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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos Jl<*L dias do mês de nâ^^T^J^g^ de
procedemos a abertura deste volume n° lU— do

processo de n° ft?úO/* OOnA %<?/%<* -t> g , que se inicia com a
folha n° ? 3 7*

Para constar, eu /^^/J^ *&-*-*-> /^y>rT>7 -<^

subscrevo e assino /^

«?»<-
^-*-^



S^3

©ES? \

gttftNttt \

>



NUCIUIH

DO 8IASIL

Proc £
Rubr

im-

Reunião

Local: Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB, em Resende/RJ

Data: 09 de junho de 1998

Participantes: IBAMA / CNEN / FEEMA

^ ;,;í;#i^éíparites •• Órgão y^^fám:1 '••

Celso Martins Pinto IBAMA - DIRPED (061) 223-7879

Rosa Helena Zago Lóes IBAMA - DIRPED - PALA (061)316-1297

Ditma Resende de Carvalho IBAMA - DIRPED - PALA - PSL (061)316-1291

Agostinha Pereira IBAMA - DIRPED - PALA - PSL (061)316-1291

Maria Ceicilene A.M.Rego IBAMA - DIRPED - PALA (061)316-1306

Hélio Ribeiro dos Santos IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)401-1263

Lísia Vanacôr Barroso IBAMA -SUPES- RJ - DITEC (021)232-6437

Roberto de Souza Medina IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)232-5325

Ana Lúcia Camilo Aguiar FEEMA -DICIN (021) 585-3366 r:2195

José Hélio Paula Silva FEEMA -DICIN (021)585-3366

Sílvia Carneiro F.dos Santos FEEMA - DICAN (021) 585-3366 r:2201

Maria Isabel Carvalho FEEMA - DIAR (021) 585-3366 r:2251

Elaine Rochedo CNEN - IRD (021) 442-9749

Mônica Pires do Rio CNEN - IRD (021) 442-9649

fc ""''ezer de Moura Cardoso CNEN - SLC (021)546-2322

^Csé Gemal NATRONTEC (021)233-1471

Cláudio Serrichio Secretaria Meio Ambiente - Resende (024) 354-5506

Roberto Nogueira da Franca INB - Presidente - PR (021)536-1601

Ronald da Silva Araújo INB - Diretor Industrial - DIN (021)536-1607

Renato Vieira da Costa INB - Superintendente de Produção - SUPRO. I (024) 358-8706

Maurício Valim Do Vai INB - Superintendente de Implantação - SUPIM.I (024) 358-8904

Ézio Ribeiro da Silva Júnior INB - Gerente de Projetos - GEPJT.I (024)358-8918

Pedro Vieira Quadros INB - Gerente de Licenc, Qualidade, M.Ambiente - GLQSM.I (024) 358-8707

Rodolpho N. Kreter INB - Coord. Licenc.Salvaguarda e M.Ambiente - CLSMA.I (024) 358-8850

Paulo José Fontanezi INB-CLSMA.I (024) 358-8911

Arsônio Trindade INB - Coord. Eng. Seg. Prot.Radiológica - CESPR.I (024) 358-8848

Célio Ricardo Gosling INB-CESPR.I (024) 358-8876

Alexandre Oliveira INB - Assessoria de Seg.,Saívag. E MeioAmbiente - ASEM.P (021)536-1663

Eliana Batalha INB-ASEM.P (021)536-1696

Gabriela Marchesin INB - Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P (021)536-1651

Lúcia Aguiar INB-CCOMS.P (021)536-1698

Cláudia Guimarães INB-CCOMS.P (021)536-1720
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Local: Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB, em Resende/RJ

Data: 09 de junho de 1998

Participantes: IBAMA / CNEN / FEEMA

^, 'r:%Participantes. Órgão Telefone

Celso Martins Pinto IBAMA-DIRPED (061)223-7879

Rosa Helena Zago Lóes IBAMA - DIRPED - PALA (061)316-1297

Dilma Resende de Carvalho IBAMA - DIRPED - PALA - PSL (061)316-1291

Agostinha Pereira IBAMA - DIRPED - PALA - PSL (061)316-1291

Maria Ceicilene A.M.Rego IBAMA - DIRPED - PALA (061)316-1306

Hélio Ribeiro dos Santos IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)401-1263

Lísia Vanacòr Barroso IBAMA-SUPES-RJ-DITEC (021)232-6437

Roberto de Souza Medina IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)232-5325

Ana Lúcia Camilo Aguiar FEEMA - DICIN (021) 585-3366 r:2195

José Hélio Paula Silva FEEMA-DICIN (021) 585-3366

Sílvia Carneiro F.dos Santos FEEMA - DICAN (021) 585-3366 r:2201

Maria Isabel Carvalho FEEMA - DIAR (021) 585-3366 r:2251

Elaine Rochedo CNEN - IRD (021)442-9749

Mônica Pires do Rio CNEN - IRD (021)442-9649

^""ezer de Moura Cardoso CNEN - SLC (021)546-2322

josé Gemal NATRONTEC (021)233-1471

Cláudio Serrichio Secretaria Meio Ambiente - Resende (024) 354-5506

Roberto Nogueira da Franca INB - Presidente - PR (021)536-1601

Ronald da Silva Araújo INB - Diretor Industrial - DIN (021)536-1607

Renato Vieira da Costa INB - Superintendente de Produção - SUPRO. I (024) 358-8706

Maurício Valim Do Vai INB - Superintendente de Implantação - SUPIM.I (024) 358-8904

Ézio Ribeiro da Silva Júnior INB - Gerente de Projetos - GEPJT.I (024)358-8918

Pedro Vieira Quadros INB - Gerente de Licenc, Qualidade, M.Ambiente - GLQSM.I (024) 358-8707

Rodolpho N. Kreter INB - Coord. Licenc.Salvaguarda e M.Ambiente - CLSMA.I (024) 358-8850

Paulo José Fontanezi INB-CLSMA.I (024) 358-8911

Arsénio Trindade INB - Coord. Eng. Seg. Prot.Radiológica - CESPR.I (024) 358-8848

Célio Ricardo Gosling INB-CESPR.l (024) 358-8876

Alexandre Oliveira INB - Assessoria de Seg.,Salvag. E Meio Ambiente - ASEM.P (021)536-1663

Eliana Batalha INB-ASEM.P (021)536-1696

Gabriela Marchesin INB - Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P (021)536-1651

Lúcia Aguiar INB-CCOMS.P (021)536-1698

Cláudia Guimarães INB-CCOMS.P (021)536-1720
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Local: Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB, em Resende/RJ

Data: 09 de junho de 1998

Participantes: IBAMA / CNEN / FEEMA

^-IgSll^n^ . vÓrgão .."•' Telefone

Celso Martins Pinto IBAMA-DIRPED (061) 223-7879

Rosa Helena Zago Lóes IBAMA-DIRPED-PALA (061)316-1297

Dilma Resende de Carvalho IBAMA - DIRPED - PALA - PSL (061)316-1291

Agostinha Pereira IBAMA - DIRPED - PALA - PSL (061)316-1291

Maria Ceicilene AM.Rego IBAMA-DIRPED-PALA (061)316-1306

Hélio Ribeiro dos Santos IBAMA - SUPES - RJ - DITEC {021)401-1263

Lísia Vanacôr Barroso IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)232-6437

Roberto de Souza Medina IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)232-5325

Ana Lúcia Camilo Aguiar FEEMA-DICIN (021) 585-3366 r:2195

José Hélio Paula Silva FEEMA-DICIN (021)585-3366

Sílvia Carneiro F.dos Santos FEEMA - DICAN (021) 585-3366 r:2201

Maria Isabel Carvalho FEEMA - DIAR (021) 585-3366 r2251

Elaine Rochedo CNEN - IRD (021)442-9749

Mônica Pires do Rio CNEN - IRD (021)442-9649

/""<?zerde Moura Cardoso CNEN-SLC (021)546-2322

IKé Gemal NATRONTEC (021)233-1471

Cláudio Serrichio Secretaria Meio Ambiente - Resende (024) 354-5506

Roberto Nogueira da Franca INB - Presidente - PR (021)536-1601

Ronald da Silva Araújo INB - Diretor Industrial - DIN (021)536-1607

Renato Vieira da Costa INB - Superintendente de Produção - SUPRO. 1 (024) 358-8706

Maurício Valím Do Vai INB - Superintendente de Implantação - SUPIM.i (024) 358-8904

Ezio Ribeiro da Silva Júnior INB - Gerente de Projetos - GEPJT.I (024)358-8918

Pedro Vieira Quadros INB - Gerente de Licenc, Qualidade, M.Ambiente - GLQSM.I (024) 358-8707

Rodolpho N. Kreter INB - Coord. Licenc.Salvaguarda e M.Ambiente - CLSMA.I (024) 358-8850

Paulo José Fontanezi INB-CLSMA.I (024) 358-8911

Arsênio Trindade INB - Coord. Eng. Seg. Prot.Radiológica - CESPR.! (024) 358-8848

Célio Ricardo Gosling INB-CESPR.l (024) 358-8876

Alexandre Oliveira INB - Assessoria de Seg.,Salvag. E Meio Ambiente - ASEM.P (021)536-1663

Eliana Batalha INB-ASEM.P (021)536-1696

Gabriela Marchesin INB - Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P (021)536-1651

Lúcia Aguiar INB-CCOMS.P (021)536-1698

Cláudia Guimarães INB-CCOMS.P (021)536-1720
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Local: Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB, em Resende/RJ

Data: 09 de junho de 1998

Participantes: IBAMA / CNEN / FEEMA

^ Participantes Órgão . y00tík^^'-

Celso Martins Pinto IBAMA - DIRPED (061)223-7879

Rosa Helena Zago Lóes IBAMA - DIRPED - PALA (061)316-1297

Dilma Resende de Carvalho IBAMA - DIRPED - PALA - PSL (061)316-1291

Agostinha Pereira IBAMA - DIRPED - PALA - PSL (061)316-1291

Maria Ceicilene A.M.Rego IBAMA - DIRPED - PALA (061)316-1306

Hélio Ribeiro dos Santos IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)401-1263

Lísia Vanacôr Barroso IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)232-6437

Roberto de Souza Medina IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)232-5325

Ana Lúcia Camilo Aguiar FEEMA-DICIN (021) 585-3366 r:2195

José Hélio Paula Silva FEEMA - DICIN (021) 585-3366

Sílvia Carneiro F dos Santos FEEMA - DICAN (021) 585-3366 r:2201

Maria Isabel Carvalho FEEMA-DIAR (021) 585-3366 r:2251

Elaine Rochedo CNEN - IRD (021>442-9749

Mônica Pires do Rio CNEN - IRD (021) 442-9649

([ "tzer de Moura Cardoso CNEN - SLC (021) 546-2322

jfesé Gemal NATRONTEC (021)233-1471

Cláudio Serrichio Secretaria Meio Ambiente - Resende (024) 354-5506

Roberto Nogueira da Franca INB - Presidente - PR (021)536-1601

Ronald da Silva Araújo INB - Diretor Industrial - DIN (021)536-1607

Renato Vieira da Costa INB - Superintendente de Produção - SUPRO.I (024) 358-8706

Maurício Valim Do Vai INB - Superintendente de Implantação - SUPIM.I (024) 358-8904

Ézio Ribeiro da Silva Júnior INB - Gerente de Projetos - GEPJT.I (024)358-6918

Pedro Vieira Quadros INB - Gerente de Licenc, Qualidade, M.Ambiente - GLQSM.I (024) 358-8707

Rodolpho N. Kreter INB - Coord. Licenc.Salvaguarda e M.Ambiente - CLSMA.I (024) 358-8850

Paulo José Fontanezi INB-CLSMA.I (024)358-8911

Arsônio Trindade INB - Coord. Eng. Seg. Prot.Radiológica - CESPR.I (024) 358-8848

Célio Ricardo Gosling INB-CESPR.I (024) 358-8876

Alexandre Oliveira INB - Assessoria de Seg.,Salvag. E Meio Ambiente - ASEM.P (021)536-1663

Eliana Batalha INB-ASEM.P (021)536-1696

Gabriela Marchesin INB - Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P (021)536-1651

Lúcia Aguiar INB-CCOMSP (021)536-1698

Cláudia Guimarães INB-CCOMS.P (021)536-1720
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Local: Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB, em Resende/RJ

Data: 09 de junho de 1998

Participantes: IBAMA / CNEN / FEEMA

^-Participantes Órgão." . -^;lfcWfc^.;:.-.

Celso Martins Pinto IBAMA - DIRPED (061)223-7879

Rosa Helena Zago Lóes IBAMA-DIRPED-PALA (061)316-1297

Dilma Resende de Carvalho IBAMA - DIRPED - PALA - PSL (061)316-1291

Agostinha Pereira IBAMA - DIRPED - PALA - PSL (061)316-1291

Maria Ceicílene AM. Rego IBAMA-DIRPED-PALA (061)316-1306

Hélio Ribeiro dos Santos IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)401-1263

Lísia Vanacôr Barroso IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)232-6437

Roberto de Souza Medina IBAMA - SUPES - RJ - DITEC (021)232-5325

Ana Lúcia Camilo Aguiar FEEMA - DICIN (021) 585-3366 r:2195

José Hélio Paula Silva FEEMA-DICIN (021)585-3366

Sílvia Carneiro F.dos Santos FEEMA - DICAN (021) 585-3366 r:2201

Maria Isabel Carvalho FEEMA - DIAR (021) 585-3366 r:2251

Elaine Rochedo CNEN - IRD (021)442-9749

Mônica Pires do Rio CNEN - IRD (021) 442-9649

'£^zer de Moura Cardoso CNEN - SLC (021)546-2322

Tose Gemal NATRONTEC (021)233-1471

Cláudio Serrichio Secretaria Meio Ambiente - Resende (024) 354-5506

Roberto Nogueira da Franca INB - Presidente - PR (021)536-1601

Ronald da Silva Araújo INB - Diretor Industrial - DIN (021)536-1607

Renato Vieira da Costa INB - Superintendente de Produção - SUPRO. I (024) 358-8706

Maurício Valim Do Vai INB - Superintendente de Implantação - SUPIM.I (024) 358-8904

Ezio Ribeiro da Silva Júnior INB - Gerente de Projetos - GEPJT.I (024)358-8918

Pedro Vieira Quadros INB - Gerente de Licenc, Qualidade, M.Ambiente - GLQSM.I (024) 358-8707

Rodolpho N. Kreter INB - Coord. Licenc.Salvaguarda e M.Ambiente - CLSMA.I (024) 358-8850

Paulo José Fontanezi INB-CLSMA.I (024) 358-8911

Arsênio Trindade INB - Coord. Eng. Seg. Prot.Radiológica - CESPR.I (024) 358-8848

Célio Ricardo Gosling INB-CESPR.I (024) 358-8876

Alexandre Oliveira INB - Assessoria de Seg.,Salvag. E Meio Ambiente - ASEM.P (021)536-1663

Eliana Batalha INB-ASEM.P (021)536-1696

Gabriela Marchesin INB - Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P (021)536-1651

Lúcia Aguiar INB - CCOMS.P (021)536-1698

Cláudia Guimarães INB-CCOMS.P (021)536-1720
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ASSEMBLÉIA LEG.8LAT.VADO ESTADO DO R.O DE JANE.RO
Rio de Janeiro, 17 de Julho de 1998

Ofício N° 296/98

Ao Exmo. Sr.
ALISSON COUTINHO
Superintendência do IBAMA / RJ

Prezado Senhor,

AComissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
ilicrXSçte sobre oprocesso de licenciamento da nova fábrica de pó ede pastilha de uramo
£ M^d™ Resende, uma vez que recentemente foi entregue oRelatório de Impacto Ambientai
(RIMA) aos funcionários da INB (Indústrias Nucleares do Brasil), sem que esta Comissão tomb«n o
tivesse recebido para análise. Anível estadual, é procedimento corrente da FEEMA( (^daçao
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente) o envio de cópia de todos os EWRIMAs e da
convocatória das respectivas Audiências Públicas à esta Comissão Permanente do Poder Legislativo
estadual.

Recentemente fomos informados da convocação de Audiência Pública sobre este empreendimento a
ser realizada no próximo dia 25 de Julho, às 9:00 h, no Auditório da Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN). Segundo os moradores e entidades que nos contactaram não foi dado ampla
divulgação da existência do citado EIA/RIMA, que é completamente desconhecido pelas entidades
ambientalistas, Sindicatos e associações de moradores loeais.

Diante do porte deste empreendimento e dos riscos de acidentes próprios da tecnologia nuclear, torna-
se imprescindível que haja uma discussão ampla e democrática, envolvendo tanto o Poder público nas
esferas federal, estadual e do Município de Resende e os segmentos sociais interessados. Inclusive,
cabe discutir a conveniência social e ambiental da instalação de unidade de risco como é a INB nas
margens da Represa do Funil que tem vocação parao abastecimento público.

Sendo assim, a Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio ue
Janeiro solicita o adiantamento da referida Audiência Pública e o envio, em regime de urgência, de
todos os documentos técnicos relativos ao assunto, assim como l(um) exemplar do Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), como prevê a legislação federal e
estadual em vigor, para análise desta Comissão.

Certo do atendimento desta solicitação, que objetiva assegurar a segurança pública e a proteção do
patrimônio ambiental e dos recursos hídricos, me despeço.

Atenciosamente,

/2á&~
tarlos Mine

Deputado Estadual PT/RJ
Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da ALERJ

C/C:

Ministério Público Federal;
Ministério Público Estadual;

Presidência do IBAMA em Brasília / DF; rfrr-J.



•VA

«/«*$
p

-V<\?

Ao ^

•L^
f

r^

<L^À-
J^ ^r^T^A

c2-
éfc*-:-'*

^V

!'••;•

"õ^nacSot Substituto

-. i



pis, y o/

Rubr. Processo: 200065/98

Folhas:

Rubrica:

FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DOMEIO AMBIENTE

DICIN - DIVISÃO DE CONTROLE DE INDUSTRIAS

PARECER TÉCNICO DE LICENÇA E OPERAÇÃO Ne D-l-O-036/98 FI. 1/51

RAZÃO SOCIAL: FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS - 2a c 3a ETAPAS (INB)
ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM .130
DISTRITO: ENGENHEIRO PASSOS MUNICÍPIO: RESENDE

1.0 - MOTIVO DO PARECER

2.0 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

3.0 - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
3.1 -MEIO FÍSICO
3.2-MEIO BIÓTICO
3.3-MEIO ANTRÓPICO

4.0 - FONTES DE POLUIÇÃO/PRINCIPAIS POLUENTES
4.1 -AR

4.2 - ÃGUA
4.3 - RESÍDUOS

5.0 - CONTROLES EXISTENTES E/OU PROPOSTOS
5.1 -AR

5.2 - ÁGUA
5.3 - RESÍDUOS

6.0 - RISCO

7.0 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS

8.0 - ENQUADRAMENTO LEGAL

9.0 - MEDIDAS MITIGATÓRIAS OU COMPENSATÓRIAS
9.1 - MONITORAMENTO E MITIGAÇÃO
9.2 - MANEJO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA
9.3 - ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS

ANALISTA

GRUPO DE

TRABALHO

CHEFE DEÍERyiÇO

Luís Flávio Paúca

27/0948 io'i«

CHEFE Bfi DIVISÃO DIRETOR DO DECON

João Arthur O. Carvalho Francisco Tozz^Calvão F°
2?/04\n 27/I316
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Processo: E-07/200065/98

Folhas:

Rubrica:

FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DOMEIO AMBIENTE

DICIN-DIVISÃO OE CONTROLE DE INDUSTRIAS

PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO N^ Dl-O-036/98 FI 2/5 l

10.0-CONCLUSÃO

11.0-EXIGÊNCIAS
11.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS
11.2-RISCO

11.3 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR

11.4 - CONTROLE DAS FONTES POLUIDORAS ATMOSFÉRICAS
11.5 - CONTROLE DAS FONTES POLUIDORAS HÍDRICAS
11.6-MEIO BIÔTICO
11.7-GERAIS

12.0 - GRUPO DE TRABALHO

ANALISTA

GRUPO DE

TRABALHO

CHEFE DE SERVIÇO

Luísrtávio Paiya
27/0348 4.0^*

CHEFE DE DIVISÃO DIRETOR DO DECON

João ArthurTHCarvalho

2?/04'
bzzi Catvão P

27/1316
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Processo: E-07/200065/98

Folhas:

Rubrica:

FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE

DICIN - DIVISÃO DE CONTROLE DE INDUSTRIAS

PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO N-DI-O0.WJ8 F1..V51

1.0 MOTIVO DO PARECER

Este parecer refere-se à análise do Estudo de Impacto Ambiental e do RIMA da Fábrica
de Elementos Combustíveis (FEC) - 2° e 3o Etapas - do Complexo Industrial de Resende
(CIR) das Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB.

O objetivo deste é seu encaminhamento para o IBAMA (Brasília) como contribuição do
órgão estadual de meio ambiente do Rio de Janeiro na análise do EIA/RIMA.

2.0 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

A FEC fabrica elementos combustíveis destinados a usinas nucleares e, até este estágio,
executa apenas a etapa final da produção, a montagem dos elementos combustíveis, que
consiste em introduzir as pastilhas de oxido de urânio (U02) em varetas e compor com
essas varetas os conjuntos de elementos combustíveis, a serem instalados nos reatores
nucleares A unidade existente é denominada FEC-I e as unidades a serem instaladas,

FEC-II.

As etapas previstas de instalação - 2o e 3o etapas - consistem das linhas de produção de
pó de oxido de urânio e de produção de pastilhas de urânio, respectivamente. Ambos
processos são patenteados pela Siemens (firma alemã).

As fábricas funcionarão mantendo carcaterísticas de layout em linha, operando em
sistema de bateladas de produção no caso da Fábrica de Pó, e em produção específica
por máquina, no caso da Fábrica de Pastilhas, exigindo a participação de 137 pessoas
distribuídas nas áreas de operação, manutenção, controle de qualidade, segurança e
administração.

Essas linhas de produção consistem da seguinte seqüência:

Unidade de Produção de Pó de Oxido de Urânio

ANALISTA

GRUPO DE

TRABALHO

CHEFE DE SERVIÇO

LuíslFláviirTai^a
27/8948 i.CS<í

CHEFE.DE DIVISÃO

João ArtiiuSttr-Carvalho

22/04*1

DIRETOR DO DECON

bzzi (talvão F°

27/1316
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Processo: E-07/200065/98

Folhas:

Rubrica:

FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE

DICIN - DIVISÃO DE CONTROLE DE INDUSTRIAS

PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DEOPERAÇÃO N- Dl-O-036/98 FI 4/51

A produção de pó de U02 compreenderá cinco atividades de operação industrial distintas:

• Manutenção do parque de insumos de processo;
• Recepção e qualificação de cilindros 30B (contendo UF6);
. Produção do pó de U02
• Recuperação de compostos de urânio e;
• Carregamento dos homogeneizadores da Fábrica de Pastilhas e/ou

armazenamento do pó de U02.

A principal matéria-prima do processo de produção de pó de U02 será o hexafluoreto de
urânio (UF6), com nível de enriquecimento em 235U de até 5% em peso.

PRODUÇÃO DE PÓ DE UO,

• Vapohzação de hexafluoreto de urânio (UF6): aquecimento do UF6 contido no cilindro
com vapor saturado até 100 °C e mistura com corrente pré-aquecida (a 120 °C) de gás
carbônico (C02).

• Esvaziamento e limpeza dos cilindros de UF6: aquecimento em vaporizador até 100 °C
e aspiração do UF6 para dissolução em água carbonatada, para reutilização na
produção. A limpeza se faz com água carbonatada no seu interior, que, posteriormente,
também retorna à produção.

• Precipitação do TCAU a partir de UF6 gasoso: hidrólise do hexafluoreto de urânio e
precipitação do tricarbonato de amônio e uranila a partir da adição de gás carbônico
(C02) e amônia (NH3).

UF6 + 10 NH3 + 3C02 + 7 H20 -> (NH4)4U02(C03)3.2H20 + 6 NH4F
(TCAU)
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Precipitação do TCAU a partir do nitrato de uranila: em lugar do UF6, pode-se também
utilizar uma solução de nitrato de uranila (NTU) como base para a precipitação do
TCAU

Reprecipitação do TCAU: para se conseguir uma precipitação máxima de urânio,
introduz-se C02 e NH3 por mais 15 minutos no vaso precipitador atmosférico. Durante
esse período, introduz-se no precipitador água carbonatada contendo urânio em
solução, proveniente das águas de lavagem da torta de TCAU no processo de
filtragem.

Filtragem da suspensão de TCAU: a filtragem do TCAU em suspensão aquosa de
fluoreto de amônio ocorrerá nos filtros a vácuo de prato giratório. A solução finat de
filtrado será bombeada para o circuito de recuperação de compostos de urânio. A torta
sofrerá duas lavagens: uma com solução de bicarbonato de amônia (NH4HC03) (para
redução do teor de flúor; com retorno para o precipitador atmosférico) e outra com
metanol puro (para reduzir o teor de umidade).

Redução do TCAU a U02: o pó de TCAU seco será transportado para o forno de leito
fluidizado, onde se processará a sua decomposição térmica e subsequente redução
para U02. A redução propriamente dita será iniciada com a dosagem do TCAU e
injeção de vapor de hidrogênio gasoso (H2), estando o meio a temperatura de 550 °C.

Estabilização do U02 mediante oxidação parcial: como o pó de U02 é altamente
reativo ao final da etapa de redução química do TCAU, possuindo características
pirofóricas, é necessário seu encaminhamento a um vaso de passivação. Neste vaso,
o pó quente de U02 será inicialmente resfriado até uma temperatura inferior a 100 °C,
operando como leito fluidizado através do uso de nitrogênio gasoso (N2). Entre outros
controles, após o carga ser resfriada até 40 °C, o pó de U02 já estabilizado será
transferido para os recipientes de transferência, com destino aos homogeneizadores.
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Tratamento de filtrados (recuperação dos compostos de urânio): Os líquidos e sólidos
no processo de conversão serão tratados, para recuperação do urânio ainda presente
em solução Esse tratamento engloba basicamente duas etapas:

Recuperação do urânio através de sua precipitação e reciclagem ao processo principal
(APOFU ou APONU), conforme a natureza do composto de urânio alimentado na
precipitação (UF6 ou NTU, respectivamente)
Dissolução, para formação da solução de nitrato de uranila

* Precipitação do APOFU (peróxidofluoruranato de amônio): o filtrado proveniente
da precipitação do TCAU a partir do UF6 passa pelo seguinte tratamento:
filtragem; extração de C02 por aquecimento (primeiro a 45 °C e depois a 95 °C);
reação com peróxido de hidrogênio (H202), amônia (NH3) e prestol (agente
floculante) para precipitação do APOFU; filtragem em filtro a vácuo e
encaminhamento da torta para os filtros de precipitação de TCAU, para
realimentação do forno de leito fluidizado juntamente com o pó de TCAU.

encami-

O resíduo líquido, solução de fluoreto de amônio (NH4F), após filtragem, é

nhado para a unidade de tratamento de efluentes líquidos.

Precipitação do APONU (peróxidonitrouranato de amônio): a precipitação
segue as mesmas etapas do processo utilizado para a precipitação do APOFU.
A lama de APONU, decantada no precipitador e filtrada no filtro a vácuo, será
encaminhada também para os dois filtros de precipritação, para ser
realimentada no forno de leito fluidizado juntamente com o pó de TCAU.

Dissolução para formação de solução de nitrato de uranila (NTU): corresponde
à dissolução de compostos sólidos de urânio (urânio retido em circuito de
exaustão da fábrica de pastilhas e contido em produto fora de especificação)
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para formação de solução de nitrato de uranila. Consiste em dissolução em
HN03 a 95 °C para formar solução de NTU, que será estocada tempohariamente
em recipientes até ser utilizada no processo de conversão do NTU em U02.

A Unidade de Produção de Pó de U02, ou Unidade de Reconversão, terá capacidade
nominal de 120 t/ano e uma capacidade teórica máxima de 150 toneladas anuais, para
atendimento às demandas de pastilhas de U02 relativas às necessidades de combustível
das usinas nucleares tipo PWR e/ou similares, bem como à eventual demanda contratual
firmada com terceiros no campo do uso pacífico da energia nuclear.

Unidade de Fabricação de Pastilhas de UO?

• Homogeneização: acrescenta-se ao pó primário de U02 , vindo da 2o Etapa, os
seguintes produtos reciclados (10% do peso das pastilhas prensadas): a) lama
proveniente da operação de retificação das pastilhas; b) pó proveniente da quebra de
pastilhas durante a operação de prensagem e c) pó proveniente da recusa durante a
inspeção final de superfície das pastilhas.

