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q^n-dex-i-c- ^ J /ai ^ 14a

Fflfca if • H 6
llro.Sr. - ^n/a*,
DR. JCHN MONB Al-BÜQUEPQUE K)J*ttN kw ^••
Diretor ' • "mMbi
NtXXEBRÍS-EJTii-ícísaB Nucleares Brasileiras
Av.Presidante Wilson, n9 231 '
20.030 - RIO DB-JANEtRD - RJ

Assunto: Fabrica de Etamtas Ccnbustlveis-Autorização das obras
civis correspondentes as 2a. e 3a. Etapas

Jteferencia: Carta CE/AF-095/81 da NuclebrSs da 05.08.81

P. 7

Senhor Diretor:

Bn atenção a solicitação contida na carta d» referencia, infoma
mos aV.Sa. que aConissão Nacional de Erigia Nuclear, apôs avaliação da doei
nentaçao disponível, autoriza aexecução das obras civis do Edifício da Prodü
çao da FBC, correspondente as 2a. e 3a.Etapas, condicionanò^ a:

1.) apresentação * relatório de investigação geotecnica específica para as
áreas dessas etapas,

2.) Apresentação da divisão da edificação em Seções de Incêndio ada parte es
trutural do projeto capaz de proteger o. equipanentos «Ias instalados, ta
cluindo a Indicação das vias de escape. ~

3.) Substituição do poliuMtmo expandindo a ser utilizado caio Isolamento tér
mico da cobertura, por outro naterial que não seja corfaustível.

4.) Apresentação de «_ análise da difusão dos efluentes gasosos.tendo eo vis
ta o sistema de liberação adotado.

Oitrossim, para efeito de accnpanhanento da construção i neoes
saria aapresentação àCNEN do detalharcento do projeto na nsdlda em que seja"
concluído nas seguintes etapas:

1.) projeto da Infra-^txutura-ijiplantaçab das fundações e for_ras;
2.) projeto da superestrutura - formas » estruturas metálicas;
3.) sistemas de ventilação;

4.) sistanas de dateçao e extinção de incêndio;
5.) cronograma de execução das obras civis.

Na oportunidade, renovo a V.Sa. protestos da elevada estima
distinta consideração.

H:"REX NAZARÉ ALVES
Diretor Executivo-I

e
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6ERVIÇ0 PUBLICO FEDERAL

°'»™-CNEN-DEX-i-n* o^f /80
Do ; Diretor Executivo-I

Endereço : R.Gen,Severiano,90-sala 401-Botafogo-RJ

Ao : DR.JOHN MILNE ALBUJÜERQÜE PORMAN-Djretor da NUOEBRtó

Assunto : Informação a respeito da correspondência CR/AF-9-S/ftO
de 22.OS.80

Em, &O.Qê-PO

^ £« >irs '*••,

Senhor Diretor

Em atenção a correspondência CE/AF-95/80 de 22 de maio próximo pas
sado informamos que a NUCLEÍ cumpriu as condições üipostas na Resolução -CNEN
Ní 07/79 de 04 de maio de 1979.

Pelo presente a (_NEN licencia a construção civil da Primeira Cas

cata da Usina de Demonstração de Enriquecijnento Isotõpico de Urânio .pelo pro
cesso de jato Centrífugo, no Complexo Industrial de Resende.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V.Sa. protestos de ele

vada estima e distinta consideração.

JJR/Lo

REX NAZARÉ ALVES

Diretor Executivo-I
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s/CNEW-DaX-I-C l ir /Ôl

limo-Sr.
DR. JOHN MUNE AlflUQUERQUE FOFMftN
Diretor
NUCLEBRAS-BipreBas Nucleares Brasileiras
Av. Presidente Wilson, h? 231
20.030 - RIO DÊ JANEIRO - R.J.

Assunto: Ia. Licença Parcial de Montagem
para a Ia,Cascata

Iteferência: OE/AF-110/61 de 14.09.81

Senhor Diretor:

Em, 26.10.1981

FdhaB0.

DOC-028

Apraz-me informar a V.Sa. ejue ns informações encaminhadas/

anexas a carta referenciada, permitem liberar a condlcionante relativa a

Montagem cto Sistema de Tratamento de Esgoto (Itejeito), objeto da carta

CNEM-DeX-I-31/81 <*» 30. de julho'de 1981.

proveito a oportunidade para renovar a V.Sa. protestos

de elevada estima e distinta consideração.

o^<_.
,-* c C\

J£X NAZARÉ ALVES
Diretor Executivo-I

.jljjiuíh
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

OFicio-CNEN-DEX-I-n* 3~f /80
Do : Diretor Executivo-I

Endereço : R.Gen.Severiano,90-sala 401-Botafogo-RJ

Ao : DR.JOHN MILNE ALBUQUERQUE FORMAN-Diretor da NUCLEBRAS

Assunto : Informação a respeito da correspondência CF./AF-95/80
de 22.05.80

Senhor Diretor

EM

;>Hl

ár^i

âo.oí.fO

Em atenção a correspondência CE/AF-95/80 de 22 de maio próximo pas

sado informamos que aNUCLEÍ cumpriu as condições impostas na Resolução -CNEN

N* 07/79 de 04 de maio de 1979.

Pelo presente aCNEN licencia aconstrução civil da Primeira Cas

cata da Usina de Demonstração de Enriquecimento Isotõpico de Urânio,pelo pro

cesso de jato Centrífugo, no Complexo Industrial de Resende.

Aproveitamos aoportunidade para renovar aV.Sa. protestos de ele

vada estima e distinta consideração.

JJR/Lo

REX NAZARÉ ALVES

Diretor Executivo-I
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CNEN-DeX-I- tC^f- tf _/ /82

limo.Sr.

DR. JOHN MILNE ALBUQUERQUE FORMAN
Diretor da NUCLEBRÃS
Av.Presidente Wilson, 231 - 109
20.030 - RIO DE JANEIRO - RJ <&* ÍMA -&•

Ufc,
Rio^de Janeiro, \.
26 de Janeiro 1982

Assunto: Segunda Licença Pa
de Enriquecimento de Urânio

rcial de Montagem da ia.Cascata'da Usina

cl 1>\U\ C-.

! Senhor Diretor:

! Com referência a carta CEAF-122/81 de 08.10.81, informo a
'.Sa., que apôs a analise das informações recebidas, a CNEN concede a 2a.

^.icença Parcial de Montagem da Ia.Cascata da Usina de Enriquecimento d e
|Urânio, abrangendo os seguintes itens:

- Sistema Auxiliar dos Compressores

- Sistema de Aquecimento e Resfriamento de Freon

- Sistema de Alimentação de UF,

- Sistema de Vapor e Condensado

- Sistema de Instrumentação e Controle

- Tubulações da Cascata

- Estágios de Separação

- Prê-Separação

- Separação Criogênica

- -. - Sistema de Retirada e Realimentação de UFg
j^. - Sistema de Separação de "Tails"

- Sistema de Purificação do Gã*s de Processo

- Sistema de Comunicação e Alarmes

- Sistema de Amostragem e Analise Isotópica

- Sistema de Vácuo

- Sistema de Hidrogênio

+

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Sa. protestos d e

elevada estima e distinta consideração.

CM»» • T

_'. 1.4.1

• I : • -

- .' k (,

- 9 Ftl os 17 £ 0 0122"i
fcZÁRÊ

NUCLEI-OEAT

i-

REX NAfcÁRE ALVES

Jiretor Executivo-I

DfC 5
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CNEN-DExI-OF.Nç££ /81 Rio de Janeiro,
3o de julho de 1981

Assunto: Ia Licença Parcial de Montagem
para a Ia. Cascata da Usina de
Enriquecimento de Urânio.

Senhor Diretor,

Apraz-me informar a V.Sa. que em atenção a cor

respondência CE/AF-089/81 de 07.07.81 e após analise das informa

ções recebidas, a CNEN concede a Ia Licença Parcial de Montagem
para a Primeira Cascata da Usina de Enriquecimento de Urânio, a

qual abrange os itens abaixo descritos:

- Sistema de Alimentação Elétrica

- Sistema de Abastecimento da Água de Refrigeração

- Sistema de Abastecimento do N~

- Sistema de Ventilação

- Equipamentos de Montagem e de Transporte

- Sistema de Abastecimento de Água

- Instalações de Limpeza e Descontaminação.

O Sistema de Proteção Contra Incêndio e o Siste

ma de Tratamento de Esgoto (Rejeitos), deverão ser liberados apôs

a analise das informações solicitadas.

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Sa.pro

testos de elevada estima e distinta consideração.

kifaxeRex Nafate Alves

Diretor Executivo I

Ilustríssimo Senhor Doutor John Milne de Albuquerque Forman
Diretor da NUCLEBRÁS
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CNEN-DEX-I^- ^ J /81 B". íratMWÍ

limo.Sr.
DR. JOHN MT3-NE ALBUQUERQUE POH^lAN
Diretor '
NUGLEBR^S-Enprtísas Nucleares Brasileiras
Av.Presidente Wilson, n9 231
20.030 - RIO DE-JANEIRD - RJ

Assunto: Fábrica de Elementos terbustíveis-Autorização das obras
civis correspondentes âs 2a. e 3a. Etapas

Iteferencia: Carta CE/AF-095/81 da Nuclebrás de 05.08.81 .

Senhor Diretor:

Em atenção â solicitação contida na carta de referência, informa
iros aV.Sa. que aOmissão Nicional de Energia Nuclear, após avaliação da docu
mentação disponível, autoriza aexecução das obras civis do Edifício da R.odu
ção da FEC, correspondente às 2a. e 3a.Etapas, condicionando a:

1.) Apresentação õb relatório de investigação geotecnica específica para as
áreas dessas etapas.

2.) Apresentação da divisão da edificação em Seções de Incêndio e da parte es
trutural do projeto capaz de proteger os equipairentos nelas instalados, in

cluindD a indicação das vias de escape.
3.) Substituição do poliuretano expandindo a ser utilizado coro isolamento ter

mico da cobertura, por outro material que não seja combustível.
4.) Apresentação de uma analise da difusão dos efluentes gasosos,tendo em vis

ta o sistema de liberação adotado.

Outrossim, para efeito de accrqpanhamento da construção é neces
sária a apresentação â CNEN do detalhamento do projeto na medida em que seja
concluído nas seguintes etapas:

1.) projeto da infra-estrutura-iirplantação das fundações e formas;
2.) projeto da superestrutura - formas eestruturas metálicas;
3.) sistemas de ventilação;

4.) sistemas fe deteçâb e extinção de incêndio;
5.) cronograma de execução das obras civis.

Na oportunidade, renovo a V.Sa. protestos de elevada estima e

distinta consideração. i *-.

KEX NAZARÉ ALVES

Diretor Executivo-I
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I
SENvifO PÚBLICO FEOeSAL. ^M^°^l°-S--f0^A NUCLEAR^

TELEX Í021I oicsn nCD„,„.,. UG° "J' "' •*(021) 2iaao CEP 22284

n i a •

Ofício-CNEN/DRS-nüoci /95

Rio de Janeiro, \cZ de novembro de 1995.

Senhora Diretora,

IBAMA Enc*minh0' ™«a. ata da reunião entre a CNEN e oIBAMA, ocorrida em 20 de setembro d* iq<k ^^ e o
Radioproteção eDosimetria da CNEN ' M InStltUt0 de

Atenciosamente,

///..
-/

'./

Ayrton José Caubit daSilva
Diretor de Radioproteção eSegWança Nuclea,

Comissão Nacional deJBííergia Nuclear

À Senhora
Dra. SUELI G. DE S.M. CARVALHO
Diretora de Controle eFiscalização
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renováveis
SAINL4, IBAMA, Bloco C
70800-200 - Brasília - DF

•;-7/.//.j
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ATA DE REUNIÃO CNEN/IBAMA

Local: CNEN - Instituto de Radioproteção e
Dosimetria.

Participantes:

Suely G. de S. M. Carvalho

Roseana Trein

Ayrton José Caubit da Silva

Ana Maria Xavier

Ivanor Sachet

Alfredo Trajan Filho

Eduardo Mendonça Costa

Yannick Nouailhetas

Rogério Luiz Cunha de Paiva

Eliane Rochedo

Nadia S. F. Martins

Horst Monken Fernandes

Pedro José Diniz Figueiredo

Edna Elias Xavier

Edgar Kircher

Luis Fernando Gomes Leite de Carvalho

Luís Augusto Loureiro de Sá

Ronald Araújo

Data: 20/09/95

IBAMA

IBAMA

CNEN '

CNEN

CNEN

CNEN

CNEN

CNEN

CNEN

CNEN

CNEN

CNEN

FURNAS

-FURNAS

FURNAS

FURNAS

FURNAS

INB

.X
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Pauta da Reunião: Em anexo

Desenvolvimento dos Trabalhos

Apresentação do Dr. Ivanor Sachett sobre as atividades do IRD no ücenciamento econtrole
ambiental.

Apresentação do Dr. Pedro Figueiredo de Furnas do "status" do empreendimento AngraU

Apresentação da Dra. Ana Maria Xavier sobre as atividades da CNEN relativas ao
Licenciamento e Controle Ambiental.

Discussão de algumas questões, levantadas por Furnas, relacionadas ao termo de referência
de Angra II Ficou acertada uma visita a usina no dia 30/9/95

Foi apresentado pelo IBAMA o "status" dos processos de ücenciamento ambiental das
seguintes instalações nucleares que tramitam naquele órgão:

Repositório de Goiânia -já foi realizada aaudiência púbüca eoIBAMA preparou
uma üsta de questões a serem incluídas no EIA.

Complexo Industrial de Resende - CIR - oTermo de Referência proposto foi
avaliado pelo IBAMA junto com aCNEN, FEEMA ePrefeitura de Rezende. OIBAMA já
esta finhzando a consolidação das modificações sugeridas. Tão logo este trabalho esteja
concluído o Termo de Referência será encaminhado ao empreendedor. Posteriormente será
agendada umavisitaàs instalações de Rezende.

Centro Tecnológico do Exército - CTEx - de acordo com o IBAMA o
empreendedor não deu entrada no ücenciamento ambiental naquele órgão.

d™adAR^1AR * ° emPreendedor iniciou oücenciamento ambiental para as unidades
Kfciw ea UEAAA. Oprocesso está paralizado desde julho de 1991 por falta de interesse
do empreendedor.

Foram discutidos alguns aspectos do convênio CNEN/IBAMA. Como o convênio deverá
ser renovado no final de 1995, ficou acertado que os 2 órgãos irão estudar e propor
alterações neste convênio para moderniza-lo e toma-lo mais dinâmico. Também ficou
acertado que será dada continuidade aos convênios "tripartides" com órgãos estuduais de
meio ambiente. Inicialmente será finalizado o convênio BAMA/FEEMA/CNEN.
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RuMbU
. Termos de Cooperação Técnica entre IBAMA/CNEN/FEEMA e <
órgãos de licenciamento ambientai.

- Licenciamento Angra II

- Licenciamento do Repositório de Goiânia

- Licenciamento ARAMAR

- Licenciamento CIR

- Licenciamento CTEx

-.
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Agenda de Reunião CNEJ^AInÍa—
FIs.N*
PíOC._/És?5""'" I.yfX

«ni'ic(A

Data: 20/9/95

Local: Instituto deRadioproteção e Dosimetria
Av. Salvador Allende S/N - Rio de Janeiro.

Parte da Manhã (9:00)

. fln r ' tP'eSfnt^â° daS Atividades do IRD eda CNEN Relativas ao Licenciamentoeao Controle Ambiental -Dr2 Ayrton José Caubit da Silva. «cenciamento

Martinhol™X.da *"""" * DIRC°F "™ S«" *-"" G' - *«

- Visita às instalações do IRD.

Almoço

Reunião - Pauta Tentativa

- Convênio IBAMA/CNEN

. Atualização e Renovação

. Comissão Técnica

. Subcomissões - Estágio atual das atividades - Renomear
participantes.
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 01 .GSS /95-IBAMA/DIRCOF

Brasília,J hde dezembro de 1995.

Cumprimentando V. Sa., e reportandó-nos ao licenciamento
ambiental da Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC (2a e 3a etapas), a qual
recebeu Licença de Construção dessa Instituição em 14.01.81, solicitamos a V. Sa.
informar se houve alteração no processo de fabricação de pó e pastilhas de dióxido
de urânio, bem como se há possibilidade de instalação deste empreendimento no
prédio originalmente destinado à implantação da usina de enriquecimento
isotõpico de urânio, pelo processo do jato-centrífugo, da ex-Nuclei.

Desde já, colocamo-nos à disposição de V. Sa para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

WWWSuely Monteiro u: S./M. de ^Carvalho
Diretoria de Controle e Fiscalização

Diretora

limo. Sr.

Dr. Ayrton José Caubit da Silva
Diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN
Rua General Salviano, 90 - Botafogo
Rio de Janeiro-RJ

DICNEN.DOC
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° \\& IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília,i^ de dezembro de 1995.

\ Prezado Senhor,

Cumprimentando V. Sa., estamos enviando em anexo, o Termo de
Referência para execução do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA da Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC
(2a e 3a etapas), das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB.

Desde já, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que
se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Hmo. Sr.

Dr. Ronald Araújo Silva
M.D. Diretor Industrial

Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB
Rua MenaBarreto, 161 4o andar - Botafogo
22971-100 - Rio de Janeiro-RJ

IfomJIelejiaZgga-Lees
Divisão de Avaliação de Projetos

Chefe
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° \ \Q IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília, \°\ de dezembro de 1995.

Prezado Senhor,

Cumprimentando V. Sa., estamos enviando, em anexo, o Termo de
Referência que orientará a Indústria Nucleares do Brasil S.A. - INB na execução do
Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental -
RIMA daFábrica de Elementos Combustíveis - FEC (2a e 3a etapas).

Desde já, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que
se fizerem necessários.

