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

PARECER TÉCNICO N° 160/98 - IBAMA/DIRPED/PALA/PSL

Brasília, 11 de dezembro de 1998

Dos Técnicos: Alarico A. C. Jácomo

Dilma Lúcia Resende de Carvalho

Maria de Luordes M. de Oliveira

Regina Coeíi Montenegro Generino
Rita Lima de Almeida

Waldo Gomes Pedrosa

Para: Dione Angélica de A. Cortes
Chefe de Divisão

Ref: Licenciamento ambiental da Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC.
Unidades de produção de pó e de pastilhas de dióxido de urânio (U02),
localizada no município de Resende, Estado do Rio de Janeiro.

Assunto: Análise do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.

I O EMPREENDIMENTO

Com previsão de gerar 222 novos postos de trabalho, sendo que 85 para
as fases de projeto, fabricação dos equipamentos, construção e montagem e 137
para as fases de comissionamento/partida e operação comercial, tem como
objetivo a produção máxima de 120 toneladas de pastilhas de combustível
nuclear por ano, necessárias para o atendimento ao programa brasileiro de
geração de energia nucleoelétrica. A tecnologia utilizada no processo será o de
via úmida, da SIEMENS.

As fábricas funcionarão como unidades de produção em série, sendo a
Fábrica de Pastilhas alimentada pela Fábrica de Pó de dióxido de urânio.

Está localizado no vale do Nhangapi, distrito de Engenheiro Passos,
município de Resende/RJ. Abrange uma área de cerca de 600ha, limitado ao Sul
com a represa da UHE de Funil e ao Norte com o ramal Rio-São Paulo da Rede
Ferroviária Federal (RFFSA) paralelo à rodovia Presidente Dutra (BR-116). Seu
acesso se dá na altura do km 330 dessa rodovia.

A produção do combustível será a partir do hexafluoreto de urânio (UF6)
enriquecido no seu isótopo de urânio 235 em, no máximo, 5% em peso. Os
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insumos utilizados no processo são amônia (NH3), gás carbônico V20&
hidrogênio (H2) e vapor d'água. Será utilizado, também, ácido nítrico (HN03) para
a recuperação de pó de pastilhas fora de especificação.

Insumos relativos aos processos de purificação do pó, recuperação do
urânio, pré-tratamento dos rejeitos e outros, serão os seguintes: metanol, prestol,
peróxido de hidrogênio, nitrogênio gasoso, hidróxido de alumínio, hidróxido de
cálcio, água desmineralizada, ar comprimido e energia elétrica.

Acaptação de água para oprocesso será proveniente do ribeirão de Água
Branca, numa vazão de 125 m3/h, para as unidades I e II. Aágua bruta será,
então, encaminhada à Estação de Tratamento de Água Industrial, do tipo
convencional, ou seja, com a utilização dos processos de
coagulação/floculação/filtração. Além da utilização de águas de superfície, em
caso de emergência, há a opção de se utilizarem três poços profundos na região
da FEC, que apresentam, juntos, uma vazão de cerca de 38 m/h.

No processo de resfriamento, serão adicionados à água produtos
químicos, tais como inibidores de corrosão, hipoclorito de sódio e dispersantes.

V Segundo o Estudo, após ouso no processo de resfriamento, a água retornará às
torres a fim de adquirir as condições ideais para nova utilização.

1 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 7

A área de influência direta, também denominada no ElA/RIMAcomo área
de interesse especial, é definida como sendo o entorno imediato do
empreendimento nos municípios de Itatiaia, Resende e Queluz. Segundo a
empresa consultora, esta área foi objeto de pesquisa em campo.

A área de influência indireta abrange os municípios de Resende, Itatiaia,
São José do Barreiro, Areias e Queluz, "analisada do ponto de vista geôbiofísico
em escala 1:100.000 e no contexto ecológico e sócio-econômico da região do
médio Paraíba".

2 PROCESSO INDUSTRIAL

Este se inicia com a sublimação do hexafluoreto de urânio. Em seguida,
há a mistura do hexafluoreto com uma corrente gasosa de gás carbônico e
enviado ao circuito de precipitação. Nesse circuito, esta mistura, juntamente com
uma corrente de amônia, serão alimentadas no vaso precipitador contendo uma
solução aquosa carbonatada, para precipitar o tricarbonato de amônio e uranila
(TCAU). Terminada a reação de precipitação, o TCAU será enviado ao circuito
de filtragem, para ser filtrado a vácuo, lavado e seco no precipitador.

Uma vez seco o TCAU será reduzido a dióxido de urânio. Após a
realização de operações complementares, o pó será transportado
pneumaticamente parao circuito de redução química.

Para a produção de pastilhas de grau cerâmico nuclear, para serem
utilizadas na montagem de elementos combustíveis para as usinas
nucleoelétricas do tipo PWR ou similares, são observadas as etapas a seguir:
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• homogeneização;
• classificação e prensagem do pó de dióxido de urânio; lJ^./£^--
• sinterização;
• retificação das pastilhas;
• reprocessamento a seco.

Durante o processo industrial, há, também, recuperação do urânio, por
meio da sua precipitação e reciclagem ao processo principal, bem como na sua
dissolução para formação da solução de nitrato de uranila.

Os gases gerados, no primeiro caso, serão enviados ao lavador-aspersor,
para absorção e limpeza, antes de serem enviados ao sistema geral de exaustão
das fábricas da Unidade II.

II ANÁLISE DO EIA/RIMA

A seguir são apresentadas as análises efetuadas pelos diversos técnicos
que participaram da elaboração deste Parecer, segundo as suas especialidades.

- Meio Físico

• Geologia e qualidade da água

Os contaminantes se dispostos à superfície atravessam"' os diferentes
horizontes de solo não saturado e a zona capilar, atingindo a zona saturada. Na
zona nãosaturada, cujos poros são preenchidos por ar e água, o fluxo da água é
dependente da força de gravidade e da forma dos poros, sendo vertical para
baixo na zona saturada. Se os poros são preenchidos por água, o fluxo é
dependente do gradiente hidráulico e os contaminantes podem se espalhar por
grande áreas, cobrindo longas distâncias após período de tempo variável.
Caracterizam-se, assim, planos de contaminação com concentrações variáveis,
no espaço e no tempo, dependendo das condições hidrogeológicas locais.

Assim, no EIA foram apresentados os dados relativos às principais fontes
de poluição da área em estudo, tanto do rio Paraíba do Sul, e reservatório do
FUNIL, baseando-se em dados produzidos pela FEEMA.

O monitoramento, que é realizado na área do empreendimento, foi
baseado em investigações detalhadas e já se conhece o valor médio regional
que ocorre naturalmente (background) dos principais contaminastes liberados.
Entretanto, a interpretação apresentada é difícil, pois não existe uma
sistematização no tratamento dos dados.

Com relação ao monitoramento pré-operacional e operacional, os seus
resultados revelam que não ocorreram variações de radioatividade no ambiente
devido à operação da FECI. Entretanto deverão ser previstos sistemas e
dispositivos de contenção para impedir a migração da contaminação.
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• Efluentes líquidos e gasosos

AFEC Igera um total de 0,12 m3/h de efluentes líquidos industriais, que
são encaminhados, após tratamento e análise de todos os parâmetros, à lagoa
de líquidos. Caso um dos parâmetros analisados estiver em desacordo com o
que estabelece a legislação ambiental e as normas da CNEN, o efluente sofre
um novo tratamento para, em seguida, ser encaminhado à lagoa de líquidos e
depois ao córrego Água Branca.

A FEC II gerará cerca de 0,24 m3/h de efluentes, que serão tratados e
monitorados para posterior encaminhamento à lagoa de polimento e, depois,
para o córrego Água Branca.

Em operação normal, o efluente proveniente do sistema de tratamento de
águas residuais inativas, com uma vazão de 40m3/semana, contendo valores de
urânio inferiores a 0,5 ppm, alimenta a lagoa de polimento após passar pelo
decantador de lamelas.

Na mesma lagoa são lançadas as águas normais de drenagem industrial
com um volume total de 140m3/semana, com concentrações de urânio ou
quaisquer outros elementos bem abaixo dos limites especificados.

Ressalta-se que o ponto de lançamento dos efluentes industriais no
córrego Água Branca localiza-se a montante da captação de água para o CIR,
para atendimento às necessidades industriais e sanitárias. Com este argumento,
o Estudo procurou descartar qualquer impacto ao sistema de reservatórios da
LIGHT/CEDAE, para geração de energia elétrica e abastecimento de água da
população metropolitana, localizado a cerca de 170 km a jusante do
empreendimento, conforme solicitado no Termo de Referência para a elaboração
doEIA/RIMA. V

A filosofia do gerenciamento de efluentes e rejeitos da Unidade II é
apresentada na Tabela 3.23, página 3.95 do EIA/RIMA. Na página 3.102 é citado
que "todos os efluentes líquidos gerados pelas fábricas, com exceção dos
efluentes líquidos provenientes dos esgotos sanitários, serão encaminhados para
armazenamento intermediário e posterior tratamento". Esses efluentes líquidos,
com exceção do fluoreto de amônio e o cloreto de amônio, serão encaminhados,
após tratamento, para os tanques de monitoração, para serem posteriormente
liberados.

Para o lançamento dos efluentes tratados no meio, deverão ser atendidos
os procedimentos da PLEL - Permissão de Liberação de Efluentes Líquidos.
Neste caso, há o registro das requisições de controle radiológico e químico para
liberação de efluentes líquidos, bem como das análises químicas efetuadas,
quais sejam: urânio(mg/l), fluoreto total (mg/l), cloreto (mg/l), amônia (mg/l) e pH.
Segundo o Estudo, haverá, também, o registro dos lançamentos de efluentes
líquidos liberados, onde serão anotadas as informações pertinentes, o que nos
pareceu adequado.

O processamento dos efluentes líquidos radioativos e não radioativos, a
serem gerados pelas fábricas, está circunscrito a quatro circuitos, apresentados
na página 3.97 do Estudo.

As emissões gasosas serão provenientes dos sistemas de exaustão de
ambientes e do processo. Neste caso, o controle será realizado através da
remoção de sólidos (retenção de partículas em filtros) ou líquidos (lavagem e
absorção em água), que serão tratados, respectivamente, como os resíduos
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sólidos e como os efluentes líquidos.
A exaustão do processo terá por finalidade aspirar os vapores-e

diversos, emanados pelos equipamentos do processo fabril, tratando-os através
de torres absorvedoras e lavadoras de gases, filtros do tipo Petersen e, para
garantia da menor agressividade desses gases, filtros absolutos, antes do
lançamento para a atmosfera, garantindo a eliminação dos particulados com
rendimento de 99,999% e liberação dos gases para o meio ambiente dentro das
especificações, segundo o Estudo.

No final do sistema, haverá um detector de partículas. Caso as emissões
encontrarem-se acima do estabelecido pela CNEN, a Fábrica será desligada
automaticamente, o que toma o sistema de controle de efluentes gasosos
extremamente seguro.

O filtro Petersen é um lavador composto de uma série de bocais em bloco
com um sistema de circulação contendo um tanque de alimentação, tanque de
estocagem e centrífuga. Destina-se à retirada de partículas de urânio do ar de
exaustão do processo e do transporte pneumático. A lama gerada na lavagem
dos gases será centrifugada e enviada a fomos do tipo mufla para oxidação a
U308, a ser reintroduzido no processo naetapade homogeneização.

Segundo o EIA/RIMA, devido às baixas emissões de flúor, amônia e
metanol, na chaminé, "não existe a menorpossibilidade deagressão ambiental".

Efluentes sanitários
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São tratados a partir do sistema fossa/sumidouro já instalados no local.
Para a FEC I, são tratados cerca de 1,22 m3/h por esse sistema, ,ou seja, o
volume gerado por 293 funcionários a uma vazão per capita de 100 l/hab/d. Para
a FEC II, há a previsão de utilização de cerca de 24 funcionários, o que gerará
cercade 0,1 m3/h. O sistema a ser utilizado é, também, o de fossa/sumidouro.

Considerando que o empreendimento gerará 137 novos postos de
trabalho para as fases de comissionamento/partida e operação comercial, foi
informado no Estudo que o sistema existente seria capaz de absorver mais essa
demanda. Entretanto, por se tratar de sistema com sumidouro, não houve
referência à existência, ou não, de contaminação hídrica provocada por esse
sistema.

• Resíduos sólidos

Os resíduos que serão gerados na fábrica são considerados como rejeitos
radioativos e não-radioativos. Aqueles com origem na área contaminada com
radiação serão considerados contaminados ou ativos, devendo ser
acondicionados em tambores fechados, vedados e enviados para
armazenamento como rejeito sólido radioativo.

Os resíduos sólidos não-radioativos ou inativos que serão gerados pelas
fábricas de pó e de pastilhas no processo serão os seguintes:

. Fluoreto de cálcio;

. Cloreto de amônio cristalizado;

. Metanol;
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. Sucata de diversos materiais como filtros, material de limpeza, papeis
usados, embalagens, sucata de peças e ferramentas e equipamentos de
proteção individual (EPIs);

Esses resíduos serão colocados à disposição para comercialização
quando aplicável, após terem sido devidamente acondicionados e armazenados.
Armazenagem esta que poderá ser extendida a longos períodos até que se
consiga a comercialização dos mesmos. O processo de armazenamento foi
realizado considerado o pior caso, que seria a não comercialização.

Na impossibilidade de comercialização dos compostos químicos inativos,
estes serão acondicionados e armazenados considerando a hipótese de sua não
comercialização e portanto, seu armazenamento permanente.

Para os resíduos de fluoreto de cálcio, serão armazenados em tambores
de 200 litros já na área de geração e conduzido ao depósito de rejeitos sólidos
inativos químicos. Os tambores serão empilhados em estantes metálicas
diretamente apoiadas sobre o piso de concreto.

A massa de cloreto de amônio, retirada do cristalizador, será
acondicionada em sacos plásticos na cor azul, para acondicionamento de longa
duração e capacidade para 50 litros. Esses sacos serão empilhados sobre
paletas de madeira, obedecendo ao critério de no máximo 50 sacos por paleta,
identificados t,

Existem também resíduos, do mesmo tipo dos listados anteriormente, que
serão passíveis de descontaminação. Destes, aqueles que puderem ser
comercializados serão embalados em sacos plásticos ou tambores1 e serão
postos à venda. Os resíduos que não puderem ser descontamiriados serão
acondicionados em tambores lacrados e armazenados da mesma forma que os
resíduos ativos.

Todas as embalagens de resíduos (tambores e sacos) constarão de
etiqueta com as informações do tipo de rejeito, número seqüencial da
embalagem, massa total em kg e ano da embalagem. O transporte e
armazenamento desses resíduos seguirá a mesma orientação adotada para os
rejeitos radioativos. Portanto, obedecerão as normas requeridas pela CNEN.

Os resíduos sólidos inativos não-químicos que não tiveram contato com
as áreas contaminadas serão considerados lixo normal e destinados ao sistema
municipal de coleta.

A legislação adotada para os sistemas de tratamento e destinação final
dos rejeitos segue as Resoluções CONAMA, o Sistema de Licenciamento de
Atividades Poluidoras - SLAP do Estado do Rio de Janeiro, e as normas da
CNEN, complementadas pelas normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

- Meio Biótico

V a metodologia utilizada para elaboração do diagnóstico do meio biótico foi
baseada no levantamento de dados vários e checarem de campo, sendo
possível apenas análise qualitativa da flora e fauna dos ecossistemas
terrestres e aquáticos, pois o levantamento quantitativo requer um ano de
análise.
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V Ecossistemas Aquáticos

Esse ecossistema foi estudado, considerando como AID o reservatório do
Funil e, como AH, os trechos do Rio Paraíba do Sul, a montante e a jusante do
reservatório.

A flora aquática que compõe a bacia de inundação da UHE do Funil e
formada por algas plantônicas que são os principais produtores primários deste
ambiente, uma vez que a biomassa de macrófrtas é pequeno em função das
flutuações do nível da água e a declividade acentuada das margens e oestado
eutrófico do reservatório.

Nos estudos realizados pela FEEMA em 1978 e 1979, foram registradas
baixas densidades de organismos fitoplanctônicos com grandes variações
sazonal e heterogenidade de distribuição na área do reservatório, ocorrendo
maiores biomassas nas regiões onde os níveis de nutrientes é mais elevado e
melhor circulaçãoda água e baixa turbidez.

Os estudos classificaram em 1991, 1978 e 1979, o reservatório como
eutrófico, porém recentemente (em 1991) os estudos apontam uma alamarte
alteração da estrutura da comunidade fitoplanctônica e trófica do reservatório,
que conjugado com o elevada turbidez evidência o estado mais eutrofizado
desse ecossistema. ;pv

Na caracterização da fauna aquática, foram abordados os componentes
principais como: zooplâncton, insetos, anelídeos, moluscos, crustácetísj* peixes,
sendo este dois últimos fundamentais na avaliação da qualidade das^guas. Os
macro-invertebrados receberam maior enfoque por destaearróe como
testemunho das alterações do ambiente aquático. Os qfganismos
zooplanctônicos permitiram avaliar a toxidade dos efluentes líquidos e a
ictiofauna foi importante na avaliação do grau de contaminação,- oferecendo
parâmetros para qualificar a água parao uso humano.

O resultado das análises do índice de diversidade do zooplâncton
possibilitou qualificá-los como bioindicadores e classificar as diferentes áreas do
trecho estudado pela FEEMA 1983, no rio Paraíba do Sul: o trecho Funil-
Resende foi considerado de águas moderadamente poluídas, o trecho Resende -
rio Banal alternou entre a transição de moderadamente poluída a bastante
poluída e otrecho da Foz do rio Bananal - Santa Cecília evoluiu para altamente
poluído. .

Os representantes do necton, composto por 66 espécies ictiólogas do no
Paraíba do Sul e predominada pela Ordem Cypriniformes, sendo mais comuns
as espécies Astvanax bimaculatus e A. fasciatus.

Foram realizados estudos pela FEEMA/UERJ (1983) sobre concentrações
de metais pesados em peixes, para avaliar os níveis de mercúrio, níquel, cobre,
ferro, manganês, zinco, chumbo e cádmio. Neste caso, foi registrado que o
mercúrio, cobre, ferro, manganês e zinco mantiveram-se constantes ao longo de
todo o trecho estudado, enquanto o chumbo, cromo e cádmio mostraram-se
abaixo dos limites de detecção em toda área.

Nos estudos sobre a ictiofauna realizados em 1996 por técnicos e
pesquisadores da ALERJ foi constatada a ocorrência de tumores e deformações
morfologicas em peixes, provocados por benzopireno. A barragem do funil
apresenta concentrações de benzopireno 4.200 vezes acima do permitido pela
Resolução CONAMA.
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O EIA aponta a necessidade de implementação de um
educativo e informativo na região, abordando as questões de uso da água e
contaminação do pescado, buscando orientar a população para os risco do
consumo de peixes, que são vendidos livremente sem considerar os teores de
contaminação.

Oestudo (EIA) sugere que sejam utilizados como bioindicadores algumas
espécies de peixes mais freqüentes na represa. Tal sugestão, considerou a
existência de trabalhos que indicam a incorporação do urânio sob forma
disponível para a incorporação pela biota via sedimento que percorre a cadeia
alimentar através da absorção do elemento radioativo (urânio) pelas macrófitas,
transferindo e acumulando ao longo da teia alimentar.

Com relação aos organismos bentônicos, o estudo argumentou que a
distribuição ao longo do reservatório varia de acordo com o tipo de sedimentos.
Os grupos predominantes são: Oligochaeta, Chironomidae, Chaoboridae,
Deptera, Bivalva e Acarina. Adensidade de organismo é baixa, que pode ser
explicado pela profundidade do corpo d'água, idade do reservatório e sedimento
inorgânicos. ^

Ecossistemas Terrestres v-
A vegetação na área do empreendimento foi substituída por pastagens

desde o período de colonização quando ocorreu a devastaçãc^da Floresta
Ombrófila Submontana e Estacionai Semidecídua, restando somente algumas
manchas de remanescentes em encraves de difícil acesso e áreas que foram
abondonadas e sofreram regeneração natural. Nas margens do reservatório que
situa-se entre as cotas altimétricas de 400 a 700m, a cobertura vegetal é
composta por pastagens, ocorrendo áreas sem vegetação onde a erosão avança
devido ao transporte de grandes quantidades de sedimento ao leito. As
pesquenas manchas de vegetação que restaram são descontínuas e limitadas
pela encosta, e estão emalto estado de degradação.

Na área do Parque Nacional de Itatiaia encontra-se as matas
remanescentes de melhor estado de conservação, com maior biodiversidade,
com presença de Matas Nebulares e Campos de Altitiude.

Afauna na área do empreendimento está associada ao tipo de cobertura
vegetal representada por grandes extensões de área de plantas herbáceas de
pequeno porte, poucas manchas de florestas secundárias remanescentes e
áreas reflorestadas com Rinus e Eucalyptus spp. Houve registro de poucas
espécies de animais, sendo a região de maior variedade de espécies a área
próximas a INB, que devem ser provenientes da Serra da Mantiqueira e Parque
de Itatiaia.

O Parque Nacional de Itatiaia e a APA da Mantiquera servem de refugio
para as populações de animais do Vale do Paraíba e de outras áreas vizinhas,
afugentados pela destruição de seus habitats e pela presença humana.

Nas manchas de vegetação dos encraves nas áreas próximas ao
reservatório do funil ocorrem mamíferos como Felis wredii (gato do mato),
ameaçado de extinção, primatas e roedores. Amaior diversidade é de avifauna e
em quantidade bastante expressiva. Ainda são encontrados muitos
representantes de anfíbios.

- Meio sócio-econômico
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Para o meio sócio-econômico, foram consideradas as Área;
Indireta como sendo aquela compreendida por cinco municípios do médio
Paraíba, sendo três no estado de São Paulo (São José do Barreiro, Areias e
Queluz) e dois no estado do Rio de Janeiro (Resende e Itatiaia); a Área de
Influência Direta, com os municípios de Resende e Itatiaia e, finalmente, a Área
de Interesse Especial, que compreende a localidade na qual o empreendimento
será implantado e suas circunvizinhanças, bem como o entorno da represa do
Funil. . . ,

Oempreendedor caracterizou as áreas de influência contemplando o uso
e ocupação do solo, a dinâmica populacional, as atividades econômicas, a infra-
estrutura urbana e social, incluindo aí a educação, saúde, lazer e turismo,
energia elétrica, saneamento básico, abastecimento de água, esgotamento
sanitário, resíduos sólidos, comunicações, rede viária de transportes, segurança
pública ê organização social, com bastante propriedade, podendo, assim, ser
demonstrado com clareza, o perfil da região em questão.

Contudo, este Parecer do meio sócio-econômico terá sua análise mais
apurada na Área de Interesse Especial, onde serão abordados os assuntos de
maior interesse, embora os impactos do empreendimento, tanto diretos como
indiretos tendam a se manifestar nas escalas regional, estadual e mesmo
nacional, quando considerados os efeitos de encadeamento econômico, fiscais e
induzidos, além do aspecto tecnológico estratégico, representado pelo avanço no
domínio do ciclo do combustível nuclear.

Num raio de até 4km do empreendimento está a Área de Interesse
Especial, que contempla cinco unidades rurais fronteiriças, incluindo dois hotéis,
sendo um em área contígua a INB e outro no distrito de Engenheiro Passos e a
viladaCOHAB. •*-.,,

Para a caracterização do público-alvo daÁrea de Interesse Especial foram
considerados os dados de identificação das famílias residentes em áreas
urbanas e rurais. Na área urbana foram entrevistadas, por amostragem, 70% das
1700 famílias existentes na área, enquanto que na área rural foram amostradas
70% das fazendas vizinhas a INB.

As atuais instalações da INB estão localizadas às margens da represa do
Funil, pertencente ao sistema de FURNAS. Essa localização se justifica, dada a
possibilidade de utilização de suas águas, tanto para o sistema de refrigeração
do equipamento das novas instalações, quanto para a destinação dos efluentes
advindos de suas atividades.

Na prática do lazer.a pesca na represa do Funil e no próprio no Paraíba
do Sul e córregos locais é bastante utilizada.

Com relação às informações sobre o empreendimento, poucos moradores
locais, urbanos e rurais, têm conhecimento da presença da INB (menos de 50%
dos entrevistados). Estes desconhecem as atividades desenvolvidas, apenas
alguns sabem que o produto trabalhado é o urânio.

Para a maioria da população da área, o empreendimento não implica
qualquer forma de transtorno. Apenas um dos proprietários rurais, às margens da
represa do Funil, manifestou preocupação quanto à necessidade de
esclarecimento por parte dos responsáveis pelo empreendimento quanto as
atividades ali desenvolvidas e as_£qnseqüências ambientais potenciais delas
advindas. £jf Ç^j
gilMltWMVMWflK-doc
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Quanto às organizações ambientalistas, estas não
nenhuma preocupação em relação ao empreendimento, apenas, a GEEP,
organização recentemente criada, manifestou grande interesse em conhecer o
empreendimento, que foi prontamente atendida. Amaior preocupação destas
entidades é com o zoneamento do rio Paraíba do Sul.

Para os que sabem da presença da INB, o principal fator de benefício
para a população local é a possibilidade da oferta de emprego.

Quanto à qualidade de vida, a população associa a tranqüilidade do local
à segurança e o baixo índice de violência na região, sendo que essa
tranqüilidade não está ligada às questões ambientais.

As desvantagens de morar na região são atribuídas à ausência de
empregos e a falta de um comércio melhor estruturado. Os moradores sugerem
a implantação de mais indústrias nas redondezas para superar essa farta. Os
problemas de infra-estrutura são poucos, mas são os que refletem alguma
preocupação ambiental por parte dos moradores, haja vista as condições de
limitação do saneamento, devido a ausência de tratamento e disposição final
adequada dos efluentes líquidos e resíduos domésticos.

Quanto ao uso do solo, pode-se dizer que a Área de Interesse Especial
abrange os aglomerados urbanos e parte do meio rural e está voltada para o
desenvolvimento de atividades agropecuárias e turísticas. A área tem forte
vocação residencial para a mão-de-obra das indústrias e serviços instalados nos
municípios de Resende e Itatiaia. ^-

Nos imóveis rurais, a principal atividade é a pecuária bovina de leite, com
criação extensiva. Essa atividade ocupa 80% da área total dos imóveis. Para
subsistência cultiva-se a mandioca e o café. Em uma destas unidades rurais
verifica-se a cultura de eucalipto destinada a produção de celulose. O mercado
para esses produtos está na própria região. No caso do leite, este é vendido para
a Cooperativa de Resende ou para os municípios vizinhos do estado do Rio de
Janeiro e São Paulo.

Os Hotéis Fazenda e as fazendas destinadas ao turismo rural atendem a
mais de 2.000 turistas por ano.

Observa-se, próximo às instalações da INB, a exploração de uma jazida
de cascalho.

Arepresa do Funil, hoje, tem múltiplo uso de suas águas, principalmente
para as atividades voltadas para o lazer.

Apresença de pescadores em ilhas ou margens é notada das instalações
da INB; estes utilizam barcos e os principais instrumentos de pesca são a rede e
o anzol.

A população de Nhangabí e Engenheiro Passos pratica a pesca de
subsistência, embora faça a comercialização de algum excedente nas ruas
locais.

Nos municípios paulistas de São José do Barreiro e Areias a população
faz uso das águas da represa para lazer, com a prática de esportes náuticos e
pesca. Em São José do Barreiro, existem, aproximadamente, 50 residências de
veraneio às margens da represa. OClube Náutico de Resende, também, faz uso
desuas águas. Em Areias, uma das atividades de lazer da população é a prática
de camping às margens da represa.

FURNAS desenvolve um Programa denominado "Projeto Funil -
Recuperação Ambiental e Interação com a Sociedade" visando informar, inteirar
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a comunidade, reflorestar, combater a erosão e monitorar a faun
qualidade da água.

Na área urbana os serviços de infra-estrutura social estão restritos ao
abastecimento de água e à coleta do lixo domiciliar.

No meio rural alguns proprietários dispõem de fossas sépticas instaladas
nas unidades habitacionais.

Outro fator de ameaça ao meio ambiente local são os despejos industriais
freqüentes no rio Paraíba do Sul, dada a grande incidências de indústrias
instaladas em suas margens. rm

Quanto à saúde, as principais doenças identificadas são a diarréia,
verminose e vômito. Acausa destas manifestações é quase sempre atribuída à
qualidade da água consumida pela população e as condições de higiene.

Com relação aos impactos, foram apresentados estudos específicos
como: "Avaliação de possíveis impactos nos corpos hídricos", onde são
considerados a avaliação de possíveis impactos na Represa do Funil; avaliação
do descarte no sistema do Médio Paraíba do Sul; dose efetiva total e
considerações adicionais (considerando piores hipóteses).

Especificamente para o meio sócio-econômico, os impactos tiveram as
seguintes abordagens: •.