• Classificação e prensagem das pastilhas de U02: O pó de U02 homogeneizado será
transportado para uma unidade de depósito sobre a prensa através de um ciclone,
filtros do tipo vela-metálica e uma peneira de 100 pm. (O ciclone vai separar o pó do ar
de transporte e os filtros impedirão que o pó atinja a instalação de sucção; e o pó
selecionado na peneira - maiores e menores que 100 pm - retornam a pontos distintos
da produção). Do depósito, o pó segue para o dosador e, depois, através da sapata de
enchimento, o pó chegará aos orifícios da matriz, onde as pastilhas serão
mecanicamente prensadas.

• Sinterização: a sinterização das pastilhas prensadas será realizada em um forno
contínuo, dividido em zonas de propulsão, pré-aquecimento (temperatura de 900 °C),
alta tempera (1750 °C) e resfriamento. A atmosfera redutora na zona de sinterização
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(alta temperatura) será mantida pela introdução de hidrogênio (H2) em contra-corrente.
O hidrogênio, que escapar na entrada e saída do forno, será queimado sob uma cortina
de chama de gás liqüefeito de petróleo (GLP).

• Retificação: as pastilhas serão retificadas em máquinas retificadoras (taxa de 37 kg/h
de U02) sob um fluxo de água desmineratizada, para resfriá-las e evitar poeira A água
será clarificada em uma centrífuga, sendo reutilizada para nova retificação, através de
um circuito fechado.

• Reprocessamento a seco: Os rejeitos da peletização, desde que não contenham
impurezas, poderão ser reaproveitados após simples etapas de recuperação a seco.
Os seguintes rejeitos serão considerados para o reprocessamento a seco:

* Rejeitos da compactação do pó: provenientes da fase de reajuste dos
parâmetros de compactação.

* Rejeitos da sinterização: pastilhas defeituosas, fora das especificações e
quebradas serão oxidadas para U308 em um forno dotado de peneiras
vibratórias com insuflamento de ar a 450 °C.

* Rejeitos da retificação das pastilhas: a lama de U02 proveniente da centrífuga
será secada na câmara de secagem com ar a temperatura em torno de 100 °C.
O pó de U02 seco passará, em seguida, por uma peneira mecânica cilíndrica de
100 ^im, para ser adicionado ao pó virgem de U02 nos homogeneizadores.

A Unidade de Produção de Pastilhas de Dióxido de Urânio terá capacidade nominal de
100 toneladas anuais de pastilhas de U02 e uma capacidade máxima de 120 t/ano.

3.0 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

3.1 MEIO FÍSICO

3.1.1 QUALIDADE DO AR
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Ações de Monitoramento da Qualidade do Ar:

A - Monitoramento Realizado:

No volume de Anexo-2 do Estudo apresentado, contém uma série de documentos
elaborados por ocasião do licenciamento das obras civis e implantação do
empreendimento.

Dois desses contém uma série de exigência quanto ao monitoramento da
qualidade do ar, das quais:

Ofício n° Deatec 30/79

Avaliação do Impacto Ambiental do Complexo Nuclear de Resende:
• Dados sobre o meio ambiente antes da implantação do empreendimento.

Relativos ao AR:

♦ Dados Meteorológicos:

* Precipitação;
* Insolação;
* Evaporação e evapotranspiração;
* Ventos;

* Temperatura (perfis)
* Umidade

• Determinação de bacias aéreas

* Dados de qualidade - localização de estações
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* Concentração de poluentes atmosférico
* Análise de Poluentes gasosos e particulados

• Ofício: CNEN - DEX -1 n° 14/81

* Assunto: Aprovação do Programa Pré-Operacional de Monitoramento
Ambiental.

* Adoção de métodos contínuos de amostragem do ar ou modificação da
freqüência de coleta de amostra

* Inclusão de alguns pontos de monitoração de TLD região NE do sítio.

As ações de monitoramento que foram realizadas consistiram em duas campanhas
, uma na etapa pré-operacional e outra na etapa operacional.

Na primeira campanha apenas foram realizadas análises radiométricas. Na etapa
operacional foram realizadas análises radiométricas e algumas determinações de
fluoretos, tendo em vista o processamento futuro de hexafluoreto de urânio.

Os resultados obtidos nas duas campanhas mostraram que não ocorreram
variações de radioatividade no meio ambiente devido a operação da FEC-I. Em relação
às determinações de fluoretos o relatório ressalta que as concentrações obtidas indicam
uma parcela de contribuição do poluente proveniente de outras atividades da região,
porém considera como insignificante o valor máximo obtido, 0,62 ug/m3, baseados na
ausência em nossa legislação de limite padrão de concentração para fluoretos. Em
síntese os dados gerados nas duas campanhas realizadas inviabilizam qualquer
apreciação quanto ao nível de qualidade do ar da área circunvizinha ao empreendimento
visto que nenhum dos poluentes considerados em nossa legislação como indicadores da
qualidade do ar foram monitorados.

Na parte do estudo referente à caracterização da qualidade do ar, consiste apenas
de duas tabelas de dados gerados pela rede de amostragem da FEEMA, cuja estação
mais próxima ao empreendimento que a FEEMA possui situa-se no Município de Volta
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Redonda sendo inviável utilizar esses dados para caracterizar a qualidade do ar do sitio
em questão.

B - Monitoramento Proposto:

• O empreendimento adotará um sistema de Gestão Ambiental para administrar
todas as ações preconizadas na legislação ambiental em vigor, sendo que na
parte referente à qualidade do ar está prevista a continuidade de realizações de
análises radiométricas e de operação de uma estação meteorológica adquirida
pela empresa que foi instalada em ponto estratégico, fornecendo informações
contínuas acerca do condicionamento atmosférico reinante na área de influência
do empreendimento. O sistema a ser implantado não contempla monitoramento
de outros poluentes.

3.1.2 QUALIDADE DA ÁGUA

LEGISLAÇÃO DE QUALIDADE DE ÁGUA

Além da legislação federal específica de qualidade água e efluentes do CONAMA e a
nível estadual da FEEMA, deverá ser incluída a Portaria N° 36, de 19de janeiro de 1990
do Ministério da Saúde que aprova a norma e padrão de potabilidade da água destinada
ao consumo humano a serem observados em todo o território nacional. Nesta portaria
existem limites para as características radioativas da água potável, com valores de
referência para a radioatividade alfa total (0,1 Bq/I) e beta total (1 Bq/I). De acordo com
esta portaria, se os valores encontrados forem superiores aos valores de referência,
deverá ser feita a identificação dos radionuclídeos presentes e a medida das
concentrações respectivas, devendo ser aplicados os valores estabelecidos pela Norma
Experimental da CNEN, Diretrizes Básicas de Radioproteção (CNEN - NE 3.01), para se
concluir sobre a potabilidade da água. As "Diretrizes para a Qualidade da Água Potável"
da Organização Mundial da Saúde de 1995 estabelecem os mesmos limites e
recomendações semelhantes.
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IMPACTOS PREVISTOS NA QUALIDADE DE ÁGUA A PARTIR DA OPERAÇÃO DAS
UNIDADES DE PRODUÇÃO DE PÒ E PASTILHAS

A emissão de gases e material particulado, bem como o lançamento de efluentes líquidos
radioativos, podem provocar danos ambientais, com conseqüências negativas a todos os
seres vivos, inclusive os seres humanos.
O lançamento de material radioativo em um corpo d'água faz com que esse material
percorra diversas vias, podendo chegar a animais de grande porte e ao homem, através
da ingestão de água e organismos aquáticos contaminados, principalmente peixes.
Deverá ser observada a presença de substâncias radioativas nos vários componentes do
sistema aquático água, sedimento, biota até chegar aos peixes e ao homem.
De acordo com a avaliação realizada pela INB, o efluente líquido final a ser lançado no
Ribeirão da Água Branca deverá ter um teor de urânio inferior a 0,13ppm, o que para uma
vazão semanal estimada de 180 m3 dos efluentes contaminados por urânio, totalizaria
1185,6g/ano do material.

O Ribeirão da Água Branca, depois da localidade de Nhangapi, área do CIR, teve o seu
curso retificado por um canal que corre paralelamente ao eixo da barragem de Funil e por
um túnel que conduz suas águas até o rio Paraíba, a jusante da UHE de Funil. Dessa
forma o efluente líquido final a ser lançado no Ribeirão da Água Branca, embora com
baixas concentrações previstas de urânio, irá diretamente para o rio Paraíba, sem entrar
no reservatório, evitando os riscos de uma acumulação nos sedimentos e biota aquática
de Funil. De acordo com a avaliação realizada, o impacto do lançamento dessa pequena l
quantidade de urânio no rio Paraíba, através do Ribeirão Água Branca, levará a
concentrações de urânio no Paraíba da ordem de 2,11 E-05, cerca de 1000 vezes menor
que o limite estabelecido pela Resolução CONAMA 20.
Cumpre salientar que o urânio é tóxico não só devido à sua radiação, mas também
quimicamente. A toxicidade varia com o composto de urânio, variando de muito tóxico
como o nitrato de uranila, moderadamente tóxico como os trióxidos, até os não tóxicos
como os tetrafluoretos.
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QUALIDADE DAS ÁGUAS

Foram apresentados no EIA, dados relativos às principais fontes de poluição da área em
estudo e dados de qualidade de água do rio Paraíba do Sul e reservatório de Funil, a
maioria tendo por base estudos realizados pela FEEMA.
Em relação às análises realizadas pela ESAMUR - Empresa do Saneamento Ambiental
do Município de Resende em 1994, não existem informações sobre o número de
resultados em cada ponto, além de terem sido incluídos em uma mesma tabela e gráficos,
os resultados de pontos em diferentes rios e mananciais, dificultando a interpretação dos
mesmos. Alguns desses mananciais são da classe especial do CONAMA 20.
A INB realizou programa de monitoramento da qualidade ambiental na área de influência
da Unidade I da FEC que encapsula as pastilhas de U02 nos tubos das varetas de
combustível, compondo os elementos combustíveis do reator nuclear. Esse
monitoramento foi feito em duas etapas, pré-operacional, 1980 e 1981( IRD e CDTN) e
operacional, de 1982 a 1997 (INB).

Em relação à qualidade da água foi feito um levantamento das águas de superfície,
subterrânea e potável.
Para o monitoramento pré-operacional da qualidade de água, com periodicidade mensal,
foram realizadas análises de OD, DBO, DQO, Sólidos Dissolvidos, Sólidos Totais, Cor,
Alcalinidade, Dureza, Sulfato , Bicarbonato, Fosfato, Urânio, Emissão Alfa (a) Total,
Emissão Beta ((J) Total, e pH.

O monitoramento operacional, realizado pela INB, também com periodicidade mensal,
incluiu outros parâmetros como arsênio, níquel, ferro, cromo, amônia, nitrato, carbonato,
cloreto, potássio, boro, cálcio e óleos e graxas, de modo a atender os padrões de
qualidade de água vigentes.

Com base nos resultados do programa operacional, foi concluído que não ocorreram
variações de radioatividade no meio ambiente devido à operação da FEC I.
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Enfocando somente o aspecto de qualidade de água, pode-se fazer alguns comentários
em relação às duas etapas de monitoramento realizadas.
• Os resultados relativos às águas superficiais deverão ser comparados, com os limites

estabelecidos para a classe da Resolução CONAMA 20 a que pertence o trecho de
corpo d'água em questão No caso de água potável os dados devem ser comparados
com a Portaria N° 36 do Ministério da Saúde.

• Os gráficos apresentados são de difícil interpretação, misturando pontos de água
superficial em rios diferentes, pontos de água potável e água subterrânea, ao longo
dos anos. O gráfico de Emissão Alfa Total mostra os valores máximos para alguns dos
pontos amostrados, podendo observar-se para o ponto AP034 - água potável na ETA
Nova Liberdade resultados acima do valor de referência da Portaria n° 36 do Ministério
da Saúde. Além disso, não foram apresentados os dados de todos os pontos
amostrados.

• Não é feita uma análise estatística adequada dos dados, sendo apresentados somente
valores máximos, médios e mínimos além de comparações com os padrões, sempre
da classe 2 da Resolução CONAMA 20.

• É muito importante que seja obtida uma base de dados consolidada do período
anterior ao início de operação das unidades de produção de pó e pastilhas de dióxido
de urânio, de modo a permitir uma comparação efetiva com os novos dados, a serem
levantados depois da operação dessas unidades. Para tal, os dados deverão sofrer
tratamento estatístico mais aprimorado.

3.2 MEIO BIÓTICO

Para os estudos dos ecossistemas aquáticos foram realizados considerando como área
de influência direta o reservatório do Funil e como de influência indireta trechos do rio

Paraíba do Sul, à montante e à jusante deste reservatório.
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No reservatório do Funil as algas planctônicas constituem-se um dos principais
produtores primários, uma vez que a biomassa de macrófitas aquáticas é bem reduzida
devido ao estado de eutrofização que encontra-se o reservatório.

Estudos recentes apontam para uma importante alteração da estrutura da comunidade
fitoplanctônica e trófica do reservatório. O aumento na disponibilidade de nutrientes
conjugada com a elevada turbidez propicia sobremaneira a redução da produção primária
deste ecossistema.

Com base nos níveis de fósforo registrados entre 1987/1988, o reservatório foi
classificado como eutrófico (FEEMA/1988). Mais recentemente (1991), estudos do
fitoplancton confirmam esta classificação.

Afauna aquática é considerada como um dos componentes fundamentais na avaliação da
qualidade das águas. Destaca-se os macro-invertebrados como testemunho das
alterações do ambiente aquático e o zooplancton para a avaliação da toxicidade de
efluentes líquidos de indústrias. As avaliações de grau de contaminação em peixes são
importantes em relação a avaliação da qualidade para a saúde humana.

A análise do índice de diversidade de zooplancton permitiu a classificação das diferentes
áreas do trecho estudado do rio Paraíba do Sul (FEEMA/1983). O trecho Funil-Resende
foi considerado com águas moderadamente poluídas. 0 trecho Resende-rio Bananal
variou suas condições de moderadamente poluída a bastante poluída. A área da foz do
rio Bananal-Santa Cecília foi considerada altamente poluída.

A ictiofauna do rio Paraíba do Sul segundo dados da FEEMA, 1983 é composta de 66
espécies, predominando as espécies da ordem Cypriniformes.
Estudos de concentrações de metais pesados em peixe no Paraíba do Sul foram
realizados pela FEEMA/UERJ, 1983. Foram medidas concentrações dos níveis de
mercúrio, níquel, cobre, ferro, manganês, zinco, chumbo, cromo e cádmio.
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Enquanto o mercúrio manteve-se constante ao longo de todo o trecho estudado, o níquel
aumentou. As concentrações de cobre apresentaram-se constantes.

As concentrações de ferro, manganês e zinco apresentaram-se basicamente constantes
no trecho, enquanto que o chumbo, cromo e cádmio mostraram-se abaixo dos limites de
detecção em toda a área.

Através de estudos realizados em 1996 por técnicos e pesquisadores da Comissão de
Meio Ambiente da ALERJ foram encontrados peixes com tumores e deformações
provocadas por benzopireno.

Estudos demonstram que os peixes são os organismos mais indicados para o
monitoramento deste tipo de empreendimento. Existem trabalhos que indicam a
incorporação do urânio sob a forma disponível para a incorporação pela biota., ou seja,
este elemento radioativo presente no sedimento acaba sendo absorvido por macrofitas
aquáticas e percorre a cadeia alimentar acumulando-se nos tecidos ósseos e musculares
dos peixes.

Quanto à vegetação na área do empreendimento, considerando a sua localização no vale
do médio Paraíba observa-se que na cota altimétrica de 500 metros a vegetação nativa foi
substituída por área de pastagens, podendo-se encontrar manchas resultantes de sua
regeneração natural ou remanescentes em áreas de difícil acesso.

Na área do reservatório do Funil, na cota altimétrica entre 400 e 700 metros a vegetação
caracteriza-se também por pastagens, ocorrendo áreas de erosão.

A vegetação arbórea encontrada às margens do reservatório do Funil enquadra-se no tipo
Estacionai Semidecíduo, em avançado estado de degradação.

Pode-se encontrar formações arbóreas em alguns trechos na área do empreendimento.
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Na área do Parque Nacional de Itatiaia encontram-se as matas remanescentes de melhor
estado de conservação e com maior biodiversidade.

A fauna registrada na área do empreendimento está associada ao tipo de cobertura
vegetal representada por grandes extensões de área coberta por plantas herbáceas de
pequeno porte e poucas manchas de florestas secundárias remanescentes. Foram
registradas em campo pouca ocorrência de espécies animais. Todavia há variedades de
espécies nas áreas bem próximas a INB. Há ocorrência de mamíferos felinos, inclusive
ameaçados de extinção - Felis wiedii, primatas e roedores. Ocorrem aves de diversas
famílias e há anfíbios encontrados na área.

3.3 MEIO ANTRÓPICO

Foi definida para o Estudo como Área de Influência Direta (AID), os municípios de
Resende, Porto Real e Itatiaia. Como Área de Influência Indireta (AM), foram considerados
os municípios de São José do Barreiro, Areias e Queluz, em São Paulo e Resende e
Itatiaia no Rio de Janeiro. Ainda foi classificada como Área de Interesse Especial os
núcleos habitacionais ou povoados localizados nas vizinhanças do empreendimento, num
raio de 4 km e o entorno da Represa do Funil.

A atividade econômica predominante na Ali e o setor agropecuário, à exceção do
município de Resende que apresenta maior número de estabelecimentos do setor
industrial.

No setor de educação a AM ao se comparar o comportamento na rede educacional no
interior, observa-se maior oferta diversificada (1a a 3o grau) no município de Resende,
embora outros municípios também apresentem oferta de estabelecimentos de ensino
principalmente na rede municipal. Na Área de Interesse Especial há a 3 escolas
municipais do 1°grau.
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Os serviços de saúde na Ali, estão concentradas nas áreas urbanas, especialmente nos
municípios de Resende e Itatiaia. Na Área de Interesse Especial existem dois
estabelecimentos de saúde.

O turismo e o lazer na AM, constituem-se em atividades permanente e em
desenvolvimento.

Quanto ao fornecimento de energia elétrica, os municípios da AM são atendidos pela
CERJ - Companhia de Eletricidade do Estado do Rio de Janeiro, pela CERES -
Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende e pela CESP -Companhia de Eletricidade
de São Paulo.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário estão a cargc» dos
serviços autônomos municipais (Resende e Itatiaia), entidades autárquicas e da SBESP -
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

Acoleta de resíduos sólidos quando existente está a cargo da Prefeitura, restrita às
sedes municipais. Os demais distritos e municípios do vale Paulista, dtspoe lixo de forma
inadequada.

ARodovia Presidente Dutra que faz a ligação da capital do Rio de Janeiro à capital
paulista é a principal referência para o tráfego local e regional. Por esta rodovia se da
acesso a área do empreendimento que está distante 170 Km da cidade do Rio de Jane.ro
e 230 km da cidade de São Paulo. Aregião é atendida no setor aeroviár.o pelo aeroporto
de Resende.

Aorganização social na AM esta principalmente representada por associações de
moradores organizações patronais e sindicalistas. Neste caso uma organizaçap nao
governamental tem apresentado interesse nas atividades do empreendimento, a GEEP,
sediada em Engenheiro Passos.
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4.0 FONTES DE POLUIÇÃO
4.1 AR

Produção de Pó de UO2

A produção do pó de U02 compreende de cinco atividades de operação industrial
distintas:

- manutenção do parque de insumos de processo;
- recepção e qualificação de cilindros de 30 B;
- produção do pó de U02;
- recuperação de compostos de urânio e
- carregamento dos homogeneizadores da fábrica de pastilhas e/ou armazenamento do
pó.

Os processos de produção de pó de U02 e recuperação dos compostos de urânio
apresentam geração de resíduos gasosos e material particulado para a atmosfera.

O circuito de recuperação do metanol também gerará resíduos gasosos.

Produção de Pastilhas

O processo de produção de pastilhas de combustível compreende, basicamente, de cinco
etapas distintas de operação:

- homogeneização;
- classificação e prensagem do pó de U02;
- sinterização;
- retificação das pastilhas e
- reprocessamento a seco
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Os processos de classificação e prensagem do pó de U02l sinterização, retificação das
pastilhas e reprocessamento a seco acarretam geração de resíduos gasosos para a
atmosfera.

Além do sistema de purificação do ar da fábrica que carream todos os resíduos gerados
no interior da área de produção para a atmosfera.

V 4.2 ÁGUA

A - Efluentes líquidos gerados na Produção de Pó

• Condensado da autoclave na etapa de vaporização dos cilindros de UF6;
• Águas carbonatada da lavagem interna dos cilindros de UF6;
• Águas de lavagem de gases provenientes do lavador absorvedor específico do

precipitador de TCAU;
• Águas de lavagem de gases provenientes do lavador absorvedor específico da

etapa de redução química do TCAU para U02;
• Águas de lavagem de gases provenientes das torres lavadoras e absorvedoras,

que recebem os efluentes gasosos provenientes dos lavadores absorvedores
específicos (precipitação e redução química);

• Águas de lavagem de gases carbonatada provenientes do lavador-aspersor, que
recebe os efluentes gasosos provenientes das torres lavadoras e absorvedoras;

• Filtrado proveniente da precipitação do APOFU ou APONU, composto
W basicamente de fluoreto de amônio (NH4F), com vazão de 13,7 m3/semana;

• Filtrado proveniente do tratamento do produto de fundo da coluna de destilação
de metanol;

B - Efluentes líquidos gerados na Fábrica de Pastilhas

• Água desmineralizada utilizada na operação de retificação, para resfriamento
das pastilhas e evitar formação de poeira;
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Água desmineratizada da lavagem final das pastilhas na retificação, antes da
secagem;

C - Outras Fontes

• Condensado da cristalização da solução de cloreto de amônio (NH4CI);
• Regeneração das resinas de troca iônica;
• Coluna de lavagem de gases do Sistema de Processamento de Efluentes

Líquidos Ativos -Circuito de Fluoreto de Amônio e Água Carbonatada;
• Lavanderia e vestiário monitorado;
• Descontaminação pessoal
• Descontaminação inorgânica
• Laboratórios
• Águas de lavagem de limpeza de equipamentos e pisos de toda área controlada;
• Esgotos sanitários;
• Águas pluviais retidas nos diques de estocagem de amônia e metanol;
• Purga das torres de resfriamento;

4.3 RESÍDUOS

A - Resíduos a serem gerados pela Fábrica de pó

Óleo lubrificante usado, retirado dos equipamentos instalados na área

contaminada;

Torta de CaF2, urânio e cal não reagida, proveniente do processo de

regeneração do metanol;

ANALISTA

GRUPO DE

TRABALHO

CHEFE D

7
Luí^Ftávio Paj/a

27/0348 A.C64

CHEFE rvtSAO DIRETOR DO DECON

João Arthur 0\ Carvalho F
2^044*

oP



^#



Processo: E-07/2Ó0065/98

Folhas:

Rubrica:

FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DEENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE

DICIN - DIVISÃO DE CONTROLE DE INDUSTRIAS

PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO ^01-0-036/98 FI 22/51

Sucata de diversos materiais utilizados no interior da área contaminada,

como sucata de filtros, sucata de material de limpeza, papéis usados, sucata de

peças e ferramentas e equipamentos de proteção individual (EPl's);

Restos de UF6 dos cilindros 30B após esvaziamento.

Rejeitos não radioativos como óleo lubrificante e sucatas diversas, que

não tiveram contato com a área contaminada.

Fluoreto de cálcio proveniente do processo de precipitação de fluoreto

de amônio com cloreto de cálcio;

Cloreto de amônio cristalizado, obtido a partir da cristalização do filtrado

resultante da filtração da suspensão de fluoreto de cálcio

B - Resíduos a serem gerados pela fábrica de pastilhas:

Lama proveniente do sistema de decantação das águas geradas na

limpeza de equipamentos e pisos da área contaminada;

Sobrenadante gerado no tratamento das águas de limpeza de

equipamentos e pisos da área contaminada;

Óleo lubrificante usado retirado de motores e bombas;

Rejeitos sólidos radioativos como sucata de filtros, sucata de material de

limpeza, papeis usados, sucata de peças e ferramentas, sucata de EPIs e

resíduos gerados na limpeza dos fornos de sinterização (U02 altamente

impuro);

ANALISTA

GRUPO DE

TRABALHO

CHEFE

Luís bí^viõ Pai;
27/0348 ACS*

VIÇO CHEFE D&BIVISÃO DIRETOR

João Arthur O.^Carvalho
2?/044

ECON

'ãoF



J

# #<&
\



Processo: E-07/200065/98

Folhas:

Rubrica:

FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DOMEIO AMBIENTE

DICIN - DIVISÃO DE CONTROLE DE INDUSTRIAS

PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO ^01-04)36/98 FI .23/51

Rejeitos não radioativos como óleo lubrificante e sucatas diversas, que

não tiveram contato com a área contaminada.

5.0 CONTROLES PROPOSTOS

5.1 AR

Produção de Pó de U02

Os processos que envolvem a linha de produção do pó de U02 são providos de lavadores
absorventes, pré-filtragem e filtros absolutos.

Os resíduos gasosos do circuito de recuperação de metanol também seguirão para o
sistema de tratamento de rejeitos gasosos (lavador de gases).

Fábrica de Pastilhas

• 0 processo de classificação e prensagem do pó de U02 possui sistema de lavagem de
gases

• O forno de leito fluidizado possui sistema de arraste e lavagem para absorver os gases
oriundos dos filtros tipo vela do vaso passivador.

• Todos os gases gerados neste processo serão enviados para o lavador-aspersor para
absorção e limpeza, antes de serem encaminhados ao sistema geral de exaustão.

• O sistema geral de exaustão onde estão instalados os filtros absolutos são lançados
para a atmosfera.

5.2 ÁGUA
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5.2.1 Controles Setorizados

A - Produção de Pó

• O condensado da autoclave segue para o Sistema de Processamento de Líquidos
Ativos - Circuito de Águas Residuais, onde será tratado com leite de cal [Ca(OH)2],
junto com outras correntes de efluentes líquidos, gerando uma suspensão que será
filtrada. Após o tratamento, os efluentes líquidos (filtrados) serão encaminhados para
os tanques de monitoração, de onde serão amostrados para posterior liberação para o
separador de lamelas do Sistema de Processamento de Líquidos Inativos - Circuito
Áauas Residuárias, e dele para a Lagoa de Polimento.

• Asolução de limpeza dos cilindros será retirada por meio de bomba e acondicionada
em tambores de armazenamento de aproximadamente 50 litros, onde será mantida por
6 meses até que sua atividade decaia abaixo de 400 Bq/ml Após esse período, a
solução será retornada para o processo de produção, no circuito do precipitador do
TCAU.

• As águas de lavagem dos lavadores absorvedores específicos da precipitação do
TCAU e da redução química, serão removidas, quer para compor novas bateladas no
precipitador de TCAU (solução-mãe) quer para compor a carga inicia! das torres
lavadoras e absorvedoras. O líquido excedente segue para o Sistema de
Processamento de Líquidos Ativos - Circuito de Fluoreto de Amônio e Água
Carbonatada, onde receberá tratamento com leite de cal [Ca(OH)2], sendo a
suspensão filtrada, e o filtrado encaminhado para o separador de lamelas do Sistema
de Processamento de Líquidos Inativos - Circuito Águas Residuais, e dele para a
Lagoa de Polimento.

• As águas de lavagem das torres lavadoras e absorvedoras são recirculadas
continuamente, passando por uma centrífuga nesse circuito para clarificação. Quando
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suas características químicas mostram-se inadequadas para recirculação, faz-se
descarte para o Sistema de Processamento de Líquidos Ativos - Circuito de Águas
Residuais, recebendo o tratamento descrito anteriormente.

• Após certo número de bateladas, as águas de lavagem carbonatadas do lavador-
aspersor serão bombeadas para as torres lavadoras e absorvedoras, para
aproveitamento final das soluções de água carbonatada. O líquido excedente será
bombeado para o vaso coletor de água carbonatada. Os descartes são feitos para o
Sistema de Processamento de Efluentes Líouidos Ativos - Circuito de Fluoreto de
Amônio e Áoua Carbonatada, onde receberá tratamento por adição de leite de cal
[Ca(OH)2], sendo posteriormente filtrado, seguindo para o tratamento no Sistema de
Processamento de Efluentes Líouidos Inativos - Circuito Águas Residuárias, e dele
para a Lagoa de Polimento.

• O filtrado do APOFU será encaminhado para o Sistema de Processamento de
Efluentes Líouidos Ativos - Circuito de Fluoreto de Amônio e Água Carbonatada, onde
em um vaso precipitador recebe a adição de cloreto de cálcio (CaCI2) a 35% em peso,
ocorrendo a precipitação do fluoreto de cálcio (CaF2), que será enviado para filtraçao,
obtendo-se a torta de CaF2.