Atenciosamente.

lelena Zago Lm
Divisão de Avaliação de Projetos

Chefe

limo. Sr.

Dr. Luis Felipe Cruz Lenz César
M.D. Diretor do Departamento de Proteção Ambiental - ESAMUR
Prefeitura Municipal de Resende
Praça Municipal n° 117 - Centro
27501-970-Resende/RJ
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° W? IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília, |^ de dezembro de 1995.

Prezada Senhora,

Cumprimentando V. Sa., estamos enviando, em anexo, o Termo de
Referência que orientará a Indústria Nucleares do Brasil S.A. - INB na execução do
Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental -
RIMA da Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC (2a e3a etapas).

Desde já, colocamo-nos àdisposição para quaisquer esclarecimentos que
se fizerem necessários.

Atenciosamente,

HelenaZago Loes ^)
Divisão de Avsdíaçaode Projetos

Chefe

Uma. Sra.

Dra. Ana Lúcia CamiloAguiar
M.D. Chefe do DICIN/DECON

FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente
Rua Fonseca Teles, 121 15° andar - São Cristóvão
20940-200 - Rio de Janeiro/RJ
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° )14 IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília,J^ de dezembro de 1995.

Prezado Senhor,

Cumprimentando V. Sa., estamos enviando, em anexo, o Termo de
Referência que orientará a Indústria Nucleares do Brasil S.A. - INB na execução do
Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental -
RIMA da Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC (2a e 3a etapas).

Desde já, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que
se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Helena Zago Loes
Divisão dèAvairaçãc> do Projetos"

Chefe

Amo. Sr.

Dr. Ayrton José Caubit da Silva
M.D. Diretor de Radioproteção e Segurança
CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear
Rua General Severiano, 90 - Botafogo
22294 - Rio de Janeiro/RJ
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA O EIA/RIMA DA
FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS -

FEC (2a E3a ETAPAS) DAS INDÚSTRIAS
NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB

;

NOVEMBRO
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país tecnicamente desenvolvido, desde que julgadas adequadas pelo
IBAMA, pela CNEN e demais órgãos envolvidos no licenciamento.

B. Resolução n° 010/87 do CONAMA, que dispõe sobre a criação de uma
Estação Ecológica, pelo empreendedor, preferencialmente junto a área.

C. Planos e programas governamentais propostos e em implantação na área
deinfluência do empreendimento, e suacompatibilidade.

D. Dispositivos legais em vigor a nível federal, estadual e municipal,
referentes à utilização, proteção e conservação dos recursos ambientais,
ao uso e ocupação do solo, e atividades nucleares.

2.2 Abordagem metodológica

A. O diagnóstico ambiental deverá ser elaborado antes do início da fase
operacional do empreendimento, por meio de uma análise integrada,
multi e interdisciplinar, a partir dos levantamentos básicos (primários,

^" secundários etc).

B. O prognóstico ambiental deverá ser elaborado considerando as
alternativas de execução, de não execução e de desativação do
empreendimento. Este prognóstico deverá considerar também a
existência de outros empreendimentos no sitio e na região.

C. Os projetos ambientais apresentados deverão ser capazes de minimizar
as conseqüências negativas do empreendimento e potencializar os
reflexos positivos. Especial enfoque deverão receber os Planos de
Monitoramento, Controle da Poluição, Planos de Emergência e
Programa de Descomissionamento.

D. Os dados referentes aos estudos sobre o meio físico, biótico e sócio-
econômico deverão ser individualizados quando se tratar das unidades

^ de conservação e reservas indígenas existentes na área de influência.

E. Os dados referentes aos meios físico e biótico deverão abranger um
ciclo hidrológico completo da região, ou contemplar os levantamentos
primários realizados na área de influência.

F. Os mapas solicitados deverão ser apresentados em escalas adequadas
para a área de influência. Para áreas referentes às obras de maior porte,
unidades de conservação, e aquelas que apresentarem processo de
degradação ambiental, deverão ser elaborados mapas emmenor escala.

II IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Nome ou razão social;
Número dos registros legais;
Endereço completo;
Telefone e fax;

r
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Representantes legais (nome, CPF, endereço, fone e fax); e
Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, fone e fax).

III DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 Históricos

Deverão ser apresentados históricos contemplando os seguintes itens:
• escolha do local para implantação do empreendimento;
. licenciamento junto à CNEN e a outros órgãos.

2 Caracterização do Empreendimento

Objetivos do empreendimento.

Justificativas para o empreendimento:
• locacionais;
• técnicas;
• econômicas;
• sociais; e
• ambientais.

3 Descrição do Empreendimento

Descrição geral da instalação, inclusive das áreas de habitação e apoio, de
modo a permitir uma avaliação do porte do empreendimento e sua
localização, acompanhada de croquis em escala adequada.

Apresentar cronograma do empreendimento, identificando as principais
atividades de cada fase (construção, operação e descomissionamento).

Apresentar os empreendimentos associados e decorrentes e indicação de
empreendimentos similares para serem usados como unidade de referência.

IV ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS

Apresentar as alternativas tecnológicas e locacionais, considerando o
estágio atual do empreendimento e o grau de prioridade do Projeto dentro
do Plano Nacional de Energia Elétrica.

V ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

Deverão ser apresentados os limites da área geográfica a ser direta ou
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do
empreendimento. A área de influência deverá conter as áreas de incidência
dos impactos, abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis
enfocadas.

Deverá ser apresentada a justificativa da definição da área de influência e
incidência dos impactos, acompanhadas de mapeamento.
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A denominada área de influência será estabelecida pela equipe rfcspÔTTsavêl
pela execução do estudo, e nela será desenvolvido o Estudo de Impacto
Ambiental.

Deverá ser considerado, em todos os casos, que esta área de influência será
situadano contexto da baciahidrográfica como um todo.

Deverão ser apresentadas descrições e análises dos fatores ambientais e das
suas interações, caracterizando a situação ambiental da área de influência,
antes da implantação do empreendimento, englobando:
• as variáveis suscetíveis de sofrer, direta ou indiretamente, efeitos

significativos das ações nas fases de planejamento, implantação,
operação e desativação do empreendimento;

• informações cartográficas, com a área de influência devidamente
caracterizada, em escalas compatíveis com o nível de detalhamento dos
fatores ambientais estudados.

A área de influência compreenderá:
• área de influência direta - é a área sujeita aos impactos diretos da

implantação e operação do empreendimento: A delimitação dessa área é
função das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos
sistemas a serem estudados, das características do empreendimento, de
suas ações e da forma de dispersão de seus descartes, incluindo-se ainda
os locais suceptíveis de serem impactados por acidentes; e

• área de influência indireta - é aquela que estiver real ou potencialmente
ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do
empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema sócio-
econômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de
influência direta, assim como riscos ambientais decorrentes de possíveis
acidentes no empreendimento.

VI ABRANGÊNCIA ESPACIAL ETEMPORAL DOS ESTUDOS

1 Abrangência espacial

Os estudos deverão abranger a área dos municípios de Resende, Itatiaia,
Areias, São José do Barreiro e Queluz, trecho da bacia hidrográfica do rio
Paraíba do Sul , Represa do Funil e Sistema Light/Guandu. Para cada fator
ambiental deverá ser considerada uma área de abrangência específica,
definida conforme a natureza própria de cada um, em extensão suficiente
para a perfeita caracterização dos mesmos.

2 Abrangência Temporal

Deverão ser apresentadas recomendações, com justificativas, de um
programa de acompanhamento e análise, compatível com a vida útil do
empreendimento.
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VII DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 1-^ •^L^
O Diagnóstico Ambiental deverá retratar a atual qualidade ambiental da
área de abrangência dos estudos, indicando as características dos diversos
fatores que compõem o sistema ambiental, de forma a permitir o pleno
entendimento da dinâmica e das interações existentes entre os meios físico,
biológico e sócio-econômico.

l Meio Físico

1.1 Geologia e Geomorfologia

Deverá ser apresentada descrição dos aspectos geológicos e
geomorfológicos da área de influência através de interpretações de imagens
de satélite, fotografias aéreas e observações de campo.

A avaliação e caracterização geológica e geomorfológica da área de
influênciadevem abordar no mínimo os seguintes aspectos:

a) mapeamento geológico:
• estratigrafia, geologia estrutural e ocorrência minerais.

b) mapeamento geomorfológico:
• compartimentação topográfica geral, local e regional, posição da área

dentro da bacia hidrográfica. Tipo, classificação das formas do relevo
dominante, caracterização dinâmica do relevo (presença e propensão à
erosão e áreas sujeitas a inundações, assoreamentos etc).

c) mapeamento geotécnico:
. apresentar os mapas geofísicos, hidrogeológico e as cartas de fissuras

d) sismologia:
• características sismológicas regionais e locais; e
• relação dos terremotos anotados historicamente que tenham afetado ou

que poderão afetar o local do empreendimento, incluindo a data da
ocorrência e os seguintes dados estimados ou medidos:
• magnitude e/ou intensidade máxima;
• mapa de localização de epicentro; e
- correlação dos epicentros dos terremotos anotados historicamente

com falhas potenciamente ativas na área de influência do
empreendimento.

1.2 Pedologia

Os estudos dos solos a serem realizados na área do empreendimento
deverão contemplar os seguintes itens:
• mapeamento, classificação dos solos e sua aptidão agrícola;
. caracterização morfológica dos principais tipos de solos existentes na

área de influência do empreendimento;
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descrição dos perfis de solos existentes na área do empreendimento,
contemplando todosos componentes do meio: geomorfologia, topografia,
vegetação, clima e geologia;
determinação da qualidade do solo: fluoreto lixiviável, urânio total
lixiviável, radionuclídeos de "meia - vida" longa, alfa total e beta total, e
espectrometria gama;
determinação da qualidade de sedimentos de fundo de rios e reservatórios
e lamas: fluoreto lixiviável, urânio total lixiviável, radionuclídeos de
"meia-vida"longa, alfa total e beta total, e espectrometria gama;

1.3 Recursos hídricos

1.3.1 Hidrologia

Os estudos da bacia e da rede hidrográfica da área do empreendimento
deverão no mínimo:

. descrever a conformação hidrológica do sítio e as características físicas e
químicas em termos qualitativos, dos corpos d'água superficiais
identificados na região próxima à fábrica;

• determinar o regime de vazões do rio Paraíba do Sul. Identificação de
eventos;

• determinar a qualidade das águas superficiais através de parâmetros
físicos, químicos, físico-químicos e radiométricos, incluindo:
radionuclídeos de "meia vida" longa, alfa total e beta total, e
espectrometria gama, urânio total, fluoreto, temperatura, pH, sólidos
totais, sólidos dissolvidos, metais (cromo, ferro, níquel, zinco, mercúrio,
chumbo e cádmio), dureza total, alcalinidade total, acidez carbonato,
bicarbonato, fosfato total, sulfato, nitrato, nitrogênio amoniacal, oxigênio
dissolvido, demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de
oxigênio, cloreto, condutividade e cor. Esses parâmetros devem retratar
um período de observação de um ciclo hidrológico. Os metais pesados e
parâmetros radiológicos devem ser analisados com freqüência mínima
bimestral. Os demais, com freqüência mensal;

• identificar os usos das águas superficiais e subterrâneas (abastecimento
doméstico e industrial, diluição de despejos, irrigação, lazer, pesca,
dessedentação de animais etc.) a área de influência do empreendimento,
considerando: demandas atuais e futuras, disponibilidade da bacia e
eventual necessidade futura;e

• localizar todas as captações existentes na área de influência influência,
identificando o usuário, quantidades utilizadas e finalidade do uso. O
mapeamento dessas informações deverão ser realizadas na escala
1:100.000.

1.3.2 Hidrogeologia

Os estudos da hidrogeologia a serem realizados na área do empreendimento
deverão contemplar:
. caracterização dos recursos de águas subterrâneas;
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. determinação dos aqüíferos existentes ns áreas de influência incluindo:
localização, natureza, geometria, litologia, estrutura e outros aspectos
geológicos dos aqüíferos. Definir os parâmetros dimensionais e
hidrodinâmicos, condições de alimentação e percurso subterrâneo,
interrelações entre aqüíferos e destes com águas superficiais,
determinação do grau de vulnerabilidade à poluição;

• localização de todas as captações nas reas de influência, o nível das
águas subterrâneas e condições de infiltração do solo; e

. determinar a qualidade das águas subterrâneas, incluindo os seguintes
parâmetros: radionuclídeos de "meia-vida" longa, alfa total, e
espectrometria gama, urânio total, fluoreto, temperatura, pH, sólidos
totais, sólidos dissolvidos, dureza total, alcalinidade total, acidez,
carbonato, bicarbonato, sulfato, nitrato, cálcio, magnésio, cloreto,
condutividade e ferro, freqüência mínima de amostragem quadrimestral.

1.4 Meteorologia

Para a realização desses estudos, deverá ser considerado:
• regime diurno e noturno, mensal, sazonal e anual dos seguintes

parâmetros: temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade
dos ventos, precipitação;

• efeitos da topografia da região no escoamento dos ventos;
. mapeamento dos resultados em escala 1:100.000 (área de influência

indireta) e 1:50.000 (área de influência direta); e
. descrição e localização da estação meteorológica utilizada no estudo.

OBS: E importante que os dados representem dois ciclos anuais completos,
incluindo o ano mais recente.

2 Meio Biótico

Deverão ser descritas a flora e a fauna nas áreas de influência do
empreendimento, seus "habitais", sua distribuição e interferência na biota
regional. Determinar também, o grau de importância ambiental para as
principais espécies existentes na região.
Plotar mapas de Unidades de Conservação naturais e protegidas por
legislação especial nas áreas de influência.

Caracterizar e elaborar mapas da flora e da fauna da área de influência
direta com base em imagens de satélite, fotografias aéreas e levantamentos
de campo. Os mapeamentos deverão ser apresentados em escala 1:100.000
(área de influência indireta) e 1:50.000 (área de influência direta).

Deverão ser identificadas as fontes de informação, bem como todas as
publicações relativas à ecologia da região.
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2.1 Flora terrestre

Apresentar diagnóstico da cobertura vegetal indicando as áreas
remanescente com mapeamento de diferentes tipos vegetacionais;

Verificar o aproveitamento da fauna doméstica e culturas estabelecidas nas
áreas de influência;

Realizar o levantamento qualitativo e quantitativo da vegetação, distribuição
por estrato, dominância, abundância e freqüência das espécies (Estudo
Fitossociológico) e levantamento volumétrico das espécies (Inventário
Florestal). Destaque deve ser dado a espécies endêmicas, raras e ameaçadas
de extinção.

Apresentar o levantamento florístico através de tabelas contendo
classificação taxonômica, nome vulgar, interesse econômico e a
biodiversidade, considerando: cultivo extrativismo, preservação, interesse
medicinal, banco genético etc.

2.2 Fauna terrestre

Apresentar diagnóstico e caracterização da fauna regional, considerando:
espécies de interesse econômico, cinegético e científico; espécies raras,
endêmicas e ameaçadas de extinção.

Identificar os "habitats" diferenciando: locais de importância para hábitos
reprodutivos, alimentares e sociais da fauna, nichos de refúgios, bem como
aproveitamento da fauna doméstica.

Caracterizar as espécies sensíveis aos efeitos decorrentes da instalação do
empreendimento e espécies já atingidas por outras atividades da região.

Deverão ser individualizada os estudos nos ambientes marginais e
nascentes, relacionando as espécies potenciais para serem usadas como
indicadores biológicos.

Os levantamentos dos dados deverão ser realizado nos diferentes tipos
fitofisionômicos, assim como nas áreas de transição. Deverão também
considerar os aspectos qualitativos e quantitativos, distribuição espacial e os
habitats preferenciais, hábitos alimentares, biologia reprodutiva, espécies
que migram na área ou a usam para procriação.

2.3 Flora e fauna aquática

Deverá caracterizar e diagnosticar a biota dos corpos d'água, com ênfase no
reservatório do Funil e reservatório do Sistema Light;

Apresentar na ictiofauna as espécies de interesse econômico e científico e
suas características ecológicas;
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Descrever as relações tróficas com indicação das interrelações^existentes; e

Realizar o levantamento do fitoplâncton e das macrófitas aquáticas com
avaliação de habitat e dispersão local.

2.4 Cadeia alimentar

Deverá considerar:

• urânio total lixiviável, radionuclídeos de "meia-vida" longa, alfa total e
beta total, e espectrometria gama, em elementos significativos da cadeia
alimentar, tais como: pastagens, culturas e leite, freqüência mínima de
análise trimestral;

• a seleção de bioindicador para a biota aquática; e
• a biota aquática como caminho crítico.

3 MEIO SÓCIO-ECONÔMICO

r

3.1 Área de influência direta

Deverá ser conduzida uma pesquisa sócio-econômica, visando a obtenção
de dados importantes para o estudo.

Deverão ser definidos, a partir da análise de dados secundários e entrevistas
qualificadas, os aspectos abaixo relacionados.

3.1.1 Dinâmica populacional

Apresentar as informações que caracterizam a dinâmica populacional na
área de estudo, incluindo:
. evolução da população regional; densidade demográfica; população

urbana e rural, por grupo de idade e por sexo, nos últimos dez anos;
. distribuição e mapeamento da população, localização das aglomerações

urbanas e rurais e hierarquização dos núcleos; fluxos migratórios,
identificando: origem, tempo de permanência e causas de migração; e

• especificar a oferta de habitação, educação, saúde, segurança, lazer,
transporte e trabalho.

3.1.2 Uso e ocupação do solo

Apresentar o mapeamento do uso e ocupação do solo, das áreas urbanas,
rurais e expansão urbana, na área de influência do empreendimento.

Caracterização da paisagem (topografia, geomorfologia, vegetação e
modificações humanas), a partir da análise descritiva e histórica da
evolução da ocupação humana na região.