Quanto ao prognóstico ambiental foi demonstrada a descentralização das
regiões metropolitanas do Rio e de São Paulo, devido a existência da-boa infra-
estrutura de Resende, contribuindo assim, para o incremento populacional e
industrial expressivos na região, como por exemplo o pólo industrial de Resende
que prevê a implantação de mais de 110 indústrias, contando com rnais de 860
ha destinados à zona industrial, 71 ha destinados à zona central e 466 ha
destinados à zona habitacional.

Haverá, também, impacto sobre a arrecadação tributária, na fase de
implantação, tendo em vista os contratos de serviços, aquisição de materiais,
imposto de renda, além dos encargos sociais. Na fase de operação espera-se
um incremento direto e indireto na oferta de postos de trabalho com a cnação de
137 novos postos permanentes e aumento da arrecadação tributária, resultando
no fortalecimento da economia municipal, contribuindo assim, para uma melhoria
na qualidade de vida da população.

O aumento da massa salarial local e regional gerada pela contratação de
novos trabalhadores propiciará efeitos de indução na economia.

Haverá aumento do tráfego de caminhões devido, inclusive, ao transporte
dos cilindros de UF6, material radioativo, e dos elementos combustíveis não-
irradiados. Esse transporte será realizado em conformidade com as normas
pertinentes. Será elaborado pelo INB, em conjunto com todos os órgãos
envolvidos um Plano Geral de transporte, definindo os cuidados especiais a
serem adotados.

Dentre os impactos citados na Tabela de Matriz da avaliação dos
impactos em condições normais, apenas dois são considerados negativos,
segundo o empreendedor: emissões atmosféricas, afetando os ecossistemas
terrestres e aquáticas, onde haverá possíveis alterações genéticas e aumento do
risco de câncer. Este impacto é considerado negativo, direto, permanente com
intensidade baixa e desprezível.

O outro impacto se deve ao lançamento de efluentes líquidos no no
Paraíba do Sul afetando, também, os ecossistemas aquáticos, proporcionando
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possíveis alterações genéticas e aumento do risco de câncer. Este; «mpj«
considerado negativo, direto e indireto, local, permanente e de .ntenstdade

Quanto ao monitoramento e mitigação, o estudo abordou vários .tens
importantes que devem ser considerados, tais como otratamento de efluentes
Sidos, controle da poluição atmosférica e controle de resíduos rttados
assuntos estes importantes, também, para o meio sócio-economico face a
grande utilização da represa do Funil edo rio Paraíba do Sul pela população e*
proximidade do local das instalações da INB, que possivelmente ubhzare as
águas da represa para o sistema de refrigeração dos equipamentos e para a
destinaçâo dos efluentes advindos de suas atividades.

Especificamente para o meio sócio-econômico foram contemplados os
Programas de Comunicação Social - Informação à População; Programa de
Educação Ambiental; Controle de Migrações interna para a Região e Programa
de Capacitação Técnica. No entanto, os estudos não deixaram claro quanto a
execução destes programa, pois apenas são citados os objetivos, as atividades e
os resultados esperados.

Sendo assim, o empreendedor deverá apresentar uma comprovação da
execução dos programas , haja vista tratar-se de um empreendimento em fase
de Licença de Operação, portanto, o atendimento a esta solicitação deverá
acontecer anteriormente à liberação da Licença de Operação.

III ANÁLISE DE RISCO

No Termo de Referência foi solicitado um estudo que contemple uma
análise dos riscos que o empreendimento possa causar ao meio ambiente e um
plano de ação deemergencial em caso de acidente.

Para a realização desse estudo deveria ter sido apresentada a planta do
empreendimento com a identificação dos eventos/hipóteses acidentais, para que
possa verificar as ligações com as operações do processos. Nessa planta deve
incluir as demais instalações que compõem o Complexo Industrial de Resende -
CIR

Não foi apresentado árvore de falhas e de eventos, cálculos de
vulnerabilidade e dasconseqüências associados ao empreendimento, bem como
memória de cáculos. Isso mostra a falta de elo entre os comentários, sugestões
e a conclusão.

O estudo apresentado não atende o que determina o Termo de
Referência da forma como está abordado. Então sugerimos que enviada
correspondência ao empreendedor esclarecendo que todos os estudos referente
ao empreendimento deve ser enviado a este Instituto, inclusive os encaminhados
a CNEN, pois, por várias vezes são citados no estudos.

Como o empreendimento desenvolve atividades nuclear consideramos
necessário que os mesmos contemple os aspectos qualitativo e quantitativo de
forma clara incluindo as bases de cálculos.

Ressalta-se que, após a conclusão desses estudos, deverá ser elaborado
o Plano de Gerenciamento de Risco - PGR, com objetivo de monitorar os pontos
considerados como geradores de possíveis acidentes. Faz parte desse PGR, o
Plano de Ação de Emergência -PAE, Auditorias etc, inclusive o^cc-nograma de^£u
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execução, e definições de responsabilidade. I—-Ç
Diante do exposto esclarecemos que para concessão da licença pleiteada

oempreendedor deverá revisar os estudos de análise de risco considerando os
seguintes aspectos:
• apresentar a planta do empreendimento com a identificação dos

eventos/hipóteses acidentais, incluindo as demais instalações que compõem o
Complexo Industrial de Resende - CIR.

• contemplar os aspectos qualitativo e quantitativo de forma clara incluindo as
bases de cálculos

• revisar a tabela 5.2 do cap. 5 do EIA(vol 5), quanto aos valores de IDLH
• apresentar os cenários acidentais, interno e externo, da substância fluoreto de

hidrogênio(HF), e respectivas conseqüências e riscos
• apresentar a memória de cálculo e o resultado da modelagem dos efeitos

físicos danosos
• apresentar o risco ambiental decorrente da utilização de substancia

radioativas.
• após a conclusão desses estudos, elaborar o Plano de Gerenciamento de

Risco - PGR, com objetivo de monitorar os pontos considerados como
geradores de possíveis acidentes. Faz parte desse PGR, o Plano de Ação de
Emergência - PAE, Auditorias etc, inclusive o cronograma de execução, e
definições de responsabilidade

• Para revisar esses estudos seguir as orientações do Termo de Referência que
subsidiou a elaboração do EIA/RIMA.

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do EIA/RIMA contemplar a maioria dos itens solicitados,no Termo
de Referência, não houve o detalhamento necessário dos planos, programas e
projetos ambientais, para que pudéssemos identificar o Projeto BásicoAmbiental
como parte integrante desse EIA.

Em realidade, para a concessão da Licença de Operação, segundo o
Termo de Referência para o EIA/RIMA, bem como segundo a condicionante de
número 6 Licença de Instalação de N° 003/96, haveria a necessidade de
apresentação, também, do Projeto Básico Ambiental, o que não ocorreu.

A seguir são apresentadas as complementações necessárias ao
EIA/RIMA, bem como itens a serem contemplados no Projeto Básico Ambiental.

- Efluentes líquidos e gasosos

O Estudo de Impacto Ambiental apresentado contemplou, de forma
satisfatória, os aspectos inerentes aos sistemas de tratamento dos efluentes
líquidos e gasosos. Entretanto, para a elaboração do Projeto Básico Ambiental o
empreendedor deverá apresentar:

• planta da usina, em escala compatível, com a localização dos
equipamentos de controle de poluentes;

• projeto detalhado do(s) sistema(s) de coleta, tratamento e disposição
final dos efluentes líquidos industriais, inclusive contemplando oí^sj
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efluentes provenientes dos sistemas de tratamento da água para
consumo humano e industrial;
descrição sucinta da construção edo tipo de revestimento aser utilizado
nas bacias de contenção de todos os tanques de estocagem de produtos
químicos e de combustível. .,_,*• < „Mprojeto detalhado do(s) sistema(s) de coleta, tratamento (do tipo fossa
séptica/filtro anaeróbio) e disposição final dos efluentes sanitános;
projeto detalhado dos sistemas de tratamento dos efluentes gasosos
e/ou medidas de controle.

- Resíduos sólidos

O Estudo de impacto Ambiental apresentado contemplou, de forma
satisfatória, os aspectos inerentes aos sistemas relacionados à gestão de
resíduos sólidos. .

Entretanto, faz-se necesária uma apresentação de como os resíduos
sólidos inativos não-químicos serão acondicionados, a estimativa da geração
média temporal (diária.semanal etc), e formas de coleta e disposição final. Faz-
se necesário também uma avaliação da utilização dos aterros existentes em
Resende e proximidades e do estado físico desses aterros quanto a sua
capacidade, condições físicas e de regulamentação juntos ao Estado.

Meio biótico *':
"-'-f

- Apresentar detalhamento e cronograma físico-financeirc&sobre os
Programas: ^8*'-

• de Recomposição de Mata ciliar do entorno do Reservatório* do Funil,
com ênfase para o uso de espécies nativas. '

• Agroflorestal para a alternativa do reflorestamento, utilizando a
tecnologia de clonagem, visando melhoria e homogeneização das
espécies, de eucaliptos que serão exploradas, e descrição das
espécies de olericolasas de ciclo curto que serão utilizadas no
consórcio.

- Apresentar Projeto visando a modernização e ampliação do Horto
Florestal para incremento na produção de mudas para atender as
demandas requeridas.

- Apresentar justificativas quanto ao fato de terem sido utilizados dados
secundários para o estudo, e sem atualizações, e por não terem ^sido
apresentados valores quantitativos conforme solicitado no T. R. -^
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Meio sócio econômico —^

. Apresentar comprovação da execução dos Programas do meio sócio-
econômico. "*^_ s

Análise de Risco

Revisar os estudos de análise de risco, considerando os seguintes aspectos:
• apresentar a planta do empreendimento com a identificação dos

eventos/hipóteses acidentais, incluindo as demais instalações que compõem o
Complexo Industrial de Resende - CIR;

. contemplar os aspectos qualitativo e quantitativo de forma clara incluindo as
bases de cálculos;

• revisar a tabela 5.2 do cap. 5 do EIA(vol 5), quanto aos valores de IDLH;
• apresentar os cenários acidentais, interno e externo, da substância fluoreto de

hidrogênio(HF), e respectivas conseqüências e riscos;
. apresentar a memória de cálculo e o resultado da modelagem dos efeitos

físicos danosos; .
. apresentar o risco ambiental decorrente da utilização de substancia

radioativas;
• após a conclusão desses estudos, elaborar o Plano de Gerenciamento de

Risco - PGR, com objetivo de monitorar os pontos considerados como
geradores de possíveis acidentes. Faz parte desse PGR, o Plano de Ação de
Emergência - PAE, Auditorias etc, inclusive o cronograma de execução, e
definições de responsabilidade.

Para revisar esses estudos, seguir as orientações do Termo de Referência que
subsidiou a elaboração do EIA/RIMA. .^

Outros ;*JU

• Atender as recomendações da CNEN, contidas no Ofício N° 134/SLC, datado
de 21 de agosto de 1998. Para tanto, recomenda-se a contratação de um
físico ou engenheiro nuclear para a correção das informações identificadas no
EIA/RIMA;

• Atender as recomendações constantes dos pareces emitidos pela da
Prefeitura de Resende e FEEMA, em anexo.

• Estabelecer sistema adequado e eficiente de monitoramento, incluindo a
revisão da interpretação dos resultados das análises físico-química da
qualidade da água e a metodologia estatística a ser utilizada diante das
condições hidrogeológicas locais.

V Conclusão

Pelo exposto, ficamos no aguardo do Projeto Básico Ambiental, bem como
das complementações ao EIA/RIMA sugeridas neste Parecer Técnico, para
darmos continuidade ao processo.
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Lembramos também, que para oatendimento àcondicionantede númêi
7da Renova^ da Licença de Instalação de N° 003/96 'OBAMA, e,CNEN eos
demais órqãosambientais envolvidos nesse processo deverão ser mfornados doS dalTe°!pa"do processo^ de pré-operação do empreend,mento para que
proceda seu acompanhamento'.

Para tanto, deverá ser encaminhado ao empreendedor ofício
apresentando as complementações necessárias ao EIA/RIMA, bem como itens a
serem contemplados no Projeto Básico Ambiental.

1. Meio Físico

Efluentes líquidos e gasosos

OEstudo de Impacto Ambiental apresentado contemplou, de forma
W satisfatória, os aspectos inerentes aos sistemas de tratamento dos efluentes

líquidos egasosos. Entretanto, para aelaboração do Projeto Básico Ambientai o
empreendedor deverá apresentar:

. planta da usina, em escala compatível, com a localização dos
equipamentos de controle de poluentes;

. projeto detalhado do(s) sistema(s) de coleta, tratamento é disposição
final dos efluentes líquidos industriais, inclusive contemplando os
efluentes provenientes dos sistemas de tratamento da/ água para
consumo humano e industrial; '^

. descrição sucinta da construção edo tipo de revestimentogfeer utilizado
nas bacias de contenção de todos os tanques de estocageWde produtos
químicos e de combustível;

. projeto detalhado do(s) sistema(s) de coleta, tratamento (do tipo fossa
séptica/filtro anaeróbio) e disposição final dos efluentes sanrtános;

. projeto detalhado dos sistemas de tratamento dos efluentes gasosos
W e/ou medidas de controle;

. detalhar o sistema de disposição final de óleos lubrificantes, conforme
Resolução CONAMA n° 09, de 31/08/93;

2. Meio biótico

-Apresentar detalhamento e cronograma físico-financeiro dos Programas:

• de Recomposição de Mata ciliar do entorno do Reservatório do Funil,
com ênfase para o uso de espécies nativas e na formação de corredores
de fauna;

• Agroflorestal para a alternativa do reflorestamento, utilizando a
tecnologia de clonagem, visando melhoria e homogeneização das
espécies de eucaliptos que serão exploradas e descrevendo as espécies
de olerícolas de ciclo curto que serão utilizadas no consórcio, ^©^y
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- Apresentar Projeto visando a modernização e ampliação do Horto Florestal
para adequá-lo às demandas requeridas.

-Apresentar justificativa para a utilização de dados secundários para oestudo, e
sem atualizações, e pela não apresentação de valores quantitativos conforme
solicitado no Termo de Referência.

-Apresentar mapeamento elevantamento fitossociológico dos remanescentes da
Mata Atlântica, de maneira a caracterizar oestado de conservação da área.

-Apresentar Programa de Monitoramento da Biota Aquática com oobjetivo de se
verificar a ocorrência do fenômeno de magnificação biológica (bioacumulação)
de elementos radioativos ao longo da cadeia alimentar.

- Aumentar o esforço de amostragem do Plano de Monitoramento e Mitigação
(mínimo de dez indivíduos por espécie em todos os pontos de coleta)

3. Análise de Risco

- Revisar os estudos de análise de risco, seguindo as orientações do Termo de
Referência que subsidiou a elaboração do EIA/RIMA, considerando os seguintes
aspectos:

• apresentar os estudos citados na Análise de Riscos, principalmente
aqueles queforam encaminhados à CNEN; ***

• apresentar a planta do empreendimento com a identificação dos
eventos/hipóteses acidentais, incluindo as demais instalações que
compõem o Complexo Industrial de Resende - CIR;

• contemplar os aspectos qualitativo e quantitativo de forma clara incluindo
as bases de cálculos;

• revisar a tabela 5.2 do cap. 5 do EIA (vol. 5), quanto aos valores de
IDLH; u . .

• apresentar os cenários acidentais, interno e externo, da substancia
fluoreto de hidrogênio (HF) e respectivas conseqüências e riscos;

. apresentar a memória de cálculo e o resultado da modelagem dos efeitos
físicos danosos;

• apresentar o risco ambiental decorrente da utilização de substância
radioativa;

• após a conclusão desses estudos, elaborar o Plano de Gerenciamento
de Risco - PGR, com objetivo de monitorar os pontos considerados como
geradores de possíveis acidentes. Fazem parte desse PGR, o Plano de
Ação de Emergência - PAE, Auditorias, o cronograma de execução e
definição de responsabilidades.

4. Exigências da CNEN

- Atender às recomendações da CNEN, contidas no Ofício N° 134/SLC, datado
de 21 de agosto de 1998 (em anexo). Para tanto, recomenda-se a tx>ntrataçfo/

L-^ 17



o
o

CO

^



de um físico ou engenheiro nuclear para a correção das
identificadas no EIA/RIMA.

5. Exigências da FEEMA conforme Parecer n° D-1-O-036/98

5.1. Monitoramento da qualidade do ar

-Contemplar a implantação de uma rede de monitoramento da qualidade do ar
composta por monitores automáticos capazes de realizar medições continuas
das concentrações de fluoreto, amônia, hidrocarboneto, alde.do e formalde.do
óxidos de nitrogênio (NO, N02, NO,), partículas totais em suspensão (com a
utilização de amostrador de grandes volumes (HI-VOL). Segundo recomendação
da FEEMA, os dados gerados pelos monitores automáticos deverão ser
processados em software de acordo com a especificação da FEEMA. Alem
disso a INB deverá dispor de um computador, com modem com velocidade
mínima de 33.600 e uma linha telefônica privativa para o monitoramento. Neste
caso, a FEEMA poderá acessar esses dados sempre que necessário.

- Atender à DZ-545 "Diretriz de Implantação do Programa de Autocontrole de
Emissões para aAtmosfera -PROCON AR", de 07/08/86, publicada no D.O.E do
RJ de 29/09/86. Neste caso, a emissão de fumaça para a atmosfera não poderá
apresentar opacidade superior à correspondente ao Padrão n° 2da Escala de
Ringelmann. *Cx

5.2. Monitoramento da qualidade da água e dos efluenjes líquidos
industriais e sanitários

- Estabelecer sistema adequado e eficiente de monrtoramento,rjncluindo a
revisão da interpretação dos resultados das análises físico-química^a qualidade
da água e a metodologia estatística a ser utilizada diante dás condições
hidrogeológicas locais.
- Atender à NT-202.R10 "Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes
Líquidos" aprovada pela Deliberação CECA n° 1007, de 04/12/86; à NT-213.R4
"Critérios e Padrões de Toxidade em Efluentes Líquidos Industriais", aprovada
pela Deliberação CECA n° 1948, de 18/10/90; à DZ-942.R7 "Diretriz do
Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos - PROCON ÁGUA ", aprovada
pela Deliberação CECA n° 1995, de 10/10/90.

- Para os efluentes sanitários, atender à DZ-205.R5 "Diretriz de Controle de
Carga Orgânica em Efluentes de Origem Industrial", aprovada pela Deliberação
CECA n° 2941, de 05/10/91. O programa deverá contemplar a forma de limpeza
das fossas sépticas.

5.3. Resíduos sólidos

-Aconstrução do depósito de rejeitos sólidos químicos inativos, deverá atender
à NB 1183 "Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos".

- Atender à DZ-1311.R4 "Diretriz de Destinação de Resíduos Industriais",
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aprovada pela Deliberação CECA n» 3327, de 29/11/94.
« m * r>7 ino R5 "Diretriz do Sistema de Manifesto de Resíduos

5.4. Ruído

. Atender àResolução CONAMA n» 001/90 de 08/03/90 publicada no DOU de
02/04/90 quanto ao controle de ruído.

À consideração superior,

ícrina W' M-onvntçto yenainc
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBI1
INSTITUTO BRASILEIK ^~

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

FAX N° 061 - 316-1306

SAIN - Av. L4- CEP 70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 0613161290

DESTINATÁRIO: Dr. Eduardo Meohas

Prefeito Municipal de Resende
N° DE FAX: (024) 354-7041/ ^5"3^h
N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 1

DATA: 15/12/98

N° DO DOCUMENTO: 261/98

Senhor Prefeito,

Cumprimentando Vossa Excelência, e reportando-nos ao licenciamento
ambiental das unidades de produção de pó e de pastilhas de dióxido de urânio da
Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC, solicitamos agendar reunião técnica a
ser realizada no dia 21 de dezembro de 1998 às 09:00 hs, neste IBAMA, com a
participação de técnicos da Fundação de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA
e da Comissão Nacional de Engenharia Nuclear - CNEN, com objetivo de
discussão do EIA/RIMA do empreendimento.

Por oportuno, informamos que a reunião acontecerá na sala de reunião do
PALA, situada no Io andar do Bloco C, Edifício Sede do IBAMA, Viá L4 Norte -
Brasília/DF. ^

-' X.-

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos, na oportunidade,
protestosde elevadaestimae consideração.

G:\PAJ_A9a\FAX\FX261.DOC

Atenciosamente,

Alberto CfystaMPaula
Programade Análise e Licenciamento Ambiental - PALA

Coordenador - Geral Substituto
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA-

FAX N° 061 - 316-1306

SAIN - Av. L4- CEP70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 0613161290

DESTINATÁRIO: Dr. AyrtonCaubitda Silva
Diretorde Radioproteção da CNEN

N° DE FAX: (021) 546-2383 DATA: 15/12/98

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 1 N° DO DOCUMENTO: 260/98

Prezado Senhor,

Cumprimentando Vossa Senhoria., e reportando-nos ao licenciamento
ambiental das unidades de produção de pó e de pastilhas de dióxido de urânio da
Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC, solicitamos agendar reunião técnica a
ser realizada no dia 21 de dezembro de 1998 às 09:00 hs, neste IBAMA, com a

participação de técnicos da Fundação de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA
da Prefeitura de Resende, com objetivo de discussão do EIA/RIMA do
empreendimento.

Por oportuno, informamos que a reunião acontecerá na sala de reunião do
PALA, situada no Io andar do Bloco C, Edifício Sede do IBAMA, Via L4 Norte -
Brasília/DF. , ;V\

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos, na oportunidade,
protestos de elevada estima e consideração.

G:\PALA98\FAWFX260.DOC

Atenciosamente,

Alberto jffõsía dêPaula
Programa de Análise e Lwenciamento Ambiental - PALA

Coordenador - Geral Substituto
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MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE E DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

FAX N° 061 - 316-1306

SAIN - Av. L4- CEP70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 0613161290

DESTINATÁRIO: Maurício Couto César Júnir

Chefe de Divisão da PICAN/DECON/FEEMA
N° DE FAX: (021) 589-3283 DATA: 15/12/98

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 1 N° DO DOCUMENTO: 259/98

Prezado Senhor,

Cumprimentando Vossa Senhoria., e reportando-nos ao licenciamento
ambiental das unidades de produção de pó e de pastilhas de dióxido de urânio da
Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC, solicitamos agendar reunião técnica a
ser realizada no dia 21 de dezembro de 1998 às 09:00 hs, neste IBAMA, com a
participação de técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear.-. CNEN e da
Prefeitura de Resende, com objetivo de discussão do EIA/RIMA do
empreendimento.

Por oportuno, informamos que a reunião acontecerá na sala/cie reunião do
PALA, situada no Io andar do Bloco C, Edifício Sede do IBAMA, áVfá L4 Norte -
Brasília/DF.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos, na oportunidade,
protestos de elevada estima e consideração.

G:1PALA9»FAMFX259.00C

Atenci

\
Alberto Ca ta dePaula

Programa de Análise e Lie
Coordenado

ento Ambiental - PALA

leral Substituto
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~ COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
RUA GENERAL SEVERlANO, 90 - BOTAFOGO -RJ - BRASIL

CEP; 22 294.900 - TELEFONE: 546-2353
DDD 021 - INTERNACIONAL ACCESS CODE: 55-21

FAX 546-24% . _

TRANSMISSÃO POR FAX
DESTINATÁRIO (TO): ALBERTO COSTA DE PAULA

EMITENTE (FROM): YANN1CK NOUAILHETAS

NÚMERO TELEFAX (FAX NUMBER); (061)3161306

TOTAL DE PÁGINAS (TOTAL PAGES); 01

DATA: ió/I2/'>8

OPER.

MENSAGEM (MESSAGE)

Prezado Senhor,

Incumbida de programar a participação da Diretoria de Radioproteção e Segurança na

reunião agendada para o dia 21/12/98, na Sede do IBAMA, e considerando a abrangência da
discussão proposta, solicito maiores detalhes sobre o contexto no qual a discussão devera ser

conduzida, para tomar as providências necessárias auma pamcipação mai:. eficiente no evento.

<v

Atenciosamente,

<X>^ A-^

Yannick Nouailhetas

Coordenadora

Coordenação de Instalações Nucleares
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MINISTÉRIO DO

INSTITUA

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

FAX N° 061 - 316-1306

SAIN - Av. L4 - CEP 70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 061316 1290

DESTINATÁRIO: Dra. Yannick Nouailhetas

Coordenadora da Coordenação de Instalações Nucleares da CNEN

N° DE FAX: ( 021 ) 546-2496 DATA: 17.12.98

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 1 N° DO DOCUMENTO: 315

Prezada Senhora,

Conforme solicitado por Vossa Senhoria, informamos que a participação dessa
Instituição na reunião agendada por este Instituto para o próximo dia 21 de dezembro, tem
como objetivo verificar a viabilidade técnica de concessão da Licença de Operação para a
Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC.

Ressaltamos que a participação de representante da CNEN nesta reunião será de
extrema importância, na medida que essa Comissão poderá elucidar questões inerentes aos
riscos associados ao empreendimento, ao processo industrial empregado pela FEC, à
abrangência dos documentos solicitados pela CNEN no processo de licenciamento nuclear do
empreendimento, entre outras.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos, na oportunidade, protestos de
elevada estima e consideração.

G:\PSL9i\FAX\FX31S. DOC

Atenciosamente

Alberto Coi
Projeto do Sistema de
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COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLCAR R£c EB|
Rua General Severianc. 90 -Botafogo •RJ -Bras.lCep M294-900 •Telex: 21.280 -Telefona: (021 )546 2232J£_/_±Ç_/_JL

noo- 021 - International Access Code. 5S-ziPa*(0P2°D^2496 ^^^-eO^JO^^^^^^g^^

AUTORIZAÇÃO PARA TRANSMISSÃO POR FAX \p^

AUTORIZADO POR. YANNiCK NOUAILHETAS

DESTINATÁRIO (To); DR ALBERTO COSTA DE PAUL*

LOCAL(Local): iBAMA/Coord. Proj.Linc. Ambiental

NUMERO TELEFAX (Fax Number); 061 316-1306

CARGO: COORDENADORA DATA 18 12.98

EMITENTE (From) YANNICK NOUAILHF.TA

ÔRGÁO (Department): CODIN

TOTAL DE PÁGINAS (Total Pages); 2 X?**0

MENSAGEM (Message)

Prezado Senhor,

Lamentamos informar nossa impossibilidade de comparecer à reunião do
próximo dia 21, como solicitado por V.S» . Uevido ao acúmulo de taretas eaos pran» a
serem cumpridos em relaçáo àoutros processos de licenciamento em andamento (Central
Nuclear do Angra Reis e Complexo Mínero-lndustnal de Lagoa Real, principalmente) ,
mu participtttfão somente seria possível no inicio do próximo mès de jane.ro.

Em relação ao licenciamento da Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC),
podemos informar que:

1. ACNEN aprovou, em 12.12.98, através da Portaria CNEN 97, aalteração
da Licença de Construção, concedida à INB para o prédio da Primeira
Cascata da Usina de Enriquecimento, permitindo aconstrução das Fábricas
de Pò e de Pastilhas de UO2

2 Os equipamentos estão sendo montados na FEC Unidade II. Na Fábrica de
Pastilhas, primeira que deverá entrar em operação, estão sendo feitos
testes para aqualificação e certificação de equipamentos. Para tal aCNEN
vem autorizando a importação e o uso de quantidades limitadas de pó de
U02 , empobrecido e natural.

3. ORelatório Final de Análise de Segurança (RFAS) está sendo avaliado pela
CNEN; foram solicitadas informações complementares e
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COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Rua General Severiano, 80 - Botafogo - RJ - Brasil

Cep- 22.294-900 -Telex: 21.280 -Telefone. (021)546 2232
DDD- 021 - International Access Code: ss-zi

Fax: (021)546-2496 (021)296-6096 (021)548-2353

esclarecimentos diversos. Após a complementação do RFAS, a CNEN
estará em condições de conceder a Autorização para Operação Inical
(AOI) para aFábrica de Pastilhas. Os licenciamentos das duas Fabricas
estão sendo conduzidos paralelamente. AINB solicitou que as AOI's
fossem concedidas independentemente, de modo aconcentrar esforços na
montagem da instalação e preparação da documentação para o
licenciamento da Fábrica de Pastilhas

4 OPrograma de Monitoração Ambiental do Complexo Industrial de Resende
(CIR) vem sendo executado pela INB, tendo sido enviado àCNEN, onde foi
avaliado, o Relatório Anual de 1997. Não houve registro, nas amostras
coletadas e analisadas, de qualquer valor acima dos limita permitidos e
autorizados pela CNEN.

ATorre Meteorológica do CIR, exigência da CNEN para o licenciamento
das demais instalações previstas para o local, encontra-se em operação,
em fase de testes dos equipamentos, no processo de aceitação egarantia
do sistema pelo fabricante/fornecedor.

Ao inteiro dispor de V.S9 . para quaisquer outros esclarecimentos que se façam

5.

1
necessários

Atenciosamente

^annlck tfouailhetas

Coordenadora

Coordenação de Instalações Nucleares
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^ROGfSmA DE ANÁLISE ELICENCIAMENTO AMBIENTAL - PALA?ROJCTO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - PSL

Data: 21/12/98.