O filtrado resultante será enviado para um tanque de armazenamento como solução de
cloreto de amônio (NH4CI) e analisado quanto à atividade, para que esses valores
estejam dentro dos limites estabelecidos pela CNEN para comercialização. Em caso
contrário, a solução deve retornar ao vaso precipitador, para novo tratamento. Em caso
aceitável, a solução seguirá para o Sistema de Processamento de Efluentes Líouidos
Inativos - Circuito de Cloreto de Amônio, onde passará por filtraçao e posterior
cristalização.

• O filtrado proveniente do tratamento do produto de fundo da coluna de destilação de
metanol será analisado quanto à contaminação química e radiológica, sendo
transferido para tanque intermediário (sistema KMF 02) para ser analisado quanto à
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atividade e ter o pH corrigido. No caso de estar abaixo dos limites permitidos pela
FEEMA para elementos não-radioativos e pela CNEN para radionuclideos, será
lançado no decantador de lamelas do Sistema de Processamento de Efluentes
Líaudos Inativos - Circuito Águas Residuais, e finalmente na Lagoa de Polimento. Em
caso contrário, será tratado com leite de cal, até que atinja os níveis mínimos previstos
para lançamento.

B - Fábrica de Pastilhas

. As águas desmineralizadas utilizadas na operação de retificação (resfriamento e
lavagem final) seguem para uma centrífuga, sendo a água clarificada reutilizada para
nova retificação, através de um circuito fechado.

C - Outras Fontes

. Ocondensado da cristalização da solução de cloreto de amônio (NH4CI) segue para o
Sistema de Processamento de Efluentes Líquidos Inativos - Circuito Aquas Residuais,
onde passa por um separador de lamelas, seguindo depois para a Lagoa de Polimento.

. Os efluentes líquidos provenientes da regeneração das resinas de troca iônica, coluna
de lavagem de gases, lavanderia e vestiário monitorado, descontaminação pessoal,
descontaminação inorgânica, laboratórios seguem, seletivamente, para o Sistema de
Processamento de Efluentes Líquidos Ativos - Circuito Aquas Residuais, onde sao
tratados com leite de cal [Ca(OH)2], gerando uma suspensão que será filtrada. Após o
tratamento os efluentes líquidos (filtrados) serão encaminhados para os tanques de
monitoração de onde serão amostrados para posterior liberação para o separador de
lamelas do Sistema de Processamento de Efluentes Líquidos Inativos - Circuito Aquas
Residuais, e dele para a Lagoa de Polimento.
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Os efluentes líquidos da limpeza de equipamentos e pisos serão recolhidos em um
tanque de coleta e conduzidos para decantadores do Sistema de Processamento de
Efluentes Líquidos Ativos - Circuito Águas Residuais. O sobrenadante será tratado
com leite de cal [Ca(OH)2], gerando uma suspensão que será filtrada. O filtrado será
analisado quanto à atividade e pH. No caso de estar abaixo dos limites estabelecidos
pela FEEMA e pela CNEN, este seguirá para o separador de lamelas e será lançado
na Lagoa de Polimento Em caso contrário, o filtrado será novamente tratado com
Ca(OH)2, até que atinja níveis previstos para lançamento na fagoa

• Os esgotos sanitários seguem para sistemas de fossa-sumidouro.

• As águas pluviais retidas nos diques de estocagem de amônia e metanol seguem para
a Lagoa de Polimento.

• A purga das torres de resfriamento segue para a Lagoa de Polimento.

5.2.2 Lançamento dos Efluentes Líquidos

O lançamento no meio ambiente de quaisquer efluentes líquidos contidos nos tanques de
monitoração só será efetuado após terem sido amostrados e liberados, conforme os
procedimentos para a Permissão de Liberação de Efluentes Líquidos (PLEL).

Após a liberação, os efluentes líquidos seguem para uma bacia de acumulação
denominada Lagoa de Polimento. Essa lagoa tem um volume projetado de 1.500 m3t
suficiente para um tempo de residência superior a 40 dias. O seu posicionamento é
abaixo do espelho d'água da represa do Funil, sendo o seu despejo orientado por
extravasor e calha aberta para o ribeirãoÁgua Branca.

Avazão total de despejos provenientes da FEC-II com essa destinação será de 0,24 m3/h,
estimada em 180 m3 por semana.

ANALISTA

GRUPO DE

TRABALHO

CHEFE DE SERVIÇO

LuíslEíâvio Pai
27/034» iC%

CHEF DIVISÃO

João ArthurO. Carvalho

27/0441

DIRETOR D0 DECON

?ra«cisco/rozzi Calvãlo F°
27/1316,



,#

.• -y

,-c
S,* #<&•

J>



n>JM
Processo: E-07/200065/98

Folhas:

Rubrica:

FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE

DICIN - DIVISÃO DE CONTROLE DE INDUSTRIAS

PARECER TÉCNICO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO ^ Dl-O-036/98 FI 28/51

5.3 RESÍDUOS

Os resíduos constituídos por óleo lubrificante usado, provenientes das áreas

contaminadas, serão acondictonados em tambores e enviados para armazenamento

como rejeito líquido radioativo.

Os resíduos de UF2 restantes nos cilindros 30B serão recuperados e reutilizados no

processo.

A torta de CaF2l urânio e cal não reagida, proveniente do processo de regeneração do

metanol será acondicionada em tambores e armazenada como rejeito sólido radioativo.

O fluoreto de cálcio proveniente do processo de precipitação de fluoreto de amônio com

cloreto de cálcio, após analisada quanto à atividade, será acondicionada em tambores e

posta à disposição para comercialização.

Os cristais de cloreto de amônio, obtidos a partir da cristalização do filtrado da

suspensão de fluoreto de cálcio, serão acondicionado em sacos plásticos, estocados e

postos à disposição para comercialização.

A sucata dos diversos materiais, não passível de descontaminação, será acondicionada

em tambores lacrados e armazenadas como rejeito sólido radioativo
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A lama proveniente do sistema de decantação das águas geradas na limpeza de

equipamentos e pisos da área contaminada será acondicionada em tambores fechados e

apropriadamente vedados e enviada para armazenamento. Da mesma forma, o

sobrenadante será tratado com leite de cal, sendo posteriormente acondicionado em

tambores fechados e enviado para armazenamento.

Os rejeitos sólidos químicos não radioativos ou inativos serão postos à disposição para

comercialização, quando aplicável, após terem sido devidamente acondicionados e

armazenados. Será, contudo, considerada a possibilidade do decurso de longos

períodos, até que se consiga a comercialização desses produtos, ou até mesmo na

impossibilidade de comercialização.

Os resíduos comuns não químicos que não tiverem contato com as áreas contaminadas,

serão considerados lixo normal e destinados ao sistema municipal de coleta.

5.3.1- Sistema de acondicionamento e armazenamento dos resíduos radioativos ou

ativos

Os resíduos sólidos contaminados serão acondicionados em tambores metálicos de 200

litros de capacidade e armazenados em uma parte a ser aproveitada da atual instalação

do Almoxarifado da Unidade II. Caso o tamanho da peça não permita o acondicionamento
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em tambores de 200 litros, a peça será desmontada e/ou fragmentada. Os tambores

serão reunidos em paletas a serem empilhadas em estantes metálicas, apoiadas

diretamente sobre o piso. Para melhor adequação do Almoxarifado, será construída uma

parede de isolamento em alvenaria de blocos de concreto vazados. Tanto o piso quanto

as paredes já existentes e a nova parede serão revestidas com massa e tinta epoxy, a fim

de propiciar melhores condições para sua descontaminação.

5.3.2 -Critérios de coleta e transporte interno dos resíduos contaminados

Os resíduos passíveis de compactação serão coletados nas áreas de geração, em sacos

com tripla parede plástica de proteção de cor amarela, amarrados em sua parte superior,

etiquetados com os dados referente a contaminação superficial externa, em Bq/cm2,
quantidade de urânio, em gramas, descrição do material e nome do operador.

Os resíduos não passíveis de compactação, como aqueles constituídos por ferramentas

e/ou peças metálica de pequeno volume, serão coletados da mesma forma que os

resíduos compactados. Para o caso de máquinas de pequeno porte, tais como bombas

de sucção, o material a ser transportado será embalado em mantas plásticas de cor

amarela, portando o mesmo tipo de identificação.

5.3.3 -Critérios de descontaminação radioativa
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Antes do transporte, será feito um controle quanto à contaminação superficial no tambor.

Se for necessário, o mesmo será descontaminado com água e, se preciso, com

detergente. Posteriormente será realizado novo controle e se o valor encontrado estiver

abaixo do limite máximo permissível, o tambor receberá etiqueta para adequada

identificação e se os resultados não forem aceitáveis, o tambor sofrerá tantas lavagens

quantas forem necessárias até que o limite seja alcançado.

5.3.4- Acondicionamento de resíduos químicos inativos

Na impossibilidade de comercialização imediata dos resíduos químicos inativos, todos os

critérios de acondicionamento e armazenamento levarão em conta, de forma

conservadora, o pior caso, ou seja, a sua não comercialização.

Para os resíduos constituídos por fluoreto de cálcio, será utilizado inicialmente tambores

metálicos de 200 litros na área de geração e só então, conduzido ao depósito de rejeitos

sólidos inativos químicos, a ser localizado externamente ao prédio principal, onde serão

acondicionados de forma definitiva em sacos plásticos

Para a massa de Cloreto de amônio, será feita a sua retirada do cristalizador para

acondicionamento em sacos plásticos, na cor azul e adequados ao armazenamento por

longo tempo, com capacidade para 50 quilos.
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Os sacos serão empilhados sobre paletas de madeiras, obedecendo a um máximo de 50
sacos por paleta, com identificação do material e transportados para o depósito de

rejeitos sólidos inativos químicos.

6.0 RISCO

O documento apresentado não é aceitável, do ponto de vista do Risco Ambiental
decorrente da utilização de substâncias químicas, devido aos seguintes aspectos:

1. A Tabela 5.2 apresenta valores para o IDLH que não coincidem com os valores
estabelecidos oficialmente pelo NIOSH. Por exemplo,

metanol 600 ppm em vez de6.000 ppm
propano 21.000 ppm 2.100 ppm
GLP - 2.000 ppm
C02 25.000 ppm 40.000 ppm

É necessário revisar a tabela 5.2.

2. A Tabela 5.2 apresenta as características do HF mas não há referência posterior a
cenários acidentais com essa substância. Dada sua agressividade ao ser humano, o
relatório deve incluir o estudo sobre o seu risco, tanto interno quanto externo.

3. Não foi apresentada a memória de cálculo e o resultado, por computador, da
modelagem matemática dos efeitos físicos danosos. Assim, não há como comprovar as
vazões, concentrações e alcances mencionados; há ainda a questão dos IDLHs
empregados.

4. Não foi apresentada a demonstração, através de árvores de falha, das freqüências dos
eventos.
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5. 0 Plano de Emergência deve atender aos itens estabelecidos no item 11.£5 deste
parecer.

0 Risco Ambiental decorrente da utilização de substâncias radioativas não foi
analisado.

7.0 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A - Histórico do Empreendimento

As Empresas Nucleares Brasileiras S/A (NUCLEBRÁS), criada em dezembro de
1974 como holding de um grupo de empresas responsáveis pela implantação do
Programa Nuclear Brasileiro em correlação à assinatura do Acordo Nuclear Brasil-
Alemanha com vistas à transferência de tecnologia alemã para o domínio do ciclo do
combustível nuclear e da construção e operação de usinas nucleares.

Quanto ao enriquecimento isotópico do urânio, este ficaria a cargo da Nuclebrás
Enriquecimento Isotópico S/A - NUCLEI.

Em agosto de 1988, com a reformulação do setor nuclear brasileiro, a
NUCLEBRÁS foi extinta, tendo sido sucedida pela Indústrias Nucleares do Brasil S/A no
que diz respeito ao desenvolvimento das atividades industriais relacionadas ao ciclo do
combustível nuclear.

As obras civis e o processo de licenciamento operacional do empreendimento em
tela teve início no final da década de 70, pela extinta Nuclebrás e consistia na instalação
no Complexo Industrial de Resende, de três usinas do ciclo de combustível ,
respectivamente a conversão, de enriquecimento Isotópico e de Fabricação de Elementos
Combustíveis.
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Embora a maior parte das obras civis das unidades de conversão e de
enriquecimento isotópico tenham sido realizadas nessa ocasião, apenas a unidade de
montagem de elementos combustíveis, FEC-I, foi autorizada a operar pela Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

Aproveitando as instalações já existentes, a INB, decidiu implantar as etapas de
reconversão do hexafluoreto de urânio, UF6> enriquecido em pó de dióxido de urânio, U02,
e posterior fabricação de pastilhas de combustíveis, sem descaracterizar ou inviabilizar
uso de parte da instalação para futura implantação do processo de enriquecimento
isotópico de urânio por ultracentrifugação.

B - 0 Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente
(EIA/RIMA) foram elaborados pela firma Natrontec Estudos e Engenharia de Processos
Ltda.

C - Histórico do Licenciamento na FEEMA

Os processos de licenciamento da ex-NUCLEI e da Fábrica de Elementos Combustíveis
da Nuclebrás (FEC) ficaram sob responsabilidade da CNEN, tendo tido a participação da
FEEMA apenas no seu início.

Em 05.10.79, foi firmado um Convênio entre a CNEN e a FEEMA para viabilizar a
participação desta última no controle ambiental de instalações nucleares e de usinas
núcleo-elétricas.

Em 13.05.80, a Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC) requereu junto à FEEMA
Licença de Instalação através do Processo n° E-07/200966/80 e, em 22.07.80, a ex-
NUCLEI fez o mesmo através do Processo N° E-07/201.510/80. O Convênio com a CNEN
era então de vital importância para capacitar os técnicos da FEEMA para a análise
dessas atividades.
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Com oDecreto N° 88.351 de 01.06.1983, que regulamentou a Lei N° 6938 de 31.08.1981
e a Lei N° 6902 de 27 04 1981, o licenciamento de atividades nucleares passou a ser de
competência da CNEN, mediante parecer da ex-SEMA - Secretaria Especial do Meio
Ambiente ouvidos os órgãos de controle ambinetal estaduais e municipais^ Por essa
razão o processo de licenciamento da FEC e da ex-NUCLEI na FEEMA foram
interrompidos e, consequentemente, não se deu mais prosseguimento as atividades
propostas no Convênio.

Devido às alterações na legislação específica para licenciamento de instalações
nucleares a FEEMA não concluiu sua participação no processo de licenciamento naquela
fase. À ' FEEMA caberia apenas a análise da poluição convencionai para fins de
licenciamento.

Na escolha do local do CIR no município de Resende, decidida na década de 70 pelo
Programa Nuclear Brasileiro, CNEN e pela então Nuclebrás, não foram consultadas
formalmente as autoridades ambientais.

A exigência de estudo de impacto no licenciamento de atividades ^^ialm«rte
degradadoras do ambiente é feita desde oadvento da Resolução n° 001 de 23.01.1986
do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente; portanto, e postenor ao inicio
desse processo de licenciamento.

Na fase atual, ocorreu convocação do IBAMA, através do Ofício N° 03:178/95 -
IBAMA/DIRCOF de 28.06.95, para a FEEMA participar do licenciamento ambientai das
unidades de fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio do Complexo industrial de
Resende; tendo iniciado essa participação com contribuições para o Termo de
Referência do EIA/RIMA.

Enfim o Processo n° E-07/200065/98, iniciado em 19.01.98, instituiu o Grupo de Análise
do ElÀ/RIMA da FEC - 2o e 3o Etapas, formado pela Portaria FEEMA n° 1458/98. Este
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(09.06.98), verificouPse que o ^eíndimeÍo anV"1 V'S'ta ^^ a° ,0calacabamentos nas instalações emPreend'me"to ainda se encontra em fase de

8.0 ENQUADRAMENTO LEGAL

SeaífS S ?AFEErNV:raau°e,? ^T"? ^ ^'^ daS lndÚstriasnc nc nn u,ao» o.m. iiMB sao aquelas viabi izadas pelo Decrptn n° qq 07,1 ^
06.06.90, que substitui o Dermtn im» rr ^1 ian / , H L/ecreio n 99,274 deh uu&mui ouecreto N 88.351/83 (que regulamentou a Lei N° 6.938/81).
Oartigo 19, parágrafo 4°, do Dec. 99.274/90 determina:

estaduais emunicjais' P BAMA' °UV'd°S 0S or9âos de «^role «nbiertal

9.0 MEDIDAS MITIGADORAS OU COMPENSATÓRIAS PROPOSTAS
9.1 MONITORAMENTO EMITIGAÇÃO
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Com a implantação das novas Unidades de Pó e Pastilhas, a INB está instalando um
Sistema de Aquisição de Dados Meteorológicos (SADM), constando de uma única torre,
de 60 m de altura, com tomada de dados em 2 níveis para o estudo da dispersão
atmosférica do local. Os instrumentos metereológicos a serem instalados efetuarão as
seguintes medidas: velocidade e direção do vento horizontal, sigma 9 e gradiente vertical
da temperatura (A T), temperatura, umidade relativa do ar, precipitação, irradiação solar
global e pressão atmosférica.

9.1.2 Controles de Impactos no Meio Físico

Embora não seja necessário nenhum tipo de movimentação de terra durante a fase de
implantação do empreendimento, visto que para o seu funcionamento serão utilizadas
edificações já existentes (que sofrerão apenas adaptações), a área da INB deverá sofrer
algum tipo de intervenção, a fim de controlar a erosão no local.

Diretrizes gerais para o controle da erosão na área da INB foram apresentadas, pois as
feições erosivas observadas possuem potencial de afetar a circulação e a drenagem
pluvial na área industrial; de causarem problemas de talude localizados; de inviabilizarem
a ocupação futura de algumas áreas, além do aspecto visual negativo que estas geram.

9.1.3 Monitoramento da Qualidade do Ar

Neste item do Estudo, apenas discutiu-se superficialmente os estudo de dispersão as
concentrações de flúor, amônia e metanol na saída da chaminé, a existência de 9 pontos
deamostragem para medidas de TLD e a freqüência e método para análises de aerossol.

Não se propôs nenhuma medida mítigadora adicional.

9.1.4 Monitoramento da Qualidade da Água
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0 monitoramento de qualidade deágua proposto pela INB para a fase operacional das
unidades de pó e pastilhas de U02, inclui os mesmos pontos de coleta, freqüência de
amostragem, parâmetros a analisar na água, da fase anterior de monitoramento com
algumas modificações visando o seu aprimoramento
• As análises de nutrientes vão incluir análises de nitrogênio total e fósforo total.
• Nos pontos do rio Paraíba e reservatório de Funil serão feitas coletas na superfície e

^, no fundo. Além disso, serão incluídos 4 novos pontos sendo 2 em Funil e 2 no rio
Paraíba, com freqüência que deverá ser mensal.

• Outro parâmetro a ser monitorado é o teor de urânio dos sedimentos de fundo, para
acompanhamento da sua incorporação

Em relação ao monitoramento biológico, será efetuada a coleta semestral de 5 indivíduos
de cada espécie de peixe selecionada em um dos pontos do ribeirão da Água Branca e do
rio Paraíba do Sul. Aseleção das espécies de peixes foi feita em função da abundância,
hábito alimentar bentônico e utilização na alimentação humana.

9.1.5 Tratamento de Efluentes Líquidos

Rejeitos Líquidos Radioativos

As medidas previstas são as descritas no item 5,2 deste parecer.

%r Segundo o E1A, os efluentes líquidos provenientes do sitema de tratamento das águas
residuais inativas (KMF02) e das águas de drenagem industrial apresentam um teor de
urânio inferior a 0,13 ppm (correspondendo a 1,22 E+04 Bq/m3), e a carga de urânio a ser
lançada será de 1.185,6 g/ano.

Também se prevê um teor de flúor de cerca de 6,5 ppm, que se encontra abaixo do limite
da NT-202.
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9.1.6 Controle da Poluição Atmosférica

Tratatamento dos Rejeitos Gasosos Radioativos

As medidas previstas são as descritas no item 5.1 deste parecer.

Devido à eficiência prevista de 99,9% do sistema de filtros utilizados no CIR, um valor
médio de 0,8% do urânio processado será lançado na atmosfera. Na condição máxima
de operação (240 t/ano), a taxa de atividade nas emissões atmosféricas normais é de
1,24 Bq/s. As atividades anuais de urânio lançadas na atmosfera, para o cenário
operacional provável, correspondentes a 385,5 g de U/ano, podem ser desmembradas
para U, U e U conforme apresentados na Tabela 8.6 do Estudo. O mesmo
desmembramento pode ser feito para o pior cenário, referente ao limite de 1,0 Bq/Nm3
para o acionamento do alarme que obrigaria a parada da produção para verificação e
solução do problema, e que implicaria 7,7 kg/ano de urânio lançados na atmosfera,
hipótese considerada pela EIA como absolutamente irrealista

9.1.7 Controle de Resíduos Sólidos

Rejeito Sólidos Radioativos ou Ativos

As medidas previstas são aquelas apresentadas no item 5.3 deste parecer.

Rejeitos Sólidos Não-Radioativos ou Inativos

As medidas previstas são aquelas apresentadas no item 5.3 deste parecer.

Em caso de ocorrência de dificuldades de comercialização dos rejeitos sólidos inativos,
considerou-se no projeto seu acondicionamento e armazenamento a longo prazo.

9.2 MANEJO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA
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A INB possui no distrito de Engenheiro Passos, em Resende, uma propriedade de 625 ha,
na qual iniciou em 1979 um trabalho de reflorestamento, que atualmente quer ampliar,
recuperando parte da mata ciliar no entorno do reservatório do Funil, que faz divisa com a
propriedade.

A proposta de reflorestamento compreende uma área de. cerca de 231 ha em uma faixa
ciliar de 100 metros em torno do Reservatório do Funil otiando nesta área uma faixa de
preservação permanente, que, segundo informado, premente seguir o definido pela pela
Resolução CONAMA n° 04, de 18.09.85.

Os seguintes itens compõem essa proposta:

• Sub-Programa de Recomposição da Mata Ciliar
* Preparo da Área
* Freqüência de Espécies por Área
* Corredores de Fauna

* Produção de Mudas
* Implantação e Manutenção

• Sub-Programa Agroflorestal
* Implantação
* Tratos Culturais/Manutenção
* Exploração Florestal
* Produção de Mudas
* Implantação e Manutenção
* Alternativas de Venda da Matéria-Prima

• Manejo da Ictiofauna

• Centro Zoo-Botãnico
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* Horto Florestal

* Estação de Triagem de Fauna Terrestre

9.3 ASPECTOS SÕCIO-ECONÔMICOS

O empreendimento utilizará toda a base de obras civis existentes no CIR,
correspondendo efetivamente ao reaproveitamento e remanejamento de instalações
existentes e de novas montagens industriais.

Em relação ao meio antrópico, indentificaram-se em condições normais eventos
vinculados ao desempenho econômico, de caráter positivo, direto e indireto. No entanto,
a empresa incluiu no EIA propostas específicas no campo social, compostas dos
seguintes itens:

• Programa de Comunicação Social: Informação à População
• Programa de Educação Ambiental
• Controle de Migrações Internas para a Região
• Programa de Capacitação Técnica

10.0 CONCLUSÃO

Somos favoráveis, sob o ponto de vista de controle ambiental, à operação da atividade
em questão.

11.0 EXIGÊNCIAS

11.1 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR

11.1.1 -Implantar uma rede de monitoramento da qualidade do ar composta por:
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* Monitores automáticos capazes de realizar medições contínuas
das concentrações dos seguintes poluentes:

• Fluoreto;

• Amônia:

• Hidrocarboneto:

• Aldeído e Formaldeído

• Oxido de nitrogênio, NO, N02 e NOx
• Amostrador de Grandes Volumes ( HI-VOL ) - Para

determinação de partículas totais em suspensão

11.1.2 - Os dados gerados pelos monitores automáticos deverão ser processados em
software de acordo com a especificação da FEEMA.

11.1.3 - Dispor para o monitoramento de um computador, um modem com velocidade
mínima de 33.600 e de uma linha telefônica privativa;

11.1.4 -A FEEMA deverá poder acessar esses dados sempre que necessário.

11.2 - QUALIDADE DA ÁGUA

Considerando a importância do rio Paraíba do Sul como fonte de abastecimento público
de água para cerca de 80% da população do Estado do Rio de Janeiro e o atual estágio
de degradação e poluição de suas águas, incluindo o acelerado processo de eutroficação
no reservatório de Funil, bem como a proximidade do CIR em relação a esses corpos
d'água, deverão ser feitas exigências à INB no sentido de estabelecer^urn^sistema
adequado e eficiente de monitoramento, incluindo a interpretação dos dados e a

"metodologia estatística a ser utiÜzadáTenvTando esta documentação à FEEMA, com a
brevidade possível.
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11.2.1 - Deverá ser enviado à FEEMA relatório contendo a consolidação dos dados do
monitoramento já realizado pelo INB, com aprimoramento da interpretação dos resultados
e análise estatística.

11.2.2 - Deverão ser obedecidos os padrões de qualidade de água e padrões efluentes a
nível federal e estadual No caso de água potável deverá ser obedecida a Portaria N°36
do Ministério da Saúde
11.2.3 - Considerando a violação do padrão de emissão alfa total na água potável da ETA
Nova Liberdade, deverão ser avaliadas as medições efetuadas em outras ETA's e a
identificação dos radionuclídeos presentes e suas respectivas concentrações para
comparação com os valores estabelecidos pela norma CNEN - NE 3.01, para concluir
sobre a potabilidade da água.

11.2.4 - As violações dos padrões vigentes deverão ser imediatamente comunicadas à
FEEMA.

11.2.5 - As análises de laboratório deverão ser realizadas por instituições credenciadas
na FEEMA, somente sendo aceitos dados primários com os respectivos Boletins de
Análise, assinados pelo técnico responsável. Os dados brutos deverão ser fornecidos em
meio magnético, em formato compatível com o sistema de processamento de dados
utilizado na FEEMA.

11.2.6 - Deverão ser enviados à FEEMA relatórios semestrais sobre o monitoramento da
qualidade de água, sedimento e biota aquática, realizado no período

11.2.7 - Os dados constantes dos Relatórios Parciais, EIA/RIMA e de Relatórios
Complementares deverão ser apresentados em forma de tabelas, com os dados brutos e
com os dados tratados estatisticamente. Serão, também, acompanhados de análise e
interpretação dos resultados obtidos, inclusive sob a forma de gráficos, tabelas e
representação espacial (mapas).
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11.2.8 - Os dados em formato digital deverão considerar osseguintes aspectos;

Para as Bases Cartográficas
• Os Mapas Básicos devem ter escala mínima de 1:50.000.
. Abase topográfica e subsequente digitalização devem ser baseados na serie

topográfica do IBGE, naescala de 1:50.000.

Sistemas de Informações Geográficas
. OSistema de Informação Geográfica deverá ser compatível com o utilizado pela

FEEMA. PC ARC/INFO com ARCVIEW como a interface principal do usuário O
ARC/INFO aceita um número dos mais amplos formatos usuais do SIG.

• Os dados tabulares devem estar em formato de banco de dados Microsoft
ACCESS {*. mdb), Dbase IV (*.dbf) ou em planilha Excel (*.xls)

Banco de Dados
O(s) Banco(s) de Dados gerados pelo EIA deverá(ão) ser compatíveis com oBanco de
Dados desenvolvido na FEEMA que é baseado no Microsoft ACCESS 2.0, podendo
importar dados de diversos formatos, incluindo DBASE, planilhas EXCEL e Lotus 123.
Dados de Amostragem
Os dados analíticos podem ser apresentados em Microsoft ACCESS (*.mdb), DBASE
(*dbf) ou em planilha Excel (*xis) devendo:

Tabela: Dados de Amostragem

Campo

Número da amostra
Código da estação
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Hora da amostragem
Parâmetro

Valor

Data/Hora no formato "D/M/A 00:00"
Código do parâmetro: acordo com a FEEMA
Campo Texto (pode incluir" < "," > ". Usar" ,
como separador decimal)

Referência: Dicionário de locais e análises FEEMA

11.2.9 - Outras informações relevantes deverão ser colocadas numa segunda tabela e
referenciadas pelo mesmo " Número da amostra ", tal como aparece na tabela Dados de
Amostragem.

11.2.10 - Deverão ser fornecidas informações sobre os métodos de laboratório utilizados
para as análises incluindo a metodologia utilizada e respectivo material de referência.

11.3-MEIO BIÔTICO

11.3.1 - Apresentar "Plano de Monitoramento Biológico", com ênfase nas espécies da
ictiofauna com hábitos alimentares bentônicos.

11.3.2 - Apresentar "Programa de Recomposição da Mata Ciliar" do entorno do
Reservatório do Funil, privilegiando espécies nativas.

11.3.3 - Apresentar "Programa Agroflorestal", tanto para a alternativa do reflorestamento
com espéciesde Eucalipto, como para o consórcio com olerícolasa de ciclo curto.