Mapeamento das áreas de valor histórico, cultural, paisagístico e ecológico;
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caracterização e mapeamento da infra-estrutura regional: sistema viário,
aeroportos, terminais de passageiros e cargas, transporte, energia elétrica,
comunicações, saneamento etc.

Identificação dos principais usos rurais, indicando as culturas temporárias e
permanentes, pastagens naturais e/ou plantadas.

Mapeamento da vegetação nativa e exótica.

3.1.3 Caracterização das comunidades afetadas

Para esta caracterização, deverá ser considerado:

Estrutura ocupacional:
• apresentar levantamento da população economicamente ativa total,

urbana, rural, por idade e sexo, por setor econômico, índices de
desemprego e sua evolução, distribuição de renda e sua evolução;

• apresentar levantamento do interesse das comunidades diretamente
afetadas pela implantação do empreendimento;

• identificar os tipos de mão de obra necessária e dos empregos diretos e
indiretos a serem gerados pelo empreendimento; e

• identificaros núcleos a serem alocados às obras e apoio.

Educação:
• caracterizar o sistema de ensino rural e urbano (recursos físicos e

humanos);
. apresentar o índice de alfabetização por faixa etária e cursos

profissionalizantes existentes, em nível governamental e privado.

Saúde:

- apresentar o coeficiente de mortalidade geral e proporcional, coeficiente
de mortalidade por doenças infecto-contagiosas e parasitárias (redutíveis
por saneamento básico, imunização ou programas especiais);

- caracterizar a estrutura institucional e infra-estrutura correspondente; e
. identificar a susceptibilidade do meio à instalação e expansão de doenças

de veiculação hídrica e de transmissão por vetores;

Alimentação:
. caracterizar os hábitos alimentares da população; e
- relacionar as fontes de produção de alimento: natural, cultivada e

industrializada.

Segurança:
• caracterizar os índices de criminalidade, de violência verificadas na área

e sua evolução; e
. identificar a infra-estrutura policial e judiciária, corpo de bombeiros e

sistema de defesa civil, existentes na região.

10
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Lazer, turismo e cultura: —- y>
. apresentar mapeamento das áreas para fins turísticos; e
. identificar as principais atividades de lazer e de cultura da população.

Assentamento:

• apresentar as condições habitacionais nas cidades, nos povoados e na
zona rural, contemplando:

- tempo de residência e localização espacial ( em relação às vias de
acesso e/ou acidentes geográficos); e

- os serviços de utilidade públicae as condições sanitárias existentes;

Estrutura produtiva e de serviços:
- informar as principais atividades econômicas exercidas nas áreas de

influência; e ,
• apresentar os fatores de produção, contribuição de cada setor, geração de

emprego e nível tecnológico por setor da economiaibrmal e informal.

Organização social:
• identificaras forças e tensões sociais, grupos e movimentos

comunitários, lideranças, forças políticas sindicais atuantes e
associações;

• apresentar levantamento do contigente operário a ser estabelecido nos
locais das obras e infra-estrutura para manutenção do mesmo e
conseqüente avaliação dos impactos sociais decorrentes do novo
agrupamento populacional; e

• identificar novas relações culturais/comerciais entre as cidades e suas
conseqüências.

3.2 Área de influência indireta

Deverá ser efetuada uma pesquisa sócio-econômica, analisando as
localidades que poderão ser afetadas em suas relações funcionais, e
identificando todos os aspectos definidos para a caracterização da área de
influência direta, dando ênfase a:

3.2.1 Área rural:

• dimensionamento e caracterização da população afetada e grupos étnicos
diferenciados;

. produção agrícola, extrativista e animal; e

. demais atividades econômicas.

3.2.2 Área urbana:

• dimensionamento e caracterização da população afetada; e
. atividades econômicas.

li
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VIII

IX

X

ANALISE INTEGRADA
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Após os diagnósticos setoriais deverá ser elaborada uma síntese que
caracterize a área do empreendimento de forma global.

A análise deverá conter a interação dos componentes de maneira a
caracterizarem-se as principais interrelações dos meios físico, biótico e
sócio-econômico.

SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL

Análise integrada das condições ambientais atuais de influência e suas
tendências evolutivas, explicitando as relações de dependência e/ou de
sinergia entre os fatores ambientais anteriormente descritos, de forma a se
compreender a estrutura e a dinâmica ambiental da região, contemplando
futuros projetos de ocupação.

Essa análise obrigatória terá como objetivo fornecer conhecimentos capazes
de embasar a identificação e a avaliação dos impactos decorrentes do
empreendimento, bem como, a qualidade ambiental futura da região.
As conclusões deverão se consubstanciar em uma carta geoambiental para a
área de influência do estudo, em escalas apropriadas para as áreas de
influência

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

As avaliações de impacto ambiental deverão levar em consideração os
diversos fatores de impacto e seus tempos de incidência (abrangência
temporal) nas fases de implantação e operação.

Neste item deverá ser analisada a FEC (2a e 3a etapas), em suas fases de
construção, operação e descomissionamento, e seus reflexos sobre o
ambiente.

Considerar a eventual ocorrência de acidentes, quando da operação do
empreendimento, destacando, obrigatoriamente, os efeitos sinérgicos dos
impactos previstos entre as unidades já implantadas no Complexo Industrial
de Resende- CIR.

Esta avaliação deve abranger os impactos benéficos e adversos do
empreendimento, considerando o fator tempo, determinando, na medida do
possível, uma projeção dos impactos imediatos, a médio e longo prazo;
temporários, permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; locais,
regionais e estratégicos. A mesma, ainda, levará em consideração as
condições do meio ambiente na fase anterior às obras, de modo a permitir
um prognóstico das condições emergentes.
Deverão ser também mencionados os impactos adversos que não possam
ser evitados ou mitigados.
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Deverão ser consideradas, na elaboração deste prognóstico, as condições
emergentes com e sem a implantação do empreendimento, conduzindo à
proposição de medidas destinadas ao equacionamento dos impactos
ambientais decorrentes do empreendimento.

Na identificação dos impactos, deverão ser consideradas as seguintes
diretrizes:

. o Relatório de Análise de Segurança elaborado pela INB,
complementando com as considerações necessárias à descrição dos
acidentes relevantes para avaliação de impactos ambientais.

. os impactos da análise histórica e do estudo analítico de procedimentos
de processamento, demonstrando claramente causas e conseqüências de
sua ocorrência e área de incidência.

- estimativa de probabilidade de ocorrência dos acidentes, considerando a
vulnerabilidade do empreendimento.

Na apresentação dos resultados deverá constar:
• a metodologia de identificação dos impactos, a técnica de previsão de

suas magnitudes e os critérios adotados para a interpretação e análise de
suas alterações;

- a valoração, magnitude e importância dos impactos;
• uma descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental

relevante, considerado no diagnóstico ambiental;
. uma síntese conclusiva dos impactos relevantes a serem ocasionados nas

fases de implantação e operação, acompanhada de suas interações; e
• alternativas locacionais e tecnológicas para a realização do

empreendimento, considerando-se os custos ambientais nas áreas críticas.

l Meio físico

1.1 Impactos sobre a Geologia e Geomorfologia

Análise das possibilidades de alteração no que diz respeito a:
• alteração na paisagem regional;
. possíveis alterações na capacidade de uso das terras no local onde será

executada a obra; e
. possível intensificação dos processos erosivos na área de influência e

conseqüente risco de assoreamento;

1.2 Impactos sobre os recursos hídricos

Análise, com base nas bacias e sub-bacias, dos seguintes aspectos:
. transformações que poderão ocorrer no regime hidrológico e aqüíferos;
• assoreamento;

. erosão das margens; e
- proliferação de plantas aquáticas e suas conseqüências;

13
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1.3 Impactos da emissão de poluentes atmosféricos /

Verificar a poluição do ar provocada pelo pó e fumaça:
• na preparação do canteiro de obras;
• construções temporárias; e
• construções de acesso e estradas auxiliares.

1.4 Impactos devido a alterações dos níveis de ruído

Avaliar a agressão à fauna e a população da área de influência, provocada
pelo ruído das máquinas, pelaconstrução e operação do empreendimento.

1.5 Impactos devido à geração de efluentes líquidos

Para a avaliação dos impactos no corpo receptor, deverão ser identificados:
. os impactos de lançamento de efluentes radioativos e não radioativos nas

águas do Rio Paraíba do Sul, Reservatório do Funil, Reservatório do
Sistema Light e Rio Guandu, em condições normais de operação e em
caso de acidente;

. todas as fontes de efluentes líquidos por etapa do processo, apresentando
sua composição em termos de poluentes radioativos e não radioativos,
com vazões horárias e diárias, antes e após os tratamentos. Além disso
deverá ser realizado estimativa da toxidade no efluente tratado.

1.6 Impactos devido aos efluentes gasosos

Para a avaliação dos impactos causado na área de influência, deverão ser
identicadas:

. todas as fontes de efluentes gasosos por etapa do processo, apresentando
sua composição em termos de poluentes radioativos e não radioativos,
antes e após os tratamentos.Além disso, deverão ser levantados os dados
toxicológicos para esses contaminantes após os tratamentos.

1.7 Impactos devido aos resíduos sólidos

Para a avaliação dos impactos causados pelo armazenamento de resíduos,
deverão ser identificadas:

. todas as fontes de resíduos, radioativos e não radioativos, apresentando
em forma de inventário.

1.8 Outros impactos

- Construção dos prédios permanentes, reservatório d'água etc.
• Disposição do lixo e rejeito de origem química.
. Avaliação do nível de radiação (estimativa de taxa de dose) no canteiro

de obras, devido a presença do CIR.
• Estimativa da dose total acumulada durante o período de construção do

empreendimento.
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2 Meio biótico

2.1 Impactos sobre a fauna e flora aquáticas

Análise das seguintesalterações previsíveis:
. na migração de espécies aquáticas;
• redução de alimentos em função damodificação da vegetação nativa, em

locais onde as obras serão de maior significância;
• modificações dos habitats da fauna aquática; e
• modificação da fauna e flora aquáticas pela alteração de parâmetros

físicos, químicos e biológicos da água.

2.2 Impactos sobre a ictiofauna

Análise das seguintesalterações previsíveis:
• alterações na composição de espécies;
. alteração dos ecossistemas considerados criadouros naturais de larvas

e/ou alevinos;

2.3 Impactos sobre a fauna e flora terrestres

Análise das seguintes alterações previsíveis:
. áreas florestais eventualmente afetadas;
• composição e distribuição da fauna e da flora;
• aumento da população de insetos;
• perda de bancos genéticos; e
. diversidade de espécies nas áreas de reprodução e migração.

3 Meio antrópico

3.1 Impactos sobre as comunidades humanas

No estudo da dinâmica populacional deverá ser apresentado análise das
seguintes alterações previsíveis:
. mudanças no comportamento social e cultural da população afetada;
• expectativa da população em relação ao empreendimento;
. choques entre a população e o pessoal forasteiro alocado às obras;
. relações entre os núcleos urbanos;
. transformações de núcleos urbanos em pólos de atração migratória e

aumento na demanda de serviços e equipamentos sociais;
. mecamsmo de divulgação junto às comunidades com o objetivo de

capacitá-los a exercerem os direitos que lhes asseguram a lei; e
. transformações criadas pela geração de empregos com mão-de-obra

regional e alterações de demanda, transporte, moradias e outros serviços
públicos.
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3.2 Impactos sobre atividades econômicas

Análise das alterações previsíveis nas atividades da população rural e
urbana nas áreas de influência do empreendimento.

3.3 Impactos sobre a saúde pública

Análise dos seguintes aspectos:
• estudos referentes ao impacto à saúde humana;
. surgimento de focos de moléstias infecto-contagiosas e crônico-

degenerativas;
. disseminação de moléstias endêmicas;
• incremento na utilização da rede médico-hospitalar (primária, secundária

e terciária); e
. efeito da poluição (atmosférica, hídrica e sonora) sobre a saúde humana.
• acidente com a população durante a construção e operação do

empreendimento.

3.4 Impacto sobre o patrimônio natural, histórico, cultural, espeleológico e
arqueológico

Inventariar o patrimônio natural, histórico-cultural atual analisando as
seguintes alterações previsíveis:
. destruição de sítios com importância histórica, cultural, espeleológica,

arqueológica e paisagística;
. alterações nas relações culturais das comunidades regionais; e
. perda das referências culturais da população.

XI MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS, PROGRAMAS
DE CONTROLE E DE MONITORAMENTO

Com base na comparação do prognóstico das condições emergentes com e
sem a implantação do empreendimento, e no caso de sua desativação, e na
conseqüente avaliação dos impactos ambientais potenciais, deverão ser
recomendadas medidas que venham minimizá-los, maximizá-los, compensá-
los ou eliminá-los.

Essas medidas deverão ser implantadas visando tanto à recuperação, quanto
a conservação do meio ambiente, bem como o maior aproveitamento das
novas condições a serem criadas pelo empreendimento, podendo ser
consubstanciadas em programas.

As medidas mitigadoras e compensatórias serão classificadas quanto:
• ao componente ambiental afetado;
. à fase do empreendimento em que deverão ser implementadas;
. ao caráter preventivo ou corretivo e sua eficácia; e
. ao agente executor (poder público federal, estadual ou municipal,

iniciativa privada), para o qual será especificada claramente a
responsabilidade de cada um.
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Na implementação das medidas, em especial daquelas vinculadas ao meio
sócio-econômico, deverá haver uma participação efetiva da comunidade
diretamente afetada, bem como dos parceiros institucionais identificados
buscando-se, desta forma, a inserção regional do empreendimento.

Deverá ser proposto um programa integrado para monitoração ambiental na
área de influência, com o objetivo de acompanhar a evolução da qualidade
ambiental e permitir a adoção demedidas complementares de controle.

Com relação ao controle da qualidade das medidas radioquímicas e
radiométricas, deverá ser realizada pelos laboratórios participantes do
inventário radiológico da região em estudo.

A seguir, apresenta-se uma listagem das principais medidas/programas a
serem desenvolvidas, com indicações de aspectos que os mesmos poderão
abordar.

l Meio físico

1.1 Observação das condições climáticas

Complementação darede de observações meteorológicas e climáticas.
Seleção da rede de registro de dados, incluindo um sistema de alerta
hidrometeorológico e telemétrico.
Sistema de avaliação comparativo das condições climáticas, incluindo a
metodologia correspondente e a correlação e medição de efeitos sobre
outras variáveis ambientais.

1.2 Controle de impactos geológicos e geomorfológicos

Diretrizes para controle de impactos sobre os taludes marginais e margens
retificadas.

Diretrizes para acompanhamento davariação do lençol freático.
Diretrizes para o manejo e proteção das cavidades naturais subterrâneas.

1.3 Controle do uso do solo

Diretrizes paraa formulação de um plano geral de uso racional dos recursos
naturais para a bacia hidrográfica.
Diretrizes para elaboração deplanos de controle dos processos erosivos e da
contaminação dos solos com material radioativo e sua influência sobre a
qualidade das águas.
Apresentar projeto de controle de desestabilização do solo.
Monitoramento do lençol freático na área de influência do setor de
armazenamento.
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1.4 Qualidade do ar
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Deverá apresentar com planta indicando os pontos de amostragem para
medição da:
• concentração de fluoreto total no ar;
• concentração de poluentes radioativos no ar (radionuclídeos de "meia-

vida" longa, alfa total e beta total, e espectrometria gama); e
• estudo de dispersão de poluentes no ar na área de influência (através de

técnicas de simulação).

1.5 Qualidade da água

Otimização da rede de monitoramento da qualidade da água em pontos a
serem definidos.

Diretrizes para elaboração de planos de controle das diversas formas de
poluição.

Os parâmetros físicos e químicos que comporão os programas de
monitoração devem ser detalhados, indicando a função de cada um e sua
importância com os mecanismos de interrelacionamento no equilíbrio
ecológico.

1.6 Tratamento de rejeitos sanitários

Seguir as mesmas medidas do tratamento para rejeitos químicos,
respeitando os padrões estaduais para liberação de rejeitos sanitários e
dando ênfase às projeções de expansão da estação de tratamento.

1.7 Tratamento de efluentes líquidos

Deverão ser apresentadas as tecnologias no Estado da Arte para os
tratamentos prévios ou localizados ("in-plant") e tratamentos centrais ou
finais de efluentes líquidos, com exposição em fluxograma dos balanços de
massa e hídrico.

Descrever o sistema de armazenamento desses efluentes, assim como os
processos de coleta e descontaminação.

As medidas mitigadoras devem garantir que os impactos específicos gerados

pelas descargas desses rejeitos estejam enquadrados nos limites (Bq/m-3)
estipulados pela CNEN.

1. 8 Controle da poluição atmosférica

Apresentar as tecnologias no Estado da Arte para dispositivos de controle
da poluição do ar para poluentes radioativos e não radioativos.
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1.9 Tratamento de resíduos sólidos

Apresentação das tecnologias no Estado da Arte para o tratamento e
destinação final dos rejeitos radioativos, de acordo com a sua classificação
quanto ao nível de radiação.

Apresentação das instalações e equipamentos para o armazenamento,
tratamento e destinação final de rejeitos não-radioativos.

1.10 Classificação, acondicionamento e destino final dos rejeitos radioativos.

Devem ser descritas as medidas destinadas a evitar ou mitigar os impactos
ambientais adversos, demonstrando a exeqüibilidade e a eficácia de cada
uma delas.

2. Meio Biótico

2.1 Manejo e conservação da fauna e flora e estabelecimento de unidades de
conservação

Para a elaboração deste Plano de Manejo, deverá ser apresentado:
. a localização geográfica, caracterização e priorização de áreas adequadas

ao estabelecimento de unidades de conservação;
• os levantamentos específicos da flora e fauna nas áreas selecionadas para

integrarem às áreas de preservação;
• diretrizes para o manejo da fauna e flora;
• projeto preliminar de viveiro florestal e programas de reflorestamento

para recuperação da cobertura vegetal das áreas degradadas e de
preservação permanente, onde deverão ser reconstituídas as
características originais ou naturais do bioma local, evitando a introdução
de espécies exóticas a esse meio ambiente.