Local: IBAMA/ SEDE.

Assunto: Licenciamento Ambiental da FEC

Participantes: Lista em anexo.

Assuntos Tratados:

-APresentaram-se as justificativas de não participação da FEEMA^e da CNEMna
reunião; decidiu-se, então, iniciar amesma com aparticipação apenas do IBAMA e
da Prefeitura de Resende.

OIBAMA informou que a expectativa que se tinha com essa reunião seria a deun°óS os procedimentos' a serem adotados no licenciamento, inclusive
dlscTndo-se tecnicamente as contribuições de todas as ,nst,tu,çoes particpantes
neste processo.

- Em seguida, o IBAMA informou que o empreededor não corntemplou, na sua
totalidade, odetalhamento dos planos, programas e projetos ambientais, conforme
exigido na condicionante da licença de instalação N° 003/016 ^ empreedimenta
Ressalta-se que essa condicionante faz referência à necessidade do Projeto
Executivo, ou Projeto Básico (conforme reunião do dia 18/01/96).

Decisões tomadas:

- Ficou acertado que oIBAMA acataria as contribuições da Prefeitura de Resende,
constantes no seu Parecer.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE EDA AMAZÔNIA LEGA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

paptip.IPANTES DE REUNIÃO

Data: 3U1332 , .
Assunto: Ur^c*' toAvnJm AH*,^)^W ^A tp^r í^c^Q àom^m

NOME MsrmuiçAQ TELEFONE

Qc4ak& CM <<**&&**
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 1119/98 - IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 30de dezembro de 1998.

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao licenciamento ambiental da Fábrica de Elementos
Combustíveis - FEC, unidades de produção de pó e de pastilhas de dioxidode: urânio
teTos ainformar que, apesar do EIA/RIMA contemplar amaioria dos itens solicitados no
TeTodfRrferência não houve odetalhamento necessário dos planos, programas e
Projetos ambientais, para que pudéssemos identificar oProjeto Básico Ambientai como
parteintegrante desse EIA.

Em realidade, para aconcessão da Licença de Operação, segundo oTermo
de Referência para oEIA/RIMA, bem como segundo acondicionante de número 6da
Licença de Instalação de N° 003/96, haveria anecessidade de apresentação, também, do
Projeto Básico Ambiental, oque não ocorreu.

Desta forma, estamos apresentando aseguir as complementações necessárias
ao EIA/RIMA, bem como itens aserem contemplados no Projeto Básico Ambiental.

1. Meio Físico

1.1. Efluentes líquidos e gasosos

O Estudo de Impacto Ambiental apresentado contemplou, de forma
satisfatória, os aspectos inerentes aos sistemas de tratamento dos efluentes líquidos e
gasosos. Entretanto, para a elaboração do Projeto Básico Ambiental oempreendedor
deverá apresentar:

limo. Sr.
RONALD ARAÚJO DA SILVA
Diretor Industrial da INB
Rua Mena Barreto, 161 - Botafogo
22.271-100 - Rio de Taneiro/RJ

GAPALA\OFlC10/OF1119.DOC
Fuc (021)637-8391
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. planta da usina, em escala compatível, com alocalização dos equipai
controle de poluentes; _ ' r~T~T "

. projeto detalhado do(s) sistema(s) de coleta, tratamento e disposição final dos
efluentes líquidos industriais, inclusive contemplando os efluentes provenientes
dos sistemas de tratamento da água para consumo humano eindustrial;

. descrição sucinta da construção e do tipo de revestimento a ser utilizado nas
bacias de contenção de todos os tanques de estocagem de produtos químicos ede
combustível; c• projeto detalhado do(s) sistema(s) de coleta, tratamento (do tipo fossa
séptica/filtro anaeróbio) edisposição final dos efluentes sanitários;

. projeto detalhado dos sistemas de tratamento dos efluentes gasosos e/ou medidas
de controle; _

. detalhar osistema de disposição final de óleos lubrificantes, conforme Resolução
CONAMA n° 09, de 31/08/93;

2. Meio biótico

-Apresentar detalhamento ecronograma físico-financeiro dos Programas:

. de Recomposição de Mata ciliar do entorno do Reservatório do Funil, com ênfase
para ouso de espécies nativas ena formação de corredores de fauna;

. Agroflorestal para a alternativa do reflorestamento, utilizando a tecnologia de
clonagem, visando melhoria e homogeneização das espécies de eucaliptos que
serão exploradas e descrevendo as espécies de olerícolas de ciclo curto que serão
utilizadas no consórcio.

-Apresentar Projeto visando amodernização eampliação do Horto Florestal para adequá-
lo às demandas requeridas.

- Apresentar justificativa para a utilização de dados secundários para o estudo, e sem
atualizações, e pela não apresentação de valores quantitativos conforme solicitado no
Termo de Referência.

- Apresentar mapeamento e levantamento fitossociológico dos remanescentes da Mata
Atlântica, demaneira a caracterizar oestado de conservação daárea.

-Apresentar Programa de Monitoramento da Biota Aquática com oobjetivo de se verificar
a ocorrência do fenômeno de magnificação biológica (bioacumulação) de elementos
radioativos ao longo da cadeia alimentar.

-Aumentar oesforço de amostragem do Plano de Monitoramento eMitigação (mínimo de
dez indivíduos por espécie em todos os pontos decoleta)

3. Análise de Risco

- Revisar os estudos de análise de risco, seguindo as orientações do Termo de Referência
que subsidiou aelaboração do EIA/RIMA, considerando os seguintes aspectos:

G:\PALA\OFlCKWOF1119.DOC
Fax: (021) 537-9381

Proc.O
lento!
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apresentar os estudos citados na Análise de Riscos, principalmente aquge^ae
foram encaminhados à CNEN; ., ^ - j„„apresentar a planta do empreendimento com a identificação dos
eventos/hipóteses acidentais, incluindo as demais instalações que compõem o
Complexo Industrial de Resende - CIR;
contemplar os aspectos qualitativo e quantitativo de forma clara incluindo as
bases de cálculos; _IU
revisar atabela 5.2 do cap. 5do EIA (vol. 5), quanto aos valores de IDLH;
apresentar os cenários acidentais, interno eexterno, da substância fluoreto de
hidrogênio (HF) e respectivas conseqüências e riscos;
apresentar amemória de cálculo eoresultado da modelagem dos efeitos físicos
danosos; ,. ..
apresentar orisco ambiental decorrente da utilização de substancia radioativa,
após a conclusão desses estudos, elaborar oPlano de Gerenciamento de Risco -
PGR com objetivo de monitorar os pontos considerados como geradores de
possíveis acidentes. Fazem parte desse PGR, o Plano de Ação de Emergência -
PAE Auditorias, ocronograma de execução edefinição de responsabüidades^^

4. Exigências da CNEN

- Atender às recomendações da CNEN, contidas no Ofício N° 134/SLC, datado de 21 de
agosto de 1998 (em anexo). Para tanto, recomenda-se acontiatação de um físico ou
engenheiro nuclear para acorreção das informações identificadas no EIA/ RIMA.

5. Exigências da FEEMA conforme Parecer n° D-l-O-036/98

5.1. Monitoramento da qualidade do ar '. ,

-Contemplar aimplantação de uma rede de monitoramento da qualidade do*r composta
por monitores automáticos capazes de realizar medições contínuas das concentrações de
fluoreto, amônia, hidrocarboneto, aldeído eformaldeído, óxidos de nitrogênio (NO, NO2,
N0„), partículas totais em suspensão (com autilização de amostrador de grandes volumes
- HI-VOL) Segundo recomendação da FEEMA, os dados gerados pelos monitores
automáticos deverão ser processados em software de acordo com a especificação da
FEEMA Além disso, a INB deverá dispor de um computador, com modem com
velocidade mínima de 33.600 e uma linha telefônica privativa para o monitoramento.
Neste caso, a FEEMA poderá acessar esses dados sempre que necessário.

-Atender àDZ-545 "Diretriz de Implantação do Programa de A»^™«°]e*%l™f™
para a Atmosfera - PROCON AR", de 07/08/86, publicada no D.O.ERJ de 29/09/86.
Neste caso, a emissão de fumaça para a atmosfera não poderá apresentar opacidade
superior àcorrespondente ao Padrão n° 2da Escala de Ringelmann.

5.2. Monitoramento da qualidade da água e dos efluentes líquidos industriais e
sanitários

- Estabelecer sistema adequado e eficiente de monitoramento, incluindo a revisão da
interpretação dos resultados das análises físico-química da qualidade da água e a
metodologia estatística aser utilizada diante das condições hidrogeológicas locais.
GAPALA\OFlCIO»F1119 DOC
Fuc (021)537-9381
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Atender à NT-202.R10 "Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes LkjapISda pela Deliberação CECA n° 1007, de 04/12/86; àNT-213.R4 "Critérios^»
de Toxidade em Efluentes Líquidos Industriais", aprovada pela Deliberação CECA n
194R de 18/10/90- à DZ-942R7 "Diretriz do Programa de Autocontrole de EfluentesLíqLos pSScON âSuA ", aprovada pela Deliberação CECA n° 1995, de 10/10/90.
- Para os efluentes sanitários, atender à DZ-205.R5 "Diretriz de Controle= de.Carga
Orgânica em Efluentes de Origem Industrial", aprovada pela Deliberação CECAn294L
de 05/10/91. Oprograma deverá contemplar aforma de limpeza das fossas sèettcas^ ^

5.3. Resíduos sólidos

-Aconstrução do depósito de rejeitos sólidos químicos inativos, deverá atendeTà NB 1183
"Armazenamento deResíduos Sólidos Perigosos".

-Atender àDZ-1311.R4 "Diretriz de Destinação de Resíduos Industriais", aprovada pela
Deliberação CECA n° 3327, de 29/11/94.

- Atender à DZ-1310.R5 "Diretriz do Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais",
aprovada pela Deliberação CECA n° 673, de 27/06/85.

5.4. Ruído

-Atender àResolução CONAMA n° 001/90 de 08/03/90 publicada no DOU de 02/04/90
quanto ao controle de ruído.

Pelo exposto, ficamos no aguardo do Projeto Básico Ambiental^bem como
das complementações ao EIA/RIMA sugeridas neste documento, pg darmos
continuidade ao processo. ,*£-'

Lembramos, também, que para oatendimento àcondicionantój&e número 7
da Renovação da Licença de Instalação de N° 003/96, "O IBAMA, aCNEN eos demats
Zãos ambLtais envolvidos nesse processo deverão ser informados do início das etapas do processo
de pré-operação do empreendimento para que proceda seu acompanhamento . •

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, subscrevemo-nos.

G:\PALA\OFlCKVOF1119OOC
Fwc (021) 537-9391

Atenciosamente,

Alberto Casta deVaula
Programa de Análise elicenciamento Ambiental

Coordenador-Geral Substituto
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+BAMA DIRPEO/PALA

FROTOCCLO N.°J?£
FLS. DATA^^YT^S

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de1999^^
ASEM.P-006/99

O 4 ff
RECEBI

JH I a\ 133

INDÚSTRIAS
NUCLEARES

DO BRASIL

HuaM*ni Barrtto, 161

Botafogo 22271-100
Riodfjantiro RJ Brasil
Tíl.(SSZI)S3í 1600
Fa*(5S2l)S37919l

Dra. Rosa Helena Zago Loes
Coordenadora Geral do Programa de
Análise e LicenciamentoAmbiental
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília - DF

PSL
Assunto: EIA/RIMA Ü

Prezada Senhora,

1 Acusamos orecebimento do Ofício No. 119/98-IBAMA/DIRPED/PALA de 3M2»Mioqud

S Projeto Ambiental, os quais serão entregues ao IBAMA oportunamente.
o Ainda visando atender exigências do IBAMA, estamos encaminhando, em anexo, o

dióxido de urânio. Ambos os cronogramas serão ciados a CNEN e aos dema* orçaos
Hcenciadores, para que os mesmos possam acompanhar as at.v.dades relatas a pre-operaçao
daquela unidade.

<* Em relação àexigência da FEEMA, para que instalemos uma rede adicional de monitoração,em Jí^^iSR^ entendemos ser amesma desnecessária, visto que os.stema de
m^Sção de efluentes da FEC II nos permite estabelecer r.gtdo controle dos mesmos.
4 Colocando os técnicos da INB ao inteiro dispor do IBAMA edos demais órgãos licenciadores,
no sentido deprestar todos osesclarecimentos porventura necessanos.

Atenciosamente,

~S$ W <z<cuí- M>^
Alexandre"£ZOÊJJ«v«ira

Chefe da Assessoria de Segurança
Salvaguardas e Meio Ambiente

ARO/mns

c.c: DIN/ GLQSM.I / ASEM.P

Anexo: o citado cronograma
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IBAM
MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 335/99 - IBAMA/DIRPED/PALA

Brasílií fevereiro de 1999

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao licenciamento ambiental da Fábrica de Elementos Combustíveis -
FEC informamos que, apesar da Licença de Instalação n° 003/96 contemplar a realização dos testes
pré-operacionais, este Instituto considerou necessária a emissão de uma Licença de Operação
autorizando apenas a pré-operação. Posteriormente, após atendidas as complementações, solicitadas
no oficio n° 1119/98 - IBAMA/DIRPED/PALA, de 30/12/98, será emitida a Licença de Operação
propriamente dita.

Assim sendo, solicitamos uma descrição dos procedimentos a serem adotados nesta fase
pré-operacional, inclusive aqueles relativos à segurança do processo.

Colocando-nos à disposição de Vossa Senhoria para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, subscrevemo-nos.

Programad

À Sua Senhoria o Senhor
RONALD ARAÚJO DA SILVA
Diretor Industrial da INB

Rua Mena Barreto, 161 - Botafogo
22.271-100 - Rio de Janeiro/RJ

Atenciosamente,

Ambiental

Cõõr3énadora-Geral

SAINAV.L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO'C, 1o ANDAR- BRASÍUA/DF-TEL: (061)316-1290-FAX:(^
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ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
tua Mtni Sirrtlo. 161 SoijIojí
«I?1 100 lit dt jintiro UJ Brasil
Tíl SS(02I> S3ÍI6W)
[aii(KI)HJ«)l
t-miil inbrio@jll(rnti.«m.br

INB Resende

Kod. Prtsidtntt Dutri. km 530

Engtnhtiro Passos
275» 000 Itmit IJ
Cai.a Postal 11(32

2SS80 970 lutiiK K|
lei. S5(024] 35! S7O0
Fu Sí(024j 354 4004 JSI 9)04
t-mnl iíbr[S(nd(@mb.gov.br

INB Caetité
Ai ErnestoGtiítl Sobrinho,145

Ciiia Poml 7

44400 ODO Cituti B»

7(1.55(077)4541295
h, SS(077> 45420(0
t-mail inbut!itt@tlubtnci.com.br

INB Butna

!° Diume dt íio Frintuio

dt IntjpDini
Caiu Poits 23I-?

21230000 íiitna tj
7tl<faj;55(024)719líí4 7841100
í-miil inbbutm@ctn:i.com.br

INB Caldas

Ei».Poços Indndis km 30.6
S77800OQ Cildis HG

CiixaPostaUÍI

37701970 Frçosd((aldii MG
Td. ss(055] m 1222

hx 55(055) ™ "N
t-mail inb(ildis@pot«-nd.com.br

-AMA DIRPBO/PALA ^QJ>

fLS- ™*fàüfà$
AMiutMra

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 1999.
CE-DIN- 019 /99

ãC 0 2 9?

DO BRASIL

F!r>n /
PfOC 6<y&/tb
líubc z7-y

A:

Excelentíssima Senhora

ROSA HELENA ZAGO LOES

Coordenadora Geral- Programa de Análise e Licenciamento Ambiental- IBAMA
Av. L4 Norte- Edifício Sede do IBAMA S/N- Bloco C- 1o andar

Brasília -DF

Prezada Senhora,

1. Acusamos o recebimento do ofício W* 335/99-

IBAMA/DIRPED/PALA e estamos enviando, em anexo, os documentos
complementares objetivando atender a soticitação sobre descrição dos
procedimentos adotados para a fase pré-operacional.

2. Colocamo-nos a disposição de Vossa Senhoria para os
esclarecimentos que se fizerem necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Ronal

Diretor Industrial
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INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

FÁBRICA DE PASTILHAS DE UO

- COMISSIONAMENTO -

- QUALIFICAÇÃO -

- PRÉ OPERAÇÃO -

DADOS E ESTIMA TIVAS

SUMARIO

Conforme pode ser constatado no presente documento a
Fábrica de Pastilhas de U02 encontra-se em fase final de
qualificação com urânio natural e o Sistema de Tratamento
de Efluentes apresenta-se em condições operacionais
necessárias para o processamento seguro e adequado dos
efluentes / rejeitos a serem gerados durante a fase de
produção.

FEV / 1999
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DOStÁSlL

FÁBRICA DE PASTILHAS DE UO

- DADOS E ESTIMATIVAS -

- COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO -

UO2 - (EMPOBRECIDO + NATURAL)

- MANUSEIO -

4.000 kg

EFLUENTES LÍQUIDOS (ÁGUAS RESIDUAIS)
- GERAÇÃO / LIBERAÇÃO -

90 m3

REJEITOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS

- ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO -
1 ms

i •

- PRÉ - OPERAÇÃO -

UO2 - (ENRIQUECIDO)

- MANUSEIO -

28.000 kg

EFLUENTES LÍQUIDOS (ÁGUAS RESIDUAIS)
- GERAÇÃO / LIBERAÇÃO -

246 m3

REJEITOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS

- ARMAZENAMENTO -
7 m^

REJEITOS SÓLIDOS NÃO COMPACTÁVEIS

- ARMAZENAMENTO -
3 m3
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DO BlASfL

FÁBRICA DE PASTILHAS DE U02

- COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO -

BASE: 4.000 kg U02 (2.000 kg U02 empobrecido + 2.000 kg U02 natural) \ e<oc

PERÍODO: Fevereiro de 1999

EFLUENTES LÍQUIDOS LIBERADOS NO PERÍODO

Volume 90m3(2)

Fluoreto(3) < 10,0 mg/l

Urânio(3) < 0,50 t4í mg /1

Atividade

(a+p Total)
3,1 Bq/I<5)

pH 6,9

Densidade 1,0a1,1

Temperatura ambiente

[D

(1) Águas residuais liberadas para lagoa de polimento "tn natura" (i.e. sem sofrer qualquer

tratamento) por encontrarem-se dentro dos parâmetros permissíveis.

(2) Valor acima do estimado no RFAS - Cap. 7 - Tabela 7.6 em função dos ajustes iniciais

da planta.

(3) Os contaminantes listados são aqueles considerados mais importantes, ou seja, urânio e

fluoreto, este último figura no item g do Artigo 21 da Resolução CONAMA n.° 20, de 18

junho de 1986, artigo 21 (condições que devem ser obedecidas para o lançamento,

direto ou indireto, nos corpos de água, de efluentes de qualquer fonte poluidora).

(4) Conforme RFAS - Cap. 7 - Tabela 7.6.

(5) Limite máximo permissível de 7,4 x 102 Bq /1 para urânio solúvel com enriquecimento de

até 3,5% de U235. Conforme condicionantes estabelecidas em carta CNEN - DIN - DIR -

2189/87 de 15/07/87.
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lutimaiAS
NUCLEARES

ÜO BKASíL

FÁBRICA DE PASTILHAS DE U02

- COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO -

REJEITOS SÓLIDOS GERADOS NO PERÍODO

REJEITOS COMPACTÁVEIS

Descrição Volume

Taxa de

exposição na
superfície

Papéis, Plásticos e Tecidos (luvas, materiais de
limpeza, materiais de embalagem, papéis diversos)

1 m3tl) <0,2 R/h (2)

(1) Volume apresentado acima do estimado no RFAS - Cap. 7 - Tabela 7.7 em função dos

ajustes iniciais da planta, além de levar em consideração material ainda não

compactado.

(2) Valor estimado (Conforme RFAS - Cap. 7 - Tabela 7.7).

REJEITOS NÃO COMPACTÁVEIS

Não foram gerados, no decorrer este período, rejeitos sólidos não comp^ctáveis.
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M CUMES

DOSKÂSlL

BASE: 28.000 kg U02 (enriquecimento: 2,5 % de U**)

PERÍODO: de Março a Maio de 1999
Rufcr.

EFLUENTES LÍQUIDOS A SEREM LIBERADOS NO PERÍODO (1]
- VALORES MÉDIOS ESTIMADOS -

Volume 246m3(2)

Fluoreto (3> < 10,0 mg/l

Urânio(3Í < 0,50 (4) mg /1

Atividade

(a+p Total)
<7,4x102Bq/l(5)

PH 5-9

Densidade 1,0a1,1

Temperatura ambiente

(1) Águas Residuais Inativas (após tratamento com hidróxido de cálcio e polieletrólito).

(2) Valor estimado (Conforme RFAS - Cap. 7 - Tabela 7.6, ou seja, 10 m 3Águas Residuais

Inativas/1,14 ton. U02).
-i-

(3) Os contaminantes listados são aqueles considerados mais importantes, ouseja* Urânio e

Fluoreto, este último figura no item g do Artigo 21 da Resolução CONAMA ffljpO, de 18

junho de 1986, artigo 21 (condições que devem ser obedecidas para o lançamento,

direto ou indireto, nos corpos de água, de efluentes de qualquer fonte poluidora).

(4) Conforme RFAS - Cap. 7 - Tabela 7.6

(5) Limite máximo permissivel de 7,4 x 102 Bq /1 para urânio solúvel com enriquecimento de

até 3,5% de U235. Conforme condicionantes estabelecidas em carta CNEN - DIN - DIR -

2189/87 de 15/07/87.
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INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/
FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS

QUALIDADE

TITULO:

PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA FABRICAÇÃO DE

PASTILHAS DE U02

PRODUTO:

PASTILHAS DE U02

CONTRATO:

RAP 16-20

.ISTA DE PEÇAS:

LPVC-44-495-

DISTRIBUIÇAO:

CF. PRGQ-05

LIBERAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO

TARA INFORMA^

REV. 1 (**)

PC-A2Q-1(*)

DOCUMENTO COM 17 PÁGINAS INCLUÍDOS
10 ANEXOS

(*) ABRANGÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO COMBINADA ENTRE SIEMENS/GEPRD.I E O FABRICANTE (INB),
CONFORME EXIGIDO NA ESPECIFICAÇÃO RE-L3618f (ITEM 1.2.1)

H REF.: ÍNB-WERK ll/QUALIFIKATIONSPLAN FUER U02 - PELLETFERTIGUNG - PC-A2Q -1 REV.O

DATA

RUBRICA

VC/TRAD.FX

EMITIDO

GEPJT.I
(CQUAL.I)

GEfPJT.I
(CQDEP.I)

REVISTO

GEPJT.I
(GEPRD.t)

CLABO.I
IVsUUttl-.lj ^uucr.i/ (ucri\u,i/

^tètiLUp-
A

APROVADO

CTPRE.I
(GEFAM.I)

GLQSM.I GEPJT.I

LIBERADO

GEPRD.I
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02

PLANO DE QUALIFICAÇÃO

Qualificação da INB/FEC II, Resende, para a fabricação de pastilhas combustíveis de^

1. Campo de aplicação

Este plano de qualificação descreve todas as etapas de fabricação, inspeções e cc
individuais a serem realizadas para qualificação da instalação fabril da FEC II da INB em
Resende para fabricação de pastilhas combustíveis de U02. As etapas de fabricação a serem
qualificadas começam com a homogeneização do pó de U02 e estendem-se até a embalagem e
o transporte das pastilhas à Área 1, FEC l, para carregamento das varetas.

Aqualificação se refere exclusivamente ao pó de U02, originário do processo de conversão de
AUC. Aqualificação de todos os métodos de medição e de análise de CQ, que a INB emprega
para inspeção de pastilhas, está incluída nesta qualificação.

Aqualificação é uma qualificação de produto (qualificação P), a o^lifusação do sistema MQ
(denominada qualificação A) não é parte desta qualificação. ^<fukCr^

2. Programa de qualificação padrão g

Para a qualificação de fabricantes de combustível externos aplica-se o programa de qualificação
padrão da SIEMENS (ver Anexo 1). Esse programa é elaborado para fabricantes com fabricação
contínua; na INB, contudo, é exigida uma qualificação da produção inicial em andamento.

Em função disso o programa foi alterado (Anexo 2). Após o comissionamento, o ponto crítico
reside no teste de qualificação de cada etapa individual da fabricação. Uma apresentação das
etapas de fabricação desenvolvidas na INB está no Anexo 3. Para a primeira qualifpção, em
virtude da exigüidade de tempo e da limitada quantidade de pó de U02 disponível-decidiu-se
qualificar em conjunto as etapas mais importantes de fabricação, tais como homogeneização,
prensagem, sinterização e retificação . Os detalhes desses testes de qualificação, constituídos de
2 lotes de carga mínima e máxima, foram combinados com a INB (Anexo 4). Outras etapas de
fabricação, tais como produção de U308, limpeza na troca de enriquecimento ou embalagem das
pastilhas, são qualificadas em separado. Esses testes de qualificação levam ao estabelecimento
dos parâmetros-chave e de processo, qualificados e obrigatórios para a futura fabricação (Anexo
5).

3. Verificação cruzada dos métodos de CQ

Aqualificação dos métodos de CQ é feita segundo as especificações da SIEMENS em testes de
qualificação individuais. Os processos de análise, medição e inspeção, empregados na fabricação
de pastilhas na INB, segundo especificação SIEMENS, estão relacionados no Anexo 6. Para
qualificação dos métodos de medição, podem ser empregados os documentos de referência da
fábrica de Hanau, desde que disponíveis em Resende. Os documentos faltantes têm de ser
remetidos o mais rápido possível.

Acomprovação de qualificação oficial dos processos de CQ é apresentada na denominada
verificação cruzada de CQ e documentada no relatório de verificação cruzada. De acordo com
Anexo 7, aprox. 100 pastilhas são distribuídas para o laboratório da INB e para um laboratório de
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02

referência: ANF/Lingen para geometria, densidade e gulmi^^flBpw^ngen para
microestrutura eteste de pós-sinterização. fu/y/l '" " ^

4. Lote de qualificação
PfOC

Rubr.

Concluídas os testes individuais de qualificação, é produzido o lote-Q oficial, como primeir(
de homogeneização do presente projeto (Angra II, 2o regime do primeiro núcleo 2,5%, de 21
toneladas de pó de U02 da ABB).

O lote Q deve ser coberto com uma série de inspeções adicionais, apresentadas no Anexo 8. Os
resultados são compilados no refatório de qualificação do lote Q; a estruturação do relatório Qfoi
acordada (anexo 9).

5. Liberação da qualificação e da fabricação

Mediante apresentação do relatório de qualificação, que comprova o cumprimento de todas as
exigências, a qualificação é oficialmente reconhecida pela SIEMENS e a fabricação liberada.

6. Relatório resumido

Opcionalmente, pode ser elaborado um relatório resumido com um sumário de todas as
qualificações individuais realizadas. Orelatório resumido não tem prazo estabelecido.

7. Cronoqrama

O andamento dos pré-testes, inclusive limpeza da instalação e comissionamento, dos testes de
qualificação, da qualificação dos métodos de CQ e do lote oficial de qualificação, com os prazos
previstos pela INB, está no Anexo 10.

WINWORD/PI/PLQ002Q.DOC
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02

PC-A2Q-1

Rev.1 PAG^#17

SIEMENS

Título: Programa padrãode qualificação para fábrica de pastilhas
BWQ1 / BT62/94/48

Sumário:

Este relatório descreve as exigências para a qualificação de"fornecedores de pastilhas de
U02, U02/Gd203 e U02/Pu02, de acordo com projeto SIEMENS/KWU.

1. Exigências de produto
[ ] especificação de pastilha
[]desenho
[ ] padrões de qualidade de superfície
[ ] exigências relativas a projeto
[ ] exigências de processamento

2. Relatório de experiência
Prova da estabilidade dos processos de produção de pó e pastilha, pela avaliação dos

dados de fabricação existentes.

3. Determinação da fabricação
[ ] esboço do processo
[ ] documentos de fabricação:

relatórios de qualificação de processo
lista dos parâmetros-chave de processo

[ ] adaptação dos parâmetros de produto, se necessário
[ ] qualificação das etapas de processo adaptadas

Determinação de CQ

] documentos de CQ
- procedimentos de CQ
- relatórios de qualificação

[ ] determinação do sistema e métodos de CQ
[ ] adaptação de métodos de CQ, se necessário
[ ] qualificação dos métodos de CQ adaptados

Operações de Qualificação

[ ] avaliação dos cálculos
[ ] pré-operação Q, se necessária
[ ] operação oficial de qualificação:

1. Lote de produção com escopo aumentado de CQ (ver anexo)

WINWORO/PI/PLQ002Q.DOC
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PC-A2Q-1PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02 Rev.1 P£G.4/17

ANEXO A

Exigências relacionadas ao projeto:
(a serem confirmadas como parte da qualificação)

1.

2.

3.

4.