11.3.4 - Apresentar projeto para o incremento de mudas e ampliação da área para o Horto
Florestal já em funcionamento.
11.3.5 - Apresentar projeto da criação dos "Corredores de Fauna", conjugado com o
"Programa Agroflorestal".
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11.4 -CONTROLE DAS FONTES POLUIDORAS ATMOSFÉRICAS

11 41 - Atender à DZ-545 "Diretriz de Implantação do Programa de Autocontrole de
Emissões para a Atmosfera - PROCON AR", de 07.08.86, publicada no D.O.ERJ de
29.09.86.

11.4.2 - A emissão de fumaça para a atmosfera não poderá apresentar opacidade
superior a correspondente ao Padrão n° 2 da Escala de Ringelmann.
11.5 -CONTROLE DAS FONTES POLUIDORAS HÍDRICAS

Os controles setorizados dos efluentes líquidos (Sistemas de Processamento de Efluentes
Líquidos) devem atender, de modo específico, àsseguintes exigências:

11 51 - Atender à NT-202.R10 "Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes
Líquidos", aprovada pela Deliberação CECA n° 1007, de 04.12.86.

11 52 - Atender à NT-213.R4 "Critérios e Padrões para Controle de Toxicidade em
Efluentes Líquidos Industriais", aprovada pela Deliberação CECA n° 1948, de 18.10.90.

1153 - Atender à DZ-942.R-7 "Diretriz do Programa de Autocontrole de Efluentes
Líquidos -PROCON ÁGUA", aprovada pela Deliberação CECA n° 1995, de 10.10.90.

Otratamento dos esgotos sanitários deve atender às seguintes exigências:

11.5.4 - Construir filtros anaeróbios após as fossas sépticas, de acordo com a norma
ABNT NBR 7229.

11 55 - Atender à DZ205.R5 "Diretriz de Controle de Carga Orgânica em Efluentes de
Origem Industrial", aprovada pela Deliberação CECA n° 2941, de 05.10.91
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11 56 - Alimpeza das fossas sépticas deve ser realizada regularmente por equipe
treinada para tal finalidade eos resíduos gerados devem ser dispostos adequadamente.

11.6 CONTROLE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
11.6.1- Aconstrução do depósito de rejeitos sólidos químicos inativos, deverá atender a
NB 1183 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos.

116 2- Os rejeitos gerados nas fábricas de pó e pastilha só poderão ser
comercializados, após comprovação junto à FEEMA, de que o grau de contaminação
radiológica atende aos limites estabelecidos pela CNEN para comercialização.

11 63 - Atender a DZ 1311 R.4 - Diretriz de Destinação de Resíduos Industriais,
aprovada pela Deliberação CECA n.° 3327 de 29/11/94.

11 64 - Atender a DZ 1310 R.5 - Diretriz do Sistema de Manifesto de Resíduos
Industriais, aprovada pela Deliberação CECA n°673 de 27/06/85.

11 65- Os resíduos comuns, não ativos, só poderão ser encaminhados para o sistema
de coleta municipal, se atendida as condições estabelecidas na DZ 1311, para
disposição de resíduos industriais em aterros sanitários.

11.7-RISCO

11.7.1- Revisar a Tabela 5.2 do Capítulo 5 do EIA (Volume 3), quanto aos valores de
IDLH.

11.7.2 -Apresentar os cenários acidentais, interno e externo, da substância fluoreto de
hidrogênio (HF), e respectivas conseqüências, e riscos.

11.7.3 -Apresentar a memória de cálculo e oresultado, por computador, da modelagem
matemática dos efeitos físicos danosos. _
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11.7.4 -Apresentar, através de árvores de falha, a demonstração das freqüências dos
eventos.

11.7.5 - Apresentar o Risco Ambiental decorrente da utilização de substâncias
radioativas.

11.7.6 - Apresentar o Plano de Emergência do empreendimento de acordo com a
orientação dos itens abaixo:

1. Constituição ou composição das equipes
2 Atribuições de cada equipe, de seu líder e do coordenador.
3. Indicação do cargo inerente à coordenação e à liderança de cada equipe, e/ou os

respectivos nomes.
4. Ações em caso de vazamento: quais os recursos a serem empregados e quais os

equipamentos de proteção individual a serem utilizados.
5. Ações em caso de incêndio ou explosão: quais os recursos a serem empregados e

quais osequipamentos de proteção individual a serem utilizados.
6. Ações de evacuação: quais os recursos a serem empregados e quais os

equipamentos de proteção individual a serem utilizados.
7. Ações de atendimento a acidentados (primeiros socorros para o pessoal próprio e

para membros da comunidade).
8. Ações de caráter externo (conforme cada caso):

- comunicação ao Corpo de Bombeiros ou à Defesa Civil.
- comunicação à FEEMA.
- comunicação à Capitania dos Portos.
- comunicação às Polícias Rodoviárias Estadual e Federal.
- comunicação à CEDAE, CERJ e LIGHT.

9. Sistemas de comunicação:
- como é dado o aviso de que há uma emergência
- como as pessoas e equipes que estão trabalhando são informadas do local da
emergência

ANALISTA

GRUPO DE

TRABALHO

CHEFE D

i J ,Luís-FUjvio Paira
27/0348 40&S

CHEFE^DE DIVISÃO

João Arthurt). Carvalho
27/0U41

DIRETOR DECON

ozzi Calvãq F°

27/1316
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- quando e como as pessoas e equipes são recrutadas fora do ambiente de
trabalho
- como as pessoas e equipes se comunicam durante a emergência
- quando e como os órgãos públicos são comunicados

10. Sistemas alternativos de energia:
- como os recursos necessários durante a emergência poderão continuar operando
no caso de falha dos sistemas normais.

11. Especificação do tipo de treinamento e periodicidade previstos para o coordenador
e as equipes próprias.

12. Apoio prestado por outras empresas:
- qual o papel desempenhado pelas empresas
- quais os recursos cedidos
- como as empresas são acionadas
- como se fazem as comunicações entre as equipes próprias e as das empresas
- qual o grau de subordinação das equipes das empresas na estrutura
organizacional vigente durante a emergência

Obs.: As informações especificadas poderão constar de mais de um documento para
compor o Plano de Ação para Emergências.

11.8 -GERAIS

11.8.1 - Qualquer alteração ou ampliação da produção deve ser comunicada previamente
à FEEMA, para análise.

11.8.2 - O Programa de Descomissionamento das instalações, na ocasião de sua
ocorrência, deve ser apresentado à FEEMA, para o devido acompanhamento.

11.8.3 - Caso a operação da empresa venha a causar incômodos à vizinhança por
poluição ambiental, serão exigidas medidas no sentido de solucioná-los.

ANALISTA

GRUPO DE

TRABALHO

CHEFE DÊ SERVIÇO

LuíM^áVÍo Paiva
27/034&- /o£ê

CHEFE^lE DIVISÃO DIRETOR DGIDECON

João Arthur w. Carvalho

22/0Al
oF°
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11.8.4 - Evitar todas as formas de acúmulo de águas que possam propiciar a proliferação
do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue.

11.8.5 - Atender à Resolução CONAMA n° 001/90, de 08 03.90, publicada no D.O.U. de
02.04.90, quanto ao controle de ruído.

12.0 GRUPO DE TRABALHO

A Portaria FEEMA N° 1458/98 criou o Grupo de Trabalho para análise do EIA/RIMA em
questão e elaboração do presente parecer.

Grupo de Trabalho:

Ana Lúcia Camilo Aguiar
matr. 27/1453

(Coordenadora)

Maria ReginaMonteiro de Barros da Fonseca
matr. 0131.633-0

T José Hélio Paula Silva
matr. 27/0079

U~: (jL_^^t^^ü- A^/^lu U^>
tilvia Carneiro Ferrreira dosr Santos

matr. 27/1561

ANALISTA CHEFE CHEF DIVISÃO

GRUPO DE

TRABALHO

João Arthur ©. Carvalho

27/0441

DIRETOR DfflLDECON
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Processo: E-07/200065/98

Folhas:

Rubrica:

FEEMA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE

DICIN - DIVISÃO DE CONTROLE DE INDUSTRIAS
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ANALISTA

GRUPO DE

TRABALHO

Anal^ri^tinaRangel Henney
matr. 27/1396

Plínio de Souza Ferreirà*Areas
matr. 27/4026

Maria Isabel de Carvalho
matr. 27/1357

Rio de Janeiro, 10 de julho de 1998

CHEFE DE SERVIÇO

Luís^lUávio Pai)
27/0348 to6S

CHEFES DIVISÃO DIRETOR DO DECON

João Artliur Ck Carvalho

2^0441
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PRO"TCJO»-l»"IA
DO BRASIL

Rio de Janeiro, 31 de julhode 1998.
DIN-091/98

HinHeiuBirielo. 161

buulago 2ÍÍJI-I0O
iUdtjanttro R| Bfiiil
Kl (JS2I)S3Í 1600
U.ÍSS2I) S37 nv

limo. Sr.
Dr. Celso MartinsPinto
M.D. Diretor de Pesquisa e Divulgação
IBAMA

Brasília - DF

•\

Prezado Senhor,

Vimos pela presente encaminhar a V.Sa. todos os registros fertos sobre a
Audiência Púbto da Fábrica de Elementos Combustíveis - Unidade II da INB para seremanexos «^7*^ técnico-administrativo em análise nessa instituto, conforme aba.xo
descritos:

-cópia do registro fotográfico da divulgação interna, na INB, sobre aAudiência
-PÜ3to do registro fotográfico sobre a divulgação externa, em Resende,
Pnnpnheiro Passos Itatiaia e Penedo, sobre a Audiência Publica;tópia dTregSotográfico da reunião técnica evisita do IBAMA, realizada no
dia 24 de iulho de 1998, na véspera daAudiência Publica,,tópla do Seto explicativo/resumido sobre oempreendimento os impados
amttentais as medidas mitigadoras eoprograma de monrtoramento ambientei,

folheto !Tempo de Conhecer Pó e Pastilha» - d.strih-.ído aos presentes a
Ac^p1aÍo regimento do IBAMA sobre aAudiência Púonca, expôs*, no hall de
entrada do Auditório da AMAN, no dia 25 de julho de 1998;

cópia do registro fotográfico da Audiência Pública, realizada na AMAN, em 25
deco;a0doe|ivro9de presença da Audiência Pública -livro já em poder do IBAMA-
Sada Ata da Audiência Pública -livro já em poder do iBAMArBrasita; .
-cópia das 35 perguntas formuladas, por escrito, durante aAudienaa Publica,
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DO BRASIL

RualUnjBirieio.161

Botafogo Í22ÍI-IQ0
Riode jannro RJ Biaul
lei (SWI)!>J6 1600
IjiI&WI) S3MJ1!

- 09 fitas de vídeo com a filmagem da Audiência Pública;
Obs oregistro em vídeo foi feito através de 3câmaras (1 contrai- Irt. 1/2 e 1/3
e 2 laterais - 2/1, 2/2,2/3 e 3/1, 3/2, 3/3;
- 06 (seis) fitas deáudio daAudiência Pública.

Renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração, e colocamo-
nos àdisposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Ronald Araújo da Silva
Diretor Industrial
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Fatos & Event
Audiência Pública

sobre o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
das unidades de pó e pastilhas de urânio da

Fábrica de Elementos Combustíveis- FEC da INB

Divulgação Interna

Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P

Rubr.
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Fatos & Event
Audiência Pública

sobre oRelatório de Impacto Ambiental -RIMA j?«*. 4IQ£^
das unidades de pó e pastilhas de urânio da 1Rubr-

Fábrica de Elementos Combustíveis- FEC da INB
Divulgação em Resende

.^írf1

IJMNTEMWM NOTURNO objetivo
VENHA SEiUÍAfl (200 EXEÍOCIOS MENSAIS M
WSTWtu COM AMELHOB EQWfK PROFESSORES
wx-.ieem-mttiçits tnsns wi MMMKCTnw-aN
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Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P
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Fatos & Event
Audiência Pública

sobre o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
das unidades de pó e pastilhas de urânio da

Fábrica de Elementos Combustíveis- FEC da INB

Divulgação em Engenheiros Passos,
Itatiaia e Penedo

Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P

Rubr.,
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Fatos & Eveitt
Reunião Técnica e Visita

convocadas pelo IBAMA / Brasília,
com os técnicos envolvidos na elaboração do

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
das unidades de pó epastilhas de urânio dajfh rÉ^la<=:
Fábrica de Elementos Combustíveis da INB,jp,ÚC
realizadasna véspera da Audiência Pública.U1L.

Resende, 24 de julho de 1998

Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P
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INDÚSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S.A.

EIA - Unidades de Produção de Póe Pastilhas de L/Q? - Re

Aproveitamento de
construções existentes em

área já urbanizada

Impactos ambientais
negativos atenuados por
medidas mitigadoras que

fazem parte do próprio
projeto:

v Sistemas de filtros e

lavadores de gás sofisticados
para controle de emissões
atmosféricas

s Sistema de tratamento

de efluentes líquidos que
inclui lagoa de polimento final
com monitoramento

convencional e indicadores

biológicos

Recuperação de áreas
degradadas e geração

adicional de emprego e
renda

O EMPREENDIMENTO

As Unidades de Produção de Pó e Pastilhas de urânio (Unidade II da Fec -
Fábrica de Elementos Combustíveis ) complementam a estrutura de
produção instalada no Distrito de Engenheiro Passos desde o início da
década de 80, nacionalizando importante etapa do ciclo do combustível
nuclear até agora realizada no exterior. Trata-se de novos equipamentos e
processos que aproveitam as construções existentes no complexo, sem a
necessidade de obras civis de maior porte, criando 137 postos permanentes
de trabalho qualificado.

Essas Unidades irão produzir inicialmente entre 70 t/ano e 120 t/ano de
dióxido de urânio, embora a capacidade projetada contemple uma produção
futura de até 240 t/ano.

IMPACTOS AMBIENTAIS, MEDIDAS MITIGADORAS ( ATENUADORAS )
E CONCLUSÕES DO EIA/RIMA

A Equipe Técnica responsável pelos estudos de impacto ambiental
identificou e analisou em detalhe os impactos positivos e negativos do
empreendimento, recomendando a emissão da sua Licença de Operação
pelo IBAMA à luz dos seguintes fatores:

•

•

•

s

•/

O empreendimento acarretará impactos ambientais negativos
desprezíveis em função das medidas mitigadoras consideradas no
projeto - tanto as emissões atmosféricas como os lançamentos líquidos
estão controlados em níveis muito inferiores aos limites legais e são
demonstradamente não-perigosos ao meio ambiente e à saúde pública
- mesmo em caso de acidentes, os quais apresentam, por sua vez,
baixíssima probabilidade;

O avanço no domínio do ciclo do combustível nuclear e a
conseqüente fixação de tecnologia básica, que impulsionará outras
atividades de vanguarda tecnológica no país, representa impacto
estratégico positivo;

Os efeitos positivos sobre a balança de pagamentos, pela
substituição das pastilhas prontas anteriormente importadas por
hexafluoreto de urânio - matéria-prima das novas Unidades e produto
de menor valor agregado - também serão significativos;

Os efeitos positivos de encadeamento econômico e fiscais, diretos e
indiretos, principalmente em termos de IR, IPI, ICMS e tributos
municipais, representarão importante contribuição para a melhoria da
infra-estrutura urbana e para a geração de emprego e renda na região;

A implementação de um Programa de Gestão Ambiental que
representa contribuição significativa para o desenvolvimento
sustentável da região.

GESTÃO AMBIENTAL E BENEFÍCIOS ADICIONAIS PARA A REGIÃO

O Programa de Gestão Ambiental sob responsabilidade do empreendedor
inclui sofisticados sistemas de monitoramento ambiental e de aquisição de
dados meteorológicos, a serem disponibilizados para a Prefeitura de
Resende e outras entidades, além de projetos específicos para a
recuperação da vegetação nativa no entorno da Represa do Funil ( cerca
de 200 ha ) e para o desenvolvimento e a consolidação de um Centro Zôo-
botânico, ampliando a oferta de mudas de espécies nativas para a
recuperação de áreas degradadas em toda a região e contribuindo para a
preservação das espécies raras e ameaçadas de extinção. Adicionalmente,
na área remanescente da propriedade não utilizada para fins industriais,
será desenvolvido projeto florestal ecológico-econômico em parceria com
outras empresas, de modo a gerar emprego e renda de modo sustentável,
atendendo à reconhecida vocação florestal regional.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Regulamento para realização de Audiência Pública, no
município de Resende, sobre o Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA das unidades de pó e pastilhas de
dióxido de urânio da Fábrica de Elementos

Combustíveis das Indústrias Nucleares do Brasil, a ser

implantada no Estado do Rio de Janeiro.

Local: Auditório da Academia Militar das Agulhas Negras - Rodovia Presidente Dutra, km 306 -
Resende/RJ.

Data e horário: 25 de julho de 1998, a partir das 9;00h

Ari. 1o - O presente Regulamento trata de Audiência Pública, que será realizada nos termos
do art. 1o da Resolução CONAMA n° 09/87.

Art. 2o- Os presentes a Audiência Pública deverão assinar o Livro de Presença que ficará à
disposição, constando nome, endereço, telefone e número do documento de
identidade, que deverá ser feita antes do início dos trabalhos da Audiência e da
preparação da Ata.

Areferida Audiência será integrada por uma Mesa Diretora e um Pienário.

Amesa será composta pelo Presidente, pelo Primeiro Secretário, peio representante
do empreendedor e por autoridades federais, estaduais e municipais.

Parágrafo Único: AAudiência será presidida e coordenada pelo Superintendente do
IBAMA no Estado .do Rio de Janeiro, que moderará os debates.

Art. 5o - A ordem dos trabalhos se iniciará com o pronunciamento do Presidente acerca dos
objetivos da Audiência Pública e da seqüência dos trabalhos a serem desenvolvidos,
informando aos participantes sobre os procedimentos a serem observados durante a
sessão.

Art. 3o

Art. 4o
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Art. 6o - Aseguir haverá pronunciamento dos representantes do Governo do Estadado Rio
de Janeiro e do município de Resende, colocando a visão do Estado e do município
sobre o empreendimento. Cada um desses representantes terá 10 (dez) minutos
paraexposição.

Parágrafo Único: A critério do Moderador, será dada a palavra aos demais
componentes da mesa que quiserem fazer uso.

Art. 7o- Na seqüência será realizada a apresentação, pelo empreendedor, sobre o
empreendimento e seus objetivos, com duração de 30 (trinta) minutos.

Art. 8o - Em continuidade aos trabalhos, será realizada apresentação do RIMA, por parte da
equipe técnica responsável por sua elaboração, com duração de 45 (quarenta e
cinco) minutos, que deverá serem linguagem clara e objetiva.

Art. 9o - Será concedido um intervalo de 15(quinze) minutos para inscrição dos debatedores,
podendo ser prorrogado por tempo igual, caso seja necessário, e com a devida
permissão do Moderador.

Parágrafo Único: Para inscrição ao debate se fará necessária a apresentação de
documento de identidade e fornecimento de endereço para correspondência,
devendo as manifestações serem feitas por escrito..

Art. 10° - Para a etapa do debate, a mesa terá sua composição simplificada. Será composta
apenas pelo Presidente, pelo Secretário, pelos representantes do empreendedor e
da empresa consultora responsável pelo EIA/RIMA.

Art. 11o- O Presidente abrirá os debates, obedecendo rigorosamente a ordem das inscrições
chegadas à mesa.

§1° OPresidente deverá conduzir os debates com firmeza, não permitindo apartes
ou manifestações extemporâneas de qualquer natureza.

§2° Cada participante, devidamente inscrito, terá o prazo de 03 (três) minutos para
esclarecimentos adicionais, se for o caso.

§3° Os esclarecimentos e/ou respostas poderão ser feitas em bloco, a critério da
Mesa, e deverão ter a duração máxima de 05 (cinco) minutos.

§4° Oparticipante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar ou transferir
para outro.

Art. 12° - Acritério do Presidente, levando em conta o número de debatedores, será facultada
a manifestação oral suplementarmente à manifestação por escrito, inclusive para os
que não tenham conseguido assento na platéia, assegurando dessa forma o
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pronunciamento ea livre palavra dos interessados inscritos, a qual, entretanto, não
deverá ultrapassar 01 (um) minuto.

Art. 13o- Será facultado ao representante do empreendimento ou ao responsável pelos
estudos, ou ainda, a quem eles indicarem, o esclarecimento das questões
levantadas, em tempo não inferior ao destinado ao questionamento, eventualmente
prorrogável a critério do Presidente.

Art. 14o- O encerramento será realizado pelo Superintendente do IBAMA ou o seu
representante legal.

§1° Todos os documentos entregues por ocasião da Audiência Pública serão
anexados à Ata.

§2° A fita de gravação da Audiência será anexada ao processo técnico-
administrativo de licenciamento do empreendimento, em análise no IBAMA.





NOME:

IDENTIDADE:

Audiência Pública para discussdu-dõ RIMA^TÇTSTívo a
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. —

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

ENDEREÇO/TELEFONE:

ÓRGÃO:

PERGUNTAS:
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Fatos & Event
Audiência Pública

sobre o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
das unidades de pó e pastilhas de urânio da

Fábrica de Elementos Combustíveis- FEC da /A/Sj Rubf
Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN

Resende, 25 de julho de 1998
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Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis • IBAMA.

Ata da Audiência Pública para discussão do RIMA relativo à fabricação de pó e pastilhas
de dióxido de urânio da Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia 25 de julho de 1998, no
Auditório da Academia Militar das Agulhas Negras, Resende-Estado do Rio deJaneiro.

Rio de Janeiro, 25de julho de 1998
Academia Militar de Agulhas Negras - AMAN
Resende-RJ-Unidade II-INB

Início às 09:00 h.

Audiência Pública - Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB
Fábrica de Elementos Combustíveis
Fábrica de Pó e Pastilhas de Urânio

Composição da Mesa:

IBAMA

Presidente : Dr. Marco Aurélio Rodrigues Veloso
Secretária: Dra. Rosa Helena Zago

INB ATA: Marcelo Tadeu Domináveis de Oliveira

Secretáriode Meio Ambiente de Resende:Sr. Cláudio
Prefeito de Itatiaia: Sr. Almir
Prefeito de Queluz: Sr. José Edson
Diretor Industrial da INB: Dr. Ronald Araújo
Prefeito de Porto Real: Sr. Sérgio Bernadete

Inicialmente foi dada a palavra ao Sr. Secretário do Meio Ambiente de Resende, representando o Sr.
Prefeito, que procedeu a leitura de um requerimento encaminhado à Câmara dos Vereadores, no sentido
de que'o acompanhamento dos trabalhadores ligados à energia nuclear continue sendo feito pelos
representantes da comunidade, com a parceria obrigatória da CNEN e da FEEMA, comprometendo-se a
INB a fornecer informações à Prefeitura de Resende a respeito da evolução dos trabalhos.

Registrada a presença do Deputado Federal Noel de Oliveira ediversas ONG'S.

Dada a palavra ao Sr. Prefeito de Itatiaia, que informou sobre a formação de uma comissão composta por
políticos da região e associação de moradores. Enalteceu a transparência eaclareza com que a INB vem
trabalhando.

Dada a palavra ao Sr. Prefeito de Queluz, que manifestou o bom relacionamento entre a Prefeitura e a
INB.

G /ATA DOC
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Dada a palavra ao Sr. Prefeito de Porto Real, que se manifestou favoravelmente ao empreendimento,
louvando a audiência pública que éaoportunidade de se debater questões técnicas e de segurança.

Registrada a presença do Sr. Promotor de Justiça de Resende, Sr. Virgílio

Dada a palavra ao Sr. Deputado Federal Noel de Oliveira, que ressaltou a importância da audiência para
as comunidades de Resende e vizinhanças e para o próprio Brasil, e a relevância da energia nuclear para
oprogresso do país. Manifestou sua confiança nos dirigentes da INB, ena seriedade do empreendimento,
ressaltando também a preocupação de Resende com a preservação do meio ambiente. Parabenizou a
INB pela transparência dos trabalhos edemostrou sua aceitação no empreendimento que ébrasileiro.

Registrada apresença do Sr. Promotor de Justiça Sr. Anderson Nunes de Souza.

Dada a palavra ao representante da INB Sr. Renato Vieira da Costa, que resumiu oRelatório de Impacto
Ambiental e o Estudo de Impacto Ambiental.

Registrada a presença dos professores da UFRJ, UERJ e UFMG.

Previamente o Sr. Renato Costa, Superintendente de Engenharia da INB, dissertou sobre a natureza da
INB, sua vinculação à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, informando os
presentes sobre ociclo do combustível nuclear. Complementou sua explanação com um filme explicativo.

Dada apalavra ao Sr. José Jemal, foi feita em tempo mais longo oresumo do EIA/RIMA. OSr. José Jemal
éorepresentante da empresa contratada (NATRONTEC) que elaborou oEIA/RIMA.

OSr. Presidente do IBAMA interrompeu por quinze minutos a seqüência da audiência, a fim de que as
perguntas pudessem serfeitas por escrito.

Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente deu a palavra à Secretária, Sra. Rosa Zago, que deu
explicações sobre a importância da audiência pública esua rotina.

Perguntas:

1. Se Engenheiro Passos é mais próxima da INB, porque não se dá mais chances aos jovens da
comunidade para se especializar na empresa ?

AINB responde esclarecendo que sendo empresa de economia mista qualquer contratação deve ser
feita atravésde concurso público.

2. Sendo a região turística por excelência, o que a atividade da empresa poderia influenciar
negativamente?

AINB responde que não existem influências negativas, ecitou oexemplo da França que éopaís que
mais utiliza a energia nuclear e tem um enorme potencial turístico.
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3. Quais os riscos de acidente nuclear. OSr. Jemal (NATRONTEC) explicou que os riscos são mínimos, e
só existe um caso de morte em fábrica de pó e pastilhas no mundo, todavia não foi um acidente
nuclear, e sim, um vazamento de flúor, cuja inalação resultou na morte de um trabalhador.

4. Se existem projetos da NATRONTEC no EIA/RIMA.

Foi explicado pelo Sr Jemal que no EIA/RIMA não existem projetos, apenas sugestões que a INB
poderá adotar, principalmente no meio ambiente.

5. Que medidas a INB toma para não poluir o rio Paraíba.

OSr. Jemal respondeu que aINB faz amonitoração permanente do rio Paraíba eaindustria é limpa. A
poluição nos rios édecorrente do despejo de materiais por industrias químicas com ramo de atividade
diversa da INB.

6. Se a INB tem certificado ISO 9.000.

AINB respondeu afirmativamente eaISO 14.000 está para ser concedida face aos planos ambientais
e projetos existentes.

7. Que não se deve comparar oturismo na França com odo Brasil, especificamente em Resende, pois lá
o turismo é cultural e aqui tem natureza especificamente ecológico.

Respondeu a INB que também na França existe oturismo ecológico, eque aempresa está instalada
em Engenheiro Passos há mais de quinze anos, e não acredita que a fábrica tenha o poder de
descaracterizar o turismo ecológico,

8. Se 137 empregos não são poucos para otamanho do empreendimento.

Respondeu a INB que 137 serão empregos na empresa, como empregados. Mas os empregos
indiretos que serão necessários poderão chegar até a 1.000.

9. Que equipamentos foram comprados pela INB na Alemanha, pois é sabido que alguns deles estão
obsoletos, e a fábrica de Hanau foi fechada.

AINB responde que os equipamentos não são obsoletos, e afábrica de Hanau não foi fechada por
órgãos governamentais, e sim, pela vontade do proprietário, pois já não era mais viável
economicamente. Por intermédio de exibição de uma transparência, a INB procurou demostrar a
segurança e a modernidade do empreendimento. Os equipamentos além de novos tiveram sua
fabricação acompanhada por técnicos da INB que foram na Alemanha para estagiar e fiscalizar a
qualidade das máquinas.

10. Como e por quem será feita a fiscalização de rejeitos.

OSr. Jemal responde que os resíduos, de baixa atividade, serão armazenados em tambores próprios
dentro de local apropriado na empresa, e, além do IBAMA e dos órgãos ambientais estaduais e
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municipais, aCNEN fiscalizará aparte nuclear, já que tem competência e atribuição legal para agir.
Que omonitoramento ambiental enuclear será sempre tornado público, eoconvênio já elevado com
aPrefeitura de Resende irá permitir adivulgação dos dados referentes àqualidade do ar e da água.
Omonitoramento biológico também permitirá oconhecimento do público.

11. Porque as medidas compensatórias não foram divulgadas, e não houve a participação efetiva e
acompanhamentos das comunidades.

AINB responde que já se comprometeu a fornecer todos os dados abertamente às comunidades.
Que já foram gastos mais de R$ 100.000,00, em projetos ambientais ede recuperação de mata ciliar
e nativa, estando prevista aaplicação de quase R$ 400.000,00 nestes projetos.

12. Se existe aproibição de instalar fábricas do porte da INB no Parque Nacional de Itatiaia.

ASecretária do IBAMA respondeu afirmativamente ea INB não está em área do Parque.
OSr Jemal respondeu que aplanta do empreendimento não permite aevasão de efluentes fluidos
líquidos para os mananciais de águas erios, não havendo problemas com os critérios de segurança
aplicados pela INB.