OBS.: Os itens acima deverão ser diferenciados visando a implementação
das unidades de conservação.

2.2 Manejo da ictiofauna

Deverá contemplar:
• diretrizes para manejo da ictiofauna;
. monitoramento da produção pesqueira a partir de um sistema de

desembarque pesqueiro (pesca comercial) e de pescarias experimentais; e
• proteção de criadouros naturais (banhados, lagoas marginais).
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Meio Sócio-Econômico ™***.

3.1 Informação à população

Desenvolvimento de atividades que objetivem informar, permanentemente,
a população que venha a ser atingida nas etapas de planejamento incluindo
estratégias de informações decorrentes da implantação do empreendimento.

3.2 Controle de migrações internas para a região

3.2.1 Relocação da infra-estrutura

Análise dos interesses das comunidades afetadas pela implantação e
intensificação do sistema viário.

3.2.2 Programa de saúde pública

Propostas e esquemas de programas de controle e promoção de saúde
pública, de acordo com as diferentes etapas do empreendimento.
Definição da oferta de serviços de atendimento médico que respondam às
necessidades da população, de acordo com as etapas do empreendimento.

3.2.3 Programa de capacitação técnica

Identificação do tipo de mão-de-obra necessária e dos empregos diretos e
indiretos a serem gerados pelo empreendimento, bem como dos centros de
capacitação técnica existentes na região.
Elaboração de programa de capacitação e aproveitamento de mão-de-obra,
prioritariamente para a população da área de influência direta do
empreendimento.

3.2.4 Programa de Educação Ambiental

Deverá ser elaborado um Programa de Educação Ambiental que contenha
como pressuposto fundamental ouvir a comunidade em todas as fases de
execução do empreendimento, e que contemple os seguintes aspectos:
. proporcionar o conhecimento da legislação e dos instrumentos de

participação comunitária, visando garantir à comunidade o exercício de
sua cidadania; e

• proporcionar à comunidade um conhecimento mais aprofundado do seu
meio ambiente, visando com isso formar uma consciência crítica apta a
opinar sobre as interferências no macro e micro ambiente.

XII ANALISE DE RISCO

Deverá ser elaborado estudo que contemple uma avaliação dos riscos que o
empreendimento possa causar ao meio ambiente, e um plano de ação
emergencial em caso de acidente.

20



^



Folha n* \3Ü

Pmc tf CJtnfo
Rubrica.

Para cada medida, ou conjunto de medidas, deverá ser apresentada sua
classificação (preventiva/corretiva) e a fase do empreendimento em que
deverá ser adotada.

Deverá ser apresentado os procedimentos de manutenção dos equipamentos,
com respectivas freqüências.

Planos de Segurança

Deverá contemplar:
a inspeção de equipamentos e manutenção;
o treinamento e reciclagem de pessoal;
a sistemática da auditoria interna;
a sistemática para revisão de segurança em caráter formal e periódico;
a existência de procedimentos operacionais escritos (parapartida,
parada e operação normal);

prevenção de acidentes;
procedimentos de emergência;
proteção dos equipamentos de controle e demonitoramento; e
segurança física.

Apresentar o cálculo de dose para indivíduo do público em casos de
operação normal e de acidentes, identificando os radionuclídeos críticos, as
vias de exposição crítica e os grupos críticos

XIII RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA

Ao Estudo de Impacto Ambiental deverá, conforme exige a Constituição
Brasileira em seu artigo 225, ser dado publicidade.

As informações técnicas geradas deverão, portanto, ser apresentadas em um
documento em linguagem acessível ao público, o Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA. Este relatório deverá ser ilustrado por mapas, quadros,
gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam
entender claramente as conseqüências ambientais do projeto e suas
alternativas, comparando as vantagens e desvantagens de cada uma delas.

O RIMA deverá ser elaborado de acordo com o disposto na Resolução
CONAMA n° 001/86, contemplando necessariamente os tópicos constantes
do Art. 9o.

XIV EQUIPE TÉCNICA

Deverá ser apresentada a equipe técnica multidiciplinar responsável pela
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto
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Ambiental, indicando a área profissional e o número de registro
respectivo Conselho de Classe,cadastro técnico federal.

XV BIBLIOGRAFIA

Deverá constar a bibliografia consultada para a realização dos estudos,
especificados por área de abrangência do conhecimento.

XVI GLOSSÁRIO

Deverá constar uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.
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Equipe técnica que participou da elaboração deste
Termo de Referência

IBAMA

Adalberto Soares da Silva -Geólogo
Dilma Lúcia Resende de Carvalho - Bióloga
Maria Ceicilene de Aragão Martins Rego - Geóloga
Maria Mônica Guedes de Morais - Meteorologista
Regina Coeli Montenegro Generino - Eng3. Química
Rita Lima de Almeida - Eng3. Química

Derlei Lopes Rosado Gerente de Área/ DIAP
Rosa Helena Zago Loes Chefe da DIAP/DIRCOF

Instituições Participantes:

CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear
FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Estado do Rio de

Janeiro

Departamento de Proteção Ambiental da Prefeitura Municipal de Resende/RJ
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Prezada Senhora,
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL '••#».•*/ J

I OlOOOl*

Proc.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1995.

Em atenção ao Ofício n2 01 621/95-IBAMA/DIRCOF, enviado por FAX a esta
Superintendência pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) em 27.12.95, cujo original ainda
não foi recebido por estaCNEN, informamos que:

1 Não há alteração, pelos documentos apresentados pela INB, no processo de fabricação de pó e
pastilhas dedióxido deurânio, em relação ao previsto em 1981;

2. Não há impedimento, em princípio, para a instalação dessas etapas da Fábrica de Elementos
Combustíveis (FEC) no prédio originalmente destinado à usina de enriquecimento isotõpico, uma
vez que as condições de segurança do referido prédio obedecem a padrões ainda mais rigorosos,
restando, portanto, apenas a apresentação do Relatório de Análise de Segurança correspondente e
sua respectivaaprovação pela CNEN.

Exma. Sra.

Dra. Suely Monteiro GSM. de Carvalho
Diretorade Controle e Fiscalização
IBAMA

CEP - 70818-900 - BRASÍLIA - DF

<J^ #•
o^1

G__osMj

Donizetti pu

£ng° Flores

CREA 5 .039

dol jtarmo
AWõi cmo

OA.992/MA

COMISSÃO NjflplONAL DfENERGIA NUCLEAR
^ua Gatsal Severiano, 90 •Botafogo

CEP: 22.294-900 - Rio dc Janeiro
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(Fls. 2 do Ofício n° 0?í / SLC - CNEN, de 28 de dezembro de 1995)

Proc. n°.

Rubrica

mÜLLâl

Aproveitamos o ensejo para formular os votos de um Ano Novo profícuo e de sucessos

na importante área dirigida por V.Sa. e que possamos prosseguir na forma harmônica de atuação
entre CNEN e IBAMA.

Atenciosamente,

Ana Maria Xavier

Superintendente
Superintendência de Licenciamento e Controle
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dS-ldl-15 16: 31' I .N.B
,FhV U_;l 537-9479 PhGIMA 01

INDÚSTRIAS NUCLEARES
00 BRASIL S. A. FAC-SÍMILE

destinatário (addressee) IBAMA - DIVISÃO DE AVALIAÇÃO ÜE PROJETO
«•.in*-* DR- DERLEY ROSADO

tmr nTRFTORIA INDUSTRIALREMETENtE,sEncER, INB - DIRETORIA ^ ^
tel.:537-5315 r. 1607

ASSIM AT UKAÍ5I0NATUHE)

TOTAL DE PAGS. .NCLUiNDOESTACAPM^^^
OBSERVAÇÃO OU MENSAGEM (REMAR, QK M6S9AGE]

n« 002/96

fax Ni 061 - 226-4971

pax n* 021-537-9479

DATAIDATU ] 5 _Q1 .96

At * Dr. Derley Rosado
Divisão de Avaliação de Projeto

C

So
licito aV.Sa. agendar reunião para oü^i^jdejaneiro

o Termo de Referência para o EIA/de 1996, as 14:00Jis_. para discutirmos
RIMA da Fábrica de Elementos Combustiveis - FEC (2a e 33 Etapas) da Indus

trias Nucleares do Brasil S.A. - INB.

Atenciosamente,

J Ronal/Ar^uío- <}é Silva
Diretor Industrial
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°0£>4 IBAMA/DIRCOF/DIAP

Brasília, 17 de janeiro de 1996.

Cumprimentando V. Sa., reportamos ao licenciamento ambiental da

Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC (2o e 3o etapas) referente à fabricação de pó
e pastilhas de dióxido de urânio, informamos que para concessão da Licença de
Instalação - LI, faz se necessário a apresentação dos seguintes documentos:

• requerimento paraa Licença de Instalação; e

• publicação do pedido da referida licença conforme determina a resolução
CONAMA n-6/86.

Atenciosamente,

:osa Helena Zafo Loes
Chefe da DIÁP*

limo. Sr.

Dr. Ronaldo Araújo Silva
MD: Diretor Industrial das

Industrias Nucleares do Brasil S.A. - INB

Ra Mena Barreto, 161, 4o andar - Botafogo
22971-100- Rio de Janeiro - RJ

ofdil.doc
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DIRCOF

1. SOLICITAÇÃO PARAOBTENÇÃO DE:

I I LICENÇA PRÉVIA (LP)

L__l LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

I I LICENÇA DE OPERAÇAO(LO)

[ I LICENÇA DE AMPLIAÇÃO

I I RENOVAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (L.P.)

4, DADOS DO REQUERENTE

SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE . r-^O/Q
ATIVIDADES POLUIDORAS ''^

REQUERIMENTO

I I RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)

I I RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

I ! OUTROS

2. CLASSIFICAÇÃO (USO DO IBAMA)

D pp D Mp D
3. LICENÇA ANTERIOR

LpD u D LO D

^Vnc^Jtrfas Nucleares do Brasil S/A - INB

CGC/CPF
00.3?2.fll8/0021-74

Local da Atividade (avenida, rua, estrada, etc.)
Rodovia Presidente Dutra, KM 330

Cep 27.555-000
Município

Resende
5. REPRESENTANTES LEGAIS

Telefone (DDD)

(0243154.2822
Cidade

Resende

Nome

Roberto Nogueira da Franca
t «lome Ronald Araújo da Silva

Nome
Sinésio Almeida Marcues

6. ORGAO FINANCIADOR

CONTATO

Nome

Alexandre Rodrigues de Oloveira
Endereço para Correspondência _ . , _. .
"ua Mena Barreto, 161 - Botafogo - Rio de Janeiro

Telex (Cód.)

223204

Cep Telefone (DDD)
021-537.5315

Fax

0243-545939
Estado

Rio de Janeiro

CPF

029.681.857-72
CPF

038.679.007-8-7

CPF
126.805.406-20

CPF
338.584.117-87

Telex (Cód.)
021-537.942822.271-100

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

Nome "onald Araújo da Silva

Local, Dia, Mês, Ano
18/01/96

MOD.



T DESCRIÇÃO DA (S) ATIVIDADE (S)

_x

EM BRANCO

10. OBSERVAÇÕES



9. DESCRIÇÃO DA (S) ATIVIDADE (S) WlB tf \ Mh iTV /

INTRODUÇÃO : RtWca <&^ *? - {
Trata-se da ins-hal anãn río uma unidade destinada â tabricação^ae po
e pastilhas de diõxido de urânio, componentes dos elementos combus-

tíveis dos reatores do tipo Angra I e Angra II

Esta unidade será implantada numa instalação jã existente, destinada

originalmente ao enriquecimento isotõpico de urânio, aproveitando,

portanto, as utilidades e sistemas auxiliares instalados.

É um processo químico, por via úmida, onde o hexafluoreto de urânio.

matéria-prima utilizada, ê convertido através varias etapas, em

diõxido de urânio.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

O hexafluoreto de urânio ê vaporizado numa autoclave, e carreado pe

lo gás carbônico até um recipiente precipitador, onde reage com a-

moníaco e ãgua, dando origem a um precipitado amarelo denominado tri

carbonato de amônia e uranila. A polpa formada e bombeada para um

filtro rotativo, a vãcuo, onde o precipitado e separado do efluente

líquido, lavado e secado. Em seguida, ê transportado pneumaticamen-

te para o chamado forno de leito fluidizado, onde o pô de tricarbo-

nato de amônia e uranila ê mantido em suspensão, decompando-se em

diõxido de urânio, amoníaco e gâs carbônico, sendo que os dois últi

mos, principais efluentes gasosos, retornam ao processo

0 põ de diõxido de urânio, apôs homogeneização, é transferido pneu-

maticamente pra uma prensa, onde ê compactado em forma de pastilhas,

denominadas pastilhas verdes, que se tornam mais consistentes após

tratamento em um forno de sinterização, mantido em temperatura aci

ma de 1.7 009C.

Para se obter mais conformidade no diâmetro das pastilhas, a mesmas

sao retificadas em rebolos de diamante.

EFLUENTES E REJEITOS

O efluente líquido gerado no filtro a vácuo consiste essencialmente

de uma solução de fluoreto de amônia'.* A mesma pode ser diretamente

comercializada como subproduto, ou transformada, por adição de clo

reto de cálcio, em fluoreto de cálcio e cloreto de amônia. 0 primei

ro é largamente utilizado na industria siderúrgica, de alumínio e

na fabricação de ãcido fluorídrico. O segundo ê empregado como fer-
10. OBSERVAÇÕES
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CONTINUAÇÃO

tilizante na agricultura.

Os efluentes gasosos serão submetidos a filtros especiais, inclusive

os chamados filhtros absolutos, e liberados por uma chaminé, na qual

acham-se instalados sensores, que monitoram continuamente os mesmos,

detectando eventuais liberações de produtos radioativos.

Os rejeitos líquidos serão gerados na limpeza de pisos, lavagem de

roupas, na descontaminação de peças e equipamentos. As águas serão

tratadas, sendo que a parte solida armazenada em tambores, e a líqui

da liberada.

Outros rejeitos sólidos gerados r como filtros, panos de limpeza

sucatas de materiais diversos, serão também estocados em tambores.

___,

10. OBSERVAÇÕES
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA-

FAX N° 061 - 226 4 971

SAIN - Av. L4 - CEP 70800-200 - BRASÍLIA/DF- FONE: 061 316 1290
DESTINATÁRIO:. Dr. Ronaldo Araújo Silva Diretor Industrial PüÊmtf \$

-^-=-v

Industrias Nucleares do Brasil - INB x&

N° DE FAX: (021) 537-9428 DATA: 17/01/96
J**t_|g

N°DE PAGINAS INCLUINDO ESTA:1 N° DO DOCUMENTO: 0O5~

MENSAGEM / TEXTO

Reportando-nos à concessão da Licença de Instalação para a Fábrica de Elementos
Combustíveis - FEC (2o e 3o etapas), informamos que a Portaria Normativa N° 01/90 instituiu a
cobrança do fornecimento de Licença Ambiental.

Sendo assim, a INB deverá efetuar o pagamento referente à Licença de Instalação N°
^,796, conforme as seguintes instruções:

1 - Documento para pagamento:
- Documento Único de Arrecadação - DUA
- Código do campo 02 do DUA: 241.101 - 6

2 - Licença Ambiental
- Valor da cobrança: R$ 451,04
- Código do campo: 19: 5017

3 - Análise de Projeto
- Valor da Cobrança: R$ 17.143,74
- Código do Campo 16:5927

4 - Campo 15 - Obtenção da Licença de Instalação N° 003/96 para Fábrica de Elementos
Combustíveis - FEC (2o e 3oetapas)

*" (este documento não vale como Licença)

5 - Local de pagamento: qualquer agência da rede bancária autorizada.

Solicitamos o envio ao Divisão de Análise de Projetos - DIAP, da Diretoria de Controle
e Fiscalização, de cópia xerox do DUA utilizada no pagamento.

Atenciosamente,

Yi Rosa Helena Zago Loes
Chefe da DIAP

faxt>496

üài
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PARECER TÉCNICO N° 04 /96-IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília, 17 de janeiro de 1996

DasTécnicas: Dilma Lúcia Resende Carvalho

Regina Coeli Montenegro Generino

Ao: Gerente de Área/DlAP

Assunto: Licenciamento Ambiental das Indústrias Nucleares do Brasil S.A.- INB

As Indústrias Nucleares do Brasil SA - INB solicitaram a este Instituto

Licença de Operação, em fevereiro/95, para a unidade destinada a fabricação de pó e
pastilhas de dióxido de urânio, pertencente a Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC,
localizada no Complexo Industrial de Resende-CIR, município de Resende/RJ.

A unidade produzirá pó de dióxido de urânio, numa capacidade nominal de
120 toneladas anuais, para atendimento às demandas de produção de pastilhas, as quais
serão componentes dos elementos combustíveis dos reatores, do tipo de Angra I e Angra II.
A matéria-prima utilizada neste processo é o hexafluoreto de urânio ou o nitrato de
uranila, enriquecidos a no máximo 5%.

Este processo é patenteado e utilizado pela SIEMENS e tem início a partir
da transformação da matéria prima em dióxido de urânio. A partir desta etapa, o pó de
dióxido de urânio é homogeneizado e, em seguida, prensado na forma de pastilhas, as
quais são enviadas à sinterização a alta temperatura e sob atmosfera de hidrogênio. As
pastilhas sinterizadas são conduzidas à etapa de retificação, onde é corrigido ó paralelismo
entre as faces. Cumpridas estas etapas, as pastilhas enquadradas nas especificações são
acondicionadas em caixas apropriadas e transportadas à área de armazenamento.