5.

controle de diâmetro 100%

Densificação da ressinterização: 1700°C/24h
-< 1,3% td (95/95)
- > 0,3% td todos os valores

Comportamento de ressinterização 1700°C/100h
de prazo longo: para informação

Fragilidade da pastilha

Adicionalmente para pastilhas de U02/Gd203:

Condutividade térmica

(tensão axial de acordo com ASTM)
para informação

para informação

6 Homogeneidade de Gd dentro de um lote:
+ 3% relativo 95/95

WtNWORD/PI/PLQ002Q.DOC
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02

PC-A2Q-1

-^g' 5/1?
?#^ ANEXO 1 Pag. 3/4

B7
ANEXO B

Exigências de processamento:

1. Densidade (*):
CP, Cpk>1,0

2. Diâmetro (*) superior/meio/inferior:
CP, Cpk>1,0

3. Perpendicularidade (*):
CP, Cpk > 0,5

4. Rugosidade da superfície: 95/95% < 1,6 ^im

5. Porosidade aberta e teor de mistura: qualificação do processo de secagem, se necessário.
(*) a ser realizado por lote durante a produção de projetos SIEMENS.

WINWORD/PI/PLQ002Q.DOC

-.""flv



o

CQ

2

J



PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02

ANEXO C

Escopo CQ aumentado do lote de qualificação:

1. Volume do poro/distribuição do tamanho do poro: 3 x

2. Tamanho do grão: 3 x

3. Qualidade da superfície: inspeção rigorosa

4. Relação U/O: (95/95)

5. Carbono, flúor, hidrogênio, nitrogênio (95/95)

Adicionalmente para pastilhas de U02/Gd203:

6. Estrutura da fase oxido: 3 x

7. Teor de Gd: (95/95)

Adicionalmente para pastilhas MOX:

8. Teor de Pu físsil (95/95)

9. Distribuição de Pu: 3 x

10. Solubilidade de Pu: 3 x

WINWORD/PI/PLQ002Q.DOC

PC-A2Q-1

Rev.1 PAG. 6/17
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02

QUALIFICAÇÃO DA PLANTA DE FABRICAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA I

Comissionamento: - Início da peletização
o Cumprimento da especificação de pastilha

Pré-operações de qualificação: - Definição dos parâmetros-chave de processo
o Relatórios de testes de adequação

Métodos de CQ:

Lote de qualificação:

W1NWORD/PI/PLQ002Q.DOC

- Qualificação de procedimentos de CQ
o Relatório de verificação cruzada

- 1o lote de produção com CQ aumentado
o Relatório de qualificação
o Liberação da fabricação
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02 Rev
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Anexo 3

SIEMENS/KWU/NBTV

ÍNDICE DOS TESTES DE QUALIFICAÇÃO DE TODAS AS ETAPAS DE FABRICAÇÃO
DE PASTILHAS NA INB

N° EP/ Rev.

1.1010.02/0

1.14.10.01/b

1.1410.03/b

1.1431.04/b

1.1432.02/b

1.1432.06/0

1.1433.05/b

1.1434.03/b

1.1036.01/a

TITULO

Limpeza de equipamentos de fabricação na
troca de enriquecimento
(Dif. enriq. 1,8% U235) - verificação Unat ->U
2,5% (A-1.8%)
Oxidação de sucata de pastilha a U308 no
forno de oxidação
Processamento de lama de retifica no forno de
secagem

Mistura e homogeneização de pó de U02,
U308 e lama de retifica
Prensagem de pastilhas verdes na prensa
rotativa

(para densidade verde de 5,3 - 6,0 g/cm3)
Posto de medição de pastilhas verdes apoiado
em PC
Sinterização de pastilhas verdes de UQ2
Retifica de pastilhas de U02 (máq.retif.
Herminghausen)
Embalagem, armazenagem e transporte de
pastilhas

Wl NWORD/P l/P LQ002Q. DOC

ELABORADO OBS.

BWTV/16.10.91

BWTV/09.08.91

BWTV/09.08.91

BWTV^I 3.08.91

BWTV/u-1.02.92

BWTV/09.08.91

BWTWQ9.08.91
BWTV/02.07.93

BWTV/12.09.91
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02

Anexo 04 Pág. 1/2

TESTES DE QUALIFICAÇÃO - PRODUÇÃO DE PASTILHAS NA IN

Lote n°01

Quantidade total: 2.000 kg

Pó de U02: 0,711 % p/p U235

Aditivos:

U308-12%(1)
ADS-0,2%(1)

(1) Da Quantidade total

ETAPAS DE FABRICAÇÃO

1-HOMOGENEIZAÇÃO
Tempo de homogeneização: 2h
Velocidade de rotação: 1 rpm

2- PRENSAGEM
Mln.densidade verde (5,4g/cm3);~1000kg
Máx.densidade verde {5,8g/cm3):~1000kg
Veloc.prensagem: 150 pasí/min
Alt.past.verde: 12,5 mm

3- SINTERIZAÇAO
Forno n° 01

sublote 01 (mín.dens.verde 5,4g/cm3):~500kg
sublote 02 (máx.dens.verde 5,8g/cm3):~500kg

Tempo de sinteriz.: 4h
Temperatura sinteriz.: 1750°C

Ponto de orvalho: -10°C
Atmosfera de sinteriz.: H2

Forno n° 02
sublote 03 (mín.dens.verde 5,4g/cm3):~500kg
sublote 04 (máx.dens.verde 5,8g/cm3):~500kg

Tempo de sinteriz.: 5h
Temperatura sinteriz.: 1750°C

Ponto de orvalho:-10°C

Atmosfera de sinteriz.: H2

4- RETIFICAÇÃO
Velocidade de retifica: 150 past/min

WINWORD/PI/PLQ002Q.DOC

ANALISES

Relação O/U

Dispersão da densidade verde
Qualidade superfície (falhas + trincas )

cfe especificação
densidade

tamanho do grão (03 x)
relação O/U (03 x)

diâmetro

qualidade da superfície

rugosidade (03 x)
teste da medição laser

CRIJERIOS DE
ACEITAÇÃO

Oscilação máx. + 0,025

, Ô<0,05g/cm3
< 6% rejeição

Cp* >1,3

KGMOum

O/U = 2,00+ 0,01

95/95LTL,UTL: 11,0 um do valor
nominal

< 6% rejeição
< 2,0 um

teste funcionai
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02

PC-A2Q-1

Anexo 04 Pág. 2/2

TESTES DE QUALIFICAÇÃO - PRODUÇÃO DE PASTILHAS NA INB

Lote n°02

Quantidade total: 220 kg

Pó de U02: 0,711 % p/p U235

Suplementos:
U308 - 5% {1)(2Í; ADS - 0,2% (1)

Lama de retifica-2,0% (1)(2)

(1) Da Quantidade total (2) Do Lote 1

ETAPAS DE FABRICAÇÃO ANÁLISES CRITÉRIOS DE
AGITAÇÃO

1-HOMOGENEIZAÇÃO
Tempo de homogeneização: 2h
Velocidade de rotação: 1 rpm

Relação O/U Oscilação máx. + 0,025

2- PRENSAGEM
Densidade verde padrão

(5,65g/cm3):~500kg
Veloc. prensagem: 120 past/min
Alt. past. verde: 12,5 mm

Dispersão da densidade
verde

Qualidade superfície (falhas
+ fendas)

,5<0,05g/cm3

".< 6% rejeição

3-SINTERIZAÇAO
Forno n° 01

Tempo de sinteriz.: 4,5 h
Temperatura sinteriz.: 1750°C

Ponto de orvalho: -10°C
Atmosfera sinteriz.: H2

cfe especificação
densidade

tamanho do grão (03 x)
relação O/U (03 x)

Cpk > 1,3

KG>10^m
O/U = 2,00 ±0,01

4- RETIFICAÇÃO
Velocidade de retificação: 120

past/min

diâmetro

qualidade da superfície
rugosidade (03 x)

teste da medição a laser

95/95LTL.UTL: 11,0 um do
valor nominal

< 6% rejeição
< 2,0 um

teste funcional

Wl NWO RD/P l/P LQ002Q. DOC



a %



PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02

PC-A2Q-'

'11/17^^^

NOTAS DA REUNIÃO SOBRE QUALIFICAÇÃO

PARÂMETROS-CHAVE:

1.

2.

LOTE DE PÓ
ADIÇÃO DE U308
ADIÇÃO DE LAMA DE RETÍFICA
ADIÇÃO DE ESTEARATO DE A!

HOMOGENEIZAÇÃO DO PÓ:
CARGA MIN/MAX

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO
TEMPO DE HOMOGENEIZAÇÃO

3. PRENSAGEM
VELOCIDADE DE PRENSAGEM

DENSIDADE VERDE

ALTURA DA PASTILHA VERDE

4. SINTERIZAÇAO
TEMPERATURA DE SINTERIZAÇAO
TEMPO DE SINTERIZAÇAO
ATMOSFERA DE SINTERIZAÇAO
PONTO DE ORVALHO

5. RETÍFICAÇÃO
VELOCIDADE DE RETIFICAÇÃO

WINWORD/PI/PLQ002Q.DOC

2h

12,5mm

100% h2
-10°C

Anexo 05
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Anexo 6 Pág. 1/2

PLANO DE QUALIFICAÇÃO DE LABORATÓRIOS BASEADO NA ESPECIFICAÇÃO
INB-ESP/PT-14

LABORATÓRIO QUÍMICO ^___^
CARACT.

QUALIDADE

Relação O/U

Teor % de U

U-235

Al

Gd

Ca

Fe

Ni

Si

Cloreto

Fluoreto

Gás residual

(H2, N2, C02)

N°DA

ESPECIFICAÇÃO

3.2.1.1

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.3

3.2.1.3

3.2.1.3

3.2.1.3

3.2.1.3

3.2.1.3

3.2.1.3

3.2.1.3

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.1.4

W1NWORD/PI/PLQ002Q.DOC

INSTRUÇÕES

IILQ02 (PA 208)

IILQ02(PA208)
l!LQ06(PA186)

HLQ04(PA270)

I1LQ07(PA192)

IILQ09 (PA 263)

IILQ-07(PA192)

IILQ07(PA192)

IILQ07(PA192)

IILQ07(PA192)

IILQ05(PA176)

IILQ03(PA165)

IILQ10(PA298)

IILQ13(PA1000)

IILM01/04(PA1002)

IILQ11 (PA 303)

MÉTODOS

ANALÍT.
/DE PROCESSO

Termogravimétrico

Termogravimétrico
Potenciométrico

Gamaespectrométrico

AAS

ICP - AES

AAS

AAS

AAS

AAS

Eletrodo sensitivo

lon

Espectrofotométrico

Extração por gás de
arraste quente

Extração por gás de
arraste quente

Extração por gás de
arraste quente

Cálculo Ha, N2, C0:

PADRÕES

NBL112-A

NBL-005A

NBL-015

NBL-020A

NBL-030A

NBL-050

NBL-123(1-7)
A solução padrão
NBL-123(1-7)
Gd solução padrão
NBL-123(1-7)
Ca Solução Padrão
NBL-123(1-7) ' 'i*
Fe soluçãopadrãV
NBL-123(1-7)-
Ni solução padrão

NBL-123j[T-7)
Si solução padrão
Cl solução'padrão

,F-solução padrão

padrões N-Leco

padrões C-Leco

padrões TiH2-Leco

EQUIPAMENTO

Forno mufla

Brasimet

Forno mufla

Brasimet

Titroprocessador
Metrohm 670

Gamaespectrômetro
Canberra

AAS Perkin Elmer

ICP-AES Perkin
Elmer

AAS PERKIN

ELMER

AAS Perkin Elmer

AAS Perkin Elmer

AAS Perkin Elmer

Orion 920A

Espectrofotometro
Micronal

LecoTC136

Leco RC412

Leco RH1EN
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Profundidade e

volume da
concavidade
Perpendicularídade

Comprimento

Diâmetro

Densidade

Rugosidade
Tamanho do grão
e do poro

Porosidade aberta

Altura, ângulo,
largura do chanfro

PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02

PC-A2Q-1

^m
•ffi

13/17

ANEXO 6 Pág. 2/2

LABORATÓRIO DE MATERIAIS

3.2.5

3.2.5

3.2.5

3.2.5

3.2.2.1 E 3.2.2.2

3.2.5

3.2.3

3.2.5

IILU08(PA277)

IILU09 (PA 278)

IILU10(PA279)

IILU02(PA276)

IILU01 (PA 289)

IILU03(PA281)
IILU05(PA213)

IILU06(PA195)

IILU11 (PA 280)
IILU14 (PA 307)

Dimensional

Dimensional

Dimensional

Dimensional

Força de empuxo

Dimensional

Metalográfico

Imersão

Força de empuxo

Dimensional

pastilhas de
calibração

padrão de
perpendicularídade
Bloco-calibre diferen-
tes comprimentos

Bloco-calibre diferen

tes diâmetros

padrão de densidade

padrão rugosidade

Escala de vidro

calibrada e

pastilhas-padrâo

Calibre dial Mítutdyõ
PJ303

Millitron 1240

Calibre dial

Calibre dial

Balance Mettler

AG204

Pertômetro M4Pi

Axiophot II
Máquina de corte
Máquina de retifica
Máquina de polir
Forno de secagem
Equip.porosidade
aberta

Balança da
densidade

Mitutoyo PJ303

WINWORD/PI/PLQ002Q.DOC





PLANO DE QUALIFICAÇÃO
PARA PASTILHA DE U02

NOTAS DA REUNIÃO DE QUALIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO CRUZADA

n = 100 PASTILHAS - NUMERAR TODAS (TOTAL)

n = 30 DENSIDADE, GEOMETRIA

n = 3 PASTILHAS DIVIDIDAS AO MEIO PARA METALOGRAFIA

n = 10 TESTE PÓS-SINTERIZAÇÃO (2 x )

n= 10 QUÍMICA (2 x)

N = 30

Geometria

densidade

N = 30

Geometria

densidade

INB

SIEMENS

WINWORD/P IZPLQ002Q.DOC

NOTAS DA REUNIÃO DE QUALIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO CRUZADA

N = 100 pastilhas
(numeradas)

Meia pastilha
metalografia

INB

N = 3

Meia pastilha

metalografia

N = 20

10 testes pós-sinter.
10 análises químicas

SIEMENS

INB

N = 20

10 teste pós
sinteriz.

10 análise

química

SIEMENS
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PARA PASTILHA DE U02
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ESCOPO DO LOTE DE QUALIFICAÇÃO

Característica da pastilha

Densidade

Diâmetro

Qualidade da superfície

Perpendicularídade

Ressinterização 1700°C/24h

Rugosidade da superfície
relação O/U, teor de U
Teor de C, F, H2 e N2

Tamanho do grão
Estrutura do poro
Teste de ressinterização longo prazo
1700°C/100h

Porosidade aberta

Teste de frangibiüdade

WINWORD/PI/PLQ002Q.DOC

Especificação
medida estatística

AGL1

AQL1

AQL1 e1.5

inspeção normal
10 x por lote
95 UCL < limite espec.
10 x por lote
UTL 95/95 <1.3%td

medida individual

1 x por lote, < 2.0 um
1 x por lote
1 x por lote

qualitativa/sem medida

1 x por lote
1 x por lote, qualitativo

Lote de qualificação
medida adicional

cp, cpk > 1.3
cp, cpk > 1.3
AQL 1 e 1.5

inspeção rigorosa
cp, cpk > 0.5

UTL 95/95 <1.3%td

LCL 95 < 0.3%td

medida estatística

UTL 95/95, < 1.6um

UTL 95/95, <-limite espec.
UTL 95/95, < limite espec.

quantitativa/medida para informação

3 x por lote, quantitativo
3 x por lote, quantitativo

10 x por lote, p/informação

20 x por lote, < 1 vol.%
5 x por lote, cfe ASTM
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PLANO DE QUALIFICAÇÃO

PARA PASTILHA DE U02

NOTAS DA REUNIÃO DE QUALIFICAÇÃO

ESTRUTURAÇÃO DO RELATÓRIO DE QUALIFICAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

OBJETO DA QUALIFICAÇÃO DA NOVA FÁBRICA DE PASTILHAS FEC II

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

+ LISTA DOS PARÁMETROS-CHAVE DE PROCESSO

3. EXIGÊNCIAS

N° DA ESPECIFICAÇÃO
N° DO DESENHO
PADRÕES DE SUPERFÍCIE
ABRANGÊNCIA DA INSPEÇÃO LISTA

RESULTADOS DO LOTE DE Q

LISTA DOS PARÁMETROS-CHAVE DE PROCESSO EMPREGADOS
AVALIAÇÃO INTENSIFICADA
CERTIFICADO 3.1.B

CONCLUSÃO
"INB/FEC II ESTÁ QUALIFICADA PARA ..."
VALIDADE
ANEXO: CITAÇÃO DE TODOS OS RELATÓRIOS DE QUALIFICAÇÃO

WINWORD/P l/P LQ002Q.DOC
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE L
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

- IBAMA -

FAX N° 061-316-1306

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

DESTINATÁRIO: ÉZIO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR

Gerente de Engenharia de Projetos da INB - Indústrias Nucleares do Brasil

N°DEFAX: (024)354.5989 DATA: 03/03/99

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 1 N° DO DOCUMENTO: 067/99

Em resposta ao ofício CE-DIN-019/99, que teve corrlo~-«bjeTívcf
encaminhar documentos a este Instituto para subsidiar a emissão da Licença de
Operação para a fase pré-operacional da Fábrica de Pastilhas de Dióxido de
Urânio, esclarecemos que as informações apresentadas encontram-se
incompletas.

Dessa forma, solicitamos que haja um maior detalhamento das
informações apresentadas, de forma a contemplar os aspectos abaixo
discriminados.

1. descrição dos procedimentos a serem adotados para a fase pré-
operacional;

2. justificativa da necessidade de beneficiamento de cerca $é 28 ton de
dióxido de urânio; ^*

3. tipo de armazenamento dos resíduos sólidos a seremígerados no
processo; .v

4. procedimentos a serem adotados no controle e no monitoramento dos
efluentes líquidos e atmosféricos; ^

\ '*
5.procedimentos a serem adotados para a segurança do propesso.

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

Atenciosamente,

RosaltleJena Zago Loes
ProgramaMe^Análise e Licenciamento Ambiental

íoÕrdenãõTora-Geral

.%
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Rio de Janeiro, 04 de Março de 1999
DIN- 020 /99

í3AfwA/PSL

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
SAIN-Av. L4- Norte
Brasília - DF

L
^3

Assunto: Licença de Operação - FEC II

Prezada Senhora,

1 Dando prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental das Unidades
de pó e de pastilhas de dióxido de urânio, da Fábrica de Elementqs Combustíveis da
INB - FEC II, enviamos, em anexo, o requerimento de solicitação da Licença de
Operação do referido empreendimento.

ELB/mns

Anexo: o citado requerimento

c.c: ASEM.P

Atenciosamente,

Ronald Araújo da Silva
Diretor Industrial





^

DIRCOF

"1. SOLICITAÇÃO PARA OBlbNCAO DE:

Q LICENÇA PRÉVIA (L.P)

U LICENÇA OE INSTALAÇÃO (LI)

[3 ucenca de OPERAÇÃO <LO.)

|j UCENÇA DE AMPLIAÇÃO

D RENOVAÇÃO OE UCENCA PREVIA (LP)

7 DADOS DO REQUERENTE:

SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE
ATIVIDADES POLU1DORAS

REQUERIMENTO

D RENOVAÇÃO DE LICENÇA OE INSTALAÇÃO (LI)

D RENOVAÇÃO OE LICENÇA DE OPERAÇÃO

4_J OUTROS •

2. CLASSIFICAÇÃO (USO UO IBAMA)

Dpp Dmp D
I UCENCAANTERIOR

D uD

AP

LP
LO D N*_

"""XtM&Hfí? Nlir-l FARFS DQ BRA^Tl S/A - INIL

CGC/CRFBB!322.818/0021-74
Local daAtividade (aventaa. rua, estrada, etc.)
PWW PPg^TnFWTF niiTRA. KW 130

^ 27555-OOC
Municwre

'SESENDE
"£ REPRESENTANTES LEGAIS

*rOT£53ai4
Cidade

RESENDE

Nor™K0BERT0' NOGUEIRA DA FRANCA

'"TtONALD ARAÚJO DA SILVA

•*EZI0 RTRFTRO OA SILVA JÚNIOR
"6! ORGAO FINANCIADOR

7. CONTATO

NomftLEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Telex (Cod.)

Estado

RIO DE JANEIRO

Fax(no^) 354=40.04

?2F9.681.857-72
CPF
mg, 679.007-87

CPF

P77 M13.fi3fi.72

T3F8.584.117-87
3^Ta^A^RREt?, th - RflTAFOm PTQ DF .1ANFTR0

;ep 22271-100 ffiztf 536-1664 .. j W)\ Mlfr?,7«rã3ifc REOÜSüSÊRfõ-, °ECU*0,PAKAO^^^ ^TÍÍT^of^'0^ . (NOVE,. NO VERSO HO
FORMULÁRIO-

Nome RONALD ARAÚJO DA SILVA
Local, Dia, Mès, Ano

MOD.

Assinatura



9. DESCRIÇÃO DA (S) ATIVIDADE (S) ] j^

INTRODUÇÃO

Trata-se da instalação de uma unidade destinada a fabricação de po e pastilhas de

dióxido de urânio, componentes dos elementos combustíveis dos reatores do tipo

Angra I e Angra II.

Esta unidade será implantada numa instalação .ia existente, destinada originalmen

te ao enriquecimento isotópico de urânio, aproveitando, portanto, as utilidadese

sistemas auxiliares instalados.

E um processo químico, por via úmida, onde o hexafluoreto de urânio, matiria-prj_
ma utilizada, é convertido através varias etapas, em dióxido de urânio.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO

0 hexafluoreto de urânio e vaporizado numa autoclave, e carreado pelo gas carb£

nico até umrecipiente precipitador, onde reage com amoníaco e ãgua, dando orj_

gem a um precipitado amarelo denominado tricarbonato de amônia e uranila. A pol
pa formada é bombeada para um filtro rotativo, a vácuo, onde o precipitado é se
parado do efluente liquido, lavado e secado. Em seguida, é transportado pneuma
ticamente para o chamado forno de leito fluidizado, onde o po de tricarbonato de
amônia e uranila é mantido em suspensão, decompondo-se em dióxido de urânio, a
moníaco e gás carbônico, sendo que os dois últimos, principais efluentes gaso
sos, retornam ao processo.

0 po de diõxido de urânio, após homogeneização, e transferido pneumaticamente pa

ra uma prensa, onde é compactado em forma de pastilhas, denominadas pastilhas ver
des, que se tornam mais consistentes após tratamento em um forno de sinterização,
mantido em temperatura acima de 1.700 C. '
Para se obter mais conformidade no diâmetro das pastilhas, as mesmas são retifica

das em rebolos de diamante.

EFLUENTES E REJEITOS

0 efluente liquido gerado no filtro a vácuo consiste essencialmente de uma solu
ção de fluoreto de amônia. A mesma pode ser diretamente comercializada como sub

produto, ou transformada, por adição de cloreto de cálcio, em fluoreto de cal
cio e cloreto de amônia. 0 primeiro e largamente utilizado na indústria side

rúrgica, de alumínio e na fabricação de ácido fluorídrico. 0 segundo é emprega;
do como fertilizante na agricultura.

Os efluentes gasosos serão submetidos a filtros especiais, inclusive os-chamados

filtros absolutos, e liberados por uma chaminé, na oual acham-se instalados sen

1
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produtos radioativos.pr ÜUUIU3 t gu mou i vu-a . „ ... v

Os rejeitos línuidos serão gerados na limpeza de pisos, lavagem de roupas, na
. _ ._• j.._ \r- íminf covãn tvataHac ÇpnHn QUe

Ub [cjci'-U3 I iLjUluua sei au >j^i w^w- ••« f- ^^—e— -

descontaminação de peças e equipamentos. As águas serão tratadas, sendo que

a parte solida armazenada em tambores, ea líquida liberada.
Outros rejeitos sólidos gerados, como filtros, panos de limpeza esucatas de
materiais diversos, serão também estocados em tambores.

10. OBSERVAÇÕES
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Rio de Janeiro, 09 de março de 1999.
CE-DIN-023/99

J/*EC*Bl

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis
SAIN Av. L4 Norte - Edifício Sese do IBAMA S/N - Bloco C - 1o andar
Brasília - DF

At: Dra. Rosa helena Zago Loes
Coordenadora Geral
Programa de Análise e Licenciamento Ambiental

Ass.: Testes Pré-Operacionais - FEC II.

Prezada Senhora,

INDÚSTRIAS

DO BRASIL

1. Em resposta ao Fax-067/99, de 03/03/99, estamos enviando, em
anexo, a informações adicionais solicitadas sobre os testes pré-operacionais das
unidades de produção de pó e pastilhas de dióxido de urânio, da Fábrica de
Elementos Combustíveis da INB.

2. Na oportunidade, colocamo-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer
informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

/ Ronald Araújo da Silva
Diretor Industrial

ÍCuíJJL jMÍM nh/-^
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V etapas de produção (homogeneização, prensagem, sinterização e retificação). Para tal são
* produzidos cerca de 2.000 kg de pastilhas de dióxido de urânio (U02) natural, sendo
* processadas em 2semanas, ou seja, aproximadamente 1.000 kg / semana. (Vide cronograma

em anexo)

^ 2.3 - Pré-operação da Fábrica de Pastilhas de Dióxido de Urânio (U02)
** Aetapa de pré-operação, já descrita em seus objetivos, é levada aefeito através da produção
* contínua, ou seja, todas as etapas /equipamentos de produção operando de forma aintegrada,
± não mais intermitentes como nas etapas de comissionamento e qualificação. Durante a pré-

,v operação todas as etapas da produção (homogeneização, prensagem, sintenzaçao e
^ retificação) são acompanhadas de forma estreita para a obtenção de dados quanto a
W reprodutibilidade e calibração de equipamentos / sistemas, bem como também avaliado o
^ comportamento das equipes de operadores de processo, segurança e manutenção quando

expostas a condições reais de trabalho. Para que esta gama de dados seja confiável toma-se
necessária a realização de vários ciclos completos de produção, demandando o
processamento de uma maior quantidade de pastilhas do que aquelas até então geradas nas
etapas anteriores (comissionamento e qualificação). Para tal são produzidos até 28.000 kg de
pastilhas de dióxido de urânio (U02), sendo processadas em 10 semanas, ou seja,

^ aproximadamente 2.000 kg / semana. (Vide cronograma em anexo)

4»

V

W

w

«to

w

w

w

w

2.4 - Comissionamento da Fábrica de Pó de Dióxido de Urânio (U02)

A etapa de comissionamento, já descrita em seus objetivos, é levada a efeito através da
W- -w realização de testes de vaporização, precipitação, filtração e redução, além de ensaios
W químicos. Por ser a Fábrica de Pó de natureza essencialmente química, nesta etapa de
*» comissionamento são produzidos até 4.000 kg de pó de dióxido de urânio (U02) empobrecido,

sendo processados em 4 semanas, ou seja, aproximadamente 1.000 kg / semana. (Vide

cronograma em anexo)

2.5 - Qualificação da Fábrica de Pó de Dióxido de Urânio (U02)

Aetapa de qualificação, já descrita em seus objetivos, é levada a efeito através da realização
ensaios químicos, simultâneos na INB e nas instalações do qualificador, sobre amostras de pó
obtidas sob acompanhamento deste (qualificador) durante todos as etapas de produção
(vaporização, precipitação, filtração e redução). Para tal são produzidos até 10.000 kg de pó de

-6-
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dióxido de urânio (U02) empobrecido, sendo processados em 12 semanas, ou seja,
^ aproximadamente 1.000 kg / semana. (Vide cronograma em anexo) r -. > - ,

<* 3 - GERENCIAMENTO DE REJEITOS

fc Na Unidade II da FEC, assim como na Unidade I, a natureza de suas atividades exige a
% aplicação permanente de rigorosas normas de segurança e programas específicos de controle
fc ambiental e de gerenciamento de rejeitos.

W

O gerenciamento de rejeitos tem por objetivo a rígida manutenção de níveis de radiação tão
baixos quanto razoavelmente exeqüíveis e o controle das emissões gasosas e das liberações

V de efluentes líquidos através da aplicação de técnicas para descarte, comercialização ou
confinamento dos rejeitos gasosos, líquidos e sólidos, sejam radioativos ou não, de modo a
reduzir os impactos ambientais a valores considerados aceitáveis pelos órgãos competentes

% em função das normas ambientais aplicáveis para esse tipo deprocessamento industrial.