13. Se houver um acidente meteorológico einundar afábrica, quais as medidas aserem adotadas?

OSr. Jemal respondeu que não há possibilidade de inundações da fábrica.

14. No EIA/RIMA está dito que os afluentes líquidos estão isentos de urânio, e, mais adiante está dito o
contrário.

OSr. Jemal esclareceu que não existe isenção total de poluentes, e que oestudo não pretendeu
dizer que existe poluição zero.

15. No EIA/RIMA está dito que existe aemissão de urânio no ambiente, eassim como se pode acreditar
que a poluição é mínima.

OSr Jemal esclareceu que a emissão de urânio no meio ambiente jamais alcançou os níveis
mínimos permitidos pela legislação e normas nacionais elaboradas pela CNEN. Que o urânio e
encontrado naturalmente no ambiente e nas águas eohomem e os animais convivem ha séculos
com isso sem risco para a saúde. Além disso, a INB monitora permanentemente as águas e oar, e
detectaria qualquer anormalidade.

16. Se a INB fará estudos permanentes e monitoração do lançamento de efluentes líquidos no rio
Paraíba.

Além da INB monitorar, faz estudos e também as autoridades públicas e entidades privadas
promovem, edevem continuar promovendo tais estudos.
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17. Como são controlados efluentes?

OSr. Jemal esclareceu que efluentes são controlados dentro da empresa, e monitoramento do
córrego da Água Branca é feito anteriormente já que suas áreas são direto para o no, e como e
sabido as águas do córrego são bastante sujas, inclusive com excesso de coliformes.

18. Se o EIA/RIMA elaborado para possibilitar a implantação de fábrica, como a INB já tem a fábrica
pronta só aguardando para executar oprojeto.

ASecretária do IBAMA esclareceu que aCNEN vistoria afábrica desde sua construção e atualmente
já existe a Licença de Instalação e foi condicionada a Licença de Operação à aprovação do
EIA/RIMA.

AINB informou que logicamente foram feitas adaptações ereformas no prédio, para atender a nova
fábrica, sendo certo que por imposição legal foram construídos pisos e paredes adequadas ao
empreendimento.

19 Como a transporte rodoviário de material radioativo irá influenciar avida da população que vive à
beira da estrada? Se não seria ocaso de se utilizar otransporte ferroviário. Quais os cuidados com o
transporte que a INB pretende adotar?

OSr Jemal informou que fez em torno de 140 entrevistas com pessoas eentidades, esclarecendo
que logicamente existe o risco de um acidente no transporte rodoviário. Todavia a segurança que
cerca ocomboio, eos próprios tambores guardados em "containers", oque inviabiliza aprobabilidade
de contaminação do ar eda água. Havendo então pouca probabilidade. Informou ainda um sistema
de equipe no comboio, com pessoas qualificadas. Prevendo também que poderá futuramente haver o
uso da ferrovia.

Houve um esclarecimento sobre as perguntas relativas àpreocupação da comunidade, junto aesses
assuntos.

Esclarecimento do componente da ONG sobre possível acidente, eque previsões serão tomadas.

OSr. Jemal esclarece que existe apossibilidade remota, mas existe equipe preparada na fábrica.

20. Pergunta sobre oreprocessamento do urânio, sendo respondido que não há essa intenção pela
fábrica.

21 Perqunta sobre o item no RIMA dizendo sobre a população de Engenheiro Passo, considerado
' errôneo pelo perguntador, pois não está de acordo com a realidade. Fez referência a nenhuma

pesquisa junto com a população.

OSr. Jemal esclarece que houve sim uma pesquisa junto às autoridades representativas.
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22. Pergunta sobre otreinamento dos trabalhadores para os trabalhos eintegração ao meio ambiente.

Orepresentante da INB responde que há um alto grau de treinamento por parte dos trabalhadores da
empresa, com grande capacitação.

23. Qual oprazo de implantação de recuperação de mata ciliar, ese acomunidade poderá participar.

AINB esclareceu que já pratica essa recuperação da mata, e que a implantação definitiva está
prevista para um prazo de 2anos, e, obviamente, se as comunidades quiserem, poderão colaborar.

24. Oque aINB está fazendo em termos de investimento em Engenheiro Passos.

AINB informou que incentiva através de convênios amelhoria da qualidade de vida da população;
promove cursos e palestras; indica empregados para fazerem cursos no SENAC. Ocorre que como
empresa estatal não lhe é permitido investir dinheiro nas Prefeituras. Convênios para utilização de
seus laboratórios já existem, inclusive com a UERJ. Aempresa promove aulas de educação
ambiental, inclusive para mateiros, caçadores, palmiteiros que percorrem a região da mata ciliar e
nativa.

25. Se haveria possibilidade de repassar parte dos impostos que se paga àPrefeitura de Resende, para
o município de Engenheiro Passos.

Isso seria uma questão de entendimento entre as Prefeituras envolvidas.

26. Quem éque teria fechado ausina nuclear da Alemanha?

AINB esclareceu que aSiemens decidiu fechar porque os custos de produção eram muito elevados,
já que as exigências governamentais foram atendidas em país maior.

27. Por que afábrica da INB ficou fechado tanto tempo ésó agora será reativada?

AINB respondeu que por decisão das Diretorias anteriores, e face aos custos elevados para
implantar oprograma nuclear, afábrica ficou desativada. Hoje ecom novo momento brasileiro ja se
pode implantar o projeto.

28. Por que não foram feitas pesquisas no EIA/RIMA com relação aqualidade das águas?

ODr Jemal esclareceu que oEIA/RIMA não é um documento de pesquisas, daí ter baseado suas
conclusões nos níveis de controle das águas feitas pela INB epelos órgãos públicos ao longo de 15
anos As pesquisas do EIA/RIMA são eminentemente técnicas. Com relação ao nível de lançamento
de urânio nas águas, esclareceu que os níveis são pequeníssimos e não causam qualquer poluição.
Aquestão da segurança do programa nuclear é tratada pelo SIPRON, que envolve inúmeros
Ministérios eaDefesa Civil estadual. AINB informou que aempresa éfiscalizada permanentemente
pela CNEN etambém existem visitas mensais de colégios, das comunidades eoutros interessados.
Portando, a população sempre tem informações do que se passa na empresa, que , por seu lado,
trata com transparência suas atividades.
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29. Em caso de guerra, ou queda de avião, quais seriam as providênciaslãlNBr
OSr Jemal informou que fatos externos, casos fortuitos são hipotéticos e a fábrica não jem
possibilidade de explodir nem com aqueda de um "Boing", enem seria possível aevasão de urânio
em níveis de risco parao ambiente.

30. Por que aINB escolheu aAMAN para sediar aAudiência Pública equal aforma de divulgação?

AINB informou que pelos rádios ejornais foi dada ampla divulgação do evento. AAMAN além de
receptiva foi omelhor local para receber com conforto apopulação, em grande numero, haja vista
que ocinema composta 1200 lugares. Aempresa colocou ônibus àdisposição de comunidade, e
facilitou o acesso à AMAN de todas as formas.

AAssociação dos Moradores de Itatiaia parabenizou aINB eaequipe pela serenidade com que foi
conduzida a Audiência. Pediu que fosse agendada uma reunião para que a comunidade ficasse
sempre informada das atividades da empresa.

Sugeriu aassociação de moradores de Itatiaia que fizesse também omonitoramento dos peixes e
flora aquática.

ODiretor do Parque Nacional de Itatiaia sugeriu que na área de reflorestamento do INB seja utilizada
com mata nativa e nãocom eucaliptos.

31. Como será oacesso da população àAta da Audiência?

Qualquer cidadão pode requerer ao IBAMA, eaata será entregue aPrefeitura, àINB, àCNEN.

32. Se a população pode ter acesso ao EIA?

AINB respondeu que somente poderá ser vista na empresa, eas Prefeituras de Resendee Itatiaia
possuem oestudo. Todavia as partes que envolvem os segredos industriais eas patentes sao de uso
exclusivo da INB.

ODiretor Ronald Araújo Costa fez uso da palavra, agradecendo apresença de todos easerenidade
como foi conduzida aaudiência, extendendo os elogios àAMAN.

OPresidente da mesa, encerrou os trabalhos às 14:35 horas, agradecendo a toda a equipe o
profissionalismo com que agiram. Considerando válida aaudiência Publica.
Eu, Marcelo Tadeu Domingues de Oliveira, advogado da INB, lavra, apresente ata, auxiliado pelo
estagiário de Direito Gustavo Amarante Moraes.
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NOME:

Proc. tá!Q&&
Rubr

híOPb

Audiência Pública para discussão do RIMA relativo à
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

'k
•, nRiÀ°i®ó6y-8IDENTIDADE

Mereço/telefone: 7)6'? J i8¥

ORGAO: • cr- £!P.

PERGUNTAS: A/^OQ &£X? O OC&3S>G CO VOp-U,
Avryv-h -> ATA drtS^^i ãttXVàiA<G*&.

-t

do
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Proc. ,

Rufar

Audiência Pública para discussão dcTRT
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de iulho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. . -

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

NOME: ÜO

IDENTIDADE: MfJ

^ENDEREÇO/TELEFONE: vjyyJijYjfyyi

ÓRGÃO: (jOL^ t

PERGUNTAS:
Q__j^r_ c^L^Tw^ fiH- w_j^±/^n-

u •sfe 3% ^XATZAUAJ 7JT7"

i-
"^ '—7

ÜMj o •àxr ^crn^ o
O
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Proc. C41Ò/Q
Rubr.

Audiência Pública para discussão do RIMA relato
fabricação de pó epastilhas de di&ado de urânio, da
Fábrica de Elementos Combust.ve.s, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. •

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

NOME: £iüi^

IDENTIDADE:

ENDEREÇO/TELEFONE:

CC-S* d-*yj (~srr-\/,ÓRGÃO: p*yU?i'^a<~ /c
-iU-.i M- IhJií

PERGUNTAS:

rjy^õ^£^^Z^3H£A^A^^^-
72

w4^7—TiTAinAAABm* - ^ «• aÁA r^ ft ^ ^-AçuJp^l
clí ,-)c-lJ
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NOME:

Rubi

Audiência Pública para discuásãrr
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. ; .

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

C9jOu*cMo SirrlccMlo

IDENTIDADE:

ENDEREÇO/TELEFONE: \07H\ 3Çl-779Z

ÓRGÃO: /Wfrn- &> ^ A4**vk flU 'fafàLt*

PERGUNTAS- Í & <Md<X afrtot^dn h'firtofb \s G>«*«^J*càj

é$ ofpo

Ck<Z\u<C<hA>C~ ?

O éâfac** (lk*\ ^3^1 vjah &r he&n*ír7'-

„. / .,. z ^Z3rTTÃ WãZTTohT Gs?r*o c+w3
(&t^C?Hk>J£àá

líçKfOt iAAr,A^iA*r- **H. ir&co '{. ^^^

-stTKIÔs o acteU~H dl CUm^uf n cjoUir^ d*AbíAA
£>J*Íigx de^oro^ 4 ítC^i^ u*n nlUrK ^kn. o *******.
O (Mópio Q°w** -fe«oA ttbrJ*~ ddkUs^d^^^i^

dt-kkc6L. G«Si^^ ncicün^ oc^nfd*o **n /^-^__?

m^/k</*^ c^gcj^U WA*Leé0»i &0
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NOME:

Audiência Pública para discussão do RIMA relativo a
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

IDENTIDADE:

ENDEREÇO/TELEFONE: \0?H\ 3Çh^9Z

ÓRGÃO: ,WW,~ Ch \1*)o A^ioH^ fiU fr<-M^

PERGUNTAS- 4 Ck ^^< a(lrtoi*4*-drt nfirinlb ^S G>*iHn}J*cíiJ

qgj^; i//T ^ %F6i/vG*~ fy^slhk -feUi#*\
1

^ •íl

v)ú'<-> £er tiet&D^n

'?£%.!* cio*"* <<

idt~k^
-i/tKl _^±^

£2Í2)^Jryfa-ir- JÍ<>Ac rt\C*>

7j /,1/^.s O
O 3

oOtrtte C&, (Jvit)xò

(OC<\ d&Mbttt d<^f*^ ^e^ (fir^/y/v CjO*/<Tin0 -ffzinciA fthrdc
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NOME:

audiência Pública para discussão 3ÕT0W1A
fabricação de pó epastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 detulho de 1998, no Auditório da Academ.a M.htar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do R.o de
Janeiro.

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

IDENTIDADE: __0_ o L±

ENDEREÇO/TELEFONE: L- •>nc: ^
ryi^

ÓRGÃO:
0A^Ü-J^^^

f

PERGUNTAS: L/601 0 ^
AT^)

A -A
V ^ l O ctp /^K7^>^ 0^-^(

^ 7f 7 7S ,£L ^—7—^j^rtT^^r-

U£- I í c
-tr -jr^—^r / /<tw .

3Z=-^^^^ 5t^aa

•tt ^777—z> ^A^AQ/^cZX-
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Audiência Pública para discussão ao RIMA re
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. .

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO
NOME: ^jÃ^Ml^JM
IDENT,OAOE: OAAA^Mé^ TX-

:ry

ENDEREÇO/TELEFONE:

ÓRGÃO: 2_

PERGUNTA

rr?

ã^l

imuMqMAj^Z^AI^m^AASn

A Ad T/U/5
fe ^-y-y

^

>Jâf 1/8?

7

Al
r -t» •q^.t?^

'•rmirerZ
-flo* fl^/Q OU*/*'

*t CfAoh rAt> é V-fr fP -r" *>'"- rO^5-/9 *ff
.cíq/ cçoAé^pAdfí (*&,<• -Jttv





AirfMncJaFáftffca para discus.áu!^^;™^
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
FábS de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 agulho de 1998, no Auditório da Academia Mil.tar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. . • "

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

\jm$j^_mmaJQ}%^QNOME: VI

VENT1DADE: jte&±3SSA^O_JFP

ENDEREÇOfTELEFONE: JffiS/^iL_Z7^^
Ayy- PCUV-^D • . • • •

ÓRGÃO: _7)6 <AP

t

PERGUNTAS: i^^^^^^^^^^^
fnC€tL ¥¥—

i fí^i. Ji, h"^-^ 7J '

xi





Audiência Pública para discussão^õTÜMA reTSWo a
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.

NOME:

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

IDENTIDADE: 9 £ C I 9 . 9 Y<i - C

ENDEREÇO/TELEFONE:

ÓRGÃO:
TSsJnrM

^>

PERGUNTAS: J$_ <áJ-

„&<i<Ynp &4-*fLtyd-J2,-^nç
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NOME:

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

(%\™\ AonrnAcí ForkwQJÊ

Rubrica

Audiência Pública para disTussão do kImÁ relativo a
fabricação de pó epastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no da25 dítulho de 1998, no Auditório da Anemia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. "

ÊNDEREÇO/TELEFONE:

ÓRGÃO: (jj^i^Xil*^^^
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NOME:

Audiência Pública para discusi-.
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. . -

THA PARA QUESTIONAMENTO
n Utetro A&^AxOÇ;

, <gqi>IDENTIDADE -9 Tf?

È^Ste^SaENDEREÇOÍTELEFON
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NOME:

IDENTIDADE:

Audiência Pública para discussão do RIMA fclaTjvoâ
fabricação de pó epastilhas de dióxido de urarao da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro, .

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

t.^n li- r^-1rt (oO?tA kiA4_

O &fr- <SAkA±l.

ENDEREÇO/TELEFONE:

ÓRGÃO:

PERGUNTAS: c?
rsc. 4o T?Qs — — -*-

4^

Jk£
S_S^
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r>* Audiência Pública para discussão do RIMA reíativcia
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. .

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

NOME: \):VhÁ^K. B^i/^a. .

IDENTIDADE: flÇMfGfc 11-0 \FT

ENDEREÇO/TELEFONE: fl>* CdU M*~^ ^01 2M-S£,ft*"

ÓRGÃO: tyA^Çog, ^ ^a^-i -

T

PERGUNTAS:
^J/AQ,If^fí^íW> *«^ ****** L*
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Proc.

Rubr

Audiência Pública para discussa-TOS relSflftTã

fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

NOME: „

IDENTIDADE: ÍOG3<LÂã5-^£ íH£

ENDEREÇO/TELEFONE: Q. rJtoA U&\ -rOJXS , V) ° -i 3
g->nfr? l-^?y^o^ . •

ÓRGÃO: GFFP ^ PiM fi fP .

f

PERGUNTAS:

?>yi'>r3L$ ^ Iaij.gl
\_-o~>->aO

<2L

O JÃ

i Si -, ^** •< ^*
••r7?rr>QL

•rw, t-th.c*

rr-vr?rfyn^ ^^^* °!V^.^^
•41aH.

^ * i.rA

J_J~ ' ~-,»>Wv^l^^H^ ^çc^ N^ rum--
-yW=i £

yr,^ íy rt mole £ •r^ífr^1-^

•NA/iXQ £ f^ry^Ju^Jl f'^'>v-y-^<-> r?>, ocá y^y^JíiCK CXJC
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Audiência Pública para discuss;
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. . .

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

NOME: 3~J£Z.- <*' fà<^ W^^"*^^^
IDENTIDADE: i "

ENDEREÇO/TELEFONE: Q,.~ <=&£* j^*'x **" - ÍW^

ÓRGÃO: IZoh^Hn VV^:^l <Àx—,feW

7

PERGUNTAS: - ft~ c^^ rJi ^r^-nU ^* 4fr^^*&

.textoC^yn
o /vDj;^ -P ÇrT^^. ; 4* ^^p, a ^

:-rAff^fcv^ fJ-2=Csi

nP,yr^ W» ^rri/rM ÜH.n^ rfr, , ^^W
1 n W s*i n _-^ r 1 (~~t ( . .^ — "

r- ^ ^^^, *.,ü*r cu+n\ o TIÍÁ^^g
'p k Cl? V^t, íYXX-ft-i i*J .CLg>. r
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Audiência Pública para discusIãõUõ
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1S98, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. ___

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

NOME: Ç^X^i«á^^^^
IDENTIDADE: 0^3-5^3 fa -3 ~ C"

y

,0/TELEFONE: ^X^mfjJp
1

^^^^^^^^S "i
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Audiência Pública para discussão ao.mMA r
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

NOME: /C-UyO ipMKfl.

IDENTIDADE: í) l D &3 V/ 3- D ^ lf-*>

ENDEREÇO/TELEFONE: %£9/fÜ A

ÓRGÃO: (9^c APROPAtà* - /l<H), 9*>fm<\^ Üo*U-

/
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NOME:

Audiência Pública para discussão ao RÍMA
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. . .

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

Vl"gftiK)ift F]ftp|*r) Lnr)RP)g€>

IDENTIDADE: O^ff^S-Q IFP .

ENDEREÇO/TELEFONE: 93^-31 WS / ^f \hOfllUlASOJS
CJrxry Pafofo
ÓRGÃO: G£€P . —

f

PERGUNTAS: 6y^ K JUsfr *rij^ riü. {TOO çvmjü-

M.vn ç/A^ro^ pa.nrA .
Ár

pa ijA'"rf ^^ * ' u -'-*-t-v °* n * v i^ -''i A y A7~~
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NOME:

Audiência Pública para discussão do RIMA r
fabricação de pó e pastilhas de_ dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de iulho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

7J7C^o<£b_oky*& e^W. "SD^AIDENTIDADE:

-ZZlMENDEREÇO/TELEFONE

ÓRGÃO: "JQ^ ^
ryi Ço L(<h V J^L^Qj

f

PERGUNTAS: QS_ £^Llrv$_2>£__AÍAJA±^
K#—prrgTrrgT^n^-^A.i n*P*^AZ^Z^-
^prfTXgrrPrç^ -bfc?^ IBS !>Jo Y\ ÇT^L

£A
7^glI7^3A__A^_±^ZISIIlÃl£lZg

J 7
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NOME:

Audiência Pública para discussão do KiiviA ^
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de iulho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. .

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

d 2 .Tl/feCtt
({i-ts< .r*.

•Xtfi.

IDENTIDADE:

ENDEREÇO/TELEFONE:

ÓRGÃO:

f

ü.

PERGUNTAS: ^^^ul^f^^f ;̂ Ar*. ^O^L.^

A ,vLri* ^ ^^ r* V T. *** rii—^nr^**?- •

•^ ^ -^

p.^^: -^;hm ^/x^-

'vv^r.a& o\l

rl<A O^ /WnJ?^<>

^,^>;x rx T/15 8

í /'vi,,
,^ Th)P>fy*>V\

^Vfio^S ^^> ^ ^

or-rvCX



ÍJ

l ]



Audiência Pública para discussão ao klMA
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

NOME: finM.SS^ <^ ^faoS ck P^epSl b*

IDENTIDADE:

EHDÇREÇO/TELEFONE: lc\M
Q3^\ 3S3- AC60

e^' ao

ÓRG/\0; £tnx

/

PERGUNTAS: AkJaU fou^o O ^
r2e u"Mmos as obSor.v/A(°ò€rs Abordo :AU-.W^- ^ ___

Os

de

*ckfc ACerte' riáffeo cWã po^i^< t-s-UbcLvcC
í

TRfrio> o'eça* ^U-fe^ do Sr*™.- ^^'^0

^ â^

rvr^.-Ai ^ Solo . i:^;fíAhco^ fi^^^^^demo

Al

^ Se Fat ^ eQnLet^^^gKi

^L5
nT

S)-bA<3gd - afík/*i <-U£h; a^ ali^ ^nn-.^no^y^0^' ^~

Sqj.

eono o> à&G^-hr de ^r^^íOv^b C^: <^os "iuck'oA"T7vo^

kj/rtrí\AkiM^ Ob SrK-Cb l-lvJf-v\(^o!>
y
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Audiência Pública para discussão do RIMA
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

NOME: .

IDENTIDADE:

ENDEREÇO/TELEFONE: £oa

ÓRGÃO: mu

/

PERGUNTAS:
£Fl^£

N7AS; Mfí f/frna 13. ^ fr*ffi ^''^^.J^ Qj>? o

~rt-)^Av;A . tv Afiado—Coh

4£-
ckc s «Veles </

^7

vroAY/iO - ~-k**Mi* • 1>r ^.mdO !^JD ^ L_^J r • • •••

ji wy- -r *-"« "'- , •_- ,_

CS-fa^ S^uèo o r?ir-\A d^MWg-Q £o^>
"TÃíS
^.Vò^ ck~ S^vjjyüjê*7 do r UcW^-bg Sç_nJA_

£Á A. li?, N>i

(S^rb d^ o^kj.-o , ^fe

^"pi-- y-* ^w ut-^ - 1^ * a • ; 7

-=—J A.

Sv.f rfQ^ 1.1VS

J^r^JÃSZZS^-—^
^Ia^djc^o '<^ri CVk/A/s

\7
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Audiência Pública para discussão do RIMA r f
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.

NOME:

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

IDENTIDADE,j2*6/&T U3 2"f
ENDEREÇO/TELEFONE: >^/A Z /L/A £ã*/ftg*^ 2^

{L£ Stf-S//-2*™

ÓRGÃO: fAP</PJlA^ ., yr—
11fztfi-

(

PERGUNTAS

<&í^CA(lTJJlt&AAíh_ jÂfatf j^yy^rfa^ò.
çiAitsí. g^fMM/^^- &.
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Audiência Pública para discus^üwRffW
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. .

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO
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NOME:

Audiência Pública para dis
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO
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Audiência Pública para discussão dô~R!MA içlállvu"?
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. .

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO
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FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

\0 Vi&rê tíorígk)^NOME: k/í

- í7?r4QR46-Q JFAIDENTIDADE

3ÃCÓRGÃO: vy. &J&Y' <••

Audiência Pública para 'dlsálSsão^RlM^reiaqvu à
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.
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Audiência Pública para discussão" do RIMA relativo à
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, úa
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.

FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

NOME: A/V/J j&fi/./>S £f#f/Afi f/a Jf'C#4

IDENTIDADE: /2£ /?4>A/Sé/ô>-4 XV/?. /£/>.

ENDEREÇO/TELEFONE: £tf/t f/wÁn f//*. //M r/t /plAu M
sy, r. /?s? • —*/ •- ^ ri. Aia& _ .
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Audiêncla Pública para discussão do
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.
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Audiência Pública para discussão ao RIMA rfete^
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.
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FOLHA PARA QUESTIONAMENTO

NOME: (tIca*\c*^ fiivGiuJ) &&*

IDENTIDADE: ü6 HA k^TO - ò If-P

ENDEREÇO/TELEFONE: 1\ú > 5 } T- \
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Audiência Pública para discussão do R1MÀ relativo à
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.
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* **"**»íb, Audiência Pública para discussão do RIMA fejffifrft
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro. _^ .
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Audiência Pública para discussão do RH
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.
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Audiência Pública para discites
fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis, realizada no dia
25 de julho de 1998, no Auditório da Academia Militar
das Agulhas Negras, Resende - Estado do Rio de
Janeiro.
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Ia - O MONITORAMENTO BU

PROPOSTO (PÁGINAS 76 E 77) ATRAVÉS DA ANÁLISE
ESPÉCIES DE PEIXES REGIONAIS, O MANDIGUAÇU, A TILAPIA E O
CASCUDO É RELEVANTE.

SUGERIMOS QUE O LAMBARÍ SEJA INCLUÍDO
COMO INDICADOR BIOLÓGICO, POIS É UMA DAS ESPÉCIES MAIS
CONSUMIDA NA REGIÃO, PARTICIPANDO DE FORMA
SIGNIFICATIVA DAS VIAS DE CONTAMINAÇÃO HUMANA.

PROPOMOS TAMBÉM QUE O CITADO
MONITORAMENTO SE ESTENDA ÀS ESPÉCIES BOTÂNICAS
AQUÁTICAS, A FIM DE CONHECERMOS A INTERFERÊNCIA DO
URÂNIO EM OUTRO ASPECTO DA BIOTA AQUÁTICA.

2a - O AGENDAMENTO DE REUNIÃO ANUAL
DA INB COM A COMUNIDADE ORGANIZADA PARA

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DOS MONITORAMENTOS
AMBIENTAIS OBTIDOS DESDE 1982, VISANDO AVALIAR OS
IMPACTOS DAS FÁBRICAS DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS I E II.

/

DEJAIR DE AGUIAR

JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA

JOAQUIM CAMPOS

CARLOS ALBERTO DE LIMA FEIJÓ
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^^JCOMISSAO DE ESTUDOS DO RIMA DA INB

DAGMAR DEUSDETINA DE REZENDE

ROMULO ANTÔNIO DE SOUZA

ROSÂNGELA CAMPOS DE MELO
/

ELIANA REGINA MAIA GOUVÊA

DEJAIR DE AGUIAR

JOÃO BATISTA DE PAIVA PEREIRA

JOAQUIM CAMPOS

CARLOS ALBERTO DE LIMA FEIJÓ
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Fatos & Eventos
Audiência Pública

sobre o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
das unidades de pó e pastilhas de urânio da

Fábrica de Elementos Combustíveis- FEC da INE
Academia Militar das Agulhas Negras - AMAN

Resende, 25 de julho de 1998

""«*H»

•1fr

Tt»>^ Q 3 3 y"

n> A 3<T
Proc. _£
Rubr.

>•**•

Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P
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Fatos & Evento
Reunião Técnica e Visita

convocadas pelo IBAMA / Brasília,
com os técnicos envolvidos na elaboração do

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA
das unidades de pó e pastilhas de urânio da
Fábrica de Elementos Combustíveis da INB,
realizadasna véspera da Audiência Pública.

Resende, 24 de julho de 1998

Coordenação de Comunicação Social - CCOMS.P
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Data: 17/08/98

Local: IBAMA/Brasília

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE INCENTIVO À PESQUISA EDIVULGAÇÃO - DIRPED
PROGRAMA DEANÁLISE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL- PALA

PROJETO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- PSL

i*-£i2
Rubi

Assunto: COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS - FEC

Participantes:

Lista anexa.

Assuntos Tratados:

- Os representantes da INB, após esclarecem que a FEC foi implantada em área já degradada
(devastação da Mata Atlântica para desenvolvimento da atividade pastoril) apresentaram o projeto que
vêem desenvolvendo no sentido de cooperar com a revegetação da área. Possuem um horto que
fornece 30.000 mudas/ano de espécies da floresta nativa. Até o momento, já recuperaram 72 ha de
mata ciliar, no entornoda represa do FUNIL.

- Apresentaram outros projetos em andamento na área: Centro Zoobotànico; contrato com a Barbará
prevendo a recuperação de outros 220 ha de mata ciliar no entorno da represa e patrocínios eventuais
no Parque N. Itatiaia.

- Proposta da INB: considerando que a indústria não causará danos ambientais, por já estar implantada
em área degradada, sugeriu que os projetos de revegetação descritos acima fossem considerados
como compensação ambiental, em atendimento à Resolução CONAMA 02/96. A INB solicitará
oficialmente ao IBAMA a análise da questão.