Com objetivo de dar prosseguimento ao processo de licenciamento
ambiental, foi realizada em julho/95 uma reunião no IBAMA com a participação da
CNEN, da FEEMA e da Prefeitura de Resende/RJ. Na oportunidade, o Gerente da Área
Industrial da DIAP informou que, na sua opinião, "a fase de Licença Prévia já está
superada, uma vez que o referido empreendimento se encontra em fase adiantada de
implantação e que o CIR já possui a Licença de Local, expedida pela CNEN. Assim
sendo, acreditaque a Licença de Instalação seria a mais adequada para o caso", o que foi
concordado por todos os presentes.

Em agosto/95, o IBAMA realizou visita técnica ao local para obter mais
subsídio ao processo de licenciamento. Na ocasião, o Diretor Industrial da INB enfatizou a
urgência na concessão da Licença de Operação pelo IBAMA, e não, de Licença de
Instalação como previsto, tendo em vista a necessidade de instalação do empreendimento
em tempo hábil para alimentar o reator de Angra II. Na oportunidade, as representantes do
IBAMA esclareceram que seria necessário um entendimento entre a Diretoria da INB e da
DIRCOF para definição do tipo de licença a ser expedida por este Instituto.
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Em consulta à Procuradoria Geral do IBAMA - PROGE, foÍ£SClarecí(
que a Licença Prévia estava superada face à localização já definida para o" exercício da
atividade. Desta forma, segundo a PROGE "não há como furtar-se à Licença de Instalação
prevista no inciso II do artigo 19 do Decreto 99274/90, uma vez que as atividades ali
descritas ainda não foram realizadas".

Ressalta-se que o Complexo Industrial de Resende possui as seguintes
licenças expedidas pela CNEN:

• Licença de Local para implantação da Usina de Conversão (UC), Usina de
Enriquecimento (UE) e da Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC) -
15/8/78;

• Licença de Construção da FEC - Ia etapa (Montagem de Elementos
Combustíveis) - 04/5/79;

• Licença de Construção da Usina de Enriquecimento - 25/6/80;
• Licença de Construção da FEC - 2ae 3aetapas (Pó e Pastilhas) -14/10/81; e
• Licença de Construção da Usina de Conversão - 30/3/83.

Lembramos que o IBAMA fundamentado nas licenças expedidas pela
CNEN, solicitou àquela Instituição, através do Ofício n° 01.621/95, esclarecimento quanto
ao empreendimento licenciado no período de 1978 a 1983, indagando se era o mesmo para
o qual a INB estava requerendo o licenciamento ambiental.

A CNEN informou que o referido empreendimento não teve alterações em
relação ao previsto em 1981 e que as instalações dos equipamentos da fábrica seriam feitas
em edificações já existentes, as quais obedecem a critérios de segurança ainda mais
rigorosos.

Tendo em vista o adiantado da obra, bem como a necessidade do
cumprimento do cronograma previsto para o fornecimento de combustível nuclear à Usina
de Angra II, a INB foi informada que seria concedida a Licença de Instalação - LI devendo
conter em suas condicionantes a apresentação do EIA/RIMA, conforme solicitado no TR.
Esta decisão foi tomada em reunião realizada em dezembro/95 com a participação da
Diretora da DIRCOF, da chefe do DEAMB, da chefe da DIAP e representantes da INB,
com prévia consulta à PROGE.

Desta forma, sugerimos que a Licença de Instalação para a Fábrica de
Elementos Combustíveis - FEC (2a e 3a etapas), seja concedida por um prazo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias e que as seguintes condicionantes sejam partes
integrantes desta licença:

1. A presente Licença de Instalação deverá ser publicada conforme a Resolução

CONAMA n° 06/86.

2. A empresa deverá requerer nova licença no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes da

expiração desta.

3. O não cumprimento das condições de validade estabelecidas nesta licença, dentro do

prazo, acarretará sua imediata suspensão.

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

IBAMA.
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5. OIBAMA, a CNEN e os demais Órgãos Ambientais Estaduais (OEMAs) envolvidos no

processo de licenciamento desse empreendimento deverão ser comunicados

imediatamente em caso de ocorrência de qualquer acidente que cause dano ambiental.

6. A empresa deverá apresentar o Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório

de Impacto Ambiental - EIA/RIMA e, também, o Projeto Técnico Executivo,

solicitados no Termo de Referência - TR. Esses documentos subsidiarão a Licença de

Operação que será concedida após análise e aprovação dos mesmos.

7. A empresa deverá apresentar no prazo máximo de 60 dias um cronograma para

realização das etapas de elaboração do EIA/RIMA, de acordo com o solicitado no TR.

8. O IBAMA deverá ser informado do início das etapas do processo de Pré-operação do

empreendimento,para que proceda seu acompanhamento.

A Consideração Superior,

Eterna £úcla H Carvalho
GiÓlo.a CR3 13126 4

GQHSUUOBA

El** frl-rict - CRQ oijoi.fc*
CONSULTORA

QbgtnáXoa

eii*ne Solan Ribeiro de Olioeira
Chife do DEAM3 - Substituta

IBAMA/DIRCOF/DEAMB

^UX&áU^°
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Qlidne Solon Wibeirc de Olioetta

Clwfe do DE4M3 - Substituta
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

DIRETORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 003/96

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - no uso das atribuições que lhe
confere a Lei n°. 6938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente regulamentada pelo Decreto n°. 99274, de 06 de junho de 1990,
RESOLVE:

Expedir a presente Licença deInstalação a:

EMPRESA: INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB
CGC: 00.322.818/0021-74

ENDEREÇO: Rodovia Presidente Dutra, km 330
CEP: 27555-000 CIDADE: Resende UF: RJ
TELEFONE: (0243) 54-2822 FAX: (0243)54-5939
REGISTRO NO IBAMA: Processo n° 02001.000680/95-58

Autorizando a instalação daFábrica de Elementos Combustíveis - FEC (2a e
3a etapas), referente à fabricação de pó epastilhas de dióxido de urânio (U02), situada
no Complexo Industrial de Resende - CIR, no município de Resende, Estado do Rio de
Janeiro, pertencente à Indústrias Nucleares do Brasil S.A.- INB.

Esta Licença de Instalação-LI, é válida pelo período de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias corridos, a contar da presente data, observadas as condições no
verso deste documento.

Brasília, 2 2 JAN «96

Manoel li^alhãesite Mello Neí
Presidentè-Substituto do IBAMA



CONDIÇÕES DE VALIDADE DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO -LI

1. Apresente Licença de Instalação deverá ser publicada conforme a Resolução
CONAMA n° 06/86.

2. Aempresa deverá requerer nova licença no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes
da expiração desta.

3. Onão cumprimento das condições de validade estabelecidas nesta licença, dentro do
prazo, acarretará sua imediata suspensão.

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

5. O IBAMA, a CNEN e os demais Órgãos Ambientais Estaduais (OEMAs)
envolvidos no processo de licenciamento desse empreendimento deverão ser

comunicados imediatamente em caso de ocorrência de qualquer acidente que cause
dano ambiental.

6. A empresa deverá apresentar o Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA e, também, o Projeto Técnico

Executivo, solicitados no Termo de Referência - TR. Esses documentos subsidiarão

aLicença de Operação que será concedida após análise eaprovação dos mesmos.

7. A empresa deverá apresentar no prazo máximo de 60 dias um cronograma para
realização das etapas de elaboração do EIA/RIMA, de acordo com o solicitado no
TR.

8. OIBAMA deverá ser informado do início das etapas do processo de Pré-operação
do empreendimeto para que proceda seu acompanhamento.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°<^T/96 - IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília^^*" de janeiro de 1996

Cumprimentando V.Sa e reportando-nos ao processo de licenciamento
ambiental da Fábrica de Elementos Combustíveis (2a e 3a etapas), informamos que
segue, em anexo, Termo de Referência, para o EIA/RIMA, com as modificações
acordadas em reunião realizada neste IBAMA em 18/01/96.

Por oportuno, informamos que segue também, em anexo, duas vias da
Memória da citada reunião, para apreciação de V.Sa e posterior devolução a esta
Instituição deuma das vias devidamente assinada.

Desde já, colocamo-nos à disposição de V.Sa para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Derlei Lopes Rosado
Chefe-substituto da DIAP

Uma. Sra.

Eliana L. Batalha

Indústrias Nucleares do Brasil S/A
Rua Mena Barreto, 161, 4oandar - Botafogo
22971-100 - Rio de Janeiro/RJ
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SAIN - VIA L-4 NORTE - CEP 70.800-200 - BRASÍLIA-DF - FONE: (061) 316-11
DESTINATÁRIO/TO

RDEM ~ , 7Í TO INFORME IN 5
(AIAm*i i /m /i#*\r\ r* *fr» ^**

INFORMAR NESTA ORDEM

{1) PREFIXO INTERNACIONAL / (2) CÓD. PAlS
(3) CÓD. CIDADE (ÁREA) / {4) N» TELEFONE DESEJADO

OflDER:

1) INTERNATIONAL CODE / (2) COUNTRY CODE
(3) CITY (ÁREA) CODE/ (4) PHONE NR.

ftoc. n*.
N?FAX/FAXNR

Ol&lll I5I3I7I fll4l2|g
(2) (3) (4)

REMETENTE/SETOR DE ORIGEM / FROM (NAME AND DEPARTMENT)

N^ DO DOCUMENTO / DOCUMENT NR. N° DE PÁGINAS EMANEXO/
NUMBER OF ATTACHED PAGES

£5TA ti
OBS.: EM CASO DE MÁ TRANSMISSÃO, FAVOR LIGAR PARA

IF THIS MESSAGE IS ILEGIBLE, PLEASE CALL

MENSAGEM/TEXT

/V

Ne FAX / FAX NR.

DATA/DATE

22 , oi ,?£
OtA/DAY MÉS/MONTH ANO/YEAR

.'i _

-e. CXJuO- O

-6*0 ^qo^v a^QrUL^af Cl, /U&(n'&>. O-*. J^a^o-^_xx_^
>n

MOD. 01.000

Ar^-

Sé'-*-?*-.

•in^SH-í e^^oL o <s><*b-c<^o-£

fi-£èjc*^ .íSt 6>\0-t' £>-J&^

)^^^^<^^
^í*1' &PU WcsaJo

'SAMA/0ÍRC0F/DERÍÍL7D/AP
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INDÚSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL & A. FAC-SÍMILE

DESTINATÁRIO (ADDRESSEEÍ IBAMA T%mm Ao^ I
kome(name) Dr. Derlei L. Rosado Pm. tPmjj[Ç"~> FAX £
REMETENTE (SENDER) INB fctl**.

Dr. Ronald Araújo da Silva

N« 1

FAX N* (021)537-9479NOME (NAME)

tel-537-5315 r. 1607

ASSINATURA(SIGNATURE)

TOTAL DE PA6S. INCLUINDO ESTA CAPA (TOTAL OF PAPES. INCLUDWO THIS CQVER) Q2

OBSERVAÇÃO OU MENSAGEM(REMARK OR MESSAGE)

OATA(DATE) 23.01 .96

At.: Dr. Derlei L. Rosado
Divisão de Avaliação de P

Conforme solicitação contida no fax IBAMA n9 005. de 17.janeiro.96. enviamos
em anexo cópia do DUA -Documento Onico de Arrecadação, devidamente pago. pa
ra que V.Sa. possa dar ccntinuidade ao processo de Obtenção da Licença de
Instalação n9 003/96 para aFabrica de Elementos Combustíveis -FEC (2a j3?
etapas).

Informamos que avia original do referido DUA seguirá por correio -Postagem
Registrada. ''•',

Atenciosamente,

Silva

Diretor Industrial
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DOCUMENTO

ÚNICO DE

ARRECADAÇÃO

DUA

ÕTÉ COMPLETO OOCOIIHIBUINTE

1J OEKO»IH«(l<0 0» P.ECIIT 13 N' AUTO mFB*C»0 3ÉB

IS ouiRts ihfobmuçoes

Rubrico.

j0032281o7UU!_0-^3t
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASL

s. a - \m

Rodovia PiwldMto Dut;a, Km 330

tr
CEP 27500

RESEIOE-RJ

\ m CBOctsso ou *• oe sesistio

_d

ATENÇÃO

PREENCHER

O DUA

A MÁQUINA,..,
OU.EWvV'-""

LETRA DE F^ORMA

I CÓDIOOD» UNIO»DE'CDBVÉWO
I Pllt USO DO OnOCESSABENTO

03 DAI* DO VENCIMENTO

A VALIDADE DO RECOLHIMENTO DEPENDE
DO PREENCHIMENTO CORRETO DOS CAMPOS

DESCONTO

ATUALIZAÇÃO
MONETÁRJA *f-

.JWtlLTAS
E/OU JUROS

TOTAL

XX

31 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

|i tlà IBAB" • 1' »l* CONTUIBUINTE • 3«Vl« HGEMTE tflBECADADOR
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INDUSTRIAS NUCLEARES d/^ i~i<
DO BRASIL S. A. pm tf (oW_J AA~J

Rubrica. j&Z-
CE-DIN-052/95 Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 1995.

Uma. Sra.

Dra. Rosa Helena Zago Loes
Chefe da Divisão de Avaliação de Projeto
SAIN - L 4 Norte

Edifício Sede do IBAMA - Bloco C
BrasTlia - DF

Prezada Senhora,

No âmbito do ciclo do combustível nuclear, a Indústrias Nuclea

res do Brasil S.A. - INB, pretende instalar no Complexo Industrial de Resende

as linhas de reconversão e de fabricação de pastilhas de U02 da Fabrica de Ele

mentos Combustíveis.

0 referido projeto, ja foi apresentado a Comissão Nacional de

Energia Nuclear, tendo obtido a 30 de julho de 1981, a necessária licença de
construção, de acordo com a legislação em vigor na época. Frisa-se que, após

esta data, a INB chegou a adquirir alguns equipamentos de grande porte relati^

vos a linha de fabricação de pastilhas de U02. (Estes equipamentos encontram -

se atualmente armazenados e conservados nas dependências da INB em Resende).

Porem, devido a desaceleração do Programa Nuclear Brasileiro ,

foi considerado inadequado a implantação do empreendimento, naquela ocasião.

Atualmente, considerando-se a decisão do Governo de completar

as obras de Angra II, torna-se, novamente, economicamente viável a retomada do

empreendimento.

Porém, com o único objetivo de reduzir os custos de implanta

ção, a INB decidiu utilizar as instalações originalmente destinadas ã implanta
ção da usina de enriquecimento isotõpico de urânio pelo processo do jato - cen

trTfugo da ex-Nuclei, existente no Complexo Industrial de Resende.

... /

Rua Mena Barreto n? 161 - Botafogo - Rio de Janeiro- RJ- CEP 22271-100 - TeL PABX1021) 537-5315 - FAX:(021) 286-2772
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INDÚSTRIAS NUCLEARES ftCC nVVTi'^ '
DO BRASIL S. A. _ /z^-

CE-DIN-052/95

Neste momento, cabe esclarecer que estas instalações foram cons

truTdas de acordo com o estabelecido na licença concedida pela CNEN, conforme

documentação em anexo, possuindo, portanto, todos os requisitos de segurança ne

cessários para abrigar uma instalação nuclear.

Adicionalmente, ja se encontram também instalados, testados e

licenciados pela CNEN os seguintes sistemas auxillares e utilidades, que se

rão aproveitados para a linha de pÕ e pastilhas:

- laboratório químico;

- sistema de alimentação elétrica;

- sistema de água de abastecimento;

- sistema de água de refrigeração;

- sistema de água desmineralizada;

- sistema de abastecimento de nitrogênio;

- sistema de ventilação;

- equipamentos de montagem e de transporte;

- instalações de limpeza e descontaminação;

- sistema de ar comprimido;

- sistema de comunicação e alarme;

- sistema de proteção contra-incéndio;

- sistema de tratamento de esgoto.

Os sistemas auxillares e utilidades acima descritos, compreendem

50% em valor do custo total da implantação das linhas de reconversão e fabrica

ção de pastilhas.

Atenciosamente,

/Ronal</,Arauto da7Silva
Diretor Industrial

Rua Mena Barreto n? 161 - Botafogo - Rio de Janeiro- RJ- CEP 22271-100 - Tel.: PABXÍ021) 537-5315 - FAX:(021) 286-2772
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íCNEN-DeX-I- AT' ^-/ /82

• limo.Sr.

i DR. JOHN MILNE ALBUQUERQUE FORMAN
1 Diretor da NUCLEBRÂS
IAv.Presidente Wilson, 231 - 109
!20.030 - RIO DE JANEIRO - RJ a=- (MA -^

Ht // - Rio de Janeiro.

' Assunto: Segunda Licença Parcial de Montagem da Ia.Cascata'da Usinatgunda Licenç
de Enriquecimento de Urânio

<=t- 2>ici c-..

Senhor Diretor:

\ Com referência a carta CEAF-122/81 de 08.10.81, informo a
V *.Sa. , que apôs a análise das informações recebidas» a CNEN concede a 2a.
^..icença Parcial de Montagem da Ia.Cascata da Usina de Enriquecimento d e
\ Urânio, abrangendo os seguintes itens:

- Sistema Auxiliar dos Compressores

- Sistema de Aquecimento e Resfriamento de Freon

- Sistema de Alimentação de UF^

- Sistema de Vapor e Condensado

- Sistema de Instrumentação e Controle

- Tubulações da Cascata

- Estágios de Separação

- Prê-Separaçao

( - Separação Criogênica
} ,, - Sistema de Retirada e Realimentação de UFg
•L - Sistema de Separação de "Taxis"

- Sistema de Purificação do Gás de Processo

- Sistema de Comunicação e Alarmes

- Sistema de Amostragem e Analise Isotopica

- Sistema de Vácuo

- Sistema de Hidrogênio

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Sa. protestos d e

elevada estima e distinta consideração.