V

v 3.1 - Quantificação eDestinação Final dosRejeitos gerados duranteas Etapas de
W Comissionamento, Qualificação e Pré-operação

Os processos produtivos de pastilhas e pó de U02, já descritos, geram rejeitos gasosos,
líquidos e sólidos que devem ser rigorosamente gerenciados (controlados, tratados, liberados
e/ou armazenados) de forma a atender os objetivos apresentados em parágrafos anteriores.
Desta forma foi previsto e realizado o comissionamento do Sistema de Tratamento de Efluentes

r antes que as atividades com urânio fossem iniciadas nas fábricas de pastilhas e de pó.
*> Portanto o Sistema de Tratamento de Efluentes já se encontra em condições operacionais para

*** o processamento seguro e adequado dos efluentes / rejeitos a serem gerados.

% 3.1.1 - Comissionamento e Qualificação e Pré-operação da Fábrica de Pastilhas de

*• Dióxido de Urânio (U02)

%

W

V

^ e retificação.

w

v

W

3.1.1.1 - Efluentes Gasosos

A Fábrica de Pastilhas produz, como efluentes gasoso radioativo, apenas a mistura de ar e pó
de urânio, proveniente em sua totalidade do transporte pneumático e da exaustão do ambiente
dos equipamentos/sistemas de processo, ou sejam: homogeneização, prensagem, sinterização

-7-
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w ^
W Tal mistura (ar e pó de urânio) é enviada, através de dutos (tubos) ao sistema de exaustão do
** processo, que tem por finalidade aspirar os vapores e gases, emanados pelos equipamentos,
** tratando-os através de torres absorvedoras e lavadoras de gases. Para garantia da qualidade

do ar exaurido, este após tratamento, é conduzido através de baterias defiltros absolutos ou de
alta eficiência (high efficiency particuíate filters ou HEPA filters), sendo somente então
encaminhado a uma chaminé que possibilitará, devido à sua altura e à velocidade de descarga,
a necessária dispersão atmosférica das emissões gasosas das fábricas. Oar expelido pela
chaminé é ainda monitorado por um contador de partículas que aciona, em função dos valores

% medidos, desde sinais de alerta até a interrupção automática da saída geral de gases pela
W chaminé e a conseqüente paralisação das operações no interior da fábrica.
W

** ^ Importante: A lama gerada na lavagem dos gases é centrifugada e enviada a fornos
para oxidação a U308, sendo reintroduzido no processo na etapa de homogeneização. O
líquido é mantido no sistema de lavagem de gases em circuito fechado (i.e. não há
liberação de quaisquer rejeitos sólidos e líquidos neste processamento).

fc

*

fc

*

%

*

W

W

W Durante as etapas de comissionamento e qualificação da Fábrica de Pastilhas de U02,
W transcorridas durante o mês de fevereiro de 1999 (conforme cronograma em anexo), os

** efluentes gasosos gerados foram tratados exatamente como descrito acima. Da mesma forma
^ que assim serão tratados os rejeitos gasosos gerados durante a etapa de pré-operação, a ser

realizada entre os meses de março e maio de 1999(conforme cronograma em anexo).

W
3.1.1.2 - Efluentes Líquidos

Todos os efluentes líquidos gerados pela Fábrica de Pastilhas de U02, com exceção dos
V
* efluentes líquidos provenientes dos esgotos sanitários, são encaminhados para tratamento.
^ Após o tratamento, estes efluentes são encaminhados para os tanques de monitoração, de
% onde são amostrados para posteriorliberaçãoà Lagoa de Polimento.

I»

* O lançamento na Lagoa de Polimento, e posteriormente para o meio ambiente, de quaisquer
* efluentes líquidos contidos nos tanques de monitoração só é efetuado após terem sido

amostrados e liberados, conforme os procedimentos para a Permissão de Liberação de

Efluentes Líquidos (PLEL).

w

w

w

w

w
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W PERMISSÃO DE LIBERAÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS (PLEL)
4» APLEL tem por objetivo orientar e ordenar, de forma segura, o processo de lançamento para o
* meio ambiente dos efluentes líquidos já tratados e armazenados nos tanques de monitoração.

Para a obtenção da citada liberação, é necessário o cumprimento dos seguintes

procedimentos:

s Requisição de controle radiológico e químico para a liberação de uma quantidade pré-
fc determinada de efluente líquido, pela área técnica (operacional) competente à Gerência de
V Licenciamento, Qualidade, Salvaguarda e Meio Ambiente da Diretoria Industrial (GLQSM.I).
%> A área técnica competente mantém um livro de registro das requisições de controle
^ radiológico e químico para liberação de efluentes líquidos, onde são anotadas as
^ informações pertinentes;

^ ^ VRealização de análises radiológicas e químicas para amedida dos seguintes parâmetros:
fe análises radiológicas - alfa total, beta total, alfa + beta total. Sendo tais análises de
4* responsabilidade da GLQSM.I, a qual tem como órgão executor o setor de Radioproteçâo,
^ que conta com um livro para controle das análises radiológicas realizadas, onde são

anotadas as informações pertinentes;

/ Realização de análises químicas - urânio (mg/l), fluoreto total (mg/l), amônia (mg/l) e pH.
Sendo tais análises de responsabilidade da GLQSM.I, a qual tem como órgão executor o

<to setor de Laboratório Químico, que conta com um livro para controle das análises químicas
I* realizadas, onde são anotadas as informaçõespertinentes;

s Comparação dos resultados obtidos através das análises radiológicas e químicas com os
limites máximos permitidos (LMPs); a liberação de urânio deve seguir as diretrizes
estabelecidas pela CNEN - obedecidos os limites da FEEMA, uma vez que o caráter

^ toxicológico de urânio é maior que o radiológico;

^ • Concessão da liberação para lançamento do efluente líquido, caso tais resultados indiquem
que todos osparâmetros, tanto radiológicos quanto químicos, estão abaixo dos LMPs;

W S Em caso contrário, ou seja, se algum resultado estiver acima do LMP para aquele
W parâmetro, quer radiológico ou químico, a liberação para lançamento não é concedida e a
^ quantidade pré-determinada de efluente líquido em questão deve sernovamente tratada;

S A comparação dos resultados obtidos através das análises radiológicas e químicas com os
limites máximos permitidos, bem como a emissão de parecer quanto à liberação, ou não,
para lançamento da quantidade pré-determinada do efluente líquido em questão, é de

W responsabilidade da GLQSM.I, a qual tem como órgão executor o setor de Laboratório
W

w

W

V

w

w

w
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W

W Químico, que conta com um livro de registro dos pareceres emitidos, para anotar as
I* informações pertinentes;

V o lançamento na Lagoa de Polimento, e posteriormente para o meio ambiente, da
quantidade pré-determinada de efluentes líquidos já tratados e liberados é de
responsabilidade da área técnica (operacional) competente, que conta com um livro de
registro dos lançamentos de efluentes líquidos liberados, onde são anotadas as informações

fc pertinentes.

LAGOA DE POLIMENTO

AINB, visando garantir ainda mais a proteção ambiental, houve por bem implantar uma bacia
de acumulação dos efluentes líquidos do processamento industrial da FEC II, apôs tratados e
liberados, embora atendessem às especificações exigidas para lançamento, denominada

% Lagoa de Polimento.

** Essa lagoa, que está localizada dentro da propriedade INB, tem um volume projetado de
** 1500 m3, suficiente para um tempo de residência superior a 40 dias. Oseu posicionamento é

abaixo doespelho d'água da represa do Funil, sendo o seu despejo orientado por extravasor e

calha aberta para o ribeirão Água Branca.

ir

4b

V

t-

Rubr.

^

w

w

O sistema, além da maior garantia de proteção ao meio ambiente, engloba uma série de

^ vantagens operacionais e ambientais, a saber

^ • centraliza todos osefluentes líquidos do CIR, permitindo o lançamento através deum único ponto;

s facilita todo o sistema operacional de controle e monitoramento dos efluentes; e
W

^, • permite uma maior decantação e, consequentemente, melhor qualidade no efluente a ser
W lançado, ou seja, um polimento.

Durante as etapas de comissionamento e qualificação da Fábrica de Pastilhas de U02l
transcorridas durante o mês de fevereiro de 1999 (conforme cronograma em anexo), foram

* gerados cerca de 90 m3 de efluentes líquidos (águas residuais provenientes da limpeza de
^ equipamentos ou piso, da descontaminação de peças e acessórios, da lavanderia, dos
^ vestiários monitorados, da descontaminação de pessoal e dos laboratórios).

w

w

W -10-
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Uma vez tratados, estes efluentes foram encaminhados para os tanques de monitoração, de
onde foram amostrados. Após terem sido realizados todos os procedimentos para liberação, já
descritos, tais efluentes líquidos apresentaram-se dentro dos parâmetros permissíveis de
lançamento, principalmente quanto ao teor de urânio (inferior a 0,5 mg/l), conforme tabela a
seguir.

Volume 90 m3

Fluoreto < 10,0 mq/l

Urânio < 0,50 mg /1

Atividade (a+p Total) 3,1 Bq/I

pH 6,9

Densidade 1,0a 1,1

Temperatura Ambiente

De posse da autorização para liberação de efluentes líquidos, os 90 m3 foram transferidos para
a Lagoa de Polimento.

Durante a etapa de pré-operação da Fábrica de Pastilhas de U02, a ser realizada entre os
meses de março e maio de 1999 (conforme cronograma em anexo), estima-se a geração de
cerca de 250 m3 de efluentes líquidos (águas residuais provenientes da limpeza de

equipamentos ou piso, da descontaminação de peças e acessórios, da lavanderia, dos
vestiários monitorados e dos laboratórios).

Uma vez tratados, estes efluentes serão encaminhados para os tanques de monitoração, de

onde serão amostrados. Após terem sido realizados todos os procedimentos para liberação, já

descritos, estima-se que tais efluentes líquidos apresentar-se-ão dentro dos parâmetros

permissíveis de lançamento, principalmente quanto ao teor de urânio (inferior a 0,5 mg/l),

conforme tabela a seguir.

Volume 250 m3

Fluoreto < 10,0 mq/l

Urânio < 0,50 mg /1

Atividade (a+p Total) <7.4x102 Bq/I

PH 5-9

Densidade 1,0a 1,1

Temperatura Ambiente

De posse da autorização para liberação de efluentes líquidos, os 250 m3 serão transferidos
para a Lagoa de Polimento.

-11 -
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W Importante: O volume de efluente líquido lançado na Lagoa de Polimento (340 mr)
W nesfas etapas de Comissionamento, Qualificação e Pré-operação é ainda bastante
** inferior à capacidade de contenção projetada da lagoa (1.500 m3) (le. não haverá
** liberação de quaisquer rejeitos líquidos para o meio ambiente externo às dependências
^ da Unidade II da INB, mantendo-se portanto o confinamento).

W

w

W REJEITOS SÓLIDOS ATIVOS

W Os rejeitos sólidos ativos gerados pela Fábrica Pastilhas de U02, são classificados, com
W ^ referência à taxa de exposição na superfície, como de baixo nível de radiação (SBN).
W

A fim de se contar com melhor controle administrativo, os rejeitos sólidos ativos são divididos

, em dois tipos:
Ir

^ S Rejeitos Compactáveis; e

W • Rejeitos Não Compactáveis.

3.1.1.3 - Rejeitos Sólidos

Proc JQ%)j£6
Rubi

Os rejeitos sólidos compactáveis abrangem os seguintes rejeitos, não limitados e dentre outros:

S elementos filtrantes (filtros do sistema de ventilação, filtros do sistema de arcondicionado e

^ filtros de aspiradores portáteis);

^ V materiais de uso individual (roupas, gorros luvas, sobre-sapatos e óculos desegurança);

V materiais de limpeza (panos de chão);

^ s materiais de embalagem; e

S papéis diversos.

Os rejeitos sólidos nãocompactáveis abrangerá os seguintes rejeitos:

V torta composta de calnãoreagida contaminada pormaterial radioativo; e

*•* V ferramentas e peças metálicas contaminadas.

ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAGEM

Os rejeitos sólidos ativos gerados pelas fábricas são acondicionados em tambores metálicos
com 200 litros de capacidade.

-12-
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W A/?fes de serem usados, os tambores destinados ao acondicionamento desses rejeitos ativos

W passam por adequado processo de qualificação.
W

V

Os re/e/tos aí/vos compactáveis são coletados nas áreas onde são gerados, compactados,
acondicionados em sacos com tripla parede plástica de coramarela, amarrados em sua parte

superior, portando etiqueta de identificação no lado externo. Os sacos contendo rejeitos do
mesmo tipo são acondicionados em tambores de 200 litros. Otambor cheio é então pesado,

^ lacrado, identificado (quanto ao tipo de produto, massa e data, além de receber o símbolo de
^ radioativo) e transportado para o Depósito de Rejeitos Sólidos de Baixa Atividade (a ser

W descrito em seguida).

Ir

v

w

w

W Caso o tamanho da peça não permita o acondicionamento em tambores de 200 litros, a peça

** será desmontada e/ou fragmentada, de modo a possibilitar tal acondicionamento.

Antes do transporte, é feito um controle quanto à contaminação superficial no tambor. Se for
necessário, o mesmo é descontaminado com água e, se preciso, com detergente. Após tal

w

^ W procedimento, é realizado novo controle. Se o valor encontrado estiver abaixo do limite máximo
^ permissivel, o tambor recebe etiqueta para adequada identificação; em caso contrário, o
9* tambor sofre tantas lavagens quantas forem necessárias até que tal limite seja alcançado.

W Os efluente líquidos gerados nesse caso são incorporados ao circuito de águas residuais do
** sistema de tratamento de efluentes líquidos, através da rota de águas de limpeza, e

posteriormente liberados de acordo com o descrito no item 3.1.1.2.

w

w

w

w

w

w

Os rejeitos ativos não compactáveis, constituídos de ferramentas e/ou peças metálicas de
pequeno volume e torta composta de cal não reagida contaminada por material radioativo,
obedecerão aos mesmosprocedimentos descritos no item anterior. Para o caso de máquinas

de pequeno porte, tais como bombas de sucção, após à descontaminação, o material a ser
transportado será embalado em mantas plásticas de cor amarela, portando o mesmo tipo de
etiqueta descrito no item anterior.

Depósito de Rejeitos Sólidos de Baixa Atividade

Depósito de Rejeitos Sólidos de Baixa Atividade está localizado ao lado do almoxarifado da
Unidade II com área disponível de cerca de 1.500 m2, dispondo de piso e paredes revestidas

-13-
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w

W com massa e tinta epoxy, a fim de propiciar melhores condições para sua descontaminação,

Ir quando necessário.
tr

V

9,

^ Ogerenciamento dos rejeitos sólidos ativos da Unidade 11 é de responsabilidade da GLQSM.I,
9p através do setor de Proteção Radiológica. O setor de Salvaguardas conta com um livro para
^ controle dos rejeitos sólidos ativos, ondesão registradas as informações pertinentes.

w

Ir

A capacidade de armazenamento aproximada do Depósito de Rejeitos Sólidos de Baixa
Atividade é de 1.600 tambores de 200 litros. Os tambores de rejeitos serão reunidos em

paletas, a serem empilhadas em estantes metálicas apoiadas diretamente sobre opiso.

A segurança física do Depósito de Rejeitos é parte integrante do Plano de Proteção
Física (PPF) do CIR, que estabelece os procedimentos de vigilância e controle para a sua área,
assim comoas barreiras físicas (guaritas, cercas, muros, iluminação externa, etc.)já existentes

e aquelas previstas no projeto da Unidade 11.

w

w

Existem disponíveis, na Unidade II, monitores de radiação para medir a taxa de dose, bem
como monitores de contaminação de superfície. São feitas, também, amostragens de

W esfregaço, cuja rotina obedecerá ao previsto no Plano de Proteção Radiológica (PPR).
Ir

De acordo com o Plano de Salvaguardas do CIR, as portas do Depósito de Rejeitos, que

derem acesso à área externa, serão lacradas e controladas pelo pessoal da proteção

radiológica.

<r>

4»

* REJEITOS SÓLIDOS INATIVOS

** Os rejeitos sólidos inativos são postos à disposição para comercialização, quando aplicável,
após terem sido devidamente acondicionados e armazenados. É, contudo, considerada a
possibilidade do decurso de longos períodos, até que se consiga a comercialização desses
produtos, ou até mesmo a impossibilidade da concretização de tal negociação.

Ir

Ir

Ir

V em conta o piorcaso, ou seja, a sua não comercialização.

W

I* A fim de se contar com melhor controle administrativo, os rejeitos sólidos inativos serão

V-

V

w

V

Em vista dessa possibilidade, todos os critérios de acondicionamento e armazenamento levam

divididos em dois tipos:

-14-
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/ Rejeitos Sólidos Inativos Químicos; e

v Rejeitos Sólidos Inativos Não Químicos

|Rub. ^^^

No caso da Fábrica de Pastilhas de U02, não são gerados rejeitos sólidos inativos químicos,

portanto talclassificação não é aplicável.

Os rejeitos sólidos inativos não químicos irão abranger os seguintes itens, não limitados e
dentre outros, todos provenientes das áreas não passíveis de contaminação:

• elementos filtrantes (filtros do sistema de ventilação, filtros do sistema de arcondicionado e

filtros de aspiradores portáteis);

s materiais de uso individual (roupas, gorros luvas, sobre-sapatos e óculos de segurança);

s materiais de limpeza (panos de chão);

s materiais de embalagem; e

s papéis diversos.

qs rejeitos sólidos inativos não químicos gerados pela Fábrica dePastilhas de U02 da Unidade
II, após classificação têm destino de lixo normal.

Durante as etapas de comissionamento e qualificação da Fábrica de Pastilhas de U02

transcorridas durante o mês de fevereiro de 1999 (conforme cronograma em anexo), foram

gerados cerca de 1 m3 de rejeitos sólidos ativos compactáveis (luvas, materiais de limpeza,

materiais de embalagem, papéis diversos).

Volume apresentado refere-se a material ainda não compactado. Uma vez compactados,
estes rejeitos sofrerão todos os procedimentos descritos anteriormente, sendo então
encaminhados para armazenamento no Depósito de Rejeitos de Baixa Atividade.

Quanto a rejeitos sólidos ativos não compactáveis, estes não foram gerados nas etapas em

questão.
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As tabelasa seguir apresentam maiores informações sobre ambos os tipos de rejeitos.

- COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO -

GERAÇÃO DE REJEITOS COMPACTÁVEIS

Descrição

Papéis, Plásticos e Tecidos (luvas, materiais de
limpeza, materiais de embalagem, papéis diversos)

Volume

irrr

Taxa de

exposição na
superfície

< 0,2 R/h

- COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO -

GERAÇÃO DE REJEITOS NÃO COMPACTÁVEIS

Não foram gerados, no decorrer este período, rejeitos sólidos não compactáveis.

Durante a etapa de pré-operação da Fábrica de Pastilhas de U02, a ser realizada no entre os

meses de março e maio de 1999 (conforme cronograma em anexo), estima-se a geração de
cerca 7 m3 de rejeitos sólidos ativos compactáveis (luvas, materiais de limpeza, materiais de

embalagem, papéis diversos).

Volume apresentado de refere-se a material ainda não compactado. Uma vez compactados,

estes rejeitos sofrerão todos os procedimentos descritos anteriormente, sendo então

encaminhados para armazenamento no Depósito de Rejeitos de Baixa Atividade.

Quanto a rejeitos sólidos ativos não compactáveis, estima-se a geração de cerca 3 m (ou

6 ton.) (cal não reagida contaminada por material radioativo). Estes rejeitos sofrerão todos os
procedimentos descritos anteriormente, sendo então encaminhados para armazenamento no

Depósito de Rejeitos de Baixa Atividade.
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As tabelas a seguir apresentam maiores informações sobre ambos os tipos de rejeitos.

- PRÉ-OPERAÇÃO-

GERAÇÃO DE REJEITOS COMPACTÁVEIS

Descrição

Papéis, Plásticos e Tecidos (luvas, materiais de
limpeza, materiais de embalagem, papéis diversos)

Volume

7nr

Taxa de

exposição na
superfície

< 0,2 R/h

- PRÉ-OPERAÇÃO-

GERAÇÃO DE REJEITOS NÃO COMPACTÁVEIS

Descrição

Torta Seca de Cal (cal não reagida contaminada
por material radioativo)

Volume

3rrf
(6 ton.)

Taxa de

exposição na
superfície

< 0,2 R/h

Importante: Até o final da etapa de Pré-operação todo rejeitos sólido gerado (11 m3)
será armazenado no Depósito de Rejeitos de Baixa Atividade, cuja a capacidade de

armazenamento (320 m3) é bem superior à quantidade total de material classificado

como rejeito.

Este material ficará armazenado até que se tenha uma definição dos Órgãos
Governamentais competentes e da Comissão Nacional de Energia Nuclear quanto ao

armazenamento final através de um Repositório Central a ser utilizado por todas as

Instituições e Empresas Brasileiras geradoras de rejeitonuclear de diversas naturezas.

3.1.2 - Comissionamento e Qualificação da Fábrica de Pó de Dióxido de Urânio (U02)

3.1.2.1 - Efluentes Gasosos

Na Fábrica de Pó, os rejeitos gasosos passíveis de contaminação radioativa são gerados no

tratamento dos líquidos recolhidos após a filtração a vácuo (amônia e gás carbônico), bem

como, aqueles proveniente do transporte pneumático e da exaustão do ambiente dos
equipamentos/sistemas de processo, ou sejam: precipitação, filtração e redução.
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I» Ta/ como já citado na Fábrica de Pastilhas, estes gases são enviados, através de dutos (tubos)
** ao sistema de exaustão do processo, que tem por finalidade aspirar os vapores e gases,

emanados pelos equipamentos, tratando-os através de torres absorvedoras e lavadoras de
gases. Para garantia da qualidade do ar exaurido, este após tratamento, é conduzido através
de baterias de filtros absolutos ou de alta eficiência (high efficiency particulate filters ou HEPA

filters), sendo somente então encaminhado a uma chaminé que possibilitará, devido à sua
altura e à velocidade de descarga, a necessária dispersão atmosférica das emissões gasosas

Ir das fábricas. Oarexpelido pela chaminé é ainda monitorado por um contador de partículas que
Ir aciona, em função dos valores medidos, desde sinais de alerta até a interrupção automática da
^ saída geral de gases pela chaminé e a conseqüente paralisação das operações no interior da

fábrica.

Ir

Ir

Ir

W

<r

w

V ativos.

V

Ir

9,

Importante: Após um certo número de bateladas de produção de pó, parte do líquido
saturado dos lavadores é removido para compor a carga inicial do precipitador no início

do processo. A outra parte é enviada para o sistema de tratamento de efluentes líquidos

Durante as etapas de comissionamento e qualificação da Fábrica de Pó de U02, a ser

realizada entre os meses de julho e agosto de 1999 (conforme cronograma em anexo), os

efluentes gasosos gerados serão tratados exatamente como descrito acima.

3.1.2.2 - Efluentes Líquidos

Todos os efluentes líquidos gerados pela Fábrica de Pó de U02, com exceção dos efluentes

líquidos provenientes dos esgotos sanitários, são encaminhados para tratamento. Sendo

% classificados em Águas Residuais e Solução de Fluoreto de Amônio.

Ir As Águas Residuais após tratamento são encaminhadas para os tanques de monitoração, de
** onde são amostradas para posterior liberação à Lagoa de Polimento.
Ir

9*

Ir

W

W

w

w

w

w

O lançamento na Lagoa de Polimento, e posteriormente para o meio ambiente, de quaisquer
efluentes líquidos contidos nos tanques de monitoração só é efetuado após terem sido
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amostrados e liberados, conforme os procedimentos para a Permissão de Liberação de

Efluentes Líquidos (PLEL).

Informações quanto à Permissão de Liberação de Efluentes Líquidos (PLEL) e à Lagoa de

Polimento ver item 3.1.1.2.

A Solução de Fluoreto de Amônio após tratamento com Cloreto de Cálcio gera um sólido

precipitado de Fluoreto de Cálcio (tratado a seguircomo rejeito sólido ativo não compactável) e

uma solução de Cloreto de Amônio (a ser cristalizada em secador "spray").

Durante a etapa de comissionamento e qualificação da Fábrica de Pó de U02, estima-se a

geração de cerca de 300 m3 de efluentes líquidos, sendo 125 m3 de águas residuais
(provenientes da limpeza de equipamentos ou piso, da descontaminação de peças e

acessórios, da lavanderia, dos vestiários monitorados, da descontaminação de pessoal, do

condensado da autoclave, do produto de fundo da coluna de recuperação de metanol, da

coluna de lavagem de gases amoniacais e dos laboratórios) e 160 m3 de solução de cloreto de

amônio a ser cristalizada.

Uma vez tratadas, as águas residuais serão encaminhados para os tanques de monitoração,

de onde serão amostrados. Após terem sido realizados todos os procedimentos para liberação,

já descritos, estima-se que tais efluentes líquidos apresentar-se-ão dentro dos parâmetros

permissíveis de lançamento, principalmente quanto ao teor de urânio (inferior a 0,5 mg/l),

conforme tabela a seguir.

Volume 125 m3

Fluoreto < 10,0 mg/l

Urânio < 0,50 mg /1

Atividade (a+p Total) <7.4x102 Bq/I

PH 5-9

Densidade 1,0a 1,1

Temperatura Ambiente

De posse da autorização para fiberação de efluentes líquidos, os 125 m3 serão transferidos
para a Lagoa de Polimento.
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Importante: O volume de efluente líquido anteriormente lançado na Lagoa de Polimento
(340 m3) nas etapas de Comissionamento, Qualificação e Pré-operação da Fábrica de
Pastilhas, somado ao volume de efluente líquido lançado na Lagoa de Polimento

(125 m3) nas etapas de Comissionamento e Qualificação da Fábrica de Pó, ou seja,
465 m3 é ainda bastante inferior à capacidade de contenção projetada dalagoa (1.500 m3)
(i.e. não haverá liberação de quaisquer rejeitos líquidos para o meio ambiente externo às
dependências da Unidade li da INB, mantendo-se portanto o confinamento).

A solução de cloreto de amônio gerada será amostrada e analisada, estimando-se que tal
solução apresentar-se-á conforme indicado na tabela a seguir. Sendo então encaminhada para

tanques de armazenamento, de onde posteriormente serão utilizadas para realização do

comissionamento e pré-operação do sistema de cristalização.

Volume 160 m3

Cloreto de Amônio 16,2% (D/v)

Fluoreto < 10,0 mq/l

Urânio < 0,50 mg /1

PH 8

Temperatura Ambiente

3.1.2.3 - Rejeitos Sólidos

REJEITOS SÓUDOS ATIVOS

Os rejeitos sólidos ativos gerados pela Fábrica Pó de U02, são classificados, com referência à

taxa de exposição na superfície, como de baixo nível de radiação (SBN).

A fim de se contar com melhor controle administrativo, os rejeitos sólidos ativos são divididos

em dois tipos:

S Rejeitos Compactáveis; e

S Rejeitos Não Compactáveis.

Os rejeitos sólidos compactáveis abrangem os seguintes rejeitos, nãolimitados e dentre outros:

V elementos filtrantes (filtros do sistema de ventilação, filtros do sistema de arcondicionado e

filtros de aspiradores portáteis);

S materiais de uso individual (roupas, gorros luvas, sobre-sapatose óculos de segurança);
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S materiais de limpeza (panos de chão);

S materiais de embalagem; e

S papéis diversos.

fl» , ^

R«fc. J0—

Osrejeitos sólidos nãocompactáveis abrangerá os seguintes rejeitos:

S torta composta de calnão reagida contaminada pormaterial radioativo;

V massa precipitada seca de Fluoreto de Cálcio contaminada por material radioativo; e

V ferramentas e peças metálicas contaminadas.

Informações quanto a Acondicionamento e Armazenagem ver item 3.2.1.3.

REJEITOS SÓUDOS INATIVOS

Os rejeitos sólidos inativos são postos à disposição para comercialização, quando aplicável,
após terem sido devidamente acondicionados e armazenados. É, contudo, considerada a
possibilidade do decurso de longos períodos, até que se consiga a comercialização desses
produtos, ouatémesmo a impossibilidade da concretização de tal negociação.

Em vista dessa possibilidade, todos os critérios de acondicionamento e armazenamento levam

em conta o piorcaso, ou seja, a sua não comercialização.

A fim de se contar com melhor controle administrativo, os rejeitos sólidos inativos serão

divididos em dois tipos:

s Rejeitos Sólidos Inativos Químicos; e

/ Rejeitos Sólidos inativos Não Químicos

No caso da Fábrica de Pó de U02, basicamente é geradocomo rejeito sólidos inativo químico a

massa cristalizada de cloreto de amônio.

Os rejeitos sólidos inativos não químicos irão abranger os seguintes itens, não limitados e
dentre outros, todosprovenientes das áreas não passíveis de contaminação:

V elementos filtrantes (filtros do sistema de ventilação, filtros do sistema de arcondicionado e

filtros de aspiradores portáteis);

S materiais de uso individual (roupas, gorros luvas, sobre-sapatose óculos de segurança);
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^ materiais de limpeza (panos de chão);

v materiais de embalagem; e

V papéis diversos.
Rubr. ^T

Os rejeitos sólidos inativos não químicos gerados pela Fábrica de Pó de U02 da Unidade 11,
após classificação têm destinode lixo normal.