- Aseguir, a INB fez uma breve apresentação sobre o enriquecimento do Urânio, atividade para a qual
está solicitando ao IBAMA a Licença de Operação. Esclareceu que inicialmente, fará o teste e
treinamento para o enriquecimento do Urânio, num galpão jáexistente que sofrerá adaptações internas.
Posteriormente, se obtiverem sucesso com o teste, ampliarão a usina para que possam atender à
demanda de Angra Ie II, o que demandará um novo processo de licenciamento.

- O IBAMA esclareceu que para o teste e treinamento deverá ser expedida uma Licença de Instalação
(com condicionantes sobre os estudos complementares) uma vez que será necessário instalar a
indústria, mesmose em galpão existente.

- Foi levantada a questão do licenciamento da atividade de transporte de material radioativo, cuja
competência, que antes era da CNEN, passou a serdo IBAMA, após a Resolução CONAMA 237/97.

G7PSL9Í/MEMOREU/FEC DOC
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

PARTICIPANTES DE REUNIÃO

Local: ifíftHP)

Data: £U££/I&
Assunto: COHPEKftftCAiJ AílÜlÉK/Tftt - E£C

NOME ASSINATURA
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Rio de Janeiro, 26 de agosto de 1998.
CCOMS.P-084/98

lima. Sra.
Dra. Rosa Helena Zago Loes
M.D. Coordenadora Geral
Programa de Análise e Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília - DF

w. 5,3 V

ftlll»'

DO BRASIL

RuaMenaBarreto.lil

Botafogo 2227I-I00
Riodejaneiro RJ Brasil
Te1.(552l)5ií 1600
FaxIíWI) S37 9391

Prezada Senhora,

Vimos pela presente encaminhar a V.Sa. cópia das correspondências
recebidas da COPPE/UFRJ e da UERJ, referente às Fábricas de Pó e Pastilhas da INB, para
serem anexadas ao processo técnico-administrativo em análise nessa instituição.

consideração.

c/c: DIN/GLQSM.I

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e

Coord

Atenciosamente,

/Gabriela Marchesin
íação de Comunicação Social
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DEPARTAMENTO DE BIOFÍSICA E BIOMETRISA
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS RADIOLÓGICAS

Ro de Janeiro, 22 de Julho de 1998

limo. Sr. Rodolpho N. Kreter
Coordenador de Licenciamento, Salvaguardas e Meio Ambiente
industrias Nucleares do Brasil

Industrial de Resende.

Rio-de Janeiro

Prezado Sr. Kreter

Tenho a satisfação de informar que recebemos a cópia da versão final do EIA das Fábncas de
Pó e Pastilhas de U02. Verificamos também com satisfação, que as recomendações teitas por
nosso grupo foram satisfatoriamente consideradas nesta versão.

Colocando-me a disposição para quaisquer esclarecimentos e/ou futuros trabalhos,

Atenciosamente

Prof. Dr. Carlos Eduardo de Almeida
Coordenador do Laboratório de Ciências Radiológicas

ale SJÍU4-Í-

INB / CCOMS.P

Pata: 2A\oY\*(

Rubrica:

RECEBIDO

RIG1STB9 i:.j£C?
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Rio de Janeiro, 23 de julho de 1998

Eng. Rodolpho N. Kreter
Coordenador de Licenciamento, Salvaguardas e Meio Ambiente
Fábrica de Elementos Combustíveis
Indústrias Nucleares do Brasil

Referência: SMA 98010

Prezado Senhor,

com relação a carta enviada por V.Sa. em 16/07/98, certifico que
foram incorporados ao EIA das Fábricas de Pó e Pastilhas de U02, todos
comentários relevantes da parte avaliada do referido estudo. Os
comentários foram relatados em documento da Fundação COPPETEC de
04/12/97, enviado anteriormente para essa Coordenação. A parte avaliada
do EIA contemplou a análise de criticalidade, caracterização do
empreendimento, identificação e avaliação de impactos.

Atenciosamente,

f^rof. Aquilino Senra
COPPE/UFRJ

Caixa^asraT^509
21945-970 Rio de Janeiro
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DIN - 099/98

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1998

lima. Sra.

Dra. Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora Geral do Programa de
Análise e Licenciamento Ambiental do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Ed. Sede do IBAMA

SA1N-AV.L4 Norte
Brasília - DF

Prezada Senhora,

DO BRASIL

RuaMtnaBarretoJól
Botafogo 2227I-I00
Rfo de Janeiro RJ Brasil
Tel.(SS2l)l)6 IÍ00
Fax(5521) 537 9391

r/////
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Assunto: Projetos Ambientais do CIR

1. AIndústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB tem por finalidade a implantação e operação do
ciclo do combustível nuclear no Brasil, possuindo unidades fabris em diversos estados do País.

2. A Unidade de Fabricação de Pó e Pastilhas de Dióxido de Urânio, da Fábrica de
Elementos Combustíveis da INB, objeto do presente licenciamento ambiental, está sendo
implantada no Complexo Industrial de Resende, localizado no distrito de Engenheiro Passos,
Resende, RJ, próxima à Represa do Funil (Rio Paraíbado Sul).

3. A região do empreendimento segundo o "Perfil Ambiental dos Municípios de
Resende/Itatiaia (FEEMA/1990)" pode ser assim caracterizada:

"A passagem do café pelo vale do Rio Paraíba do Sul, em direção a São Paulo, Minas Gerais e
Paraná, deixou, como saldo, a quase total devastação da cobertura vegetal dos municípios de
Resende e Itatiaial Na atualidade, é praticamente impossível reconstituir-se, em termos florísticos,
a composição original das matas do vale do Rio Paraíba do Sul".

4. Após esse ciclo, adveio a criação degado, atualmente praticado em extensas regiões hoje
convertidas em pastos (ANEXO 1).

5. Finalmente, na década de 60, a área do empreendimentoda INB foi utilizada como área de
empréstimo para a construção da represa do Funil, de propriedade de Fumas Centrais Elétricas
S.A..

6. Portanto, conclui-se que a instalação das unidades da INB não acarretou nenhum dano a
florestas ou outros ecossistemas da região (ANEXO 2), uma vez que ao assumir a
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DO BRASIL

RuaMtnaBarreto,l6l
Botafogo 22271-100
Rio de Janeiro RJ Brasil
Ttl.(5521)536 1600
Fa«(SS2l) 5J7939I

propnedade do atual CIR a região já se encontrava completamente alterada mantendo
apenas vestígios pontuais sob a forma de pequenas manchas de mata nativa
remanescente do ciclo do café, que estão sendo preservadas e ampliadas comprovando a
filosofia preservacionista da Empresa

7. Assim sendo, entendemos que a Resolução CONAMA n° 2/96 não seria aplicável a~ò"
presente caso, uma vez que a mesma visa apresentar uma reparação ambiental causada
pela destruição de florestas e outros ecossistemas, por ocasião da implantação de algum
empreendimento. a

8. Com efeito, independentemente de qualquer obrigação legal a INB vem
desenvolvendo desde 1980 uma série de atividades de preservação de ecossistemas tais
como a implantação de um Horto Florestal para produção de mudas visando o
reflorestamento interno, que resultou no plantio de uma área de60 ha com 200 000 mudas
de essências nativas, frutíferas e exóticas e, a doação de 372.000 mudas para prefeituras
municipais da região, associação de moradores, clubes de serviço universidades e
indústrias (ANEXOS 3 e 4).

9. Atualmente, está em andamento o projeto Mata Ciliar, que prevê o reflorestamento
com espécies nativas das margens da Represa do Funil, uma vez que, citando novamente o
relatório da FEEMA, " há necessidade de um programa de restauração da mata ciliar do
Paraíba do Sul e seus afluentes e, principalmente, é necessário um projeto de
reflorestamento protetor das margens do Reservatório do Funil".

10. O projeto completo ocupará uma área de 250 ha, dos quais 72 ha já estão
concluídos (ANEXO 5). J

11. Encontra-se, também, em fase de implantação, numa área de 7 ha um projeto
zoobotànico que além de um novo horto florestal, localizado de modo a facilitar o acesso do
publico e dotado de instalações para o desenvolvimento de programas de educação
ambiental, contará com um Centro de Triagem para animais silvestres. Este último ainda
depende de convênio a ser assinado com o IBAMA, processo este, no momento em
tramitação junto à Superintendência Regional do Rio de Janeiro (ANEXO 6).

12. Outra atividade a serdesenvolvida na área da INB, que se encontra em fase final de
negociação, é a implantação de um projeto agro-florestal, auto-sustentável, com corredores
de fauna silvestre. Esta atividade conta com a participação e apoio técnico da Prefeitura
Municipal de Resende, conforme convênio já assinado.

13. Segundo estimativas já realizadas, a INB deverá investir cerca de R$ 1500 000 00
num período decinco anos para viabilizar a implantação e manutenção de todos os projetos
acima mencionados (ANEXO 7).
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RuarltnaBarreto, 141
Botafogo 27271-100
Rio de janeiro RJ Brasil
TH.(5521)534 1600
Fa«(552l)5í7 9391

14. Contando com a suficiência dos argumentos acima expostos, solicitamos que V.Sa.
reconsidere o exigido no item I - 2.1(B) do Termo de Referência específico para o EIA/RIMA
da Fábrica de Elementos Combustíveis da INB (2a. e 3as. etapas), que contempla, para o
licenciamento do empreendimentoem pauta, a aplicação da referida resolução.

Aguardando um pronunciamento de V.Sa. renovamos nossos protestos de estima e
consideração.

ELB/mns

c.c: GLQSM.I/ASEM.P

Atenciosamente,

7

jÇÁAy?'
Ronald Araújoda Sil

Diretor Industrial
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMORANDO N° 301/98- IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 22 de setembro de 1998.

Do: Coordenador-Geral Substituto do PALA

A: Procuradoria Jurídica - PROGE

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao processo de licenciamento ambiental da Fábrica de
Elementos Combustíveis - FEC, em Resende-RJ, solicitamos a manifestação dessa PROGE
quanto à aplicação da Resolução CONAMA n° 02/96, conforme requerido no ofício DIN -
099/98, de 10/09/98.

Esclarecemos a V.Sa. que, considerando que a FEC foi implantada em área
que já se encontrava degradada, acreditamos que o pleito do empreendedor é tecnicamente
viável, embora o Termo de Referência paraelaboração do EIA/RIMA (pag. 175, vol. I) tenha
previsto a aplicação da Resolução CONAMA 10/87 que, naquela época, abordava a questão.

Informamos também que os Planos e Programas Ambientais, propostos e já
desenvolvidos, que visam a revegetação das áreas do entorno da Fábrica estão orçados em
valores que superam 0,5% do total do valor do empreendimento, previsto na referida
resolução.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

G/PALA98ÍMEMOÍMM301 DOC

Atenciosamente,

Alberto Com de Paula

Programa de Análise e Licenciamento Ambiental
Coordenador-Geral Substituto

--*- ^ <\^
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SERVIÇO PUBUCO FEDERAL IA oíAbu AO PklA

Ofício rfifÓ^/SLC
Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1998

Prezado Senhor,

Com relação ao Licenciamento Ambiental da Unidade de Produção de Pó e Pastühas
de U02 (FEC H) do Complexo Industrial de Resende (CIR-INB), informamos que esta CNEN
procedeu aavaliação dos documentos Estudo de Impacto Ambiental (EIA) eRelatório de Impacto
Ambiental (RLMA), aos quais cabem observações e exigências.

Embora os documentos apresentem algumas incorreções conceituais emetodológicas,
os valores de cálculo de dose reportados são suficientes para demonstrar o impacto ambiental
radiológico potencial, podendo ser aceitos com relação aos riscos representados pelo
empreendimento.

Consideramos, porém, relevante a realização de uma revisão, conforme apontado a
seguir:

1. EIA e RLMA:

1.1 - Padronizar as unidades, terminologia, grandezas e conceitos, utilizando o Sistema Internacional
de Unidades e em conformidade com a Norma CNEN-NE-3.01 - Diretrizes Básicas de
Radioproteção e recomendações da International Commission of Radiation Protection N5 26
(ICRP 26)

limo. Sr.

Manoel Magalhães de Mello Netto
Diretor deControle e Fiscalização,
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis
SAIN-Av. L-4 - Bloco C - Ed, Sede
CEP 70 800-900 - Brasília/DF

'."OMISSÃO WIUNAI. DE ENF-ZRsJiA MXLLAK
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Ofício él&fsuc
Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1998

Prezado Senhor,

Com relação ao Licenciamento Ambiental da Unidade de Produção de Pó ePastilhas
de U02 (FEC II) do Complexo Industrial de Resende (CIR-INB), informamos que esta CNEN
procedeu aavaliação dos documentos Estudo de Impacto Ambiental (EIA) eRelatório de Impacto
Ambiental (RIMA), aos quais cabem observações eexigências.

Embora os documentos apresentem algumas incorreções conceituais emetodológicas,
os valores de cálculo de dose reportados são suficientes para demonstrar o impacto ambiental
radiológico potencial, podendo ser aceitos com relação aos riscos representados pelo
empreendimento.

Consideramos, porém, relevante a realização de uma revisão, conforme apontado a
seguir:

1. EIA e RIMA:

11-Padronizar as unidades, terminologia, grandezas econceitos, utilizando oSistema Internacional
de Unidades e em conformidade com a Norma CNEN-NE-3.01 - Diretrizes Básicas de
Radioproteção e recomendações da International Commission of Radiation Protection N9 26
(ICRP 26).

limo. Sr.

Manoel Magalhães de Mello Netto
Diretor de Controle e Fiscalização,
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Renováveis
SAIN-Av. L-4 - Bloco C - Ed. Sede
CEP 70 800-900 - Brasília/DF

COMISSÃO NACIONAL DEENERGIA NUCLEAR
Rua General Sevenano, 90 - Botafogo

CEP: 22.294-900 - Rio de Janeiro
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2. RIMA: \^^^Z=^ ^
2.1 - Rever as definições do glossário de termos usados na aiea IiucTear, omitindo explicações

desnecessárias e muitas vezes incorretas, mantendo a definição das grandezas de radioproteção de

acordo com a Norma CNEN-NE-3.01 e demais recomendações internacionais.

2.2 - Rever o item 13, relativo aos impactos previstos a partir da operação do empreendimento, uma

vez que contem definições, conceitos e informações incorretas, bem como, termos inadequados e

sem definição, tais como, "assimilável ambientalmente", "cenário bastante negativo" e "pior cenário

operativo".

2.3 - Revera Figura 13.1,uma vez que são consideradas outras vias como ingestão de água e outros

organismos aquáticos, exceto peixes.

2.4 - Refazer o primeiro parágrafo da página 57, umavez que a descrição da via de exposição água-

plantasaquáticas-peixe-homem não está bem definida.

2.5 - Corrigir (pág 74): o sedimento é um meio concentrador e não incorporador de radionuclídeos.

3 - EIA:

3.1 - Indicar o laboratório executor da análise das amostras ambientais.

3.2 - No capítulo 4 - Diagnóstico Ambiental

3.2.1 -Página 4.231:

(i) primeiro parágrafo: reportar os resultados de monitoração ambiental pré-operacional em termos
da concentração de atividade de radionuclídeos específicos, uma vez que as medidas de a e |3 total
não são adequadas à avaliação de impacto radiológjco ambiental,
(ii) esclarecer que o controle da instalação é de responsabilidade do operador. Cabe à CNEN, no
cumprimento de suas atribuições legais, fiscalizar a observância às normas, podendo, eventualmente,
executar qualquer monitoramento que julgar necessário, sem eximir o operador da responsabilidade
de execução dessa atividade,

(iii) revisar o item a, uma vez que apresenta várias colocações confusas e definições incorretas.

3.2.2 - Página 4.235: (i) definir se há ou não necessidade de utilização de capela para o manuseio de
U-235, (ii) rever as colocações sobre a toxidade de urânio: existe algum composto não tóxico? A
não toxidade de alguns compostos é relativa a que vias de exposição: inalação, ingestão, contato

com a pele?

3.2.3 - Com relação ao programa de monitoração pré-operacional: (i) corrigir as figuras
apresentadas que, embora permitam uma fácil visualização do comportamento ambiental dos
diversos parâmetros medidos, não são adequadas a caracterização do sítio, (ii) reportar osvalores de
concentração de atividade de radionuclídeos em tabelas, para cada meio amostrado, apresentando o
número de amostras, valores médios, máximo e mínimo, desvio padrão e mediana, (iii) reportar a

^^^P concentração de atividade para um determinado tipo de amostra na mesma unidade.
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3.2.4 -Página 4.236-9 - Corrigir atabela 4.81, de forma arepresentar oprograma pp£operacional
efetivamente disponível, uma vez que apresenta vários locais sem definir aamostra associada.

3.2.5 - Página 4.243 - Corrigir a afirmativa de que os resultados de TLD (na faixa de 1,53 a 1,70
mSv/a) estão abaixo do "background" típico do Brasil (1,5 a2,5 mSv/a), que, além de incorreta, não
é relevante, visto que o importante é a caracterização radiológica da região em que o
empreendimento será implantado.

3.2.6-Página4.245:

(i) corrigir ajustificativa dada aos os níveis de taxa de exposição encontrado em Itatiaia, uma vez
que, provavelmente, a concentração de atividade de radionuclídeos no solo daquela área, e não a
maior altitude ou incidência de raios cósmicos, é a causa dos valores encontrados; esta ocorrência é
natural e não há necessidade de justificá-la, devendo apenas ser determinada e registrada, de modo a
que esses valores elevados não venham, futuramente, ser atribuídos àoperação da instalação,

. (ii) corrigir otexto, identificando aque se refere ovalor 3mSv/a, que tem como referência aNorma
CNEN-NE-3.01, uma vezquenão está compreensível,
(iii) corrigir otexto, uma vez que não há limite ou valor de referência para radiação natural de fundo.
3.2.7 - Página 4.270 - Apresentar os resultados da segunda campanha de monitoração ou justificar a
ausência dos mesmos.

3.2.8 - Página 4.275 - Corrigir uma vez que: (i) o argumento utilizado na análise não é valido ea
comparação deve ser feita ponto a ponto, (ii) o programa pré-operacional deve compreender um
maior número de pontos de amostragem, já que visa caracterizar o background da região, enquanto
que o programa operacional pode ser restrito aos pontos de maior impacto potencial, (iii) a
caracterização deve ser feita para cada ponto e meio ambiental, em termos de valores médios,
máximos e mínimos e parâmetros estatísticos (desvio padrão e mediana).

3.2.9 - Página 4.286 - (i) corrigir uma vez que, não existe o termo 'Vias de exposição de dose"; o
W termo via de exposição tem definição específica, enquanto que dose éuma grandeza física, (ii) rever

o último parágrafo.

3.2.10 - Página 4.287 - Corrigir, considerando que, para um reservatório como o de Funil, não é
aceitável considerar ahipótese de diluição do efluente líquido em todo ovolume do reservatório.

3.2.11 - Página 4.288 - Incluir aingestão de peixe no cálculo da dose, uma vez que aatividade de
pesca é reconhecida no documento como sendo relevante, e especificar os fatores de dose
considerados nos modelos utilizados. Deve-se ressaltar que, o fator de equivalente de dose efetiva
utilizado no modelo americano, segue a recomendação da ICRP 26 e da norma CNEN-NE-3.01,
enquanto que outras referências internacionais, como a Safety Series No 115, utilizam valores
recomendados na ICRP 60 ainda não adotados no Brasil. Contudo, face às incertezas associadas a
um cálculo genérico e ao nível de informação do EIA, este fato pode ser relevado, desde que

1 especificado.
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3.3 - No Capítulo 7-Identificação eAvaliação dos Impactos Ambientais: ~^

3.3.1 - Corrigir a afirmativa de que os dois modelos são comparáveis, não considerada válida, uma
vez que: (i) a área de interesse se restringe a um raio de 10 km em torno da instalação, (ii) é
apresentada, somente, a curva de uma direção dos ventos, (iii) para a região de interesse, os valores
de taxas de deposição úmida chegam a apresentar diferenças de uma ordem de grandeza, (iv) a
direção apontada para o grupo crítico não é coincidente para os dois modelos, assim como as
distâncias previstas para a sua localização.

3.3.2 - Corrigir a análise, uma vez que considerar apenas o período de um ano de operação não é
correto; os radionuclídeos envolvidos são de meia-vida longa e, potencialmente, se concentram nos
meios integradores (solo e sedimento), dessa forma o cálculo deve considerar o último ano de
operação, quando a concentração de atividade de radionuclídeos no meio ambiente émáxima.

3.3.3 - Sob o ponto de vista toxicológico, não há diferenciação entre os isótopos de urânio (U-238,
r U-235 e U-234), contudo o mesmo não ocorre sob a ótica da radioproteção e, a observância aos

limites estabelecidos pelo CONAMA não implica, necessariamente, que a proteção radiológica
ambiental seja garantida e esteja em conformidade com a legislação brasileira e normas
internacionais.

3.3.4 - página 7.10- Corrigir afigura 7.5, que não condiz com adescrição do cálculo efetuado enão
esclarece quais processos são simulados (por exemplo, inalação pelos animais, dessedentação de
gado, ingestão de peixes). Pode-se encontrar, na Safety Series 57, uma figura adequada àsituação.

3.3.5 - Página 7.11 - Corrigir o tempo de operação considerado na integração dos impactos, que
deve corresponder àvida útil da instalação e, ainda, o termo "caminhos de dose" que não écorreto.

3.3.6 - Página 7.17 - Corrigir ou justificar a hipótese de que a falta de dados meteorológicos não
afeta, de modo apreciável, os cálculos de deposição e concentração não é correta.

3.3.7 - Página 7.20 - Falta a tabela 7.8.

3.3.8 - Página 7.22 - Esclarecer como que, estendendo o cálculo até um raio de 30km, pode-se
validar o modelo de dispersão.

3.3.9 - Página 7.43 - Esclarecer quais as informações meteorológicas foram utilizadas no programa
CAP88-PC. O modelo DISPERSE apresenta uma concentração máxima de atividade, de 1 E-4
Bq/m3 (tabela 7.12) a uma distância de 200m na direção W, enquanto que para o modelo CAP88-
PC, ovalor encontrado éde 7,8 E-5 Bq/m3 auma distância de 500m na direção WSW. Os valores
relativos aos processos de deposição são reportados em unidades diferentes e não são descritos da
mesma forma, dificultando a avaliação daconsistência desses modelos.

3.3.10-Página 7.52.

(i) comparar os resultados de simulação com o limite autorizado e não com o limite de dose para
euf indivíduos do público (tabelas 7.30, 7.31, 7.34, 7.38, 7.39, etc). Refazer as tabelas;
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(ii) o impacto advindo da operação da Unidade I da Fábrica de Elementos Combustível (FEC I) não
pode ser considerado na avaüação do impacto devido à implantação da unidade FEC II, como por

exemplo considerar as doses relativas à operação da FEC I como "background" para a operação da
FEC II. Aplicar o limite de 0,3 mSv/a ao conjunto FEC I + FEC II e, no futuro, incluir a expansão de

outras unidades previstas no projeto;

(iii) comparar o somatório de doses advindas de todas as vias de exposição ao limite de dose, uma
vezque não é corretocomparar, somente, as doses devidas às liberações atmosféricas,

3.3.11 - Página 7.58 - Revisar e explicar a razão de não serem consideradas as vias de exposição

devidasa processos de irrigação e dessedentação de animais.

3.3.12 - Página 7.59 - Rever a figura 7.20 que está coníusa e, aparentemente, não corresponde ao

modelo utilizado

3.3.13 - Página 7.60 - Esclarecer a origem de urânio natural nas águas de drenagem, umavez que a

r instalação trabalha apenas com urânio enriquecido.

3.3.14-Página 7.61 - Revisar o texto; o segundo parágrafo do item 7.3.1.2 está incorreto.

3.3.15 - Página 7.62 - Rever o texto, uma vez que apresenta conclusões incorretas.

3.3.16 - Página 7.63 - Corrigir a figura 7.22 que está incompleta e apresenta vias que não são

consideradas nos cálculos.

3.3.17 - Página 7.64 - Rever o sub-item 7.3.1.4, a partir do título, retirando parágrafos referentes a
situações distintas daquelas do sítio emquestão (mar, estuário, etc).

3.3.18 - Página 7.67 - (i) definir se será, ou não, incluído, nesse item, o cenário de acidente, (ii)
corrigir a hipótese de diluição homogênea no reservatório, uma vez que não é realista e, muito
menos, conservativa, (iii) corrigir a aplicação do limite CONAMA e as normas de radioproteção e
limites derivados, uma vez que, novamente, nota-se a confusão entre esses conceitos.

" 3.3.19 - Páginas 7.69, 7.72, 7.73 - (i) corrigir os cálculos uma vez que, o cálculo de incorporação
leva em conta o grau de enriquecimento de urânio, porém o cálculo de dose considera toda a
incorporação como sendo de U-238, (ii) explicar por que não é considerado, na avaüação de dose,
os usos do córrego e do trecho do Rio Paraíba do Sul onde osefluentes são lançados.

3.3.20 - Páginas 7.92 e 7.93 - Rever, uma vez que, na tabela 7.49, verifica-se que há confusão entre
efeito de radiação ionizante e indicador de impacto. Com os níveis de dose permitidos e previstos
não há possibiüdade de tais efeitos serem observados.

3.4 - No Capítulo 8 - Plano de Gestão Ambiental - justificar a não consideração da necessidade de
Cu~^ monitoração de meios terrestres.
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(Fls.6 do Ofício n- [3^ / SLC -CNEN, de 20 de agosto de 1998)

É importante ressaltar que o processo de LicenciamentoNuclear exige a
apresentação de um conjunto de informações mais específicas e detalhadas, além daquelas contidas
no EIA e no RIMA, que abrangem não só a questão da proteção radiológica ambiental, como
também, a do trabalhador, além de aspectos de segurança nuclear ligados a operação da Unidade.
Tais informações deverão serapresentadas no Relatório de Anáüse de Segurança, que serve debase
para a concessão da ücenças previstas para implantação e operação da Unidade, em conformidade
com a Norma CNEN-1.04 - Licenciamento de Instalações Nucleares.

Atenciosamente,

Ana Maria Xavier

Superintendente
Superintendência de Licenciamento e Controle
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO PR/RJ/RS/N0 &5/4f
Rpp procediMEN™ MPF/PR/RJ N« n«120.001064/98-88

Rio de Janeiro, /f/f/*<f

MEIO AMBIENTE-INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL-
PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA NOVA FÁBRICA DE

PÓ EPASTILHAS DE URÂNIO-POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA QBSOLETA-RESENDE-RJ

llma. Sr.a. Superintendente Regional:

rumorimentando V Sa„ comunico-lhe a instauração de procedimento

dfpub° cidáSe do9EI/5RIMA eutilização de equipamentos etecnologia obso^as)

Resende, neste Estado.

Visando instruir oprocedimento, este órgão de.Ministro Público
Federal, com fundamento no art.8°, II, da Lei Complementar n° 75/93, REQUISITA a
V. Sa o envio das seguintes informações:

a^ Foram elaborados os competentes EIA/RIMA do empreendimento? Emcaso posLTenviar ^ópia das conclusões do E.A/RIMA aesta Procuradoria da
República;

b) Os responsáveis pelo empreendendor [°™r?™TJ^M^Tt£do EIA e RIMA do empreendimento à população local, ao Poder Publico e aos
órgãos ambientais competentes?

c) OIBAMA já emitiu parecer conclusivo acerca do ef™4^nicQ do
EIA/RIMA?Em caso positivo, enviar cópia aesta Procuradoria da Republica, ^

Ilustríssima Senhora
Superintendente Regional do IBAMA
Dr*. Thaís Salmito Lafaille
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

d) Foram emitidas as respectivas Licença Prévia, Licença de Instalação e
Licença de Operação do empreendimento por essa autarquia federal? Em caso
positivo, enviar cópia a esta Procuradoria da República;

e) Foi realizada alguma vistoria técnica no local da instalação da fábrica por
essa autarquia federal? Em caso positivo, enviar cópia do laudo elaborado a esta
Procuradoria da República;

f) Oempreendimento oferece algum risco à saúde e segurança da população
que se utiliza do Reservatório do Funil no Rio Paraíba do Sul para abastecimento
d'água? Quais?

g) O empreendimento localiza-se dentro da área de proteção ambiental do
Parque Nacional de Itatiaia?

h) Em que local serão depositados os resíduos nucleares produzidos pela
empresa?

i) Oequipamento utilizado na fábrica é considerado seguro?

j) Oempreendimento acarreta algum impacto ambiental? Qual?

I) Foram indicadas medidas mitigadoras de possíveis impactos ambientais
causados pela atividade nuclear desenvolvida? Quais?

m) Outras informações que entender pertinentes.

Assina o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento desta
requisição.