• i ; • -

. .• i

-9Ftl osi7;_- 00122'i

CM». • 1

NUCLEI-DEAT

s

f&ÁRÊREX NA2ÀRE ALVES

iretor Executivo-I
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CNEN-DExI-OF.NÇ^//81 Rio de Janeiro,
3o ãe julho de 1981

Assunto: Ia Licença Parcial de Montagem
para a Ia. Cascata da Usina de
Enriquecimento de Urânio.

Senhor Diretor,

Apraz-me informar a V.Sa. que em atenção a cor

respondência CE/AF-089/81 de 07.07.81 e apôs análise das informa

ções recebidas, a CNEN concede a 1. Licença Parcial de Montagem

para a Primeira Cascata da Usina de Enriquecimento de Urânio, a

qual abrange os itens abaixo descritos:

- Sistema de Alimentação Elétrica

- Sistema de Abastecimento da Água de Refrigeração

- Sistema de Abastecimento do N2

- Sistema de Ventilação

- Equipamentos de Montagem e de Transporte

- Sistema de Abastecimento de Água

- Instalações de Limpeza e Descontaminaçao*

O Sistema de Proteção Contra Incêndio e o Siste

ma de Tratamento de Esgoto (Rejeitos), deverão ser liberados após

a analise das informações solicitadas.

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Sa.pro

testos de elevada estima e distinta consideração.

kRex Naíaxe Alves

Diretor Executivo I

Ilustríssimo Senhor Doutor John Milne de Albuquerque Forman
Diretor da NUCLEBRAs
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Oficio

Do

Endereço

Ao

Assunto

CNEN/DEx-I- 0/2 /BZ

Sr. Diretor Executivo-I

Em 07.06.1982

feto *__________

tfM&M5

Rua Gal. Severiano, 90 - 49 andar - Botafogo-RJ.

DR. JOHN MILNE ALBUQUERQUE FORMAN - Diretor da NUCLEBRAS

Liberação para montagem dos Sistemas de Proteção Contra

Incêndio da Ia. Cascata da UDEI

Senhor Diretor:

^ Apraz-me informar a V.Sa. que apôs análise da documenta

ção enviada através da correspondência CE/AF-29/82 de 11/02/82 e aten

dendo solicitação contida na correspondência CE/AF-92/82 de 30/04/82,

a CNEN libera a montagem dos SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA

Ia. CASCATA DA UDEI.

Contudo, solicito a V.Sa. que o projeto do Sistema de Ar

mazenamento do Hidrogênio, bem como o projeto contra incêndio do Die-

sel-Gerador de Emergência seja incluido no RAS da Ia. Cascata da UDEI

com as respectivas Analises de Segurança.

Na oportunidade renovo a V.Sa. protestos de alta estima

e consideração.

c

REX NAZARÉ'ALVES
Diretor Executivo-I
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CNEN-DEX-I-C- ** 3 /81

Ilmo.Sr.
DR. JCHN MUNE ALBUQUER2UE POttlAN
Diretor '
NUO£BR&-Diçír-ísas Nucleares Brasileiras
Av.Presidente Wilson, n9 231
20.030 - RIO DE-JANEIÍÜ - RJ

Assunto: Fabrica de Elementos Ccnibustiveis-Autorizaçlo das obras
civis correspondentes as 2a. e 3a. Etapas

Iteferencia: Carta CE/AF-095/81 da Nuclebrás de 05.08.81 .

Senhor Diretor:

Qn atenção â solicitação contida na carta cte referência, informa
mos aV.Sa. que aComissão Nacional de Energia Nuclear, apôs avaliação da docu
mentação disponível, autoriza aexecução das obras civis do Edifício da Produ
ção da FEC, correspondente âs 2a. e 3a.Etapas, condicionando a:

1.) apresentação do relatório de investigação ç^otécnica específica para as
ãreas dessas etapas.

2.) Apresentação da divisão da edificação em Seções de Incêndio eda parte es
trutural do projeto capaz de proteger os equipamentos nelas instalados, in
cluindo a indicação das vias de escape.

3.) Substituição do poliuretano expandindo a ser utilizado caio isolarrento ter
mico da cobertura, por outro material que não seja combustível.

4.) Apresentação de uma analise da difusão dos efluentes gasosos,tendo em vis
ta o sistema de liberação adotado.

Outrossim, para efeito de acarpanhamento da construção ê neces
sãria aapresentação aCNEN do detalhamento do projeto na medida em que seja
concluído nas seguintes etapas:

1.) projeto da infra-estruriira-iirplantação das fundações e formas;
2.) projeto da superestrutura -formas eestruturas metálicas;
3.) sistemas de ventilação;
4.) sistemas òe deteção e extinção de incêndio;
5.) cronograma de execução das obras civis.

Na oportunidade, renovo a V.Sa. protestos de elevada estima e

distinta consideração. i #•.

REX NAZARÉ ALVES
Diretor Executivo-I
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OFicio-CNEN-DEx-i-n* <Zf /80
Do : Diretor Executivo-I

Endereço : R.Gen.Severiano,90-sala 401-Botafogo-RJ

Ao : DR.JOHN MILNE ALBUQUERQUE FORMAN-Diretor da NUCLEBRÁS

Assunto : Informação a respeito da correspondência CF./AF-95/80
de 22.05.80

EM &O.0 6\to

Senhor Diretor

Em atenção a correspondência CE/AF-95/8&* de 22 de maio próximo pas

sado informamos que a NUCLEf cumpriu as condições úrpostas na Resolução -CNEN

Nç 07/79 de 04 de maio de 1979.

Pelo presente a CNEN licencia a construção civil da Prijneira Cas

cata da Usina de Demonstração de Enriquecimento Isotõpico de UrânioTpelo pro

cesso de jato Centrífugo, no Complexo Industrial de Resende.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a V.Sa. protestos de ele

vada estima e distinta consideração.

JJR/Lo

REX NAZARÉ ALVES

Diretor Executivo-I
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CNEN-DeX-I-C
*/

/81

limo.Sr.
DR. JOHN MELNE AIBUQUERQÜE ÍDHWN
Diretor
NUCLEBRAs-Oipresas Nucleares Brasileiras
Av. Presidente Wilson, n9 231
20.030 - RIO DE JANEIBD - R.J.

Assunto: Ia. Licença Parcial de Montagem
para a Ia.Cascata

Raferincia: CE/AI*-110/81 de 14.09.81

Senhor Diretor:

Em, 26.10.1981

Fcfcan» KcM
ZJ

D0C-028

Apraz-me informar a V.Sa. que as informações encaminhadas,

anexas a carta referenciada, permitem liberar a condlcionante relativa a

Montagem do Sistema de Tratamento de Esgoto (Itejeito), objeto da carta

CNEN-DeX-I-31/81 de 30. de julho de 1981.

Aproveito a oportunidade para renovar a V.Sa. protestos

de elevada estima e distinta consideração.

r^c
,—* r:• r^

U'-
IEX NAZAFE ALVES

Diretor Executivo-I
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO WOOBm - IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília,*2 £ de janeiro de 1996

mA/Dxw* , CumPrimentando V-Sa e reportando-nos ao Termo de Referência para o
EIA/RIMA da Fabnca de Elementos Combustíveis (2a e3a etapas), pertencentes às Indústrias
Nucleares do Brasil S/A, solicitamos afineza de justificar, no menor espaço de tempo possível
os itens abaixo discriminados, os quais foram contribuições dessa conceituada Instituição para
a elaboração do citado documento.

1. A inclusão da determinação de mercúrio, chumbo e cádmio nas águas
superficiais existentes na área de influência direta do empreendimento; e

2. Ainclusão na área de abrangência do Sistema Light/Guandu.

Por oportuno, informamos que a presente solicitação foi requisitada pelo
empreendedor em reunião realizada neste IBAMA no dia 18 próximo passado, que teve por
objetivo oesclarecimento de algumas questões relativas ao citado Termo de Referência.

Desde já, colocamo-nos à disposição de V.Sa para quaisquer esclarecimentos
que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

^Defíei Lopes Rosado
Chefe-substituto da DIAP

Uma. Sra.

Ana Lúcia Camilo Aguiar
Fundação Estadual deEngenharia do Meio Ambiente - FEEMA
Rua Fonseca Teles, 121,15° andar - São Cristóvão
20949-200 - Rio de Janeiro/RJ
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DESTINATÁRIO / TO

.EIRODO MEIO AMBIENTE
i NATURAIS RENOVÁVEIS . , o^ /, 1,c-

Fto. irCi ] ty/4j
.J-200- BRASILIA-DF - FONE: f061) 316-121£^

*M*LÍMl

Fundação Est, de Engenharia do Meio Ambiente-FEEMA - Sra. Ana Lúcia C.Aguier
INFORMAR NESTA ORDEM

(1)PREFIXO INTERNACIONAL / (2)CÓD. PAÍS
(3) CÓD. CIDADE (ÁREA) / (4) N? TELEFONE DESEJADO

N? FAX / FAX NR
0 2
(1) (2)

81 91 S| d 8| $
(3)

REMETENTE/SETOR DE ORIGEM / FROM (NAME AND DEPARTMENT)
Chefe Substituto da DIAP

(4)

NS DODOCUMENTO / DOCUMENT NR.

O/O/ÇG

N?DE PÁGINAS EM ANEXO/
NUMBER OF ATTACHED PAGES

V \: EM CASO DE MÁ TRANSMISSÃO. FAVOR LIGAR PARA
IF THIS MESSAGE IS ILEGIBLE, PLEASE CALL

MENSAGEM /TEXT

TO INFORME IN ORDER:

(1) INTERNATIONAL CODE / (2) COUNTRY CODE
(3) CITY (ÁREA) CODE/ (4) PHONE NR.

N? FAX / FAX NR.

061-226.4971

DATA / DATE

25 01
/.

96

DIA/DAY MÉS/MONTH ANO/ YEAR

Cumprimentando V. Sa., estamos encaminhando oficio No

006/9 6 - IBAÍIA/DIP.CPF/DEPEL/DIISPÍ;

MOD. 01.000

Atenciosamente,

^~Derlei Lopes Rosado
Chefe-Substituto da DIAP
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO Wffõé m - IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasíliaí)25" de janeiro de 1996

Cumprimentando V.Sa e reportando-nos ao Termo de Referência para o
EIA/RIMA da Fábrica de Elementos Combustíveis (2a e 3a etapas), pertencentes às Indústrias
Nucleares do Brasil S/A, solicitamos afineza de justificar, no menor espaço de tempo possível
os itens abaixo discriminados, os quais foram contribuições dessa conceituada Instituição para
a elaboraçãodo citado documento.

1. A inclusão da determinação de mercúrio, churnÉo e cádmio nas águas
superficiais existentes na área de influência direta do empreendimento; e

2. Ainclusão na área de abrangência do Sistema Light/Guandu.

Por oportuno, informamos que a presente solicitação foi requisitada pelo
empreendedor em reunião realizada neste IBAMA no dia 18 próximo passado, que teve por
objetivo oesclarecimento de algumas questões relativas ao citado Termo de Referência.

Desde já, colocamo-nos à disposição de V.Sa para quaisquer esclarecimentos
^e se fizerem necessários.

Atenciosamente,

lei Lopes Rosado
Chefe-substituto da DIAP

Uma. Sra.

Ana Lúcia Camilo Aguiar
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA
Rua Fonseca Teles, 121, 15° andar - São Cristóvão
20949-200 - Rio de Janeiro/RJ
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° CC5796-IBAMA/DIRCOF/DEREL/DIAP

Brasília, ,J?Sele janeiro de 1996

Cumprimentando V.Sa e reportando-nos ao processo de licenciamento
ambiental da Fábrica de Elementos Combustíveis (2a e 3a etapas), informamos que
segue, em anexo, Termo de Referência, para o EIA/RIMA, com as modificações
acordadas em reunião realizada neste IBAMA em 18/01/96, e a Licença de Instalação
N° 003/96.

Por oportuno, informamos que segue também, em anexo, duas vias da
Memória da citada reunião, para apreciação de V.Sa e posterior devolução a esta
Instituição de uma das vias devidamente assinada.

Desde já, colocamo-nos à disposição de V.Sa para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

lerlei Lopes Kosado
Chefe-substituto da DIAP

Uma. Sra.

Eliana L. Batalha

Indústrias Nucleares do Brasil S/A

Rua Mena Barreto, 161, 4o andar - Botafogo
22971-100 - Rio de Janeiro/RJ
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA O EIA/RIMA
DA FÁBRICA DF ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS -FEC (2* e3" etapas),

DAS INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB

2

2.1

INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência - TR tem por objetivo determinar a abrangência,
os procedimentos e os critérios para a elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA),
instrumentos do licenciamento ambiental da 2a e 3a etapas da Fábrica de
Elementos Combustíveis-FEC(referente à fabricação de pó e pastilhas de
urânio), pertencente às Indústrias Nucleares do Brasil S.A.- INB, localizada
no município de Resende, Estado do Rio de Janeiro, bem como orientar os
procedimentos do licenciamento.

Procedimentos do Licenciamento

O IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis procederá o licenciamento ambiental do empreendimento,
ouvidos os Órgãos de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro e do
município de Resende, com assessoriá técnica da Comissão Nacional de
Energia Nuclear - CNEN, através do Convênio N° 001/91 de 25/01/91, nas
áreas referentes ao impacto e aos riscos radiológicos devido à operação
normal e à ocorrência de eventos operacionais, quer sejam incidentes ou
acidentes.

O EIA/RIMA e o Projeto Técnico Executivo subsidiarão a licença
ambiental que seráconcedida após análise e aprovação dos mesmos.

Como parte integrante do processo do licenciamento, o IBAMA promoverá
durante o período de sua análise, audiências públicas, de acordo com o que
estabelece a Resolução CONAMA n° 009/87.

Regulamentação Aplicável

Estudo de Impacto Ambiental deverá obedecer as seguintes
regulamentações:

A. Resoluções n° 001/86 e 006/87 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA, este TR, bem como as normas técnicas e
procedimentos aplicáveis da CNEN e demais dispositivos legais
vigentes. Na ausência de normatização brasileira adequada, devem ser
usados, preferencialmente, códigos, guias e recomendações da Agência
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Internacional de Energia Atômica, United Nations Environment
Programme - UNEP ou outras normas internacionalmente aceitas ou de
país tecnicamente desenvolvido, desde que julgadas adequadas pelo
IBAMA, pela CNEN e demais órgãos envolvidos no licenciamento.

B. Resolução n° 010/87 do CONAMA, que dispõe sobre a criação de uma
Estação Ecológica, pelo empreendedor, preferencialmente junto à área.

C Planos e programas governamentais propostos e em implantação na área
de influência do empreendimento, e suacompatibilidade.

D. Dispositivos legais em vigor a nível federal, estadual e municipal,
referentes à utilização, proteção e conservação dos recursos ambientais,
ao uso e ocupação do solo, e atividades nucleares.

2.2 Abordagem metodológica

A. O diagnóstico ambiental deverá ser elaborado antes do início da fase
operacional do empreendimento, por meio de uma análise integrada,
multi e interdisciplinar, a partir dos levantamentos básicos (primários,
secundários etc).

B. O prognóstico ambiental deverá ser elaborado considerando as
alternativas de execução, de não execução e de desativação do
empreendimento. Este prognóstico- deverá considerar também a
existência de outros empreendimentos no sítio e na região.

C. Os projetos ambientais apresentados deverão ser capazes de minimizar
as conseqüências negativas do empreendimento e potencializar os
reflexos positivos. Especial enfoque deverão receber os Planos de
Monitoramento, Controle da Poluição, Planos de Emergência e
Programa de Descomissionamento.

D. Os dados referentes aos estudos sobre o meio físico, biótico e sócio-
econômico deverão ser individualizados quando se tratar das unidades
de conservação e reservas indígenas existentes na área de influência.

E. Os dados referentes ao Diagnóstico Ambiental dos meios físico e
biótico deverão abranger um ciclo hidrológico completo da região, ou
contemplar os levantamentos primários realizados na área de influência.

F. Os mapas solicitados deverão ser apresentados em escalas adequadas
para a área de influência. Para áreas referentes às obras de maior porte,
unidades de conservação, e aquelas que apresentarem processo de
degradação ambiental, deverão ser elaborados mapas emmenor escala.
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II IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Nome ou razão social;
Número dos registros legais;
Endereço completo;
Telefone e fax;

Representantes legais (nome, CPF, endereço, fone e fax); e
Pessoade contato (nome, CPF, endereço, fone e fax).

III DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 Históricos

Deverão ser apresentados históricos contemplando os seguintes itens:
• escolha do local para implantaçãodo empreendimento;
- licenciamento junto à CNEN e a outros órgãos.

2 Caracterização do Empreendimento

Objetivos do empreendimento.

Justificativas para o empreendimento:
• locacionais;
- técnicas;

• econômicas;
• sociais; e

. ambientais.

3 Descrição do Empreendimento

Descrição geral da instalação, inclusive das áreas de habitação e apoio, de
modo a permitir uma avaliação do porte do empreendimento e sua
localização, acompanhada de croquis em escalaadequada.

Apresentar cronograma do empreendimento, identificando as principais
atividades de cada fase (construção, operação e descomissionamento).

Apresentar os empreendimentos associados e decorrentes e indicação de
empreendimentos similares para serem usados como unidade de referência.

IV ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS

Apresentar as alternativas tecnológicas e locacionais, considerando o
estágio atual do empreendimento e o grau de prioridade do Projeto dentro
do Plano Nacional de Energia Elétrica.
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ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

Deverão ser apresentados os limites da área geográfica a ser direta ou
indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do
empreendimento. A área de influência deverá conter as áreas de incidência
dos impactos, abrangendo os distintos contornos para as diversas variáveis
enfocadas.

Deverá ser apresentada a justificativa da definição da área de influência e
incidência dos impactos, acompanhadas de mapeamento.

A denominada área de influência será estabelecida pela equipe responsável
pela execução do estudo, e nela será desenvolvido o Estudo de Impacto
Ambiental.

Deverá ser considerado, em todos os casos, que esta área de influência será
situada no contexto da bacia hidrográfica como um todo.