Durante as etapas de comissionamento e qualificação da Fábrica de Pó de U02, a ser

realizada no entre os meses de junho e agosto de 1999 (conforme cronograma em anexo),

estima-se a geração de cerca 2,3 m3 de rejeitos sólidos ativos compactáveis (luvas, materiais

de limpeza, materiais de embalagem, papéis diversos).

Volume apresentado de refere-se a material ainda não compactado. Uma vez compactados,

estes rejeitos sofrerão todos os procedimentos descritos anteriormente, sendo então

encaminhados para armazenamento no Depósito de Rejeitos de Baixa Atividade.

Quanto a rejeitos sólidos ativos não compactáveis, estima-se a geração de cerca 1,4 m (ou

2,8 ton.) de cal não reagida contaminada por material radioativo e 4,4 m3 (ou 13,7 ton.) de
massa precipitada seca de Fluoreto de Cálcio contaminada por material radioativo. Estes

rejeitos sofrerão todos os procedimentos descritos anteriormente, sendo então encaminhados
para armazenamento no Depósito de Rejeitos de Baixa Atividade.

As tabelas a seguirapresentam maiores informações sobre ambos os tipos de rejeitos.

- COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO-

GERAÇÃO DE REJEITOS COMPACTÁVEIS

Descrição Volume

Taxa de

exposição na
superfície

Papéis, Plásticos e Tecidos (luvas, materiais de
limpeza, materiais de embalagem, papéis diversos)

2,3 m3 < 0,2 R/h
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- COMISSIONAMENTO E QUALIFICAÇÃO-

GERAÇÃO DE REJEITOS NÃO COMPACTÁVEIS

Descrição

Torta Seca de Cal (cal não reagida contaminada
por material radioativo)

Massa Precipitada Seca de Fluoreto de Cálcio
(contaminada por material radioativo)

Volume

1,4 m3
(2,8 ton.)

4,3 m3
(13,7 ton.)

Taxa de

exposição na
superfície

< 0,2 R/h

< 0,2 R/h

Importante: O volume de rejeitos sólido anteriormente armazenado no Depósito de

Rejeitos de Baixa Atividade (11 m3) nas etapas de Comissionamento, Qualificação e Pré-

operação da Fábrica de Pastilhas, somado ao volume de rejeitos sólido armazenado no

Depósito de Rejeitos de Baixa Atividade (Sm3) nas etapas de Comissionamento e
Qualificação da Fábrica de Pó, ou seja, 19m3 é ainda bastante inferior à capacidade de

armazenamento projetada do depósito (320 m3).

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

s Todos os procedimentos de gerenciamento de rejeitos gasosos, líquidos e sólidos adotados

duranteas etapas de comissionamento, qualificação e pré-operação da Fábrica de Pastilhas

de Dióxido de Urânio (U02) e comissionamento e qualificação da Fábrica de Pó de Dióxido

de Urânio (U02), descritos neste documento, são o mesmos a serem aplicados a partir do

início da operação plena das fábricas.

5 Todos os procedimentos de segurança e proteção radiológica adotados durante as etapas

de comissionamento, qualificação e pré-operação da Fábrica de Pastilhas de Dióxido de

Urânio (U02) e comissionamento e qualificação da Fábrica de Pó de Dióxido de Urânio
(U02) são o mesmos que já vêm sendo aplicados na Unidade I do CIR (montagem de

elementos combustíveis) nestes últimos 17 anos, os quais serão aplicados a partir do início

da operação plena das fábricas da Unidade II.

s Todos as operações realizadas durante as etapas de comissionamento, qualificação e pré-
operação da Fábrica de Pastilhas de Dióxido de Urânio (U02) e comissionamento e

qualificação da Fábrica de Pó de Dióxido de Urânio (U02) obedecem rigorosamente o

estabelecido nos manuais de operação e garantia de qualidade e são o mesmos a serem

aplicados a partir do início da operação plena das fábricas.
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5 - ANEXOS

IttOUSTILIAS
NUCLEARES

DO IIASIl

FÁBRICA DE PASTILHAS DE U02

CRONOGRAMA DE COMISSIONAMENTO, QUALIFICAÇÃO,
PRÉ-OPERAÇÃO ELANÇAMENTOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS

ATIVIDADES

COM URÂNIO NATURAL
(2,0 ton.)™

URÂNIO NATURAL
(2,0 ton.)™

URÂNIO ENRIQ. 2,5 %U23S
(28,0 ton.)™

EFLUENTES LÍQUIDOS <2>
( ÁGUAS RESIDUAIS)
(340 m3)™

(1) REFEREM-SE ÀSQUANTIDADES MÁXIMAS ASEREM PROCESSADAS.

(2) OS LANÇAMENTOS REAUZADOS NAS SEMANAS 1 E2 DE FEVEREIRO REFEREM-SE
AOS REJEITOS GERADOS DURANTE O COMISSIONAMENTO DO PRÓPRIO SISTEMA DE
TRATAMENTO DE EFLUENTES.
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FÁBRICA DE PÓ DE U02

CRONOGRAMA DE COMISSIONAMENTO, QUALIFICAÇÃO,
ELANÇAMENTOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS

ATIVIDADES

URÂNIO EMPOBRECIDO
(4,0 ton.)

URÂNIO EMPOBRECIDO
(10,0 ton.)

JUN/99

méx.1,0ton

JUL/99 AGO/99

12:3 2 3,4

/semanal

~1,Q?Qn./sm*na
^ T 1 " \ ^

SET/99

1 ! 2 3

íSlfe>1
Rubi

OUT/99

12I3 4

EFLUENTES LÍQUIDOS
(ÁGUAS RESIDUAIS)
(125m3)

- -

íSím* Í8tà*
Í---1-
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FÁBRICAS DE PASTILHAS
E DE PÓ DE U02

- COMISSIONAMENTO -

- QUALIFICAÇÃO -

- PRÉ OPERAÇÃO -

SUMARIO

Conforme pode ser constatado no presente documento as Fábricas de
Pastilhas e de Pó de U02 em sua fase pré-operacional elevem produzir
pequenas quantidades de produto acabado, gerando também quantidades
mínimas de rejeitos (líquidos e sólidos) que são contidos / armazenados
nas próprias dependências da Unidade II do Complexo Industrial de
Resende. Constata-se ainda que o Sistema de Tratamento de Efluentes
apresenta-se em condições operacionais necessárias para o
processamento seguro e adequado dos efluentes / rejeitos a serem
gerados durante a fase de pré-operação.

MAR / 1999

I íitt - fotov)
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1 - INTRODUÇÃO

As fábricas aqui apresentadas destinam-se à produção de pó e de pastilhas de dióxido de
urânio, estando instaladas no Complexo Industrial de Resende - RJ (CIR) das Indústrias
Nucleares do Brasil (INB), mais especificamente na Unidade II do referido complexo. Estão
projetadas para operar em escala comercial com capacidade variável em torno de
120 toneladas anuais de dióxido de urânio, atendendo à demanda de combustível nuclear para
Angra 1 e Angra 2, com folga. As fábricas funcionam como unidades de produção
independentes, sendo a Fábrica de Pastilhas alimentada pela Fábrica de Pó de U02.
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^, 1.1- FÁBRICA DE PÓ DE DIÓXIDO DE URÂNIO (U02)

(1) Cilindro de UFe

(2) VaporizadordeUFj

(3) CC^e NHj

(4) Precipitador de TCAU

(5) Filtro Rotativoa Vácuo

iJnhs ie pircriuçãc'Je r-è e
uiv-tio de urânio Desenho Eíauerótico

(6) Alimentador do Forno

(7) Forno do Leito Fluidizado

(8) Hj eVapor d'água

(9) Estabilizador

Í10) N2eAR

(11) Homogeneizador

No estado sólido, em recipientes cilíndricos [1], o urânio enriquecido, na forma de hexafluoreto
de urânio (UF6), é levado para aquecimento no vaporizador [2]. A100° Co UF6, já no estado
gasoso, é misturado com outros dois gases [3]: gás carbônico (C02) e gás amoníaco (NH3), em
um tanque precipitador [4], contendo água desmineralizada (pura). A reação química entre
estes compostos produz o tricarbonato de amônio e uranila (TCAU), sólido amarelo insolúvel
em água. Em seguida, oconteúdo do precipitador é bombeado para filtros rotativos a vácuo [5]

onde o pó de TCAU é seco e transportado para o alimentador doforno

[6]. No forno de leito fluidizado [7], à temperatura de 600° C, o TCAU é
alimentado juntamente com gás hidrogênio (H2) e vapor dágua [8]. O
produto gerado - dióxido de urânio (U02) - ainda instável é
descarregado no estabilizador [9] onde recebe a adição de gás
nitrogênio (N2) e ar [10]. Após a estabilização, o U02 é transportado
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para grandes caixas giratórias misturadoras, homogeneizadores [11], onde a este pó é
adicionado outro composto de urânio (U308), estando pronto e á disposição da Fábrica de

Pastilhas de urânio.

1.2 - Fábrica de Pastilhas de Dióxido de Urânio (U02)

(1) Prensa Rotativa

(2) Pastilhas Verdes

(3) Fornode Sinierização

(4) Pastilhas Sintetizadas

Fibr ca <íe píistiinas de JiOkííío
urànií .;'JO-j Desenho esqueTiát •!",!:!

(5) Retifica

(6) Medição a Laser

(7) Pastilhas Prontas

(8tVentilação / Exaustão

Ruir.

Hs

Após o processo de mistura (homogeneização) com U308, o pó de U02 é transportado para
uma prensa rotativa automática [1], onde são produzidas pastilhas. Nesta fase do processo são
chamadas de "pastilhas verdes" [2). As "pastilhas verdes", ainda relativamente frágeis, são
encaminhados ao forno de sinterização [3], sob temperatura de 1750° C, em processo
semelhante ao da fabricação de cerâmicas, onde adquirem resistência (ou endurecimento)
necessária às condições de operação a que serão submetidas dentro de um reator de uma

usina nuclear. As pastilhas sintetizadas [4] passam, ainda, por uma

\ etapa de retificação [5] para ajuste fino das dimensões. Após a
retificação todas as pastilhas sinterizadas são verificadas através de
medição a laser [6], que rejeita aquelas cuja circunferência estiver
fora dos padrões adequados. As pastilhas sinterizadas aprovadas
são acondicionadas em caixas [7] e armazenadas adequadamente

num depósito existente dentro da Fábrica de Pastilhas. Os
equipamentos são mantidos sob ventilação/exaustão [8] controladas, visando a manutenção da
boa qualidade do ar no interior da fábrica.

[) ,--,jr ;|p Itii.
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9, 2 - COMISSIONAMENTO, QUALIFICAÇÃO EPRÉ-OPERAÇÃO -
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Encerradas as etapas de projeto e construção, as fábricas de pastilhas e de pó de U02 iniciam
a fase de preparação para a operação plena. Constam desta fase as etapas de
comissionamento, qualificação e pré-operação.

ri*

Aetapa de comissionamento das fábricas tem como objetivo a demonstração de "que os
equipamentos e sistemas funcionam, deforma individual e integrada, em conformidade com as
especificações estabelecidas para o projeto.

Aetapa de qualificação tem por objetivo a obtenção da conformidade com normas nacionais e
internacionais pertinentes tanto das fábricas quanto dos produtos, sendo realizada por empresa
ou organismo capacitado para tal finalidade, através do acompanhamento do processo
produtivo e análise de partidas de pastilhas sinterizadas ou de partidas de pó de U02-

Aetapa de pré-operação tem a finalidade de consolidar as informações e dados obtidos nas
etapas anteriores (comissionamento e qualificação), avaliar de maneira mais extensa o
comportamento integrado dos equipamentos, sistemas e do pessoal operacional, de forma a
garantir que eventuais falhas sejam corrigidas e não se estendam à operação plena.

2.1 - Comissionamento da Fábrica de Pastilhas de Dióxido de Urânio (U02)

A etapa de comissionamento, já descrita em seus objetivos, é levada a efeito através da
realização de testes de homogeneização, prensagem, sintetização e retificação, além de

* ensaios químicos e metalográficos. Para tal são produzidos cerca de 2.000 kg de pastilhas de
4b dióxido de urânio (U02) empobrecido, sendo processadas em 2 semanas, ou seja,
^ aproximadamente 1.000 kg / semana. (Vide cronograma em anexo)
Ir

Ir

Ir 2.2 - Qualificação da Fábrica de Pastilhas de Dióxido de Urânio (U02)
* Aetapa de qualificação, já descrita em seus objetivos, é levada a efeito através da realização

ensaios químicos e metalográficos, simultâneos na INB e nas instalações do qualificador, sobre
amostras de pastilhas obtidas sob acompanhamento deste (qualificador) durante todos as
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Ttltfu 55(024) 789 1644 789 1700
t-mail inbbunu@ctnu.um.br

INB Caldas

Eitr. Prçoi índradii km 20,6
37790000 tildii KG
CaixaPoitil 941

37701970 Pocoi dt Cildis MG
Ttl. 55(035) 7221222
Fa.55(035) 7J21910
t-mail iabiildii@poto5-ntt.coin.br

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
SAINAv. L4- Norte
Brasília - DF

Assunto: Comprovantes de Publicação

Prezada Senhora,

1 Estamos encaminhando, em anexo, os originais dos comprovantes da
ublic.™^^^^ Requerimento de ^f^^T^SS^oe reconversão efabricação de pastilhas de d,ox,do de uran^e .etapas) da

Fábrica de Elementos Combustíveis, localizada no município de Resende, RJ

MNS/mns

Anexo: conforme citado

c.c: DIN/GLQSM.I

Atenciosamente,

Cx t*<*ctAAdb^.
jnaTe hCEOüveira

Chefe da Assessoria de Segurança,
Salvaguardase Meio Ambiente
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O GLOBO

12 de Março de 1999 - Sexta-feira

INB
ittfenM* GABINETE DO NHNI8TRO EXTRAORDINÁRIO
1«m»" DE PROJETOS ESPECIAIS
DOHftSll

RÈÜUÉRlMÉNTÔÒÉUcLNCÀ
AIndústrias Nucleares do Brasil SA-INB toma púbBco que requereu ao h*|j*>Brai1lito <k>
Melo Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. a Licença de Operaçfiodas
Unha? dereconversão efabricação de pastilhas dedtóxido deurânio (2" e3'etapas) daFábrtca
deElementos Combustfvete, tocateada em Resende, Rto deJaneiro. .

D.O.U

10 de Março de 1999 - Quarta-feira

Gabinete do Ministro Extraordinário de Projetos Especiais
Comissão Nacional de Energia Nuclear

Indústrias Nucleares do Brasil S/A

Diretoria Industrial

AVISO DE UCENÇA

A Indústrias Nucleares do Brasü S.A. - INB toma público que requereu ao Instituto,
do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, aLicença de Operação <*«
reconversão e fabricação de pastilhas de dióxido de urânio (2\ e 3. etapas) da Fábn«>*
Combustíveis, localizada emResende, RiodeJaneiro.

(Of. n? 27/99)

RONALD ARAÚJO DA SILVA
Diretor

l
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MINISTÉRIO DOMEIO AMBIENTEE DA AMAZÔNIA LEGAL
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

FAX N* 061-226 4971

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

DESTINATÁRIO: Pr. RONALD ARAÚJO SILVA

Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB

N° DE FAX: ( 021 ) 537 - 9428 DATA: 12/03/99--

No âmbito do Processo n° 02001.000680/95-58, referente à Licença de Operação n°
036/99, para a realização dos testes pré-operacionaisda Fábrica de Elementos Combustíveis -
FEC (2a e 3a etapas), referente à fabricação de pó e pastilha de dióxido de urânio (U02),
informamos que as Portarias Normativas N° 01/90 e 089/96 instituíram a cobrança do
fornecimento de Licença Ambiental, bem como dos custos operacionais referentes à análise[ç
vistorias de projetos.

Proc.

~n

Ku.r.Sendo assim, a INB - Indústrias Nucleares do Brasil S/A. deverá efetuar o pagamemo
referente à Licença de Operação para a realização dos testes pré-operacionais do referido
empreendimento,conforme as seguintes instruções:

1. Documentos para pagamento:
>Duas guias de Recolhimento de Receita - DR, com códigos diferenciados, tais

como:

1. Código "5017 - Licença Ambiental". Na especificação, escrever:
LICENÇA DE OPERAÇÃO - Testes pré-operacionais
Valor: R$ 5.600,00

2. Código "5027 - Análises de ProjetosAmbientais". Neste item deverá ser escrito
na sua especificação: «
ANÁLISE DE DOCUMENTOS
Valor: R$2.017,03

**.

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

3. Logo após o pagamento, solicitamos a gentileza de enviar as cópias dos DRs
utilizadas no pagamento para este Departamento, para que possamos dar continuidade ao
licenciamento em questão.

Atenciosamente,

G:\pilaW\FAX\FX01tDOC

r^Rúsa Helena Zago Loes
Departamento de Ilegistroe Licenciamento

Chefe _. "
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Ruít

Licença e Avaliação/Análise Ambiental
FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS (2' E3a ETAPAS)

Valor da Análise =

Onde:

K +

96,05 +

(A x B x C)

1.920,98

A = N° de Técnicos envolvidos na análise
B =N° de horas/homem necessárias para análise
C =Valor em Reais da hora/homem +OS

Hora/homem

OS =Obrigações Sociais (84,71 % hora/homem)
D = Despesas com viagem
E= N° de técnicos que viajaram
F = N° de viagens necessárias
K=Despesas Administrativas (5 %de [(A x Bx C) +(D x Ex F)])

Valor da Análise

Valor da Licença de Operação

Valor Total (Valor da Análise +Valor da Licença)

R^6iíoA Co&U K &&Ç&1VV í3=jkVAC <^LA t>^ Uj^>

O;\PSLMW4WJ8E\LOP_S1 .XLS

+

+

52,00

44,05

(D x E x F)

0,00

1

20

96,05

96,05

2.017,03

5.600,00

7.617,03
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Mrtff-i6-59 ©4:00 PM INB RJ
21 55794T9

ihüôstiias

ÜffíÜSH

Fac-Símile N°: 004/99 \'

Fax n°: 061 -316 1306

Fax n°; 021-537.94

Destinatário (addrôssee): IBAMA
Nome (name): Dra. Rosa Helena Zaoo Loes

Remetente (sender): INB •Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
Nome (name): Dr. Ronald Araújo da Silva

Tel. (phone); 021-536.1607
Assinatura (signature)

Observação ou mensagem (remark or message):

Data (date): 16/03/1999

At • Dra. Rosa Helena Zago Loes
Chefe do Departamento de Registro

RECEBI

IBAMA/ PSL

e Licenciamento

P . 0 1

licenciamento.

Atenciosamente,

Ronald Araújo da Silva
Diretor industrial
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'^R_16-99 ©4:00 PM INB RJ
15 21 537947^

ifcmSro brÂSleSo domoia«Bre bÍoÍmcursos naturais renováveis -ibam^
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO 00RIO 06 JANEIRO

DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS •DR

| Identt-caçac • —• —

0032281(1002174 i

"iNB-INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A_

En°SSb0VIAPRES. OUTRA. KM 530
T35S

RESENDE ^
tsíic—iísj-r-;"' m:-h - superim? £stacuai, to ie^ma kj

;ü CFf.PACAC - T*--53 ipêràci =i-i.ii.-'iLICENÇA it: t;

UF

RJ

CEP

27555-000

V«nc;mwi'o

A_4noa' COdiao Cwenie
3603-X / 330Q4-Q

Nono numero

twyjjirar

33501799900481201-0

5600,00

Muli» Wou Jures:

W" BANCO DO BRASIL «i •»«!•>» d0 clionl°
Data da pagamn-ilo

u.nl«çs--M«fc8É5flí9í Í6M199? 5 ííií K^:í4i

iR-i-i-9y Q4:01 PM INB RJ
15 21 537y4?y F1 . 0 •

-_tt*«.

<;/;;
^ÍItÍtO B^S"KR0BÕMBÕAMBtÊSTE ESbrRECÜRSOS NATURAIS RENOVÂVEiS .«AM^^»
SUPERINTENDÊNCIA DO iBAMA NO ESTADO 00 RlO OS JANEIRO

DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS -OR

Ws
•irVaçSo

CCPF

00322818002174

INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

RODOVIA PRES DUTRA. KM 530
Casos

RESENDE '
tlíWiW-'*.*' ,,.-,• íTl-0 - .;Uf=.r'.i.NT tüTA^Al L-O iHAHA KJ

53;-! - A-/t'.irt';ito-An«i-is3 - cone roía HiRDienta-
ANA^:^ y£ ÜÜÍ.UMÍMT03 fttiX. 02001 -000630.'*i-SS

BANCO DO BRASIL ReciOo ao Cliente

-V3.'CT 34^3.
-.-._•: 'u-.^i "v-;T B"f;ftS "*-*- 'J •-

UF

RJ

CCP

2/bbb-UUU

Dais O» pagiirnm'i:.

V«ni-..mçnin

j.-J. . ..."
M H A

Aj.èiM.-ufCúdluoCedent'
3603-X/33004-0

Noait mimiííõ
3350279990O481201-3

':) 'Jj^cm <SO uocumonlci
2017.03

-fitmenren

"M^ita eJôuJurei'

Tem

^onicaíàü^.jr^^-jjiíí; r -ti* ü: *^ •-• "^ ? ?-." ^M.?4Í7
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 445/99-IBAMA/DIRPED/PALA
Rubr.

Brasília-DF, 17 de março de 1999.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando a Licença de Operação n° 036/99, que autoriza
exclusivamente a realização dos testes pré-operacionais da Fábrica de Elementos
Combustíveis - FEC (2o e 3o etapas), referente à fabricação de pó e pastilhas de dióxido de
urânio.

Informamos que a concessão da Licença deverá ser publicada conforme a
Resolução CONAMA n° 006/86 e que cópia das publicações deverão ser enviadas ao
IBAMA.

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

Atenciosamente,

tosa Helepaféago Lop
Programad^^áirsee_Liccnciamento Ambiental

Coordenadora-Geral

À Sua Senhoria o Senhor,
RONALD ARAÚJO DA SILVA
Diretor Industrial da INB
Rua Mena Barreto, 161 - Botafogo
99 971 -100 - Rio de Janeiro/RJ

G:\PALA99\0FICI0\0F445.DOC
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MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE INCENTIVO ÀPESQUISA EDIVULGAÇÃO

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 036/99

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n°.
6938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
regulamentada pelo Decreto n°. 99.274, de 06 de junho de 1990, que foi alterada pela
Lei n° 7.804, de 20 de julho de 1989 e, ainda, com base na Portaria IBAMA n° 64-N, de
25 de maio de 1998, RESOLVE:

expedir a presente Licença de Operação a:

EMPRESA: Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB
CGC/CPF: 00.322.818/021-74
ENDEREÇO: Rodovia Presidente Dutra, km 330
CEP: 27555-000 CIDADE: Resende UF: RJ
TELEFONE: (0243) 54-2822 FAX: (0243) 54-5939
REGISTRO NO IBAMA: Processo n° 02001.000680/95-58

autorizando exclusivamente a realização dos testes pré-operacionais da Fábrica de
Elementos Combustíveis - FEC (2a e 3a etapas), referente à fabricação de pó e pastilha
de dióxido de urânio (U02), situada no Complexo Industrial de Resende - CIR, no
município de Resende/RJ.

Esta Licença de Operação é válida pelo período de 08 (oito) mesés'a contar da
presente data, observadas as condições discriminadas neste documento e seus anexos
que, embora não transcritos sãopartes integrantes do mesmo.

Avalidade desta licença está condicionada ao cumprimento das condicionantes
constantes no verso deste documento, que deverão ser atendidas dentro dos
respectivos prazos estabelecidos.

Brasília, DF, |^ MAR 199&

Diretoria de Incentiv

ins Pinto
íquisa e Divulgação - DIRPED

liretor

Rubr

1/2



CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO

1 - Condições Gerais

1.1 Avconcessão desta Licença de Operação - LO deverá ser publicada conforme a
• Resolução N° 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.

1.2 Esta licença não autoriza a operação comercial do empreendimento, sob pena de
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

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

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

expedição da licença;

• superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.4. A licença para operação comercial deverá ser requerida após o atendimento das
complementações solicitadas no Ofício N° 1119/98 - IBAMA/DIRPED/PALA, de
30 de dezembro de 1998.

2 - Condições Específicas

2.1 A INB - Indústrias Nucleares do Brasil S/A é a única responsável por qualquer
tipo de acidente (intencional ou ocasional) que porventura venha a ocorrer na
fase de testes.

2.2 Os testes pré-operacionais deverão ser realizados de acordo com os
procedimentos apresentados peía INB.

2.3 Apresentar relatório dos testes operacionais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
após aconclusão dos mesmos. ' ^

2/2

^



MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 448/99-IBAMA/DIRPED/PALA
Brasília-DF, 17 de março de 1999.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando, para conhecimento, cópia da Licença de^Operação n°

dióxido de urânio.

Sendoo que tínhamos para o lo, subscrevemo-nos.

Atenciisament

Alberto

Programa deAnálise e
Coordenador-

Pa0la
ento Ambiental

Substituto

À Sua Senhoria o Senhor,
Maurício Couto César Júnior
Chefe de Divisão DICAN/DECON/FEEMA
Rua Fonseca Teles, 121 - 14° andar -São Cristóvão
no Q/|f^9no - Pio de Janeiro/RJ

G:\PALA99\0F1CI0\0F448.DOC
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 449/99-IBAMA/DIRPED/PALA
Brasília-DF, 17 de março de 1999.

Prezado Senhor,

Fstamos encaminhando, para conhecimento, cópia da Licença de Operação n°

dióxido de urânio.

Sendo oque tínhamos para omomento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Alberto C

Programa deAnálise e
Coordenador

À Sua Senhoria o Senhor,
Cláudio Serricchio
Secretário de Meio Ambiente - Prefeitura
Municipal de Resende
Estrada do Aeroporto, S/N° -Bairro Santa Isabel
97 snn.nnn - Resende/RJ

G:\PALA99\OFICIO\OF449.DOC

ula

eíamentoAmbiental
eral Substituto
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Rubi

SSSrSS^SSSroÀ PESQUISA EDIVULGAÇÃO -DIRPED
pSSu DE ANÁLISE ELICENCIAMENTO AMBIENTAL -PALA

MEMORANDO Nn50/99- IBAMA/DIRPED/PALA
Brasília-DF, 17 demarço de 1999.

Do:

Para:

Coordenador-Geral Substituto do PALA

Escritório de Licenciamento das Atividades de Petróleo eNuclear
Telma Malheiros

Estamos encaminhando, para conhecimento cópia da Licença de
- no nWQQ aue autoriza exclusivamente a realização dos testes preJeeSains da°FSaqdUeeEi:Ume„tos Combustíveis -FEC (2° e3» etapas), referente a

fabricação de pó epastilhas de dióxido de urânio.

Sendo oque tínhamos para omomento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Alberto CoTta de&aula
Programa de Análise e ftteenciamento Ambiental

Coordenador-(Seral Substituto

S^V.UNO^FtaOSEDEOO.BAM^
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DO BRASIL

Fac-Símile

Destinatário (addressee): IBAMA
Nome (name): Dra. Rosa Helena Zago Loes

Remetente (sender): INB - Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
Nome (name): Dr. Ronald Araújo daSilva

Tel. (phone): 021-536.1607
Assinatura (signature)

Total de páginas incluindo acapa (total of pages including cover): 2 .
Observação ou mensagem (remark or message):

IbAWIA DIBPEO PALA
FROTOClLON0 ^
FLS. DAT^ií/C

N°: 004/99

Fax n°: 061 -316.1306

Fax n°: 021 -537.9479

Data (date): 16/03/1999

At Dra. Rosa Helena Zago Loes
Chefe do Departamento de Registro e Licenciamento

Conforme solicitado em seu Fax-088 de 12/03/99, estamos enviando, em anexo

licenciamento.