Cordialmente,

ROGÉRIO ^ÊfARÉS DO NASCIMENTO&
Procurador da República

OBS: FAVOR FAZER REFERÊNCIA AO NÚMERO DO PROCEDIMENTO NA RESPOSTA ENVIADA.

of.uranio
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

09*8/

RESENDE

PREFEITURA

Resende, 21 de setembro

Oficio. n° 131/SMMA/98

Da: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Para: Uma. Sra. Rosa Helena Zago Loes

DD. Coordenadora do Programa de Análise e Licenciamento Ambiental do
IBAMA

C/C: limo. Sr. Pedro Vieira Quadros
DD. Gerente de Licenciamento, Qualidade, Segurança e Meio Ambiente

da INB

Assunto: Licenciamento Ambiental da Fábrica de Pó ePastilhas - CIR - INB

Prezada Senhora,

No contexto do Licenciamento Ambiental da Fábrica de Elemento
Combustíveis - FEC (2a e 3a etapas), para a fabricação de pó e pastilhas de
dióxido de urânio, situada no Complexo Industrial de Resende - CIR das
Industrias Nucleares do Brasil - INB, encaminho posicionamento desta
Secretaria e comentários sobre o Estudo do Impacto Ambiental a serem
incorporados no processo e, dentro da sua pertinência, nas condições de
licenciamento que venham aser estabelecidas pelo IBAMA.

Ao longo do processo de licenciamento, a Prefeitura Municipal de
Resende, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem
estabelecendo entendimentos com a INB, visando promover programas e
projetos ambientais de interesse comum, e negociando formas de assegurar a
consecução dos mesmos.

r a-Z™^" n° 2/97/°66 celebrad0 entre o município de Resende e asInduslrias Nucleares do Brasil - INB, foi oinstrumento inicial encontrado para
formalizar compromissos desta natureza. No entanto, diante do caráter
transitório deste tipo de instrumento, passível de denúncia por qualquer das
Swh V ?"er ., omento- ^«sideramos que duas questões tratados no
oSSodTreC.2 SCr PerenÍZad3S MS exi8ências de licenciamento de
a k' 7 ^ ^ feVerá transferir regularmente para a Secretaria do Meio
Ambiente da Prefeitura Municipal de Resende, após a devida crítica de
Consistência, os dados gerados por sua Torre Meteorológica, os dados de
mon.toramento de coipos d'água, qualidade do ar, dos efluentes líquidos

de IMS,
fh-Sg" &

Rubr.;$&*

fiimjU.Êoíli M/9/ÍÍ

t SUüM Mo T^L

r 9°i. °|. ^v
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

PREFEITURA

e gasosos, bem como as análises ambientais geradas pelo sistema de
SSícf T.í8 ÍnSíalaÇÕ6S SÍtUadaS n° Mun^i0 ^formparágrafo 3 da cláusula 4do convênio n° 2/97/066, em anexo)
™. - A?B deVerá asseSurar os mei°s para oacompanhamento externo daexecução dos projetos de reflorestamento, pela INB como Tedkfc
compensatória ao empreendimento, visando garantir asua completaTm^tação
nos prazos previstos, dentro de padrões tecnicamente corretos e ale™ o
emtexo) ^^^^ aáhamuto "° 01 d° COnvê™ «° ™^l

Certo que estas colocações merecerão a atenção de VSa e a sua
peTtoTr Pr°TS~ ei\CUrS0' agl,ard° ° P-ionamento doIBAMA

rmS0ndLnIo.COndUSOeS fma'S ^ ^ *° ^ncamento deste

Atenciosamente,

Cláudio'Serricchio
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Estrada do Aeroporto, s/n° - Santa Isabel
CEP; 27 501 970 - Resende/RJ - Tel: (024) 354 7792

1998-Ano do Sesquicentenário da Cidade de Resende
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Prefeitura Municipal de Resende
pioc. jjpgO/'
Rubi.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Resende, 21 de agosto de 1998

Avaliação pelo corpo técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Resende do
Estudo de Impacto Ambiental da unidade de produção de pó epastilhas de U02 (FEC-2)

das Indústrias Nucleares do Brasil (INB)

Os técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Resende, após a
leitura do Estudo de Impacto Ambiental apresentado àPrefeitura Municipal de Resende
pela INB, elaboraram a seguinte lista, que inclui críticas, sugestões e pedidos de
esclarecimentos:

1) Sobre os rejeitos produzidos ecomo serão tratados (item 3.7)

a) Oaproveitamento de rejeitos inevitáveis, transformados em subprodutos de valor
comercial, como ofertilizante (cloreto de amônio) pode ser de interesse do município,
visto que osolo de Resende se encontra muito desgastado, devido ao descuidado ciclo
de café eao pisoteio do gado (pecuária extensiva - atividade típica da região) que
dificulta ainfiltração da água. Em contrapartida, osubproduto citado não pode ser '-
definido como inofensivo, pois trata-se de produto tóxico, que exige certos cuidados na
mampulação. Seriam importantes, portanto, maiores esclarecimentos quanto àeliminação j
da toxicidade do mesmo.

b) Oóleo lubrificante, por ser material inflamável, oferece riscos, não apenas pelo
contato com materiais radioativos (de acordo com aResolução CONAMA n° 9, de 31 de
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agosto de 1993). Assim, caberia uma explicação sobre o seu destino final, mesmo não
estando contaminado por radioatividade. j" " rr ca "*

c) Para tornar mais clara a ação de controle proposta seria necessária uma descriçã
detalhada dos equipamentos aserem utilizados no tratamentos de efluentes (filtros, por
exemplo) e de sua eficiência.

2) Sobre o impacto no meio biótico (item 4.2)

a) Não foi feito nenhum trabalho de campo para levantamento de composição florística
ou faunística. Entrevistas com pessoas de notório conhecimento sobre determinados
grupos taxonômicos podem fornecer bons dados complementares, ou até,

^ eventualmente, dispensar anecessidade de um levantamento completo de campo. Mas
não foi este ocaso para vários grupos taxonômicos considerados no EIA.

b) Autilização de dados disponíveis na literatura pode ser suficiente em dois casos:
i) quando oobjeto estudado apresenta características extremamente estáveis;
ii) quando osdados são muito recentes.

Nem sempre foi este o caso dos dados bibliográficos apresentados nó EIA
notadamente no que se refere às comunidades aquáticas, onde quase todos os dadoi
apresentados provêm de um estudo publicado em 1983. Considerando que se trata de um
lago artificial, criado na década de 60, não éde se esperar que acomposição faunistica
observada há 15 anos se mantenha até hoje, visto que muitos eventos como introdução

W de espécies, modificação da qualidade dos efluentes despejados no rio, entre outros
fatores, podem ter causado modificações significativas.

O Ecossistemas terrestres (4.2.3.1): De acordo com adescrição da vegetação do
entorno da Represa do Funil apresentada, suas matas são descontínuas elimitadas à
encosta sul das vertentes que delimitam arepresa. Seriam matas secundárias, em estágio
•ruça. de regeneração, com predomínio de espécies pioneiras e secundárias iniciais
(embauba, fedegoso, pindaíba, cambará etc). Entretanto, em levantamento efetuado por j,
FONTANEZZ, et aüi (,996) na área de domínio da INB, constatou-se aocorrência de/
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espécies clímax como oGuatambú, aPeroba, oAraribá, denmToutras. Seria import
uma descrição mais detalhada da situação qualitativa equantitativa destes remanescentes
de espécies típicas da Mata Atlântica, que deixasse claro se são indivíduos isolados ou
fragmentos de mata. Para isso, sugerimos o mapeamento e o levantamento
fitossociològico, que fornecesse informações sobre oestado de conservação da área e
principais ameaças. Esses fragmentos podem inclusive funcionar como importantes
bancos de sementes aserem explorados posteriormente. Oenriquecimento com espécies
florestais tardias típicas da região poderia ser outro instrumento de manejo das florestas
nativas a ser utilizado.

3) Sobre aavaliação de possíveis impactos nos corpos hídricos (item 7.3)

a) OEstudo alega ser desnecessária aelaboração de modelos sofisticados de dispersão
em meio aquoso, tendo em vista os níveis insignificantes de elementos radioativos
(73.2). No entanto, há registros na literatura de casos em que despejos se^elhant^
causaram problemas ambientais graves. Como exemplo, podemos citar as instalações de
Hanford, EUA, onde os despejos jogados no rio Columbia registravam níveis também
msignificantes de elementos radioativos. No entanto, no plàncton do rio, aconcentração
encontrada superou em 2M0j^. estes valores e nos peixes e patos, que se
ahmentavam deste plàncton, aconcentração foi de 15.000 a40.000 vezes maior que ado
rejeuo original. Tal precedente torna absolutamente indispensável um monitoramento
detalhado da quaHdade da água edo nível de impacto dos rejeitos sobre abiota em cada
mvel trofico, para verificar se pode estar ocorrendo ofenômeno da marcação
b,olog,ca (bioacumulação). Sem este monitoramento não se poderia ter certeza da
ausenca de efeitos indesejáveis que poderiam ter conseqüências ambientais ede saúde
pública. —

4) Sobre aavaliação de possíveis impactos no meio físico (item 7.4.1)

a) Como oCC, faz parte do processo seria conveniente que fosse mencionado oseu
destmo, pois se trata de um poluente de difícil dispersão, problema este agravado pela
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localização de Resende em um vale limitado pelas serras de Mar ea da Mantiqueira,
sujeito aum estado de calmaria (ausência de ventos) em 82% ao ano.

5) Sobre oplano de monitoramento emitigação (item 8.1)

a) Tendo em vista anecessidade de se demonstrar com segurança aausência de impacto
significativo sobre abiota aquática (8.1.4), sobretudo àictiofauna, decorrente do despejo
dos efluentes líquidos produzidos pela FEC II, consideramos aamostragem proposta
insuficiente, visto que: a) cinco indivíduos éuma amostra insuficiente para um bom
tratamento estatístico dos dados obtidos, capaz de detectar asignificância de eventuais
diferenças encontradas entre as amostras; b) aamostragem sugerida seria feita uma vez
por semestre em apenas um ponto sorteado entre alguns pontos escolhidos. Desta forma
fica impossível determinar se eventuais diferenças encontradas se devem avariações
espaciais ou temporais. Para se ter controle sobre uma variável, é preciso que se
mantenha as demais constantes. Assim, sugerimos que as amostras sejam maiores (pelo
menos 10 indivíduos por espécie) e que as amostragens sejam feitas uma vez por
semestre (se for impossível maior freqüência) em todos os pontos de coleta escolhidos.
Além disso, é muito importante que a amostragem das comunidades bentônica e
planctônica seja igualmente cuidadosa, já que énecessário um bom controle do efeito
dos despejos sobre toda a cadeia trófica, sem o que não é possível detectar
adequadamente ofenômeno da bioacumulação.

6) Sobre as propostas de manejo econservação da fauna eflora (item 8.2)

a) Dentro do projeto Agro-floresta. (8.2.4.3), nas áreas destinadas àlocomoção da
fauna s.lvestre, sugerimos que sejam utilizados espaçamentos menores (2x2m) Na pag
8.26, oitem Plantio, éreferente àimplantação de reflorestamento homogêneo, ficando
confuso oentendimento do método aser utilizado, uma vez que se trata da disposição
das espécies pioneiras edas secundárias tardias no campo.
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b) Osub-programa de Recomposição de Mata Ciliar apresenta"lSí^rè^íaJções
principais as questões ambientais, especialmente com relação à recomposição da
cobertura vegetal, à recuperação dos solos e à contenção de processos erosivos.
Gostaríamos de destacar que, dada a complexidade das questões envolvidas nestas
propostas, é de fundamental importância para a sua efetiva concretização, o
acompanhamento técnico dos trabalhos a serem implementados por profissional
extremamente gabaritado.

c) Tanto osub-programa de Recomposição da Mata Ciliar quanto osub-programa
Agroflorestal carecem de maior detalhamento, sobretudo pela falta de cronogramas de
execução, oque dificulta ojulgamento da adequação das medidas propostas.

Técnicos responsáveis pela avaliação:

João Augusto Madeira - Biólogo

Marcos de Souza Menandro - Engenheiro Florestal
Monika Richter - Engenheira Florestal

Vanessa Schuwartz da Silva Lopes - Engenheira Química
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INDÚSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S.A.

CONVÊNIO N° 2/97/066

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE RESENDE

Rs 333

ftub

0BJET0: COMuSÇÃ° °E PR0GRAMAS EPRETOS AMBIENTAIS DE INTERESSE

GEJUR.P
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL 8. A.

CLÁUSULA 1a

CLÁUSULA 2a

CLÁUSULA 31

CLÁUSULA 4a

CLÁUSULA 5a

CLÁUSULA 6a

CLÁUSULA 7a

CLÁUSULA 8a

CLÁUSULA 9a

CONVÊNIO N°2/97/066

ÍNDICE

OBJETIVO

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR DA
REPRESA DO FUNIL - ÁREA DE PROPRIEDADE DA INB -
SETOR NORTE

PROJETO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
ÁREA DE PROPRIEDADE DA INB - SETOR SUL

CESSÃO DE RECURSOS HUMANOS EMATERIAIS

ÔNUS OU DESPESAS

PRAZO

W CLÁUSULA 10

CASOS OMISSOS

RESCISÃO

CONTROLE

PUBLICAÇÃO

FOROCLÁUSULA 11

^^5>v
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S.A. Proc. íãúlQè

Rubr.

CONVÊNIO N° 2/97/066

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE RESENDE REPRESENTADO PELO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DR EDUARDO
MI£Hi\S E PEL0 SECRETÁRIO MUNICIPAL DO
KlftÃESfNTE "SR" CLAUD'0 SERRICCHIO EAS
INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A - INB
REPRESENTADOS RESPECTIVAMENTE, POR SR*
2^, ST0 NC,GUEIRA DA FRANCA - PRESIDENTE
K!i R0N^LD ARAUJ0 DA SILVA. DIRETORWDUSTRIAL, TENDO POR OBJETIVO A
PROMOÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS
ABAIXOTA,S °E 'NTERESSE COMUM. NA FQrSX

Aos, . dias do mês de

CLÁUSUU 1a - OBJETIVO

Probas eSaS^^ ^^°d«^nto de

5lW,5K^ compreendem iniciativas que
ambiental eoutros ^"qu?SSSKd^^^-(^0,ÍIpo" a"uáticos. *educadoese insiram na área interesse da INB " °S PnnC'P'0S d° dese™°lvimento sustentável

Parágrafo Segundo - As responsabilidades específicas da PREFEITURA » h= ,md
pactuadas em cada Programa ou Proieto nas « (?=.„«,n• 1. e da INB seraoSEGUNDA e TERCEIRA adianteque £S« bases «*!«*»_ nas CLÁUSULAS
interesse comum. q estaDelecem as duas pnmeiras iniciativas de
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S.A.

ONVENIQ N° 2/97/066

S^JS&^S^^T"^a 9estâ0 9lobal deste Convênio através da

SídarXV-j;!'^6 eXerC6ra a^ responsabilidades assumidas neste CONVÊNIOatravés da Gerência de Licenciamento, Qualidade, Segurança e Meio Ambiente. U™VtlNIU

CLÁUSULA 2- - PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR DA REPRESA nn
FUNIL -ÁREA DE PROPRIEDADE DA INB-SETOR NORTE

Sffd5£^« pela )NB que para tanto poderá
legislação aplicável, mrt^L aVSe^Ztea oufeifn '̂ e„observada a
desenvolvido sob estreita suDervisãodrPRFFPiTnplw^f.o61.8 nâo utlllze' e será
de Referência aser especSente produzfdo ol^^f3 'NB; d? acordo ^ ° Term°obrigatoriamente os rompromlssos *^recomío^n h »* ^«L"3?30 técr"'<*. envolvendo
Setor Sul éPropriedade^™^ ReP-a * Funi, -

KcL^ iniciativa no que ihe couber,
até aconsolidado da implantação do Projeteferiítela. "*"* ***** *faSe de pro*to
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S.A.

Proc. ft?0/O6
Rubr.

CONVÊNIO N° 2/97/066

imnflfJ - !,rceir0 \A INB obr,9a-se a orientar o processo de seleção de empresas eimplantação do projeto nos termos econdições estipulados pela PREFEITURA desde aue
aprovados pelos órgãos competentes em nível estadual e federal. q

CLÁUSULA 4« -CESSÃO DE RECURSOS HUMANOS EMATERIAIS

Parágrafo Quinto - A INB compromete-se a transferir à PREFFITIíra n *~ ^

orçamentárias P reprodução, de acordo com suas disponibilidades

estruturação do Sistema Municipal de m^y^Z!SS^ ****** V'Sand° à

#^*As
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S.A.

CONVÊNIO N° 2/97/066

CLÁUSULA 5a - ÔNUS OU DESPESAS

CLÁUSULA 6a-PRAZO

CLÁUSULA 7a - CASOS OMISSOS

convenientes.08 ^ °mÍSS°S Serâ° reSO,VÍdos mediante •«*> das partes

CLÁUSUU 8a -RESCISÃO

rescisão de ZS^E^cXSr "" ^^ ^^ ""*»• a

CLÁUSUU 9a - CONTROLE

CLÁUSULA 10 - PUBLICAÇÃO

No prazo estabelecido na legislação em viaor a prpfciti ida •_, .
1S? PUbNCaÇâ0 d° Pr6Sente ^N-O^o^C^^
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL S.A.

CLÁUSUU 11 - FORO

rn563

Rubr.

CONVÊNIO N°2/97/066

Rio de Janeiro, &X C& %odt»ikto <& Jr7^^~

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB

Roberto Nogueira da Franca
Presidente

Ronaj^Araujo da Silva
Diretor Industrial

MUNICÍPIO DE RESENDE

Eduardo Meohas
Prefeito

/
fada

Cláudio Serricchio
Secretário Municipal do Meio Ambiente

GEJUR.P/RAJ/mms
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INDÚSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL 8. A.

ADITAMENTO N° 1 AO

CONVÊNIO N° 2/97/066

ENTRE

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

GEJUR.P
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INDÚSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL 11

• .•*»;_•_ uí •-. f —^ 1—rfWwi' ... -*v-- ~ ^.-jtljrf*- —:

Convênio n° 2/97/066

Aditamento n° 1

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB e PREFEITURA MUNICIPAL DE
RESENDE, partes já qualificadas no Convênio n° 2/97/066, que ora se adita, doravante
denominadas respectivamente INB e PREFEITURA, ambas representadas por seus
representantes ao fim assinados,

CONSIDERANDO que, em 28 de novembro de 1997, as Partes firmaram o
Convênio n° 2/97/066, tendo por objeto o desenvolvimento de Programas e Projetos

W Ambientais, para implantação de projetos florestais, especialmente o de recomposição de
mata ciliar e o de produção econômica;

CONSIDERANDO que, tal implantação faz parte dos compromissos
assumidos pela INB como medida compensatória pela ampliação <fa>6uas atividades no
município de Resende; -^A^t Ir^v

--'.''"Vi \. m zs^
CONSIDERANDO que, para asségüraf^. \x>£sucesso das medidas

compensatórias propostas, dando uma garanlfàrâ Ir^Bicfà^boa aplicação dos recursos
destinados a estes projetos, torna-se necess^ánàurha supervisão técnica -direta das
atividades de planejamento, implantação, aò$npanhamento e condução dos plantios
realizados;

CONSIDERANDO, finalmente que tal supervisão requer a contratação de um
profissional com experiência comprovada nas áreas de planejamento e implantação de
experimentos e programas florestais;

Éque, resolvem as Partes ajustar o presente Aditamento n° 1, que se regerá
pelas cláusulas e condições seguintes:

CUUSUU 1a-OBJETO

/
1*1 O presente Aditamento tem parr objeto o estabelecimento das condições
básicas em que deverá ocorrer a contratação de um assessor técnico, que prestará ;
serviços à INB e à PREFEITURA, visandoyprestar orientação técnica para execução do /
Projeto Ambiental do Complexo Industrial de Resende - CIR, acompanhando os
cronogramas e a eficiência das atividades desenvolvidas, visaadoiassegurar os resultados
finais previstos no Convênio que ora se adita. V^^^t^v



*-••

* %

j



' ••i,><u«'i»',M-«"<Vi«»- -'• .. «L—i^»j.'<Mw.-j-

INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL B.A.

CLÁUSUU 2a - CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

HiSÍrz&^
?toc.f\*se?

zfjfubfka

Convênio n° 2/97/066

Aditamento n° 1

21 Apresentar recomendações técnicas em todos os procedimentos de
produção de mudas e sementes.

22 Sugerir relação de espécies a serem utilizadas e dados técnicos de plantio,
como espaçamentos, composição de espécies, coveamento e adubação.

2.3 Acompanhar cronogramas de preparo de terreno, plantio, replantio
manutenção e tratos culturais.

2.4 Avaliar o desenvolvimento dos projetos.

CLÁUSUU 3a - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

31 ° Técnico contratado para a execução dos serviços objeto deste
Aditamento, deverá apresentar na forma de relatórios mensais, para a INB e
PREFEITURA, avaliação do desenvolvimento dos trabalhos e sugestões técnicas
propostas, detalhando as atividades de campo executadas.

CLÁUSUU 4a -OBRIGAÇÕES DA INB EDA^RE^Epp)
4.1 A INB e a PREFEITLJR$^odfetó à disposição do CONTRATADO as
necessárias facilidades para a prastaçãoSâe^eús serviços de assessoria, tais como acesso
a computadores, documentaçã^itinWe áreas de implantação, bem como reembolso
referente a transporte, e aUmeMè^etí períodos de trabalho, mediante comprovação de
acordo com os valores máximos^fõrnecidos e os pertinentes regulamentos da INB

CLÁUSUU 5a- HONORÁRIOS

5.1 Os honorários a serem pagos pelos serviços ee^éde R$ 35,00 (trinta e cinco
reais) por hora trabalhada, em campo ou escritório. O número de horas mensais
trabalhadas deverá estar entre o mínimo de 16 e o máximo de 32, com média de 24 horas
pagas mensalmente contra a apresentação de relatório mensal das atividades
desenvolvidas e do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA)

CLÁUSUU 6a - PRAZO

6.1 Oprazo para a execução dos serviços de Assessoria Técnica é de 01 (um)
ano, podendo ser prorrogado, por um novo período, havendo interesse das Partes.
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INDÚSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL 8. A.

Convênio n° 2/97/066

Aditamento n° 1

CLÁUSUU 7a - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

7.1 Por força de vigentes disposições constitucionais e infraconstitucionais de
âmbito federal, em como, em especial, da CLT e do Código Civil, nenhum vínculo
trabalhista poderá haver entre a INB e/ou PREFEITURA e o eventual profissional a ser
contratado, que prestará seus serviços na qualidade de autônomo.

CLÁUSUU 8a - DISPOSIÇÕES GERAIS

8-1 Permanecem íntegras e válidas todas as demais cláusulas e condições do
Convênio n°2/97/066, naquilo em que não conflitarem com o presente Aditamento.

E, por estarem justas e acordadas, assinam as Partes o presente
Aditamento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das^eistemunhas abaixo.

Roberto Nogueira da Franca
Presidente

•-U V V. \Rio de Janeiro,-< \-. \ \

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB

Clelia Antonieta Forman
Diretor de Finanças e Administração

MUNICÍPIO DE RESENDE

Eduardo Meohas

Prefeito

TESTEMUNHAS:

Cláudio Serricchio
Secretário Municipal do Meio Ambiente

GEJUR.P/MH/mms
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMORANDO N° 301/98 - IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 22 de setembro de 1998.

„A#(l1
Do:

À:

Coordenador-Geral Substituto do PALA

Procuradoria Jurídica - PROGE

.«'

\v

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao processo de licenciamento ambiental da Fábrica de
Elementos Combustíveis - FEC, em Resende-RJ, solicitamos a manifestação dessa PROGE
quanto à aplicação da Resolução CONAMA n° 02/96, conforme requerido no ofício DIN -
099/98, de 10/09/98.

Esclarecemos a V.Sa. que, considerando que a FEC foi implantada em área
que já se encontrava degradada, acreditamos que o pleito do empreendedor é tecnicamente
viável, embora o Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA (pag. 175, vol. I) tenha
previsto a aplicação da Resolução CONAMA 10/87 que, naquela época, abordava a questão.

Informamos também que os Planos e Programas Ambientais, propostos e já
desenvolvidos, que visam a revegetação das áreas do entorno da Fábrica estão orçados em
valores que superam 0,5% do total do valor do empreendimento, previsto na referida
resolução.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

EXPEDIENTE

PROTOCOLO C:,3 N.° 5^3
fls. r -A^ü/^/j^jr-

G:/PAL*98/MEMO/MM301.DOC

Atenciosamente,

Alberto Costa de Paula

Programa de Análise é Licenciamento Ambiental
Coordenador-Geral Substituto

^ A||S|V

fynettçfo
h Jl$rM AJ^ingi Comfw»

:cra Autárquica
procura

SEMAN/IBAMA
OAB -DF-3047



•33^

^#6*

J



PARECER/PROGE/IBAMA N° 678/98

PROCESSO N° 02001.000680/95-58

REFERÊNCIA: MEMO N° 301/98 - IBAMA/DIRPED/PALA

Senhora Chefe da Subprocuradoria,

Trata-se de requerimento, por parte da INB - Indústrias Nucleares

do Brasil S/A, para que o IBAMA reconsidere o item I, 2.1 (B) do Termo de

Referência do EIA/RIMA referente ao processo de licenciamento de unidades do

Complexo Industrial de Resende/RJ.

O Termo de Referência estabelece em seu item I, 2.1 (B):

2.1 - Estudo de Impacto Ambiental deverá obedecer as
seguintes regulamentações:

B - Resolução n° 010A87 do CONAMA, que dispõe sobre a
criação de uma Estação Ecológica pelo empreendedor,
preferencialmentejunto à área.

Segundo a Requerente, a Resolução 002/96, que veio substituir a

Resolução 010/87, não seria aplicável, pois a instalação das unidades da INB não

acarretou nenhum dano a florestas ou outros ecossistemas da Região uma vez que

esta já se encontrava totalmente alterada.

Nesse sentido, se propõe o INB a investir valores superiores a 0,5%

do valor total do empreendimento em projetos ambientais que a empresa já vem

desenvolvendo naquela região.

A Resolução CONAMA n° 002/96 dispõe sobre a implantação de

uma unidade de conservação de domínio público, preferencialmente uma Estação

Ecológica, como forma de reparação de danos ambientais causados pelo

licenciamento de empreendimentos de relevante impacto ambiental (artigo Io).
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Todavia, a ampliação de medidas compensatórias alternativas e

própriaResolução em seu artigo 4o, que estabelece:

íâfielaemplâflâ pela

Art. 4o - O EIAARIMA, relativo ao empreendimento,
apresentará proposta ou projeto ou indicará possíveis
alternativas para o atendimento ao disposto nesta Resolução.

Assim, as medidas propostas pela requerente podem vir a

preencher os requisitos da Resolução 002/96 e, consequentemente, atender o

exigido no item I, 2.1 (B) do Termo de Referência específico para o EIA/RIMA.

Um parecer conclusivo a esse respeito, no entanto, dependerá de prévia vistoria

técnica realizada pelo IBAMA, certificando a viabilidade e efetividade dos

programas ambientais propostos como forma de reparação aos danos causados

pelo empreendimento.

É o que nos parece, salvo melhor entendimento de V. Sa.

Brasília-DF, 05 de outubro de 1998.

PROGE/IBAMA

n A, ítala Jlnkm* CamP°SConceição de unar ^^ ^ pareceres
IPAT7G/P ARECE98/678 KFCWS. 10.98/1 <í:31)
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
-IBAMA-

FAXN" 061-316-1306

SAIN - Av. L4- CEP70800-900 - BRASlLIA/DF- FONE: 061 3161290

DESTINATÁRIO: Thaís Maria Salmito Lafaille

Superintendente do IBAMA no Estado do Rio deJaneiro
N° DE FAX: (021) 232.3038 DATA: 10/12/98

fu. Sli'y*\

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 1 N° DO DOCUMENTO: 307/98

Prezada Senhora,

Estamos encaminhando, para conhecimento, cópia do Ofício n° 409/98 -
IBAMA/DLRPED, de 27/10/98 enviado ao Deputado Carlos Mine, em resposta ao
Requerimento de Informações n°584/98.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

e:\PSLWVWMTQ07.DOC

Atenciosamente,

Alberto

Projeto do Sistema de
Coordenââor

h deyaula
ilicenciamento Ambiental
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OFICIO Nc

MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

-/OQ /98 - 1BAMA/DIRPED

#h-£2:

Rubr.

Brasília-DF, -A i de outubro de 1998

Senhor Deputado,

Cumprimentando V.Exa, reportamo-nos ao Requerimento de Informações
n°584/98, que solicita esclarecimentos sobre o processo de Licenciamento Ambiental da
Fábrica de Elementos Combustíveis - Unidade II da INB - Indústrias Nucleares do Brasil.