Deverão ser apresentadas descrições e análises dos fatores ambientais e das
suas interações, caracterizando a situação ambiental da área de influência,
antes da implantação do empreendimento, englobando:
• as variáveis suscetíveis de sofrer, / direta ou' indiretamente, efeitos

significativos das ações nas fases de planejamento, implantação,
operação e desativação do empreendimento;

• informações cartográficas, com a área de influência devidamente
caracterizada, em escalas compatíveis com o nível de detalhamento dos
fatores ambientais estudados.

A área de influência compreenderá:
• área de influência direta - é a área sujeita aos impactos diretos da

implantação e operação do empreendimento. A delimitação dessa área é
função das características sociais, econômicas, físicas e biológicas dos
sistemas a serem estudados, das características do empreendimento, de
suas ações e da forma de dispersão de seus descartes, incluindo-se ainda
os locais suceptíveis de serem impactadospor acidentes; e

• área de influência indireta - é aquela que estiver real ou potencialmente
ameaçada pelos impactos indiretos da implantação e operação do
empreendimento, abrangendo os ecossistemas e o sistema sócio-
econômico que podem ser impactados por alterações ocorridas na área de
influência direta, assim como riscos ambientais decorrentes de possíveis
acidentes no empreendimento.
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VI ABRANGÊNCIA ESPACIAL E TEMPORAL DOS ESTUDOS7

1 Abrangência Espacial

Os estudos deverão abranger a área dos municípios de Resende, Itatiaia,
Areias, São José do Barreiro e Queluz, trecho da bacia hidrográfica do rio
Paraíba do Sul, Represa do Funil e Sistema Light/Guandu. Para cada fator
ambiental, deverá ser considerada uma área de abrangência específica,
definida conforme a natureza própria de cada um, em extensão suficiente
para a perfeita caracterização dos mesmos.

2 Abrangência Temporal

Deverão ser apresentadas recomendações, com justificativas, de um
programa de acompanhamento e análise, compatível com a vida útil do
empreendimento.

VII DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

O Diagnóstico Ambiental deverá retratar a atual qualidade ambiental da
área de abrangência dos estudos, indicando as características dos diversos
fatores que compõem o sistema ambiental, de forma a permitir o pleno
entendimento da dinâmica e das interações existentes entre os meios físico,
biótico e sócio-econômico. •< /^-

Quando for necessário a apresentação de mapas, estes deverão ser
representados, no mínimo, na escala 1:100.000 quando os estudos forem
desenvolvidos na área de influência indireta e 1:50.000 no caso específico
de se localizarem na área de influência direta.

1 Meio Físico

1.1 Geologia e Geomorfologia

Deverá ser apresentada descrição dos aspectos geológicos e
geomorfológicos da área de influência, através de interpretações de imagens
de satélite, fotografias aéreas e observações de campo.

A avaliação e caracterização geológica e geomorfológica da área de
influência devem abordar no mínimo os seguintes aspectos:

a) mapeamento geológico:
. estratigrafia, geologia estrutural e ocorrência minerais.
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b) mapeamento geomorfológico:
• compartimentação topográfica geral, local e regional, posição da área

dentro da bacia hidrográfica. Tipo, classificação das formas do relevo
dominante, caracterização dinâmica do relevo (presença e propensão à
erosão e áreas sujeitas a inundações, assoreamentos etc).

c) mapeamento geotécnico:
• apresentar os mapas geológicos, geofísicos, geomorfológicos,

hidrogeológico e as cartas de fissuras.
- realização de ensaios "in situ"e de laboratório para determinar as

propriedades físicas das rochas e do solo (resistência, deformabilidade,
durabilidade, permeabilidade etc.) na área da fábrica.

• realização de estudos de estabilidade de talude e movimento das encostas
(rastejo, escorregamento, queda deblocos de rochas etc.) na área da fábrica.

d) sismologia:
. características sismológicas regionais e locais; e
• relação dos terremotos anotados historicamente que tenham afetado ou

que poderão afetar o local do empreendimento, incluindo a data da
ocorrência e os seguintes dados estimados ou medidos:
• magnitude e/ou intensidade máxima;
♦ mapa de localização de epicentro; e
. correlação dos epicentros dos terremotos anotados historicamente

com falhas potenciamente ativas na área de influência do
empreendimento.

1.2 Pedologia

Os estudos dos solos realizados na área de influência do empreendimento
deverão contemplar os seguintes itens:
- mapeamento, classificação dos solos e sua aptidão agrícola;
. caracterização morfológica dos principais tipos de solos existentes na

área de influência do empreendimento;
- descrição dos perfis de solos existentes na área do empreendimento,

contemplando todos os componentes do meio: geomorfologia, topografia,
vegetação, clima e geologia;

. determinação da qualidade do solo: fluoreto lixiviável, urânio total
lixiviável, radionuclídeos de "meia - vida" longa, alfa total e beta total, e
espectrometria gama;

• determinação da qualidade de sedimentos de fundo de rios e reservatórios
e lamas: fluoreto lixiviável, urânio total lixiviável, radionuclídeos de
"meia-vida"longa, alfa total e beta total, e espectrometria gama;
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1.3.1 Hidrologia
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Os estudos da bacia e da rede hidrográfica da área do empreendimento
deverão no mínimo:

• descrever a conformação hidrológica do sítio e as características físicas e
químicas em termos qualitativos, dos corpos d'água superficiais
identificados na área de influência direta;

. descrever o regime de vazões do rio Paraíba do Sul. Identificação de
eventos;

• determinar a qualidade das águas superficiais através de parâmetros
físicos, químicos, físico-químicos e radiométricos, incluindo:
radionuclídeos de "meia vida" longa, alfa total e beta total, e
espectrometria gama, urânio total, fluoreto, temperatura, pH, sólidos

W totais, sólidos dissolvidos, metais (cromo, ferro, níquel, zinco, mercúrio,
chumbo e cádmio), dureza total, alcalinidade total, acidez carbonato,
bicarbonato, fosfato total, sulfato, nitrato, nitrogênio amoniacal, oxigênio
dissolvido, demanda química de oxigênio, demanda bioquímica de
oxigênio, cloreto, condutividade e cor. Esses parâmetros devem retratar
um período de observação de um ciclo hidrológico. Os metais pesados e
parâmetros radiológicos devem ser analisados com freqüência mínima
bimestral. Os demais, com freqüência mensal;

• identificar os usos das águas superficiais e subterrâneas (abastecimento
doméstico e industrial, diluição de despejos, irrigação, lazer, pesca,
dessedentação de animais etc) na área de influência do empreendimento,
considerando: demandas atuais e futuras, disponibilidade da bacia e
eventual necessidade futura;e

• localizar todas as captações existentes na área de influência,
l identificando o usuário, quantidades utilizadas e finalidade do uso. O

mapeamento dessas informações deverá ser realizada em escala
adequada.

1.3.2 Hidrogeologia

Os estudos da hidrogeologia a serem realizados na área de influência do
empreendimento deverão contemplar:
• caracterização dos recursos de águas subterrâneas;
. determinação dos aqüíferos existentes na área de influência, incluindo:

localização, natureza, geometria, litologia, estrutura e outros aspectos
geológicos dos aqüíferos. Definir os parâmetros dimensionais e
hidrodinâmicos, condições de alimentação e percurso subterrâneo,
interrelações entre aqüíferos e destes com águas superficiais,
determinação do grau de vulnerabilidade à poluição;

• localização de todas as captações na área de influência, o nível das águas
subterrâneas e condições de infiltração do solo; e
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. determinar a qualidade das águas subterraneaCmcluindo osj&^uiiiies'
parâmetros: radionuclídeos de "meia-vida" longa, alfa total e beta total, e
espectrometria gama, urânio total, fluoreto, temperatura, pH, sólidos
totais, sólidos dissolvidos, dureza total, alcalinidade total, acidez
carbonato, bicarbonato, sulfato, nitrato, cálcio, magnésio, cloreto,
condutividade e ferro, freqüência mínima de amostragem quadrimestral.

1.4 Meteorologia

Para a realização desses estudos, deverá ser considerado:
. regime diurno e noturno, mensal, sazonal e anual dos seguintes

parâmetros: temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade
dos ventos, precipitação;

. efeitosda topografia da região no escoamento dos ventos; e
• descrição e localização da estação meteorológica utilizada no estudo.

OBS: E importante que os dados representem dois ciclos anuais completos,
incluindo o ano mais recente.

2 Meio Biótico

Deverão ser descritas a flora e a fauna na área de influência do
empreendimento, seus "habitats", sua distribuição e interferência na biota
regional. Determinar também, o grau de importância ambiental para as
principais espécies existentes na região.

Plotar mapas de Unidades de Conservação naturais e protegidas por
legislação especial nas áreas de influência.

Caracterizar e elaborar mapas da flora e da fauna na área de influência
direta com base em imagens de satélite, fotografias aéreas e levantamentos
de campo.

Deverão ser identificadas as fontes de informação, bem como as principais
publicações relativas à ecologia da região.

2.1 Flora terrestre

Apresentar diagnóstico da cobertura vegetal indicando as áreas
remanescentes com mapeamento de diferentes tipos vegetacionais.

Verificar o aproveitamento da fauna doméstica e culturas estabelecidas na
área de influência.

Realizar o levantamento qualitativo e quantitativo da vegetação,
distribuição por estrato, dominância, abundância e freqüência das espécies
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(Estudo Fitossociológico) e levantamento volumétrico da/espécies
(Inventário Florestal). Destaque deve ser dado a espécies endêmicas, raras e
ameaçadas de extinção.

Apresentar o levantamento florístico através de tabelas contendo
classificação taxonômica, nome vulgar, interesse econômico e a
biodiversidade, considerando: cultivo, extrativismo, preservação, interesse
medicinal, banco genético etc.

2.2 Fauna terrestre

Apresentar diagnóstico e caracterização da fauna regional, considerando:
espécies de interesse econômico, cinegético e científico; espécies raras,
endêmicas e ameaçadas de extinção.

Identificar os "habitats", diferenciando: locais de importância para hábitos
reprodutivos, alimentares e sociais da fauna, nichos de refúgios, bem como
aproveitamento da fauna doméstica.

Caracterizar as espécies sensíveis aos efeitos decorrentes da instalação do
empreendimento e espécies já atingidas por outras atividades da região.

Deverão ser individualizados os estudos nos ambientes marginais e
nascentes, relacionando as espécies potenciais para serem usadas como
indicadores biológicos.

Os levantamentos dos dados deverão ser realizados nos diferentes tipos
fítofísionômicos, assim como nas áreas de transição. Deverão também
considerar os aspectos qualitativos e quantitativos, distribuição espacial e os
habitats preferenciais, hábitos alimentares, biologia reprodutiva, espécies
que migram na área ou a usampara procriação.

2.3 Flora e fauna aquáticas

Deverá caracterizar e diagnosticar a biota dos corpos d'água, com ênfase no
reservatório do Funil e reservatório do Sistema Light;

Apresentar, para a ictiofauna, as espécies de interesse econômico e
científico e suas características ecológicas;

Descrever as relações tróficas com indicação das interrelações existentes; e

Realizar o levantamento do fitoplâncton e das macrófitas aquáticas com
avaliação do habitat e da dispersão local.
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Deverá considerar:

• urânio total lixiviável, radionuclídeos de "meia-vida" longa, alfa total e
beta total, e espectrometria gama, em elementos significativos da cadeia
alimentar, tais como: pastagens, culturas e leite, freqüência mínima de
análise trimestral;

• a seleção de bioindicador para a biotaaquática; e
• a biota aquática como caminho crítico.

3 Meio Sócio-Econômico

3.1 Área de influência direta

Deverá ser conduzida uma pesquisa sócio-econômica, visando a obtenção
de dados importantes para o estudo.

Deverão ser definidos, a partir da análise de dados secundários e entrevistas
qualificadas, os aspectos abaixo relacionados.

3.1.1 Dinâmica populacional

Apresentar as informações que caracterizam a dinâmica populacional na
área de estudo, incluindo:

• evolução da população regional; densidade demográfica; população
urbanae rural, por grupo de idade e por sexo, nos últimos dez anos;

. distribuição e mapeamento da população, localização das aglomerações
urbanas e rurais e hierarquização dos núcleos; fluxos migratórios,
identificando: origem, tempo depermanência e causas de migração; e

• especificar a oferta de habitação, educação, saúde, segurança, lazer,
transporte e trabalho.

3.1.2 Uso e ocupação do solo

Apresentar o mapeamento do uso e ocupação do solo, das áreas urbanas,
rurais e de expansão urbana, na áreade influência do empreendimento.

Caracterização da paisagem (topografia, geomorfologia, vegetação e
modificações humanas), a partir da análise descritiva e histórica da evolução
da ocupação humana na região.

Mapeamento das áreas devalor histórico, cultural, paisagístico e ecológico;
caracterização e mapeamento da infra-estrutura regional: sistema viário,
aeroportos, terminais de passageiros e cargas, transporte, energia elétrica,
comunicações, saneamento etc.

10
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Identificação dos principais usos rurais, indicando as culturas temporárias e
permanentes, pastagens naturais e/ou plantadas.

Mapeamento da vegetação nativa e exótica.

3.1.3 Caracterização das comunidades afetadas

Para esta caracterização, deverão ser considerados:

Estrutura ocupacional:
• apresentar levantamento da população economicamente ativa total,

urbana, rural, por idade e sexo, por setor econômico, índices de
desemprego e sua evolução, distribuição de renda e sua evolução;

• apresentar levantamento do interesse das comunidades diretamente
afetadas pela implantação do empreendimento;

• identificar os tipos de mão-de-obra necessários e dos empregos diretos e
indiretos a serem gerados pelo empreendimento; e

• identificar os núcleos a serem alocados às obras e apoio.

Educação:

• caracterizar o sistema de ensino rural e urbano (recursos físicos e
humanos); e

• apresentar o índice de alfabetização por faixa etária e cursos
profissionalizantes existentes, em nível governamental e privado.

Saúde:

. apresentar o coeficiente de mortalidade geral e proporcional, coeficiente
de mortalidade por doenças infecto-contagiosas e parasitárias (redutíveis
por saneamento básico, imunização ou programas especiais);

• caracterizar a estrutura institucional e infra-estrutura correspondente; e
• identificar a susceptibilidade do meio à instalação e expansão de doenças

de veiculação hídrica e de transmissão por vetores;

Alimentação:

• caracterizar os hábitos alimentares da população; e
• relacionar as fontes de produção de alimento: natural, cultivada e

industrializada.

Segurança:
• caracterizar os índices de criminalidade e de violência verificados na área

e sua evolução; e
• identificar a infra-estrutura policial e judiciária, corpo de bombeiros e

sistema de defesa civil existentes na região.

11
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Lazer, turismo ecultura: Rubrica, dÜp^
• apresentar mapeamento das áreas para fins turísticos; e
• identificar as principais atividades de lazer e decultura dapopulação.

Assentamento:

• apresentar as condições habitacionais nas cidades, nos povoados e na
zona rural, contemplando:

- tempo de residência e localização espacial ( em relação às vias de
acesso e/ou acidentes geográficos); e

- os serviços de utilidade públicae as condições sanitárias existentes;

Estrutura produtiva e de serviços:
• informar as principais atividades econômicas exercidas nas áreas de

influência; e

. apresentar os fatores deprodução, contribuição de cada setor, geração de
emprego e nível tecnológico por setor da economia formal e informal.

Organização social:

• identificar as forças e tensões sociais, grupos e movimentos comuni
tários, lideranças, forças políticas sindicais atuantes e associações;

. apresentar levantamento do contingente operário a ser estabelecido nos
locais das obras e infra-estrutura para manutenção do mesmo e
conseqüente avaliação dos impactos sociais decorrentes do novo
agrupamento populacional; e

• identificar novas relações culturais/comerciais entre as cidades e suas
conseqüências.

r

3.2 Área de influência indireta

Deverá ser efetuada uma pesquisa sócio-econômica, analisando as
localidades que poderão ser afetadas em suas relações funcionais,
identificando todos os aspectos definidos para a caracterização da área de
influência direta, dando ênfase a:

3.2.1 Área rural:

. dimensionamento e caracterização da população afetada, diferenciando
por grupos étnicos;

• produção agrícola, extrativista e animal; e
• demais atividades econômicas.

3.2.2 Área urbana:
- dimensionamento e caracterização da população afetada; e
• atividades econômicas.

12
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ANALISE INTEGRADA

Após os diagnósticos de cada meio deverá ser elaborada uma síntese que
caracterize a área de influência do empreendimento de forma global.

A análise deverá conter a interação dos itens de maneira a caracterizar as
principais interrelações dos meios físico, biótico e sócio-econômico.

IX SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL

Deverá ser realizada um análise integrada das condições ambientais atuais e
suas tendências evolutivas, explicitando as relações de dependência e/ou de
sinergia entre os fatores ambientais anteriormente descritos, de forma a se
compreender a estrutura e a dinâmica ambiental da região, contemplando
futuros projetos de ocupação.

Esta análise obrigatória terá como objetivo fornecer conhecimentos capazes
de embasar a identificação e a avaliação dos impactos decorrentes do
empreendimento, bemcomo a qualidade ambiental futura da região.

As conclusões deverão se consubstanciar em cartas geoambientais para a
área de influência do estudo, em escalas apropriadas.

X IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

As avaliações de impacto ambiental deverão levar em consideração os
diversos fatores de impacto e seus tempos de incidência (abrangência
temporal) nas fases de implantação e operação.

Neste item deverá ser analisada a FEC (2a e 3a etapas), em suas fases de
construção, operação e descomissionamento, e seus reflexos sobre o
ambiente.

Considerar a eventual ocorrência de acidentes, quando da operação do
empreendimento, destacando, obrigatoriamente, os efeitos sinérgicos dos
impactos previstos entre as unidades já implantadas no Complexo Industrial
de Resende- CIR.