Atenciosamente,

V
Ronald Araújo da Silva

Diretor Industrial
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Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos ada Amazônia Lagal.- MMA ,.„„ u AT| 1Ra.e RFWnVÁVElS - IBAMÃ^INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVtlü ldmivi/^
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESTADO DO RIO OE JANEIRO

vfc. DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS - DR

I identificação:

CGC/CPF

00322818002174

Nome

INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A
Enaereço:

RODOVIA PRES. DUTRA, KM 530
Cidade:

RESENDE

UF

RJ

bspecit.ca4ao. 4g 1_201 -8 - SUPSRINT ESTADUAL DO I3AMA RJ
5017 - Licença e Kenovaçao - Controle Amcientai

LICENÇA DE OPERAÇÃO - Testes Operacionais

CEP-

27555-000

BANCO DO BRASIL Recibo do Cliente Data de pagamento:

H%r

Venamento

Agencia / Código Ceaente
3603-X/33004-0

Nosso numero

TTBSConnr

33501799900481201-0

[=) 'Jaior ao uocumemo

5600,00

Multa e/ou Juros:

Total:

AutanücaçaoSfcáâ&Sdídí 1Ó031??? 5.6^.^RhiP4í7
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tiáffo
--^B^^ NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMÂ^
SUPERINTENDÊNCIA 00 ISAMA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SSgl^ DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS -DR

| Identrticaçaõ"
CGC/CPF

00322818002174

Nome

INB - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A
Endereço:

RODOVIA PRES. DUTRA. KM 530

Cidade

RESENDE ;
bspeciticaçao. 4g ,_ _201 -3 _ sUPERINT ESTADUAL DO 13AMA RJ

5027 - Avaiiaçao/Anaiise - Controle Amoientai
ANALISE DE DOCUMENTOS - PROC.02001.000680/95-53

BANCO DO BRASIL 001 Recibo do Cliente

'CT 3603/S557SOfti-2 I3AH*. :^ST BRÁS HEI Í9

UF

RJ

CEP

27555-000

Data ce pagamento:

Autenticação 9ScáfiÇa;^f^0i; j_.^'

Agenciai Código Cadente
3603-X/33004-0

Nosso numero

33502799900481201-5

7=i Vaior do uocumenio
2017,03

-OTscomn "

Multa e/ou Juros:

Total:

2.íi7,93RAí24í7
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„***********************************«************************».
:+

TRANSACTION REPORT

FOR: INB RJ

* SEND

*

* DATE START REGEI VER

* MAR-16 03:59 PM 06131613 0 6

MAR-16-99 04:02 PM *

55215379479 *

PAGES TIME NOTE

1 ' 5 5 " O K

#**************************************-.*****************************



ar- -"•••

:("•

-.*Q

!JL5



ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
(ui HtniSirrtto,161 Butilogo
22271 IDO Kiodt ]"*'"> *l 8ralil
TtL SS(02I) S36 1600
fa.JS(02l)557í39l
t-mail inbno@ilttrntx.com.br

INB Resende
(oí. Prtsiòtntt Duiri. krr
Enjtnhdro híW
37SSS 000 tatndt K|
CaixaPosai 83611

25S80 970 liitmi IJ
Td. 5S(014) JS8 SIDO
Fax SS(02J) J54 4004 3S8 8904
t-mail inbrtstndt@lnb.JM.br

i])0

INB Caetité

ti. ErntstoGtiitl Sobrinho. ]4i

Caiia Fntil 7

46400000 CaMitt B»
Ttl.55(077) 4541255
Fax 55(077) 4542Í60
t-mail inb(«tiit@ilubín(t.tom.t

INB Buena

2* Diurno dt Sio írantuto

dt lubipoini
taixaPostiIllilíl

28110000 Butm 11
Tdtf«SS(024]7lílóí4 7S9 1700
t-miil inbbiitni@«nsa.iom.b'

INB Caldas

Estf. Píçss Andudas km 20,6
37700DOO Caldas MG
CaixaPosial941

37701 ?70 Poços dt Caldas HG
Td.55(035) 7221111
faxSS(035) 7221910
«-mui intíaldjilgpocoi-nti.tom.bi

y/^1
ÍSAMA/DIRPÊD/PALA

F80TOCCLO N.°

PLS,

£
>^ "(.*>

^^,0

Rio de Janeiro, 29 de Março de 1999
ASEM.P - 050/99

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
SAIN Av. L4-Norte
Brasília - DF

£/£J--jY

Assunto: Comprovantes de Publicação

Prezada Senhora,

1 Estamos encaminhando, em anexo, os originais dos comprovantes daJublica^noD.O UeOGlobo/da Licença de Operação n° 036/99. p»iair*> zaçao
de testes oré-operacionais da Fábrica de Elementos Combustíveis (2 . e 3 etapas),SteàtSode pó ede pastilhas de dióxido de urânio, situada no Complexo
industrial de Resende -CIR, localizada no município de Resende, RJ.

MNS/mns

Anexo: conforme citado

c.c.-.DIN/GLQSM.I

Atenciosamente,

Alexandre Krde-Onvèira
Chefe da Assessoria de Segurança,

Salvaguardas e Meio Ambiente
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DIÁRIOOF1C1AL N° 58 SEXTA-FEIRA, 26 MAR 1999
MSEÇÃO 3

Gabinete do Ministro Extraordinário de Projetos Especiais

Comissão Nacional de Energia Nuclear

Indústrias Nuclearesdo BrasilS/A
Diretoria Industrial

AVISO DE UCENCA

AIndústrias Nucleares do Brasil S.A. -INB torna publico que recebendo mAMA^ED aLi«nça de
b^emcWSTcomvalidade de 08 (oito) meses, acoritarae Hdemarço a^ 1999,r^areahzaçao
Sp^íonaisdaFâbr^^^de pó ede pasShas de dióxido de urânio, situada no Complexo Iiídustnal de Resende -OR, locakzada
no município deResende, Rio deJaneiro.

RONALDARAÚJODA SILVA
Diretor

(Of. n9 33/99)

0 GLOBO

HPfeTMM GABINETE DO MINISTRO EXTRAORDINÁRIO •£«£
«MÇLMfcEI DE PROJETOS ESPECIAIS
DOBRASIL

AVISO DE UCENCA

A Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB toma público que recebeu do
IBAMA/DIRPED a Licença de Operação n° 036799, com validade de 08 (oito)
meses, a contar de 17 de março de 1999, para a realização de testes pré-
lOperaáonais da Fábrica de Elementos Combustíveis (2a e 3aetapas), referentes à
.fabricação dê pó e de pastilhas de dióxido de urânio, situada no Complexo
industrial de Resende - CIR, localizada no município de Resende, Rio de Janeiro.
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FROM : SECRETRPlflODmEIORUBIENTE

RECEBI
PHONE NO. '• rjr\ O-ò l2-J-

-"Ibama/psl

RPR. 01 1999 09:30 PI

f||||| .. -:-:- - .--H,-fretaria M~"|-l *> Meio Ambiente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RESENDE

PREFEITURA

Resende, 29 de março de J999.

Ofício n° 032/SMMA/99
Da: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Ref: Ofício n* 449/99 - ÍRAMA/DIRPF.n/PAT Ade 17/03/99

Senhor Coordenador,

Acusamos recebimento do Ofício supra citado referente à licença de operação n° 036/99
da Fabrica de Elementos Combustíveis - FEC (2a a 3d etapas).

Na medida em que a referida licença, provisória, está condicionada ao cumpiimento de
determinadas condições, inclusive oatendimento das complementações solicitadas no Ofício
l« U19/98 - IBAMA/DIRPED/PALA, de 30 de dezembro de 1998, cujo teor não ede nosso
conhecimento, solicitamos cópia deste Ofido para informação e acompanhamento do
andamento dos procedimentos de licenciamento pela Prefeitura Municipal de Resende.

Sendo tudo pelo momento agradeço desde já vossa atenção e o atendimento de nossa
solicitação.

Atenciosamente,

Cláudio Serricchio
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Para; limo. Sr. Alberto Costa de Paula
DD Coordenador-Gera) Substituto doPrograma de

Análise e Licenciamento Ambiental - IBAMA

SAIN Av L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA s/n°
Blobo C 1° andar - Brasília -DF CEP: 70 800-200

Estrada do Aeroporto, s/n° - Santa Isabel
CEP: 27 501 970 - Resende/RJ Telefax: (024) 354 7792
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE RESENDE

PREFEITURA

Oficio n°032/SMMA/99
Da: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Ref: Ofício n° 449/99 - IBAMA/DIRPED/PALA de 17/03/99

Resende, 29 de março de 1999.

.,AMA DIRP£° PALA

ks. data5..'J--
(\U^_ „ -
ÀbSllUl»1»

Senhor Coordenador,

Acusamos recebimento do Ofício supra citado referente àlicença de operação n° 036/99
da Fabrica de Elementos Combustíveis -FEC (2a a3a etapas).

Na medida em que arefenda licença, provisóna, está condicionada ao cumpnrnento de
determinadas condições, inclusive oatendimento das complementações solicitadas no Ofíc o
í ™8 IBAMA/DIRPED/PALA, de 30 de dezembro de 1998, cujo teor nao ede nosso
conhecimento, solicitamos cópia deste Ofício para informação e ^^Tandamento dos procedimentos de licenciamento pela Prefeitura Municipal ^Resende.

Sendo tudo pelo momento agradeço desde já vossa atenção eoatendimento de nossa
solicitação.

Atenciosamente,

Cláudio Serricchio
Secretário Municipal do Meio Ambiente

Para: limo. Sr. Alberto Costade Paula
DD. Coordenador-Geral Substituto do Programa de

Análise e Licenciamento Ambiental - IBAMA

SAIN Av L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA, s/n°
Blobo C, Io andar - Brasília -DF CEP: 70 800-200

^>v^"

Estrada do Aeroporto, s/n° - Santa Isabel
CEP: 27 501 970 - Resende/RJ Telefax: (024) 1547792
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 530/99-IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 05 de abril de 1999.

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício n° 032/SMMA/99, de 29/03/99, estamos
encaminhando cópia do Ofício n° 1119/98 - IBAMA/DIRPED/PALA, de 30/12/98, e
seu anexo, mencionado na Licença de Operação n° 036/99 da Fábrica de

^ Elementos Combustíveis - FEC.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Programa de Analise^ Licenciamento Ambiental
"^^-XoâKlenadõra^Giral

ÀSua Senhoria o Senhor,
Cláudio Serricchio

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Estrada do Aeroporto, S/N° - Santa Isabel
27.501-970 - Resende/RJ

G:\PALA99\OFICIO\OF530.DOC
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 613/99-IBAMA/DIRPED/PALA

Brasília-DF, 20de abril de 1999

Prezado Senhor,

k- *•* ^P0^*™* ao ofício ASEM.P-006/99, referente ao processo de licenciam^ambientai da Fabnca de Elementos Combustíveis -FEC (2- e3' etapas), solicitam^ d^Vossa
Senhoria aapresentação de justificativa pela não instalação de uma rede acSlS
S-^"-"d° "'"^ SOlÍCÍtaÇã° da FUnd3Çâ0 Estadual de SSãSSSí

Atenciosamente,

&Q$aJielen$Jago Loes
Programa o^fíálisg^Licenciamen

Coordenadora-Geral

ÀSua Senhoria oSenhor,
Ronald Araújo da Silva
M.D. Diretor Industrial da INB -Indústrias Nucleares do Brasil S/A
Rua Mena Barreto, 161 - Botafogo
22271-100-Rio de Janeiro/RJ

G:\PALA99\OFICIO\OF613.DOC
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PROCESSO : 02001.000680/95-58

INTERESSADO : INDÚSTRAIS NUCLEARES
DO BRSIL S/A

ASSUNTO : LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DA INDUSTRAS NUCLEARES DO
DO BRASIL S/A

PROCEDÊNCIA : RIO DE JANEIRO (RJ)

NUCLEAR

FEC II

FABRICAÇÃO DE PÓ E PASTILHA
DIÓXIDO DE URÂNIO

TÉRMINO DO

VOLUME 3
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PROCESSO No.

EMPREENDIMENTO

EMPREENDENDOR

PROCEDÊNCIA

02001.000680/95-58
FEC II- FABRICAÇÃO DE PÓ E PASTILHA
DIÓXIDO DE URÂNIO
INDÚSTRIAS NUCLEAES DO BRASIL S/A
RIO DE JANEIRO

VOLUME 4

SUMÁRIO

Requerimento renovação da LO Folha 737

Relatório vistoria Folha744

Documentos fotográficos Foma 755 a 786

LP 036/99 (renovação) Folha

Nota Informativa no. 07/2000 Folha 797

Parecer no. 39 Folha 804

Relatório de vistoria Folha



^

r* %

*

M



PROCESSO : 02001.000680/95-58

INTERESSADO : INDÚSTRAIS NUCLEARES
DO BRSIL S/A

ASSUNTO : LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DA INDUSTRAS NUCLEARES DO

DO BRASIL S/A

PROCEDÊNCIA : RIO DE JANEIRO (RJ)

NUCLEAR

FEC II

FABRICAÇÃO DE PÓ E PASTILHA
DIÓXIDO DE URÂNIO

INICIO DO

VOLUME 4
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ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
lua Hena Birreto, 161 Bowfügo
J22JMOO Kiodcjaneiro F,J Bnul
Ttl. 55(021) 53(1600
Fa» 55(021) 537 9391
e-mail inbrio@alttrneicem.br

INB Resende

M. Presidente Dutra, kn

Engenheiro fatiai
27555 SM Btstnde K]
Cana Postal B3632

25S&0 970 Itatiaia UJ
lei.55(0») 358B700
In S5(024)354 4O04 JS8 S904
e-mail inbresende@mb.jov.br

i330

INB Caetité

*v.[mesto Gtml Sobrinho, 345
Caiu Postil ^

46400 000 Caetité Bi

hl. 55(077) 4541)95
Fu 55(077} 4542040
e-maiI itibcaetite@dubenet.tom.br

INB Buena

2' Distrito de São Francisco

deItabapoam
CaiiaPoíliM2il9l

18230000 ftutna l|
Ttlefai 55(014) 71! IÍÍ4 789 1700
e-mail inbbjeni@«nsi.com.br

INB Caldas
Estr. Poços Indradas km 20.1

377B00O0 Caldis HS

CauPutalMI

377019)0 PicosdeCaldn MG
Tel. 55(055) 7221222
Fa» 55(035) 722 IÍI0
e-mail inbcaliis®poços-net.com.br

RECEBI

-yâ,
iBA/VIA, psl

Rio de Janeiro, 28 de Maio de 1999
DIN - 059/99

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
SAIN-Av. L4- Norte

Ed. Sede do JBAMA- Bloco C
Brasília-JÍK

^•.tf^

Prezada Senhora,

\v-\ ;,»&\v
.MftM^1*

Assunto: Licenciamento Ambiental da FEC II
Ref.: Ofícios 013/99 e 119/98 IBAMA/DIRPED/PALA

1. Em resposta aos ofícios em referência, estamos enviando, em anexo, o
documento: "Justificativa da Ausência de Necessidade de Rede de Monitoramento em
Tempo Real da Qualidade do Ar", que visa responder à solicitação da Fundação
Estaduat de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA, referente ao licenciamento
ambiental das unidades de produção de pó e de pastilhas de dióxido de urânio, da
Fábrica de Elementos Combustíveis.

2. Aproveitamos esta oportunidade, para colocar-nos à sua disposição para
quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

ELB/mns

Anexo: o citado documento

Atenciosamente,

Ronald Araújo "Silva
Diretor Industrial
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EIA - Unidades de Produção de Pó e Pastilhas de U03l INB/CIR - Resende - RJ Monitoramento ar - FEEMA

JUSTIFICATIVA DA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REDE DEn,-2^
MONITORAMENTO EM TEMPO REAL DA QUALIDADE DO AR LProc.
SOLICITAÇÃO FEEMA - item 5.1. do Ofício 1^19/98 IBAMA/DIRPED/PALA

A FEEMA fez a solicitação de monitores automáticos para os seguintes parâmetros:
fluoretos, amônia, hidrocarbonetos, aldeídos, formaldeído, óxidos de nitrogênio e
partículas totais em suspensão ( com a utilização de HI-VOL - amostradores de grandes
volumes). O sistema de monitoramento deveria ainda gerar resultados analíticos
processados em software a ser especificado pela FEEMA e disponibilizados em tempo
real via computador dotado de modem com velocidade mínima de 33.600 e uma linha
telefônica privativa, de modo que a FEEMA pudesse acessar esses resultados sempre
que necessário.

Os processos industriais e auxiliares de fabricação do pó e pastilhas de U02, conforme
amplamente demonstrado no corpo do EIA ( Capítulo 3 ) e de acordo com os
fluxogramas e descritivos adicionais simplificados, apresentados para atendimento a
outras solicitações do Ofício em referência, de fato utilizam compostos químicos que
ensejam a liberação de quantidades extremamente reduzidas dos poluentes
mencionados1.

Cabe destacar, inicialmente, a escala das operações das unidades de pó e pastilhas em
tela, destinadas à produção de cerca de 120 t/ano2 de pastilhas que integrarão osnúcleos
de elementos combustíveis da CNAAA.

Para responder à FEEMA no que diz respeito a material particulado e óxidos de
nitrogênio, basta destacar que à escala relativamente pequena da planta - quando
comparada com outras indústrias de processo - corresponde uma queima insignificante
de dois combustíveis fósseis, ambos relativamente limpos: GLP a uma razão máxima de
35 kg/hora na caldeira, 30 kg/dia no forno de sinterização e 50 kg/dia no secador tipo
"spray dry", bem como diesel para geradores de emergência, testados por 20 minutos a
cada 15 dias, com um consumo da ordem de 1200 l/ano na unidade 1 e 4000 l/ano na
unidade 2. Note-se ainda que o GLP deverá ser substituído a curto prazo porgás natural,
em função da disponibilização desse energético - ainda mais limpo do que o GLP do
ponto de vista ambiental - na região pela RIOGÁS Arede de gás natural já atingiu o
pólo industrial de Resende.

Apenas para ilustrar a insignificância do consumo de diesel da INB pode-se compará-lo
com o da frota a diesel que circula diariamente no trecho de Resende da Rodovia Pres.
Dutra entre Resende e Engenheiro Passos - cerca de 17.500 veículos/dia, conforme
medições da concessionária em Nhangapi, com cerca de 10% de caminhões e ônibus:
considerando-se 50 km por veículo/dia temos um consumo total diário de cerca de
30.000 1de óleo diesel só nesse trecho da Rodovia principal de acesso, quase 6 vezes o
consumo anual das duas unidades da INB. Para GLP o raciocínio envolve comparação

Aldeídos e formaldeídos podem, de fato, ser formados a partir de reações de oxidação, na atmosfera,
das pequenas quantidades de metanol liberadas em cada batelada, uma vez que ao longo do processo,
dadas as condições cinéticas discutidas adiante, praticamente não haverá formação desses compostos

Rejeitos e efluentes líquidos afetados pela escala das operações foram considerados no EIA para uma
produção de até 240 t/ano, possível com a adição de turnos e novas unidades de processo, caso seja
considerado viável no longo prazo.

n
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•lidlAUÍ I l^JStí %^ NATRONTEC

EIA•Unidades de Produção de PóePalhas de UO, (NB/CIR -Resende -RJ Monumento ar-FEEMA j^g
com oconsumo residencial equivalente: supondo-se consumo médio de gás de cozinhi P<« J
da ordem de 05kg/dia por unidade (um botijão de 13 kg/mês para uma família de 4^*^pssoís ) chega-se^ aum consumo anual da ordem de 182,5 kg/famíl,a; como as
unidades 1e2da INB devem consumir cerca de 241 t/ano, este consumo eqüivale ao de
1.320 famílias ou cerca de 5.000 pessoas ao longo de um ano.

Consequentemente, não faz sentido exigir monitoramento, muito menos autômato e
contínuo de poluentes derivados da queima de combustíveis fosseis como NOx SOx e
material particulado(MP), já que as liberações não são continuas e resutomem
concentrações máximas na atmosfera, mesmo em períodos curtos de uma hora, murto
inferiores aos limites estabelecidos na Re, CONAMA 003/90. Ademais tais
concentrações máximas em uma hora, estão confinadas ao «tio de P;°P™dade da INB
conforme demonstrado pelas simulações1 reahzadas com o modelo SCREEN3 da
USEPA em anexo, que consideraram as seguintes emissões máximas episódicas e
parâmetros:

• NOx ( como N02)- 1,17 g/s
S SOx ( como SO2)-3,8 g/s
S MP (total ) - 0,3 g/s

Parâmetros estimados:
y V= 20 m/s
• T= 373°K- temperatura dos gases de exaustão
•/ T= 297° K- temperatura ambiente
• H= 15 m - altura das liberações

Oprocesso industrial por bateladas (até 5por dia )consome cerca de 250. kg da matéria-
prima hexafluoreto de urânio em cada rodada, edispõe de circuitos de recuperação de
Jrodutos auxiliares como amônia ( usada para formação do TCAU precip.ado que
depois de reduzido transforma-se em pó de U02, edepois transformada em cloreto de
amônio, insumo para fertilizantes )emetanol, ede circuitos de tratamento de efluen es
que geram quantidades significativas de sub-produtos como fluonta (fluoreto de calco,
Ldente metalúrgico) eojá mencionado cloreto de amônia, justamente pelo cuidado da
concepção do projeto em recuperar o máximo possível de urânio, por razoe
econômicas e ambientais, e evitar que substâncias como o flúor, amorna e metano
seiam liberados em quantidades significativas na atmosfera. Assim sendo, as
quantidades máximas aserem liberadas efetivamente para aatmosfera em regime nao
Snuo - ie durante as 5bateladas/dia, ou cerca de 15 horas/d,a de trabalho cnco
dias por semana, 38 semanas por ano da unidade de pó epastilhas - através do chaminé
principal de vazão total estimada em 119.200 Nm3/h, ratificando oEIA2 no que se refere
aflúor (Figura 3.26, página 3.121) eacrescentando os valores para amorna emetanol
sao.

^iTseauer analisou as quantidades de amônia e metanol a serem liberadas, em função do seu^^^T^l^v^ -ior com as emissões de material radbat.vo, para as qua.s o
sistema de monitoramento conta com várias estações permanentes do t,po HI-VOL.
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EIA - Unidades de Produção de Pó e Pastilhas de U02, INB/CIR - Resende- RJ

• Amônia: 3,5x10-5 g/Nm3 ( 0,001 g/s)

• Fluoretos: 4,3x10-5 g/Nm3 ( 0,001g/s )

• Metanol: 0,33 g/Nm3 ( ou máximo de 11 g/s - descontínuo ao longo de cada
dia de trabalho, posto que estima-se que o sistema de
fíftragem/lavagem/secagem do TCAU resulte em liberações gasosas contendo
metanol durante cerca de 1 hora durante cada batelada de três horas de duração
- lembrando aqui que certamente apenas uma reduzida parcela do metanol
transforma-se em aldeídos durante o processo, uma vez que o TCAU é levado
à temperatura ambiente antes de ser lavado )

As quantidades acima são irrisórias, mesmo se fossem dobradas com a ampliação da
planta para 240 t/ano. Considerando-se o metanol, já que a ordem de grandeza das
liberações de fluoretos e amônia dispensa claramente qualquer simulação, verifica-se
que as concentrações máximas horárias ( episódicas ) resultantes são inócuas e
confinadas aos limites da propriedade da INB, como demonstrado pela simulação do
SACREEN3 metanol em anexo - concentração máxima horária de 0,34 mg/m3 para
llg/s a cerca de 320 m do chaminé principal. Note-se que não existe registro dê
toxidade para metanol no ar ( o IDLH, NIOSHI, não inclui o metanol em sua última;
listagem, enquanto o mais completo banco de dados de toxidade da atualidade -'
SCDM/USEPA - registra a toxidade do metanol apenas em termos de sua ingestão^na
fase líquida, com dose de referência recomendada para avaliação inicial da água potável
de 18,5 mg/l e uma LD 50, oral, de 400 g/kg) ? •

Adicionalmente, sempre será possível solicitar do empreendedor, durante a operação da
planta, a confirmação dos valores estimados acima - que se baseiam na experiência
alemã com o processo - através de monitoração direta no chaminé principal, preparado
para realização de amostragens do gênero, onde continuamente será realizada a medição
da radioatividade liberada, conforme enfatizado no EIA.

Note-se, finalmente, que o modelo utilizado1 calcula concentrações máximas horárias,
de acordo com a prática norte-americana de licenciamento de novas fontes, de modo
extremamente conservador e admitindo emissões contínuas. No presente caso, face a
natureza descontínua das emissões em tela, os níveis efetivos de concentração na
atmosfera serão ainda menores do que os calculados, mesmo em períodos curtos de
tempo e certamente emtermos de médias diárias e anuais.

Monitoramento ar- FEEMA

1 O SCREEN3 é distribuído gratuitamente pela USEPA ( www.epa.gov ) e é utilizado obrigatoriamente,
nos EUA como primeira aproximação, para avaliação do impacto de novas fontes, prosseguindo-secom
modelos mais sofisticados no caso de violação dos limites fegais de qualidade do ar. Trata-se de modelo
extremamente conservador, posto que trabalha com os piores cenários meteorológicos possíveis a cada
distância.
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EIA - Unidades de Produção de Pó e Pastilhas de U02, INB/CIR - Resende - RJ Monitoramento ar - FEEMA

SIMULAÇÕES SCREEN3





*** SCREEN3 MODEL RUN ***

*+* VERSION DATED 96043 ***

05/13/99

18:07:42

INB RESENDE - SOx NA QUEIMA DE ÓLEO DIESEL - 3.8 g/s

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE = POINT

EMISSION RATE (G/S) = 3.80000

STACK HEIGHT (M) = 15.0000

STK INSIDE DIAM (M) = .3000

STK EXIT VELOCITY (M/S)= 20.0000
STK GAS EXIT TEMP (K) = 373.0000

AMBIENT AIR TEMP (K) = 293.0000

RECEPTOR HEIGHT (M) = .0000

URBAN/RURAL OPTION - RURAL
BUILDING HEIGHT (M) = .0000

MIN HORIZ BLDG DIM (M) = .0000

MAX HORIZ BLDG DIM (M) = .0000 -

THE REGULATORY (DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

THE REGULATORY (DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENT.ÉjjED

-OBUOY. FLUX = .946 M**4/S**3; MOM. FLUX = 7.070 M**4/S**2^$

*** FULL METEOROLOGY ***

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
** + + * + -k-k**-k****-k + + + **-k-k***-k + + + + ** +

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DlST CONC U10M USTK MIX HT PLUME SIGMA SIGMA
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) Y (M) Z (M) DWASH

100. 328.7 1 2.5 2.6 800.0 22.99 26.95 14.13 NO
200. 406.4 2 1.5 1.5 480.0 28.32 36.37 20.59 NO
300. 429.3 3 1.5 1.6 480.0 28.16 34.50 20.67 NO
400. 418.1 3 1.0 1.0 320.0 34.74 45.00 27.04 NO
500. 367.2 3 1.0 1.0 320.0 34.74 55.06 32.92 NO
600. 355.0 4 1.5 1.6 480.0 27.90 42.88 21.53 NO
700. 353.6 4 1.0 1.1 320.0 34.35 49.50 24.66 NO
800. 338.7 4 1.0 1.1 320.0 34.35 55.85 27.35 NO
900. 317.0 4 1.0 1.1 320.0 34.35 62.13 29.98 NO

1000. 293.2 4 1.0 1.1 320.0 34.35 68.35 32.57 NO
1100. 269.7 4 1.0 1.1 320.0 34.35 74.52 34.57 NO
1200. 248.4 4 1.0 1.1 320.0 34.35 80.63 36.51 NO
1300. 229.2 4 1.0 1.1 320.0 34.35 86.70 38.40 NO
1400. 211.9 4 1.0 1.1 320.0 34.35 92.72 40.24 NO
1500. 196.5 4 1.0 1.1 320.0 34.35 98.70 42.03 NO
1600. 182.6 4 1.0 1.1 320.0 34.35 104.64 43.79 NO
1700. 170.2 4 1.0 1.1 320.0 34.35 110.54 45.50 NO
1800. 164.8 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 58.22 21.23 NO
1900. 167.2 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 61.12 21.90 NO
2000. 168.6 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 64.00 22.56 NO
2100. 168.2 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 66.87 23.12 NO
2200. 167.4 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 69.72 23.67 NO
2300. 166.2 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 72.56 24.21 NO
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2400. 164. 6

2500. 162 9

2600. 160 9

2700. 158 8

2800. 156 6

2900. 154 3

3000. 151 9

3500. 138 8

4000. 126 8

4500. 116 .2

5000. 106 .8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.2 10000.0

1.2 10000.0

1.2 10000.0

1.2 10000.0

1.2 10000.0

1.2 10000.0

1.2 10000.0

1.2 10000.0

1.2 10000.0

1.2 10000.0

1.2 10000.0

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

75.39

78.21

81.02

83.82

86.60

89.38

92.15

105.85

119.34

132.66

145.81

24.74

25.25

25.77

26.27

26.76

27.25

27.73

29.68

31.50

33.20

34.81

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 100. M:
285. 431.0 3 1.5 1.6 480.0 28.16 33.03 19.82 NO

DWASH= MEANS NO CALC MADE (CONC =0.0)
DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED

DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED

DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED

DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB

*** SCREEN DISCRETE DISTANCES ***
+ * + .** + + ** + **** + ** + *****•****•*•*** + *

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST

(M)

CONC

(UG/M**3; STAB

U10M

(M/S)

USTK

(M/S)

MIX HT

(M)

DWASH= MEANS NO CALC MADE (CONC =0.0)

DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED

DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED

DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED

DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB

* + ***** + ** + + **** + * + ** + *******************•***

* SUMMARY OF TERRAIN HEIGHTS ENTERED FOR *

* SIMPLE ELEVATED TERRAIN PROCEDURE *
**•*•-*•**•** + *** + ***•******* + ********•*•****•*******

TERRAIN

HT (M)

0.

DISTANCE RANGE (M)

MINIMUM MAXIMUM

100. 5000.