Assim sendo, informamos que a INB encaminhou oEIA/RIMA a este Instituto, em
junho deste ano, eque este estudo foi elaborado pela Natrontec -Estudos eEngenharia de
Processos Ltda.

Ressalta-se que adivulgação do RIMA, foi feita através da publicação de editais no
Diário Oficial da União e em jornais nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo,
informando sobre os locais onde o Relatório estaria à-disposição para consulta, bem como
sobre arealização da Audiência Pública. Entretanto, caso essa Instituição queira uma cópia
do RIMA sugerimos o encaminhamento deste pedido ao empreendedor, uma vez que não
dispomos de cópias disponíveis para serem enviadas aessa Assembléia.

No que diz respeito aos equipamentos, segundo consta da Ata de Audiência Pública
para discussão do RIMA, realizada em 25 de julho de 1998, no auditório da Academia
Militar das Agulhas Negras, em Resende/RJ, a INB esclareceu que "os equipamentos sao
novos, cujafabricaçãofoi acompanhada por técnicos da INB queforam àAlemanha para
estagiar efiscalizar a qualidade das máquinas".

Exmo. Sr.

Deputado Carlos Mine
Presidente da Comissão deDefesa do Meio Ambiente da ALERJ
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro
Rua Dom Manoel S/N - Palácio Tiradentes
20.010-970 - Rio de Janeiro/RJ

G:DlWE[»i/OFlCIQ/FECl.DOC
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Quanto àquestão do licenciamento ambiental de empreendimentos eatividades com
significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, incluindo ai os nucleares, o
sT dÒXt 4° da Resolução CONAMA N° 237, de 19 de dezembro de 1997 determina
L «o IBAMA fará olicenciamento... após considerar oexame técnico procedtdo pelos
Tgãos ambtentais dos Estados eMuntcíptos em que se localtzar aattv^dade ou
empreendimento': Desta forma, o IBAMA procedera ao l.cenc.amento dos
emíreenlentos após considerar oexame técnico procedido pela Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente -FEEMA ePrefeitura Municipal.

Devido àpeculiaridade da atividade, oIBAMA mantém convênio com aCNENpara cobrar oL este Instituto no que tange àanálise das questões rad.oat.vas e
nucleares.

Em resposta àquestão de segurança do empreendimento, oRIMA àpágina 24
informa que As resultados da anáüse de segurança ensco mostram W™'0**™
25* avaliadas, as condições mais críticas encontram-se auma dutanaa de 100
mAros da fonte ge adora, portanto dentro dos limites dafábrtca, nao attngtndo qualquer
á adeasentamento humano ou qualquer cultura. Sendo asstm apopulação que cor
rZAde vi na ocorrência de acidentes graves é aquela composta por seus
Aabalhadoes Esse risco, segundo avaliação estatística, será 10 vezes menor do que odemlrl^ropelaZ 100 'vezfs menor que ode morrer por acidente de automovets ou
afogamento esemelhante ao risco de ser eletrocutado .

Com relação aos estudos técnicos ede segurança àpopulação bem como outros
questionrentXesentados por V. E* no expediente supra, ™**°%£™^
solicitação ao Diretor Industrial da INB, Dr. Ronald Araújo da Slva -fone^ (021 536
607 Para a resposta àquestão de número 6, sugerimos ocontato com oDiretor deRalpXãoTcoimssão Nacional de Energ.a Nuclear -CNEN, Dr Ayrton Caubit da

Silva, fone (021).546-2361/2421.

Finalizando, ao mesmo tempo em que nos colocamos ao inteiro dispor dessa Casa
para maiores esclarecimentos, firmamos nossos protestos de estima eapreço.

O:D1RPED9Í/0FIC1OTEC l DOC

\.
atenciosamente,

Celso Martins Pinto\
Diretoria dè Incentivo àPesquisa \Divulgação

' Diretor

A
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVADO Ea.TADp QO Rio DE JANEIRO

RECEBI

ÍBAMA/PSL

P . O 1

JAi/SftJKS/tl

OATA 25MRÍ

, Rh» de .Janeiro, 20 de Acosto doTOS!

Ofício 362/98

A lima. Srst.

TIIAÍS MARIA SALMJTO ÍAFAELUK
Superintendência do IBA MA/RJ

A/íriJ

Pre/ndii Senhora,

A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembléia l.egislaiiwi do Hsiado do líio
de Janeiro solicita cópia da Ata da Audiência Pública sobre a nova fábrica de po c
pastilha de urânio da INlí (indústrias Nucleares do Brasil) , realizada no úliima dia 15
de Julho, no Município de Resende.

Certo do pronto atendimento, reitero meus votos de consideração

Atenciosamente,

Carlos Mine

Deputado KstadunI
ao de Defesa do Meio Ambiente da ALkR.Presidente da Comissão

fl plT^ V
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Proc. £gQl£>
Rubr.

OFICIO N° 140 / 98 - IBAMA/DIRPED/PAI_A/PSL

Brasília-DF, 19 de outubro de 1998.

Excelentíssimo Senhor Deputado,

Em atenção ao solicitado por V.Exa. no ofício 362/98, datado de 20 de

agosto de 1998, estamos enviando a cópia da ata da Audiência Pública que trata da

fábrica de pó e pastilhas de dióxido de urânio das Indústrias Nucleares do Brasil

INB, realizada em 25 de julho de 1998, no município de Resende, Rio de Janeiro.

Sem mais para o momento, renovamos, na oportunidade, protestos de

elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Alberto Gosta de Paula
Projeto do Sistema dí^-Ahalise e Licenciamento

Coordenador

Exmo. Sr. Carlos Mine

Deputado Estadual PT/RJ
Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da ALERJ

Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro

G7PSLB8/OFICIO/OF140.DOC
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 3 96 /98-IBAMA/DIRPED

Pr^2|333
Rubi. jE^ -

Brasília-DF, 19 de outubro de 1998

Senhor Procurador,

Cumprimentando V. Exa, reportamo-nos ao OFÍCIO N° 205/98, datado de 18/09/98,
referente ao procedimento MPF/PR/RJ N° 08120.001064/98-88, que solicita informações sobre o
processo de licenciamento ambiental da Fábrica de Elementos Combustíveis - Unidade II da INB -
Indústrias Nucleares do Brasil.

Como requerido no Ofício em referência, seguem, abaixo, as informações solicitadas, com
as suas respectivas perguntas:

a) Foram elaborados os competentes EIA/RIMA do empreendimento? Em caso positivo,
enviarcópia das conclusões do EIA/RIMA a esta Procuradoria da República;

Sim. O EIA/RIMA foi elaborado. Cópiadas suas conclusões encontra-se em anexo.

b) Os responsáveis pelo empreendedor forneceram uma ampla, divulgação do EIA e RIMA
do empreendimento à população local, ao Poder Público e aos órgãos ambientais competentes?

Sim. Foram publicados editais no DOU e em jornais do Estado do Rio de Janeiro e de São
Paulo, informando sobre os locais onde o RIMA encontrava-se à disposição para consulta. Além
disso, cópias do RIMA foram entregues a várias Prefeituras da região. Em anexo, encontram-se
cópias dos editais e ofício do empreendedor sobre a divulgação do RIMA.

c)O IBAMA já emitiu parecer conclusivo acerca do exame técnico do EIA/RIMA?

Não.

4-

Exmo. Sr.

Dr. Rogério Soares do Nascimento
MD. Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro
Av. Nilo Peçanha n° 23/31, sala 1104 - Centro
20020-100 - Rio de Janeiro/RJ

raie 021.282-5323
G: DIRPED98/OFIC10TEC.DOC
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Proc. íSQM
Rubr.

d) Foram emitidas as respectivas Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de
Operação do empreendimento por essa autarquia federal? Em caso positivo, enviar cópia a esta
Procuradoria da República;

Em 22 de janeiro de 1996, o IBAMA emitiu a Licença de Instalação do empreendimento,
com validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Cópia da segunda renovação desta
Licençaencontra-se em anexo.

Estamos encaminhando, também, em anexo, cópia de documentos que subsidiaram
este Instituto na concessão da Licença de Instalação do empreendimento.

e) Foi realizada alguma vistoria técnica no local da instalação da fábrica por essa
autarquia federal? Em caso positivo, enviar cópia do laudo elaborado a esta Procuradoria da
República;

Em anexo, segue cópia do Relatório de Viagem, datado de 07de agosto de 1995.

f) O empreendimento oferece algum risco à saúde e segurança da população que se
utiliza do Reservatório do Funil no Rio Paraíbado Sul para abastecimento d' água? Quais?

De acordo com o EIA/RIMA, os efluentes líquidos da FEC serão enviados ao córrego
Água Branca, a jusante da Represa no Paraíba do Sul, e a montante do ponto de captação de
água da empresa.

Entretanto, de acordo como EIA - volume 3 - página 7.61, "o urânio liberado pela FEC-II
pode chegar aoreservatório do Funil basicamente de três modos: precipitação, deposição seca ou
deposição úmida do particulado diretamente no corpo d' água, despejo direto de efluente líquido da
fábrica - lembrando-se que esta possibilidade só existe em caso de acidente extremamente
improvável no transporte de cilindros de UF6 já que os efluentes líquidos serão lançados, após
controle numa lagoa de polimento final impermeabilizada, no córrego Água Branca, com
subseqüente chegada ao Paraíba do Sul antes de Nhangapi - e arraste pela chuva do urânio
precipitado sobreo solo".

g) O empreendimento localiza-se dentro da área de proteção ambiental do Parque
Nacional do Itatiaia?

Não.

h) Em que local serão depositados os resíduos nucleares produzidos pela empresa?

Na própria empresa, até que a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN defina o
local para a estocagem definitiva desses rejeitos.

i) Oequipamento utilizado nafábrica é considerado seguro?

De acordo com o RIMA à página 24, é informado que "os resultados da análise de
segurança e risco mostram que, em todas as situações avaliadas, as condições mais críticas
encontram-se a uma distância de 100 metros da fonte geradora, portanto dentro dos limites da
fábrica, não atingindo qualquer área deassentamento humano ou qualquer cultura. Sendo assim, a

loc 021.292-5323
G: DIRPEDSB/QFICIOíFEC.DOC
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população que corre risco de vida na ocorrência de acidentes graves é aquela composta por seus
trabalhadores. Esse risco, segundo avaliação estatística, será 10 vezes menor do que o de morrer
atropelado, 100 vezes menor que o de morrer por acidente de automóveis ou afogamento e
semelhante ao risco de ser eletrocutado".

Entretanto, caso V. Exa deseje mais informações acerca dos equipamentos utilizados
na fábrica, sugerimos o contato direto com o Dr. Ronald Araújo da Silva - Diretor Industrial da INB -
fone: 021.536.1607.

j) Oempreendimento acarreta algum impacto ambiental? Qual?

Sim. De acordo com o RIMA, página 46," a operação das unidades de produção de pó
e pastilhas de UO2 acarreta alterações ambientais relacionadas principalmente:

- às emissõesatmosféricas e lançamento de efluentes líquidos que realiza;
- aos descartes e rejeitos sólidos queproduz;
- à oferta de empregos a ela associada; e
- ao aquecimento econômico que elapromoverá".

Em anexo, segue cópia da Matriz de Avaliação dos Impactos em Condições Normais,
apresentada no EIA.

I) Foram indicadas medidas mitigadoras de possíveis impactos ambientais causados
pelaatividade nuclear desenvolvida? Quais?

Sim. Com relação às emissões atmosféricas está prevista a instalação de lavadores de
gases e filtros absolutos. Para os efluentes líquidos industriais haverá a instalação de sistema de
tratamento físico-químico, seguido de lagoa de polimento.

Quanto aos resíduos sólidos radioativos, está previsto o seu armazenamento em
tambores metálicos de 200 litros e armazenados, conforme condições expressas nas normas da
CNEN, "até que seja encaminhada a solução global de destinação final desses rejeitos em estudo
por aquela Comissão, legalmente responsável por sua destinação iW(RIMA - página 68-69).

Finalizando, ao mesmo tempo em que nos colocamos ao inteiro dispor dessa
Procuradoria para esclarecimentos adicionais julgados necessários, firmamos nossos protestos de
estima e apreço.

fas 021.293-5323

G: DIRPED9B/OFICIO/FEC.DOC

Atenciosamente,

Marco Aurélio Rodrigues Veloso
Diretoria de Incentivo à Pesquisa e Divulgação

Diretor Substituto
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ofício SMRIn0 028/1998

Secretarta-Gcral da Meta Diretora
ÓRGÃO DA PRESIDÊNCIA

Em 12 de agosto de 1998

Senhor Superintendente,

14 01 U
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Senhoria, nos termos do artigo

101 caput da Constituiçáo Estadual, encaminhar cópia xerografica do

Requerimento de Informações n° 584/98, de autoria da COMISSÃO DE
DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA ALERJ que solicita informações relativas à

implantação das novas unidades de produção de pó e pastilha de urânio e

ampliação da fábrica de elemento combustível das Industrias Nucleares do

Brasil.

Outrossim, solicito a gentileza de mencionar na resposta o número do

Requerimento de Informações e o nome do autor.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria protestos de

estima e consideração.

Deputado FILHO

Presidente

Ilustríssimo Senhor

Dr. PAULO AUGUSTO PEREIRA FERREIRA BRAGA

DD. Superintendente Regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais e Renováveis - IBAMA
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Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 584 / 98

SOLICITA INFORMAÇÕES AO EXMO. SR. SECRETÁRIO
DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS (SAE) MINISTRO DE
ESTADO RONALDO SADEMBERG, AO PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN) I)£. JOSÉ
MAURO ESTEVES, AO SUPERINTENDENTE DO
IBAMA/RJ EAO EXMO SR. PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE -
FEEMA.

AUTOR: COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA ALERJ

Requeiro à Mesa Diretora, com base no art. 105 do Regimento Interno da Assembléia
^ Legislativa do Estado do Rio de Janeiro eno art. 101 da Constituição Estadual, que oExmo

Sr. Secretário de Assuntos Estratégicos (SAE) Ministro de Estado Ronaldo Sademberg
Presidente da Comissão de Energia Nuclear (CNEN) Dr. José Mauro Esteves, Superintendente
do IBAMA/RJ e o Exmo Sr. Presidente da Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente - FEEMA, nos informe:

1. Informar se existe o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto
Ambientai - EIA/RIMA relativo à implantação das novas unidades de produção de pó e
pastilha de urânio e ampliação da fábrica de elemento combustível das Indústrias
Nucleares do Brasil - INB;

2. Qual a origem destes equipamentos ? Informar se são novos ou usados ? Se foram
adquiridos por concorrência pública ?Qual ocusto destes equipamentos ?

Informar se as empresas que estão participando da montagem destas fábricas têm
experiência neste tipo de instalação ? Que empresas estão executando este trabalho ?
Informar se houve licitação pública, encaminhar cópia de todos os contratos. Informar o
valor deste serviço. Informar se houve carta convite ou licitação, enviar os respectivos
documentos.

4. Qual a empresa que está elaborando o EIA/RIMA ? Informar se a empresa tem
experiência neste ramo. Informar se houve licitação pública para contratação da empresa
que está produzindo o EIA/RIMA ? Qual o valor deste serviço. Informar se houve carta-
convite ou licitação, enviar cópia destes documentos.

5. Enviar ocronograma das obras de montagem da nova fábrica de pó e pastilha de urânio e
ampliação da fábrica de elemento combustível da INB.

6. Como explicar acontradição entre ofato da CNEN ser oórgão fiscalizador enormatizador
das atividades nucleares no Brasil e, ao mesmo tempo ser a entidade contratadora da INB
?

fl» %'$&
Proc. WOPB
Rubr.
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Certo do pronto atendimento, reitero meus votos de elevada estima econsideração.
Atenciosamente,

Carlos Mine

Deputado Estadual
Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da ALERJ

Ao Exmo. Sr.

Deputado SÉRGIO CABRAL FILHO
M.D. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Rubr.

OFÍCIO N° H0C1 /98 - IBAMA/DIRPED

Brasília-DF, Ali de outubro de 1998

£ Senhor Deputado,

Cumprimentando V.Exa, reportamo-nos ao Requerimento de Informações
n°584/98, que solicita esclarecimentos sobre o processo de Licenciamento Ambiental da
Fábrica de Elementos Combustíveis - Unidade II da INB - Indústrias Nucleares do Brasil.

Assim sendo, informamos que a INB encaminhou o EIA/RIMA a este Instituto, em
junho deste ano, e que este estudo foi elaborado pela Natrontec - Estudos e Engenharia de
Processos Ltda.

Ressalta-se que a divulgação do RIMA, foi feita através da publicação de editais no
Diário Oficial da União e em jornais nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo,
informando sobre os locais onde o Relatório estaria à disposição para consulta, bem como
sobre a realização da Audiência Pública. Entretanto, caso essa Instituição queira uma cópia
do RIMA sugerimos o encaminhamento deste pedido ao empreendedor, uma vez que não
dispomos de cópias disponíveis para serem enviadas a essa Assembléia.

No que diz respeito aos equipamentos, segundo consta da Ata de Audiência Pública
para discussão do RIMA, realizada em 25 de julho de 1998, no auditório da Academia
Militar das Agulhas Negras, em Resende/RJ, a INB esclareceu que "os equipamentos são
novos, cujafabricaçãofoi acompanhada por técnicos da INB queforam à Alemanha para
estagiar efiscalizar a qualidade das máquinas".

Exmo. Sr.

Deputado Carlos Mine
Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da ALERJ
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro
Rua Dom Manoel S/N - Palácio Tiradentes

20010-970 - Rio de Janeiro/RJ

G:DIRPED98/OFICIO/FECLDOC



Ç 3

*?••• -•'



u

F&^ s?y' t

Proc. ffiC$@í
_

v^A/f»L-k«

Quanto à questão do licenciamento ambiental deempreendimentos e atividades com
significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, incluindo aí os nucleares, o
§ Io , do Art 4o, da Resolução CONAMA N° 237, de 19 de dezembro de 1997 determina
que "o IBAMA fará o licenciamento... após considerar o exame técnico procedido pelos
órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a atividade ou
empreendimento". Desta forma, o IBAMA procederá ao licenciamento dos
empreendimentos após considerar o exame técnico procedido pela Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA e Prefeitura Municipal.

Devido à peculiaridade da atividade, o IBAMA mantém convênio com a CNEN
para colaborar com este Instituto no que tange à análise das questões radioativas e
nucleares.

Em resposta à questão de segurança do empreendimento, o RIMA, à página 24,
informa que "os resultados da análise de segurança e risco mostram que, em todas as
situações avaliadas, as condições mais críticas encontram-se a uma distância de 100
metros dafonte geradora, portanto dentro dos limites da fábrica, não atingindo qualquer
área de assentamento humano ou qualquer cultura. Sendo assim, a população que corre
risco de vida na ocorrência de acidentes graves é aquela composta por seus
trabalhadores. Esse risco, segundo avaliação estatística, será 10 vezes menor doque o de
morrer atropelado, 100 vezes menor que o de morrer por acidente de automóveis ou
afogamento e semelhante ao risco de ser eletrocutado ".

Com relação aos estudos técnicos e de segurança à população, bem como outros
questionamentos apresentados por V. Exa no expediente supra, sugerimos encaminhar a
solicitação ao Diretor Industrial da INB, Dr. Ronald Araújo da Silva - fone: (021) 536-
1607. Para a resposta à questão de número 6, sugerimos o contato com o Diretor de
Radioproteção da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, Dr Ayrton Caubit da
Silva, fone (021).546-2361/2421.

Finalizando, ao mesmo tempo em que nos colocamos ao inteiro dispor dessa Casa
para maiores esclarecimentos, firmamos nossos protestos deestima e apreço.

G DIRPEDüafOFICia/FECl.DOC

tenciosamente/,

Celso Martins Pintou
Diretoria de\IncenWo àPesquisa e\Divulgação

Diretor

/
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PARECER N° /98/IBAMA/DIRPED/PALA/PSL

Da Técnica: Dilma Lúcia de Carvalho

Para:

Assunto:

Processo:

Dione Angélica Araújo Corte
Chefe de Divisão

02001.000680/95-58

Brasília-DF, 21 de novembro de 1998.

O presente parecer visa respaldar a solicitação da INB Indústrias Nucleares do
Brasil S/A, onde esta requer que o IBAMA reconsidere o item I, 2.1 (B) do T. R. do
EIA/RIMA da Unidade de Fabricação de Pó e Pastilha de Dióxido de Urânio da Fábrica de
Elementos Combustíveis.

Frente ao pleito do empreendedor o corpo técnico deste PALA solicitou
manifestação da nossa Procuradoria Jurídica - PROGE.

A PROGE, através do PARECER/PROGE/IBAMA N° 678/98, esclareceu que
as medidas propostas pela INB contemplam o que estabelece no art. 4o da Resolução
CONAMA 02/96, atendendo assim, o que fora solicitado no item I, 2.1 (B) do Termo de
Referência do referido empreendimento. Sugere também um parecer conclusivo, dependerá de
prévia vistoria técnica deste IBAMA, para certificar a viabilidade e efetividade dos programas
ambientais propostos.

Quanto a vistoria sugerida pela PROGE, informamos que ela seria muito
importante, visto que quando da vistoria ocorrida em 08 a 09/98, devido o tempo exíguo não
foi possível vistoriar as áreas preteridas para implantação dos programas ambientais propostos
no EIA/RIMA, visando o atendimento da Resolução CONAMA N° 02/96, conforme
apresentado no relatório de vistoria.

No que pese a avaliação da documentação encaminhada e as atividades que a
INB vem desenvolvendo desde 1980, visando preservar os pequenos remanescentes de
manchas de mata nativa, buscando amplia-los através de plantio de mudas para reflorestar,
enriquecer e recompor as matas ciliares, bem como, a implantação e manutenção de um Horto
Florestal para produção de mudas objetivando o reflorestamento da área do empreendimento,
no qual já foram utilizadas mais de 200.000 plantas (nativas, frutíferas e exóticas) e atender a
demanda de mudas do município, somos favoráveis a proposta da INB, encaminhada através
da correspondência DIN - 099/98, de 10/09/98, como forma de reparação aos danos causados
pelo empreendimento. ,

Nesse consenso, sugerimos que este IBAMA oficialize ao empreendedor a
decisão tomada, e que seja agendado uma vistoria técnica nas áreas alvo de implantação do
projeto e programas supra, juntamente com a SUPES/RJ e órgãos envolvidos nesse
licenciamento. ^ ^^

. ^- ^-~ *, ^-Al to
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 916/98 - IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília, 27 de novembro de 1998

Prezado Senhor,

Em continuidade ao processo de licenciamento ambiental da Fábrica de
Elementos Combustíveis, e em resposta à correspondência DIN-099/98, de 10/09/98,
de 10/09/98, que solicita a reconsideração do item 1-2.1 (B) do Termo de Referência
para oEIA/RIMA do empreendimento, temos a informar que este Instituto, diante das
justificativas apresentadas, concorda que os Planos e Programas Ambientais
propostos e já desenvolvidos poderão ser considerados como uma alternativa de
medida compensatória, prevista na Resolução CONAMA n° 02/96, artigo 4o, como
forma de reparação aos eventuais danos causados pelo empreendimento.

Por oportuno, informamos que a análise do EIA/RIMA do empreendimento
por parte deste IBAMA está em fase conclusiva.

Sendo o que se apresenta parao momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Rosa HeleffòZago Loes j
Programa de Análise e Licenciamento.Ambiental

Coordenadora-Geral

limo. Sr.
RONALD ARAÚJO DA SILVA
Diretor Industrial da INB
Rua Mena Barreto, 161 - Botafogo
22.271-100 - Rio de Janeiro/RJ

G:\PALA98\OFiCOOF916.DOC
Fax: (021) 537-9391
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Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1998.

Rubr.

Ofício GPN° 997 /98

p^rnoj^f'^

Senhor Superintendente

Reiterando os termos do Ofício SMRI n° 028/98, de 12.08.98, não

respondido até opresente momento, solicito de Vossa Senhoria, na forma do art. 101,
caput, da Constituição Estadual, providências no sentido de atender à solicitação
constante do Requerimento de Informações n° 584/98, (cópia xerografada em
anexo), de autoria da COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA
ALERJ, acerca da implantaçãodas novas unidades de produção de pó epastühade
urânio eampliação da fábricajedemento^o^^ Nucleares do_
Brasil.

Aproveito aoportunidade para renovar aVossa Senhoria protestos de a\^(\
estima econsideração. O f \\ |

DEPUTADO SÉRGIO C

Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado do Rio de Janeiro

4A^pfl

A1

Ilustríssimo Senhor v U'f^f ^lA^
Dr. PAULO AUGUSTO PEREIRA FERREIRA BRAGA J\V^ ftW«* ^
D.D Superintendente Regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e^ ^rÇ- J^
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Assembléia Legislativado Estado do Rio dje Jane ir

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 584 / 98

SOLICITA INFORMAÇÕES AO EXMO. SR. SECRETÁRIO
DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS (SAE) MINISTRO DE
ESTADO RONALDO SADEMBERG, AO PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE ENERGIA NUCLEAR (CNEN) DR. JOSÉ
MAURO ESTEVES, AO SUPERINTENDENTE DO

l ' IBAMA/RJ E AO EXMO SR. PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO
ESTADUAL DE ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE -

FEEMA.

AUTOR: COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DA ALERJ

Requeiro à Mesa Diretora, com base no art. 105 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e no art. 101 da Constituição Estadual, que o Exmo.

, Sr. Secretário de Assuntos Estratégicos (SAE) Ministro de Estado Ronaldo Sademberg,
Presidente da Comissão de Energia Nuclear (CNEN) Dr. José Mauro Esteves, Superintendente
do IBAMA/RJ e o Exmo Sr. Presidente da Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente - FEEMA, nos informe:

1. Informar se existe o Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental - EIA/RIMA relativo à implantação das novas unidades de produção de pó e
pastilha de urânio e ampliação da fábrica de elemento combustível das Indústrias
Nucleares do Brasil - INB;

2. Qual a origem destes equipamentos ? Informar se são novos ou usados ? Se foram
adquiridos por concorrência pública ? Qual o custo destes equipamentos ?

3. Informar se as empresas que estão participando da montagem destas fábricas têm
W experiência neste tipo de instalação ? Que empresas estão executando este trabalho ?

Informar se houve licitação pública, encaminhar cópia de todos os contratos. Informar o
valor deste serviço. Informar se houve carta convite ou licitação, enviar os respectivos
documentos.

_. 4. Qual a empresa que está elaborando o EIA/RIMA ? Informar se a empresa tem
experiência neste ramo. Informar se houve licitação pública para contratação da empresa
que está produzindo o EIA/RIMA ? Qual o valor deste serviço. Informar se houve carta-
convite ou licitação, enviar cópia destes documentos.

5. Enviar o cronograma das obras de montagem da nova fábrica de pó e pastilha de urânio e
ampliação da fábrica de elemento combustível da INB.

6. Como explicar a contradição entre o fato da CNEN ser o órgão fiscalizador e normatizador
das atividades nucleares no Brasil e, ao mesmo tempo ser a entidade conrratadora da ÍNB
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7. Qual a participação dos órgãos ambientais como o IBAMA (Federal) e a FEEMA
(Estadual) no licenciamento das novas instalações.

8. Em que fase se encontra a elaboração do EIA/RIMA ? Caso esteja concluído encaminhar
para análise desta Comissão.

- (

i

-a " 9. Está marcada uma Audiência Pública sobre este empreendimento para odia 25 de Julho de
1998, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende ? Houve a comumcação
desta Audiência Pública aos órgãos governamentais competentes e entidades da sociedade
civil, conforme estabelece a legislação em vigor ?

10. Apresentar os estudos técnicos e de segurança da população relativos à escolha do local
para implantação deste empreendimento uma vez que este está localizado às margens da
Represa do Funil.

^ Certo do pronto atendimento, reitero meus votos de elevada estima econsideração.

Atenciosamente,

Ao Exmo. Sr.

Deputado SÉRGIO CABRAL FILHO
V. M.D. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Carlos Mine

Deputado Estadual
Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da ALERJ
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PA '̂ Deputado Sérgio Cabral Flllho

' senhor Deputado,

j ~* wF*a através do Oficio em epígrafe.Em referência ao ^^XriS>'£Xmaç*o «MjMg;

injttucionalmente <^!* °"a,,sar e""^

mâ0S' , *>moreensâo de V.Exa., servittKHWS daCertos de contarmos com a compreensão oe
oportunidade para cumprimenta-lo.

Cordialmente

ÜBJANEIRO

SAWWjt>LArM.LE
^rintendente do IBAMA/RJ
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos dias do mês de de

procedemos ao encerramento deste volume n°

de n° , contendo

folhas. Este volume encerra-se com a folha de n(

em seguida o volume de n°

Para constar, eu

subscrevo e assino

do processo

Abrindo-se
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