Esta avaliação deverá abranger os impactos benéficos e adversos do
empreendimento, considerando o fator tempo, determinando, na medida do
possível, uma projeção dos impactos imediatos, a médio e longo prazos;
temporários, permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; locais,
regionais e estratégicos. A mesma, ainda, levará em consideração as
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condições do meio ambiente na fase anterior às obras, de modo Á permitir
um prognóstico das condições emergentes.

Deverão ser também mencionados os impactos adversos que não possam
ser evitados ou mitigados.

Deverão ser consideradas, na elaboração deste prognóstico, as condições
emergentes com e sem a implantação do empreendimento, conduzindo à
proposição de medidas destinadas ao equacionamento dos impactos
ambientais decorrentes do empreendimento.

Na identificação dos impactos, deverão ser consideradas as seguintes
diretrizes:

• o Relatório de Análise de Segurança elaborado pela INB,
complementado com as considerações necessárias à descrição dos
acidentes relevantes para avaliação de impactos ambientais.

• a análise histórica e o estudo analítico de procedimentos de
processamento, demonstrando claramente causas e conseqüências de sua
ocorrência e área de incidência.

• estimativa de probabilidade de ocorrência dos acidentes, considerando a
vulnerabilidade do empreendimento.

Na apresentação dos resultados, deverão constar:
. a metodologia de identificação dos impactos, a técnica de previsão de

suas magnitudes e os critérios adotados para a interpretação e análise de
suas alterações;

• a valoração, magnitude e importância dos impactos;
. uma descrição detalhada dos impactos sobre cada fator ambiental

relevante, considerado no diagnóstico ambiental;
• uma síntese conclusiva dos principais impactos que poderão ocorrer nas

fases de implantação e operação, acompanhada de suas interações; e
• alternativas locacionais e tecnológicas para a realização do

empreendimento, considerando-se os custos ambientais nas áreas críticas.

1 Meio físico

1.1 Impactos sobre a Geologia e Geomorfologia

Análise das possibilidades de alteração no que diz respeito a:
. alteração na paisagem regional;
• possíveis alterações na capacidade de uso das terras no local onde será

executada a obra; e

• possível intensificação dos processos erosivos na área de influência e
conseqüente risco de assoreamento;
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Análise, com base nas bacias e sub-bacias, dos seguintes aspectos:
• transformações que poderão ocorrer no regime hidrológico e aqüíferos;
• assoreamento;

• erosão das margens; e
• proliferação de plantas aquáticas e suas conseqüências.

1.3 Impactos devido à emissão de poluentes atmosféricos

Verificar a poluição do ar provocada pelopó e fumaça:
• na preparação do canteiro de obras;
• construções temporárias; e
• construções de acesso e estradas auxiliares.

1.4 Impactos devido a alterações dos níveis de ruído

Avaliar a agressão à fauna e à população da área de influência provocada
pelo ruído das máquinas, pela construção e operação do empreendimento.

1.5 Impactos devido à geração de efluentes líquidos

Para a avaliação dos impactos rio corptffeceptor, deverão ser identificados:
- os impactos de lançamento de efluentes radioativos e não radioativos nas

águas do Rio Paraíba do Sul, Reservatório do Funil, Reservatório do
Sistema Light e Rio Guandu, em condições normais de operação e em
caso de acidente; e

• todas as fontes de efluentes líquidos, por etapa do processo, apresentando
sua composição em termos de poluentes radioativos e não radioativos,
com vazões horárias e diárias, antes e após os tratamentos. Além disso
deverá ser realizada estimativa da toxicidade do efluente tratado.

1.6 Impactos devido aos efluentes gasosos

Para a avaliação dos impactos causados na área de influência, deverão ser
identificadas todas as fontes de efluentes gasosos, por etapa do processo,
apresentando sua composição em termos de poluentes radioativos e não
radioativos, antes e após os tratamentos. Além disso, deverão ser levantados
os dados toxicológicos para esses contaminantes após os tratamentos.

1.7 Impactos devido aos resíduos sólidos

Para a avaliação dos impactos causadospelo armazenamento desse material,
deverá ser realizado um inventário de todas as fontes de resíduos
radioativos e não radioativos.
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• Construção dos prédios permanentes, reservatório d'água etc.
• Disposição do lixo e rejeito de origem química.
. Avaliação do nível de radiação (estimativa de taxa de dose) no canteiro

de obras, devido a presença do CIR.
• Estimativa da dose total acumulada durante o período de construção do

empreendimento.

2 Meio biótico

2.1 Impactos sobre a fauna e flora aquáticas

Análise das seguintes alterações previsíveis:
. migração de espécies aquáticas;
• redução de alimentos em função da modificação da vegetação nativa, em

locais onde as obras serão de maior significância;
• modificação dos habitats da fauna aquática; e
• modificação da fauna e flora aquáticas pela alteração de parâmetros

físicos, químicos e biológicos da água.

2.2 Impactos sobre a ictiofauna

Análise das seguintes alterações previsíveis:
. composição de espécies; e
• ecossistemas considerados criadouros naturais de larvas e/ou alevinos;

2.3 Impactos sobre a fauna e flora terrestres

Análise das seguintes alterações previsíveis:
. áreas florestais eventualmente afetadas;
• composição e distribuição da fauna e da flora;
• aumento da população de insetos;
. perda de bancos genéticos; e
• diversidade de espécies nas áreas de reprodução e migração.

3 Meio antrópico

3.1 Impactos sobre as comunidades humanas

No estudo da dinâmica populacional deverá ser apresentada análise das
seguintes alterações previsíveis:
. mudanças no comportamento social e cultural da população afetada;
. expectativa da população em relação ao empreendimento;
- choques entre a população e o pessoal forasteiro alocado às obras;
• relações entre os núcleos urbanos;
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• transformações de núcleos urbanos em pólos de atração
aumento na demanda de serviços e equipamentos sociais;

. mecanismo de divulgação junto às comunidades com o objetivo de
capacitá-los a exercerem os direitos que lhes asseguram a lei; e

• transformações criadas pela geração de empregos com mão-de-obra
regional e alterações de demanda, transporte, moradia e outros serviços
públicos.

3.2 Impactos sobre atividades econômicas

Análise das alterações previsíveis nas atividades da população rural e
urbana nas áreas de influência do empreendimento.

3.3 Impactos sobre a saúde pública

Análise dos seguintes aspectos:
. estudos referentes ao impacto à saúde humana;
• surgimento de focos de moléstias infecto-contagiosas e crônico-

degenerativas;
• disseminação de moléstias endêmicas;
• incremento na utilização da rede médico-hospitalar (primária, secundária

eterciária); *
• efeito da poluição (atmosférica, hídrica e sonora) sobre a saúde humana;

e

. acidente com a população durante a construção e operação do
empreendimento.

3.4 Impactos sobre o patrimônio natural, histórico, cultural, espeleológico e
arqueológico

Inventariar os patrimônios natural e histórico-cultural atuais, analisando as
seguintes alterações previsíveis:
• na destruição de sítios com importância histórica, cultural, espeleológica,

arqueológica e paisagística;
• nas relações culturais das comunidades regionais; e
. na perda das referências culturais da população.

XI MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS, PROGRAMAS
DE CONTROLE E DE MONITORAMENTO

Com base na comparação do prognóstico das condições emergentes com e
sem a implantação do empreendimento, e no caso de sua desativação, e na
conseqüente avaliação dos impactos ambientais potenciais, deverão ser
recomendadas medidas que venham minimizá-los, maximizá-los,
compensá-los ou eliminá-los.

17



EM BRANCO



/' Rubrica N.

Estas medidas deverão ser implantadas visando tanto à recuperação, quanto
a conservação do meio ambiente, bem como o maior aproveitamento das
novas condições a serem criadas pelo empreendimento, podendo ser
consubstanciadas em programas.

As medidas mitigadoras e compensatórias deverão serclassificadas quanto:
• ao componente ambiental afetado;
. à fase do empreendimento em que deverão ser implementadas;
• ao caráter preventivo ou corretivo e sua eficácia; e
. ao agente executor, com definição de suas responsabilidades.

Na implementação das medidas, em especial daquelas vinculadas ao meio
sócio-econômico, deverá haver uma participação efetiva da comunidade
diretamente afetada, bem como dos parceiros institucionais identificados
buscando-se, desta forma, a inserção regional do empreendimento.

Deverá ser proposto um programa integrado para monitoração ambiental na
área de influência, com o objetivo de acompanhar a evolução da qualidade
ambiental e permitir a adoção de medidas complementares de controle.

Apresentar o controle da qualidade das medidas radioquímicas e
radiométricas realizado pelos laboratórios participantes do inventário
radiológico da região em estudo.

A seguir, apresenta-se uma listagem das principais medidas/programas a
serem desenvolvidos, com indicação de aspectos que os mesmos poderão
abordar.

1 Meio Físico

1.1 Observação das condições climáticas

Complementação da rede de observações meteorológicas e climáticas.
Seleção da rede de registro de dados, incluindo um sistema de alerta
hidrometeorológico e telemétrico.
Sistema de avaliação comparativo das condições climáticas, incluindo a
metodologia correspondente e a correlação e medição de efeitos sobre
outras variáveis ambientais.

1.2 Controle de impactos geológicos e geomorfológicos

Diretrizes para controle de impactos sobre os taludes marginais e margens
retificadas.

Diretrizes para acompanhamento da variação do lençol freático.
Diretrizes para o manejo e proteção das cavidades naturais subterrâneas.
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1.3 Controle do uso do solo

Fcfcatrr fC*'
Proa "* fn%OM^
rti ji i_f •
nwnL

Diretrizes paraa formulação de um plano geral de uso racional dos recursos
naturais para a bacia hidrográfica.
Diretrizes para elaboração deplanos de controle dos processos erosivos e da
contaminação dos solos com material radioativo e sua influência sobre a
qualidade das águas.
Apresentar projetode controle de desestabilização do solo.
Monitoramento do lençol freático na área de influência do setor de
armazenamento.

1.4 Qualidade do ar

Deverá ser indicado, em planta, os pontos de amostragem para medição da:
• concentração de fluoreto total no ar;
• concentração de poluentes radioativos no ar (radionuclídeos de "meia-

vida" longa, alfa total e beta total, e espectrometria gama); e
• estudo de dispersão de poluentes no ar, na área de influência (através de

técnicas de simulação).

1.5 Qualidade da água

Otimização da rede de monitoramento da qualidade da água em pontos a
serem definidos.

Diretrizes para elaboração de planos de controle das diversas formas de
poluição.

Os parâmetros físicos e químicos que comporão os programas de
monitoração devem ser detalhados, indicando a função de cada um e sua
importância com os mecanismos de interrelacionamento no equilíbrio
ecológico.

1.6 Tratamento de rejeitos sanitários

Apresentar o sistema de tratamento dos efluentes sanitários, respeitando os
padrões estaduais para liberação dos mesmos, dando ênfase às projeções de
expansão da estação de tratamento.

1.7 Tratamento de efluentes líquidos

Deverão ser apresentadas as tecnologias no Estado da Arte para os
tratamentos prévios ou localizados ("in-plant") e tratamentos centrais ou
finais de efluentes líquidos, com exposição em fluxograma dos balanços de
massa e hídrico.
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Descrever o sistema de armazenamento desses efluentes, assim como os
processos de coleta e descontaminação.

As medidas mitigadoras devem garantir que os impactos específicos
gerados pelas descargas desses rejeitos estejam enquadrados nos limites
(Bq/m3) estipulados pela CNEN.

1. 8 Controle da poluição atmosférica

Apresentar as tecnologias no Estado da Arte para dispositivos de controle
da poluição do ar para poluentes radioativos e não radioativos.

1.9 Tratamento de resíduos sólidos

Apresentação das tecnologias no Estado da Arte para o tratamento e
destinação final dos rejeitos radioativos, de acordo com a sua classificação
quanto ao nível de radiação.

Apresentação das instalações e equipamentos para o armazenamento,
tratamento e destinação final de rejeitos não-radioativos.

1.10 Classificação, acondicionamento e destino final dos rejeitos radioativos.

Para estas etapas, devem ser descritas as medidas destinadas a evitar ou
mitigar os impactos ambientais adversos, demonstrando a exeqüibilidade e a
eficácia de cada uma delas.

2. Meio Biótico

2.1 Manejo e conservação da fauna e flora e estabelecimento de unidades
de conservação

Para a elaboração deste Plano deManejo, deverão serapresentados:
• a localização geográfica, caracterização e priorização de áreas adequadas

ao estabelecimento de unidades de conservação;
• os levantamentos específicos da flora e fauna nas áreas selecionadas para

integrarem às áreas de preservação;
• diretrizes para o manejo da fauna e flora;
• projeto preliminar de viveiro florestal e programas de reflorestamento

para recuperação da cobertura vegetal das áreas degradadas e de
preservação permanente, onde deverão ser reconstituídas as
características originais ou naturais do bioma local, evitando a introdução
de espécies exóticas a esse meio ambiente.

OBS.: Os itens acima deverão ser diferenciados visando a implementação
das unidades de conservação.
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Deverá contemplar:
• diretrizes para manejo da ictiofauna;
. monitoramento da produção pesqueira a partir de um sistema de

desembarque pesqueiro (pesca comercial) e de pescarias experimentais; e
. proteção de criadouros naturais (banhados, lagoas marginais).

3 Meio Sócio-Econômico

3.1 Informação à população

Desenvolvimento de atividades que objetivem informar, permanentemente,
a população que venha a ser atingida nas etapas de planejamento, incluindo
estratégias de informação decorrentes da implantação do empreendimento.

3.2 Controle de migrações internas para a região

3.2.1 Programa de incremento da infra-estrutura

Apresentar o programa de incremento da infra-estrutura, levando em
consideração os interesses das comunidades afetadas pela implantação do
empreendimento. ., ,.

?' f»

3.2.2 Programa de saúde pública

Propostas e esquemas de programas de controle e promoção de saúde
pública, de acordo com as diferentes etapas do empreendimento.

Definição da oferta de serviços de atendimento médico que respondam às
necessidades dapopulação, de acordo com as etapas do empreendimento.

3.2.3 Programa de capacitação técnica

Identificação do tipo de mão-de-obra necessária e dos empregos diretos e
indiretos a serem gerados pelo empreendimento, bem como dos centros de
capacitação técnica existentes na região.

Elaboração de programa de capacitação e aproveitamento de mão-de-obra,
prioritariamente para a população da área de influência direta do
empreendimento.

3.2.4 Programa de Educação Ambiental

Deverá ser elaborado um Programa de Educação Ambiental que contenha
como pressuposto fundamental a participação da comunidade em todas as
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fases de execução do empreendimento, e que contemple M seguintes
aspectos:

. proporcionar o conhecimento da legislação e dos instrumentos de
participação comunitária, visando garantir à comunidade o exercício de
sua cidadania; e

• proporcionar à comunidade um conhecimento mais aprofundado do seu
meio ambiente, visando com isso formar uma consciência crítica apta a
opinar sobre as interferências no macro e micro ambiente.

XII ANÁLISE DE RISCO

Deverá ser elaborado estudo que contemple uma análise dos riscos que o
empreendimento possa causar ao meio ambiente e um plano de ação
emergencial em caso de acidente.

Para cada medida, ou conjunto de medidas, deverá ser apresentada sua
classificação (preventiva/corretiva) e a fase do empreendimento em que
deverá ser adotada.

Deverão ser apresentados os procedimentos para manutenção dos
equipamentos, com respectivas freqüências.

1 Planos de Segurança

Deverá contemplar:
• a inspeção de equipamentos e manutenção;
• o treinamento e reciclagem de pessoal;
- a sistemática da auditoria interna;
. a sistemática para revisão de segurança em caráter formal eperiódico;
. a existência de procedimentos operacionais escritos (para partida, parada

e operação normal);
• prevenção de acidentes;
• procedimentos de emergência;
• proteção dos equipamentos decontrole e demonitoramento; e
• segurança física.

Apresentar o cálculo de dose para indivíduo do público em casos de
operação normal e de acidentes, identificando os radionuclídeos críticos, as
vias de exposição crítica e os grupos críticos
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XIII RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL- RIMA

Ao Estudo de Impacto Ambiental deverá, conforme exige a Constituição
Brasileira em seu artigo 225, serdado publicidade.
As informações técnicas geradas deverão, portanto, ser apresentadas em um
documento em linguagem acessível ao público, o Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA. Este relatório deverá ser ilustrado por mapas, quadros,
gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possa
entender claramente as conseqüências ambientais do projeto e suas
alternativas, comparando as vantagens e desvantagens de cada uma delas.

O RIMA deverá ser elaborado de acordo com o disposto na Resolução
CONAMA n° 001/86, contemplando necessariamente os tópicos constantes
do Art. 9o.

XIV EQUIPE TÉCNICA

Deverá ser apresentada a equipe técnica multidisciplinar responsável pela
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto
Ambiental, indicando a área profissional e o número de registro no
respectivo Conselho de Classe e no cadastro técnico federal.

XV BIBLIOGRAFIA

Deverá constar a bibliografia consultada para a realização dos estudos,
especificadospor área de abrangência do conhecimento.

XVI GLOSSÁRIO

Deverá constar uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.
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Equipe técnica que participou da elaboração deste
Termo de Referência

IBAMA

Adalberto Soares da Silva -Geólogo
Dilma Lúcia Resende de Carvalho - Bióloga
Maria Ceicilene deAragão Martins Rego - Geóloga
Maria Mônica Guedes deMorais - Meteorologista
Regina Coeli Montenegro Generino - Eng3. Química
RitaLima de Almeida - Eng3. Química

Derlei Lopes Rosado Gerente de Área/ DIAP
Rosa Helena Zago Loes Chefe da DIAP/DIRCOF

Instituições Participantes:

CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear
FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Estado do Rio de

Janeiro

Departamento de Proteção Ambiental da Prefeitura Municipal de Resende/RJ
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