*-****** + ********•**** + * + ******* + *** + *•*-**

*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
+ *•******* + *********** + ********•*•* + + + *•***

PLUME

HT (M)

CALCULATION

PROCEDURE

SIMPLE TERRAIN

MAX CONC

(UG/M**3)

431.0

DIST TO

MAX (M)

285.

TERRAIN

HT (M)

0.

** REMEMBER TO INCLUDE BACKGROUND CONCENTRATIONS **

SIGMA

Y (M)

&IGMA

Í,V (M) DWASH
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*** SCREEN3 MODEL RUN ***

*** VERSION DATED 96043 ***

INB RESENDE - NOx NA QUEIMA DE DIESEL E GLP - 1,17 g/s

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE = POINT

EMISSION RATE (G/S) = 1.17000

STACK HEIGHT (M) = 15.0000
STK INSIDE DIAM (M) = .3000

STK EXIT VELOCITY (M/S)= 20.0000
STK GAS EXIT TEMP (K) = 373.0000

AMBIENT AIR TEMP (K) = 292.0000

RECEPTOR HEIGHT (M) = .0000

URBAN/RURAL OPTION = RURAL
BUILDING HEIGHT (M) = .0000

MIN HORIZ BLDG DIM (M) = .0000
MAX HORIZ BLDG DIM (M) = .0000

05/13/99

18:10:41

THE REGULATORY

THE REGULATORY

(DEFAULT) MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.
(DEFAULT) ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED'.

BUOY. FLUX = .958 M**4/S**3; MOM. FLUX

*** FULL METEOROLOGY ***

**************** + ******•**•** + * + ****

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
**************** + ** + ****•**********

7.046 M**4/S**2.

.t

TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST CONC U10M USTK MIX HT PLUME SIGMA SIGMA

(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) Y (M) Z (M) DWASH

100. 100.4 1 2.5 2.6 800.0 23.07 26.95 14.14 NO

200. 124.1 2 1.5 1.5 480.0 28.45 36.37 20.59 NO

300. 131.1 3 1.5 1.6 480.0 28.28 34.50 20.68 NO

400. 127.6 3 1.0 1.0 320.0 34.93 45.01 27.05 NO

500. 112.4 3 1.0 1.0 320.0 34.93 55.07 32.93 NO

600. 108.5 4 1.5 1.6 480.0 28.02 42.88 21.53 NO

700. 107.8 4 1.0 1.1 320.0 34.53 49.50 24.67 NO

800. 103.4 4 1.0 1.1 320.0 34.53 55.85 27.36 NO

900. 96.94 4 1.0 1.1 320.0 34.53 62.13 29.99 NO

1000. 89.75 4 1.0 1.1 320.0 34.53 68.35 32.57 NO

1100. 82.61 4 1.0 1.1 320.0 34.53 74.52 34.58 NO

1200. 76.12 4 1.0 1.1 320.0 34.53 80.63 36.52 NO

1300. 70.26 4 1.0 1.1 320.0 34.53 86.70 38.41 NO

1400. 65.00 4 1.0 1.1 320.0 34.53 92.72 40.25 NO

1500. 60.28 4 1.0 1.1 320.0 34.53 98.70 42.04 NO

1600. 56.04 4 1.0 1.1 320.0 34.53 104.64 43.79 NO

1700. 52.24 4 1.0 1.1 320.0 34.53 110.55 45.51 NO

1800. 50.47 6 1.0 1.2 10000.0 37.55 58.23 21.23 NO

1900. 51.22 6 1.0 1.2 10000.0 37.55 61.12 21.91 NO

2000. 51.68 6 1.0 1.2 10000.0 37.55 64.00 22.57 NO

2100. 51.57 6 1.0 1.2 10000.0 37.55 66.87 23.13 NO

2200. 51.32 6 1.0 1.2 10000.0 37.55 69.72 23.67 NO

2300. 50.95 6 1.0 1.2 10000.0 37.55 72.56 24.21 NO
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2400. 50. 50

2500. 49 96

2600. 49 37

2700. 48 73

2800. 48 05

2900. 47 35

3000. 46 63

3500. 42 61

4000. 38 95

4500. 35 .69

5000. 32 .81

i

l i ^V ^^^
i Vi*rp%&*£>
i f,-bí}( .. Çt_r_

6 1.0 1.2 10000.0 37.55 75.39 24.74 NO

6 1.0 1.2 10000.0 37.55 78.21 25.26 NO

6 1.0 1.2 10000.0 37.55 81.02 25.77 NO

6 1.0 1.2 10000.0 37.55 83.82 26.27 NO

6 1.0 1.2 10000.0 37.55 86.60 26.77 NO

6 1.0 1.2 10000.0 37.55 89.38 27.25 NO

6 1.0 1.2 10000.0 37.55 92.15 27.73 NO

6 1.0 1.2 10000.0 37.55 105.85 29.69 NO

6 1.0 1.2 10000.0 37.55 119.34 31.50 NO

6 1.0 1.2 10000.0 37.55 132.66 33.20 NO

6 1.0 1.2 10000.0 37.55 145.81 34.81 NO

MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND 100. M:
287. 131.6 3 1.5 1.6 480.0 28.28

DWASH= MEANS NO CALC MADE (CONC =0.0)
DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED
DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED
DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED

DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB

*********************************

*** SCREEN DISCRETE DISTANCES ***
*********************************

33.25 19.95 NO

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST CONC U10M USTK MIX HT PLUME SIGMA SIGMA
(M) (UG/M+*3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) Y !(M) Z (M) DWASH

DWASH= MEANS NO CALC MADE (CONC = 0.0)

DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED

DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED

DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED

DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB

***************************************

*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
***************************************

CALCULATION

PROCEDURE

SIMPLE TERRAIN

MAX CONC

(UG/M**3)

131.6

DIST TO

MAX (M)

287.

TERRAIN

HT (M)

0.

***************************************************

** REMEMBER TO INCLUDE BACKGROUND CONCENTRATIONS **
***************************************************
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*** SCREEN3 MODEL RUN ***

*** VERSION DATED 96043 ***

05/13/99

18:13:49

INB RESENDE - MATERIAL PARTICULADO NA QUEIMA DE DIESEL - 0.3 g/s

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE

EMISSION RATE (G/S)

STACK HEIGHT (M)

STK INSIDE DIAM (M)

STK EXIT VELOCITY (M/S!

STK GAS EXIT TEMP (K)

AMBIENT AIR TEMP (K)

RECEPTOR HEIGHT (M)

URBAN/RURAL OPTION

BUILDING HEIGHT (M)

MIN HORIZ BLDG DIM (M)

MAX HORIZ BLDG DIM (M)

THE REGULATORY

THE REGULATORY

[DEFAULT!

(DEFAULT

POINT

.300000

15.0000

.3000

20.0000

373.0000

293.0000

.0000

RURAL

.0000

.0000

.0000

MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED.

BUOY. FLUX = .946 M*M/S**3; MOM. FLUX = 7.070 M**4/S**2. >

*** FULL METEOROLOGY ***

**********************************

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
**********************************

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES ***

DIST CONC U10M USTK MIX HT PLUME SIGMA SIGMA

(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) Y (M) Z (M) DWASH

100. 25.95 1 2.5 2.6 800.0 22.99 26.95 14.13 NO

200. 32.08 2 1.5 1.5 480.0 28.32 36.37 20.59 NO

300. 33.89 3 1.5 1.6 480.0 28.16 34.50 20.67 NO

400. 33.01 3 1.0 1.0 320.0 34.74 45.00 27.04 NO

500. 28.99 3 1.0 1.0 320.0 34.74 55.06 32.92 NO

600. 28.03 4 1.5 1.6 480.0 27.90 42.88 21.53 NO

700. 27.91 4 1.0 1.1 320.0 34.35 49.50 24.66 NO

800. 26.74 4 1.0 1.1 320.0 34.35 55.85 27.35 NO

900. 25.03 4 1.0 1.1 320.0 34.35 62.13 29.98 NO

1000. 23.15 4 1.0 1.1 320.0 34.35 68.35 32.57 NO

1100. 21.29 4 1.0 1.1 320.0 34.35 74.52 34.57 NO

1200. 19.61 4 1.0 1.1 320.0 34.35 80.63 36.51 NO

1300. 18.09 4 1.0 1.1 320.0 34.35 86.70 38.40 NO

1400. 16.73 4 1.0 1.1 320.0 34.35 92.72 40.24 NO

1500. 15.51 4 1.0 1.1 320.0 34.35 98.70 42.03 NO

1600. 14.42 4 1.0 1.1 320.0 34.35 104.64 43.79 NO

1700. 13.44 4 1.0 1.1 320.0 34.35 110.54 45.50 NO

1800. 13.01 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 58.22 21.23 NO

1900. 13.20 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 61.12 21.90 NO

2000. 13.31 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 64.00 22.56 NO

2100. 13.28 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 66.87 23.12 NO

2200. 13.21 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 69.72 23.67 NO

2300. 13.12 6 1.0 1.2 10000.0 37.48 72.56 24.21 NO
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2400. 13.00

2500. 12.86

2600. 12.71

2700. 12.54

2800. 12.36

2900. 12.18

3000. 11.99

3500. 10.96

4000. 10.01

4500. 9.172

5000. 8.431

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

37.48

MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND
285. 34.02 3 1.5 1.6

100. M:

480.0 28.16

75.39

78.21

81.02

83.82

86.60

89.38

92.15

105.85

119.34

132.66

145.81

p(.'= c

hlsij;-

24.74

25.25

25.77

26.27

26.76

27.25

27.73

29.68

31.50

33.20

34.81

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

33.03 19.82 NO

fr

DWASH= MEANS NO CALC MADE (CONC =0.0)
DWASH-NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED
DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED
DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED
DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB

*******++**************+*******+*

*** SCREEN DISCRETE DISTANCES ***
*********************************

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DI^TATÍCES ***

DIST CONC U10M USTK MIX HT PLUME SIGMA SIGMA
(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) Y (M) Z*<M) DWASH

DWASH= MEANS NO CALC MADE (CONC =0.0)
DWASH-NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED
DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED
DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED
DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB

***************************************

*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
***************************************

CALCULATION

PROCEDURE

SIMPLE TERRAIN

MAX CONC

(UG/M**3)

34.02

DIST TO

MAX (M)

285.

TERRAIN

HT (M)

0.

***************************************************

** REMEMBER TO INCLUDE BACKGROUND CONCENTRATIONS **
***************************************************
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05/13/99

18:16:27

*** SCREEN3 MODEL RUN ***

*** VERSION DATED 96043 ***

INB RESENDE - EMISSâES DE METANOL PELO CHAMIND PRINCIPAL - 11 g/s

SIMPLE TERRAIN INPUTS:

SOURCE TYPE

EMISSION RATE (G/S)

STACK HEIGHT (M)

STK INSIDE DIAM (M)

STK EXIT VELOCITY {M/S!
STK GAS EXIT TEMP (K)

AMBIENT AIR TEMP (K)

RECEPTOR HEIGHT (M)

URBAN/RURAL OPTION

BUILDING HEIGHT (M)

MIN HORIZ BLDG DIM (M)

MAX HORIZ BLDG DIM (M)

THE REGULATORY

THE REGULATORY

(DEFAULT!

(DEFAULT'

POINT

11.0000

40.0000

.5000

20.0000

297.0000

293.0000

.0000

RURAL

.0000

.0000

.0000

MIXING HEIGHT OPTION WAS SELECTED.

ANEMOMETER HEIGHT OF 10.0 METERS WAS ENTERED

BUOY. FLUX = .165 M**4/S**3; MOM. FLUX

*** FULL METEOROLOGY ***

**********************************

*** SCREEN AUTOMATED DISTANCES ***
**********************************

24.663 M**4/S**2

*** TERRAIN HEIGHT OF 0. M ABOVE STACK BASE USED FOR FOLLOWING DISTANCES

<£:

DIST CONC U10M USTK MIX HT PLUME SIGMA SIGMA

(M) (UG/M**3) STAB (M/S) (M/S) (M) HT (M) Y (M) Z (M) DWASH

100. 6.975 1 3.0 3.3 960.0 49.08 26.98 1.4". 19 NO

200. 210.0 1 1.5 1.7 480.0 58.15 50.24 29.76 NO

300. 344.5 1 1.0 1.1 320.0 67.23 72.18 4-8.07 NO

400. 307.0 1 1.0 1.1 320.0 67.2 3 93.04 71.59 NO

500. 317.4 2 1.0 1.1 320.0 67.23 83.12 51.68 NO

600. 291.8 2 1.0 1.1 320.0 67.23 97.81 62.89 NO

700. 305.4 3 1.0 1.1 320.0 66.12 74.86 44.75 NO

800. 302.9 3 1.0 1.1 320.0 66.12 84.47 50.41 NO

900. 288.5 3 1.0 1.1 320.0 66.12 93.98 56.02 NO

1000. 269.1 3 1.0 1.1 320.0 66.12 103.38 61.59 NO

1100. 248.1 3 1.0 1.1 320.0 66.12 112.70 67.13 NO

1200. 227.4 3 1.0 1.1 320.0 66.12 121.94 72.62 NO

1300. 211.7 4 1.0 1.2 320.0 64.37 86.80 38.63 NO

1400. 213.7 4 1.0 1.2 320.0 64.37 92.81 40.46 NO

1500. 213.5 4 1.0 1.2 320.0 64.37 98.79 42.25 NO

1600. 211.7 4 1.0 1.2 320.0 64.37 104.72 43.99 NO

1700. 208.6 4 1.0 1.2 320.0 64.37 110.63 45.70 NO

1800. 204.8 4 1.0 1.2 320.0 64.37 116.49 47.38 NO

1900. 200.3 4 1.0 1.2 320.0 64.37 122.33 49.02 NO

2000. 195.4 4 1.0 1.2 320.0 64.37 128.13 50.63 NO

2100. 190.3 4 1.0 1.2 320.0 64.37 133.91 52.22 NO

2200. 185.0 4 1.0 1.2 320.0 64.37 139.66 53.78 NO

2300. 182.7 5 1.0 1.6 10000.0 53.87 108.69 36.49 NO
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2400.

2500.

2600.

2700.

2800.

2900.

3000.

3500.

4000.

4500.

5000.

180.7

178.3

175.7

173.0

170.1

167.2

164.1

149.0

134.7

121.8

110.7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.6 10000.0

1.6 10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

10000.0

1 10000.0

53.87

53.87

53.87

53.87

53.87

53.87

53.87

53.87

53.87

53.87

50.49

MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND

320. 349.1 1 1-0 1-1

100. M:

320.0 67.23

DWASH= MEANS NO CALC MADE (CONC =0.0)
DWASH=NO MEANS NO BUILDING DOWNWASH USED
DWASH=HS MEANS HUBER-SNYDER DOWNWASH USED
DWASH=SS MEANS SCHULMAN-SCIRE DOWNWASH USED
DWASH=NA MEANS DOWNWASH NOT APPLICABLE, X<3*LB

***************************************

*** SUMMARY OF SCREEN MODEL RESULTS ***
***************************************

CALCULATION

PROCEDURE

SIMPLE TERRAIN

MAX CONC

(UG/M**3)

349.1

DIST TO

MAX (M)

320.

TERRAIN

HT <M)

0.

***************************************************

** REMEMBER TO INCLUDE BACKGROUND CONCENTRATIONS **
***************************************************

P-nc. <•-

112.96

117.21

121.44

125.65

129.84

134.02

138.19

158.80

179.10

199.12

145.70

37.38

38.25

39.11

39.95

40.78

41.60

42.41

46.28

49.92

52.97

34.34

76.62 52.77

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 052/99 - IBAMA/DIRPED/PALA/PSL

Brasília-DF, 09 de junho de 1999.

Prezada Senhora,

Reportando-nos ao processo de licenciamento ambiental das unidades de
produção de pó e de pastilhas de dióxido de urânio da Fábrica de Elementos
Combustíveis - FEC, estamos encaminhando, em anexo, o documento "Justificativa da
Ausência de Necessidade de Rede de Monitoramento em Tempo Real da Qualidade do
Ar"} encaminhado, a este Instituto, pela INB - Indústrias Nucleares do Brasil, em resposta
à solicitação dessa Fundação de monitoramento da qualidade do ar, expressa no Parecer
n°D-1-0-036/98.

Por oportuno, solicitamos a análise do referido documento e posterior
encaminhamento do parecer técnico a este Instituto.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria #ara quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.

Atenci

Alberto Co

Projeto do Sistema de
Coordenador

'aula

mento Ambiental

À Sua Senhoria a Senhora,
Sílvia Carneiro F. dos Santos
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente
Rua Fonseca Teles, 121/14° andar - São Cristóvão
20940-200 - Rio de Janeiro/RJ
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22271 100 Rio d> Janeiro KJ Brasil
H 55(021) 5ÍÈ1600
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ÍS5Í097Í Itatiaia Rj
1(1.55(024)157 8700
Fai5J(024|357ít97
e-mail inbrtsinddííinb.ííi br
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ív. ErntstoGiiitliobtinho, 145
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«00 000 Camtt 8*

M.55(077) 454 I29S
Fai 55(077)15420ÍÍ
t-mail nbí«ti!f@(lub(n([.tnm br

INB Buena

í° Distritodt SãoFrancisco
dt Itabapoaiu
Cana Postal I23I9I

28230 000 Eutna UJ
Wai 55(024)789 1664 7Í9 I700
t-mail inbbotna@(tnia.(om br

INB Caldas

fstr. Poços Indridas kn 20.6
37780000 dldas MG

Caiia Postal 9íl

37701 970 Poços d< Caldas HS
Itl. ÍÍ(BÍ) ?íi 1222
Fax 55{03S> 722 1910
f-mail mb-caldas@(>ocoi-n(t.tom.br

Recebido i^3c

Assinatura

IBAMA,

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1999
DIN - 85/99

limo. Sr.

Dr. Rodney RitterMorgado
Chefe do Departamento de Registro e Licenciamento Ambiental - DEREL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília - DF

FLS. DAVA/V/P"';^

Assunto : Projeto Básico Ambiental - FEC II
Ref.: Ofício IBAMA/DIRPED/PALA No. 1119/98, de 30.12.98

1. Em relação ao licenciamento ambiental das fábricas de pó e de pastilhas de dióxido
de urânio (U02) e visando atender a solicitação do IBAMA, expressa no Ofício
supramencionado, estamos encaminhando, em anexo, os seguintes documentos:

- (02) exemplares do Plano Básico Ambiental (PBA);
- 01 (hum) exemplar do Capítulo 07 do Relatório Final de Análise de Sequranca

(RFAS), relativo à Gerênciade Rejeitos;
- 01 (hum) exemplar do documento Atendimento a Exigências da CNEN contida no

Ofício No. 134/SLC, de 21.08.98.

2. Em relação ao Capítulo 07 acima mencionado solicitamos conferir ao mesmo um
tratamento confidencial, tendo em vista o conteúdo das informações ali contidas.

3. Nesta oportunidade colocamo-nos à sua inteira disposição para prestar quaisquer
informações complementares necessárias.

Atenciosamente,

Diretor Industrial

ARO/mns
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFfclONVj 2S& /99-IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Brasilia-DF, 30 de agosto de 1999.

Prezado Senhor,

indústrias Nucleares do Brasil - INB oencaminhaTento ,^tolRAy4 l ' ?P'a em anexo' sollcltou à
conünuidade do processo de licenciamentoRessalta í «L ^ cmP,eme^^ necessárias à.o parecer,, D-1WS^ "" - ™, através

subscrevemo-nos.
Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

RodnoyHjttfr Morgado
Chefe do^EREL

Interino

ASua Senhoria o Senhor
Antônio Carlos Freitas de Gusmão
Diretor do Departamento de Controle Ambiental -FEEMA/RJ
Rua Fonseca Teles, 121,15° andar- São Cristóvão
20.940-200-Rin de Janeiro/R.l
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MBO AMBIENTE EDOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° íc 5 }m- IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAUDEREL

?"f,
íoC

Brasilia-DF, 30 deagosto de 1999.

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao licenciamento ambiental da Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC
n^rS qU6' aP°! "nfá'ÍSe d° Bmm' POf t0d3S aS institui*ões PartoPantes **» processo, estáIn tu ao por meio do Of.co n° 1119/98 - IBAMA/DIRPED/PALA, de 30/12/98, cópia em anexo, solic tou
^J»Ta™ BT "'NBl °6ncaminhament0- aeste 'BAMA, das complementações necessária
mnldlc , PT?SS0 d6 ,,cenciament0' Ressalta'se W « questões suscitadas por essa CNEN foram
requeridas no item 4do supramencionado oficio. - .

r^erid«pore«ttKto, "^""^ "" "^ * * 'NB qUant0 *«S
Tendo em vista anecessidade de concluir, omais rápido possível, aanálise dos documentos

S Wf NB' mV;!taS ' emÍSSâ° da ÜCenÇa dS °pe^a0 <™ °empreendimento socZoToapoio de Vossa Senhona no sentido de que oresultado da análise nos seja enviado, se possível num prazo de 30
(trinta) dias, acontar da data de recebimento deste. -' P

subscrevemo-nos.
Coíocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários,

Atenciosamente,

Rodney$itier
Chefe dò\DEREL

Interino

ASua Senhoriao Senhor
Ayrton Caubitda Silva
Diretor de Radioproteção e Segurança-CNEN
Rua General Severiano, 90 - Bota Fogo
22.294 -900- Rio da Jardim/ RJ

Q.\D£RELee\OFICIOiFEC. DOC
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MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIOAMBIENTE

E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS
- IBAMA-

FAX N° 061-316-1306
SAIN - Av.L4 - CEP 70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 061 3161290

DESTINATÁRIO: Wanderiey Sanan Dantas
Procurador da República no Município de Volta Redonda /RJ

N° DE FAX: (24) 342-0032 DATA: /09/99
N^j^^ ~7^

Senhor Procurador,

Reportamo-nos ao ofício PRM/VR n° 233/99, de 30/07/99 esolicitamos
aprorrogação do prazo para resposta, por mais 15 (quinze) dias, considerando que
esta Diretoria apenas tomou conhecimento da solicitação de Vossa Senhoria em
01/09/99.

Atenciosamente,

G\DCA99\FA\\PRUCUIt ÜOC

Giselá Damm Forattini
Diretoria qte Controle Ambiental

Diretora
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ADMirflSTKAÇÃO CENTRAL
fui Htna íirrtto. í Botafogo
22271 100 Kn> dtJintiri) í| Brií
Tel. 55(02!)536li00
Faj55(021) 5)7 9391
tmail inbnrj@jlitrnti com.br

INB Resende

Kíd. Prmdtntt Outra, km !S0

tnftnhtiro Pasini
27555 000 Knradt kj
Cana Poital 836)7

25S60 970 liatiaia *J
R S5{024| 3578700
Fi<5S(0í.4|i57BB97
f-mjil inbrtstndtíi>inb.ra»br

INB íaetité

íy. Erntito Gtistl íobrmho. )45

Caixa Polia 7

46400 DOD (jr-tnt 8*

Td 55(077)4541295
Fm55(077) 4542060
t-mail inbr.iEtirt@Elubtntt.cern.br

INB Euena

2" Distritodt São FranciKO

dt Itabapoana
(apiaPoslall!Í!9l

26230 000 Bntna kj
Ttltiii 55(0!4)7Í9I6Í4 7891700
t-mail mhbutna@Etnia.Eom.br

INB Caldas

Eilr Poços índradaí km20.6
37780 000 Caldn MG

Caiii PoshI 9íl

37701 970 Po((is dt Caldai MG
Itl. 55(035) 7111222
Fai55(035|722 1910
t-mail inhEaldai@fhEiEOi-ntt.ioni.br

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1999
ASEM.P-197/99

limo. Sr.

Dr. Rodney Rítter Morgado
Chefe do Departamento de Registro e Licenciamento Ambiental - DEREL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Brasília - DF

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

Assunto : Licenciamento Ambiental da FEC II
Ref.: Ofício IBAMA/DIRPED/PALA No. 1119/98, de 30.12.98

1. Em relação ao licenciamento ambiental das fábricas de pó e de pastilhas de dióxido
de urânio (U02) e visando atender solicitação do IBAMA, expressa no item 5 - Exigências
da FEEMA do Ofício supramencionado, gostaríamos de informar que serão respeitados e
obedecidos os seguintes regulamentos estaduais aplicáveis:

- DZ-545 - Diretriz de Implantação do Programa de Auto-Controle de Emissões para
a Atmosfera - PROCON AR;

- NT-202.R10 - Critérios e Padrões para lançamento de Efluentes Líquidos;

- NT-213.R4 - Critériose Padrões de Toxicidade em Efluentes Líquidos Industriais;

- DZ-942.R7 - Diretriz do Programa de Auto-Controle de Efluentes Líquidos -
PROCON ÁGUA;

- DZ-202.R5 - Diretriz de Controle de Carga Orgânica em Efluentes de Origem
Industrial (garantindo-se a forma adequada de limpeza das fossas sépticas);

- NB 1183 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos, no que se refere ao
depósito de rejeitos sólidos químicos inativos;

- DZ-1311.R4 - Diretriz de Destinação de Resíduos Industriais;

-DZ-1310.R5 - Diretriz do Sistema de Manifesto de Resíduos Industriais.
J2P 0*5,Receado ^

Assinatu^

IBAMA.
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ADMINISTRADO CENTRAL
kua Htna Barreto, 161 Botafogo
222?F J00 Riodtjantiro RJ Brasdl
R 55(021) ÍÜ 1600
íai 55(021) 5379391
t-mail inbrio@alifrnti.tom.br

INB Resende
Hod. Prtudtmt Dul.a, kn
fngtnlitiro Pastos
27555 000 ktündt l|
Cana Postal S16)2

25580970 Itatiaia R|
Td.55(014)557 8700
fa. 55(074) 3S7 8Í97
t-mail inbr(itndt@mb.i

INB Caetité
Ai. ErntítoGtntl Sobrinho. )45
falia Postal 7

46400000 Cattnt Bk

R 55(077) 454 1295
Fa» 55(077) 4S4 !060
t-ntail inbcittitK&diibtiitt (om.br

INB Buena
21 Diitnto dt 5ão Franusco
d( Itabapoana
CanaPostal 123191
28230 000 Butna kj
Ttltfai 55(024) 7S9 1664 789 1700
t-mail rnbbutna@tpnia.Eom br

INB Caldas

tstr.Poços tndradas km 20,6
37780000 Caldat MG
Cana Postal9íl

37701970 Pot.os dt Caldas MG
R55(035)722li!!
fa. 55(0)5) 722 1910
t-marl inbcaldas@poEOí-ntt.Eom.br

NUCLEÁRH—

DO BRASIL

2. Cabe lembrar a V. Sa. que o item 5.1 - Monitoramento da Qualidade do Ar já foi
objeto de recente documento elaborado pela Empresa e enviado ao DEREL (CE DIN
amS ♦ i 1608-99)v° <lual ^nsolida um conjunto de programas de monitoramento
ambiental para o Complexo Industrial de Resende (CIR), contemplando tanto
recomendações do EIA quanto das autoridades governamentais.

3. Com relação à Resolução CONAMA 001/90 (item 5.4 do Ofício em referência) que
í!^ ^ d^,d°S' dadas as «racterítfcas do projeto edas operações industriais
desenvolvidas no CIR, informamos que a mesma será atendida.

4. Nesta oportunidade colocamo-nos àsua inteira disposição para prestar quaisquer
informações complementares necessárias. «»hu»

ARO/mns

Atenciosamente,

Alexandre

Assessoria de Segurança, Salvaguardas
e Meio Ambiente
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ASua Senhoria oSenhor

Atengosamente,

Chefe d&OEREL
interino

ambiental-FEEMA/rj
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

Volta Redonda, 30 julho de 1999.

Ofício PRM/VR n.° 233/99

DO : PROCURADOR DA REPÚBLICA EM EXERCÍCIO NO
MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA

PARA : ILMO. SR. SUPERINTENDENTE REGIONAL DO IBAMA.

^

Sr. Superintendente,

Cumprimentando-o, e tendo em vista ofício 396/98 -
IBAMA/DIRPED (doe. em anexo), venho, com fulcro m artigo 8o, II da
Lei Complementar 75/93, objetivando instruir píocedimentd que investiga
possíveis irregularidades no processo de licenciamento (falta de
publicidade do EIA/RIMA e utilização de equipamentos e tecnologia
obsoletas) da nova fábrica de pó e pastilhas deaMnio da INB - Indústrias
Nucleares do Brasil, do município de Resende, fífcste Estado, 'REQUERER
de V. Sa. as seguintes informações: [

a) O IBAMA emitiu parecer conclusivo acerca do exame técnico do
EIA/RIMA? Em caso positivo, enviar cópia a esta Procuradoria da
República;

b) As medidas mitigadoras de possíveis impactos ambientais (lavadores de
gases e filtros absolutos, sistema de tratamento físico-químico e lago de
polimento, armazenamento dos resíduos sólidos em tambores metálicos de
200 litros armazenados conforme condições expressas nas normas da
CNEN), foram efetivamente instaladas?

O prazo para o atendimento do requerido é de 30 dias e a resposta
deverá ser enviada para a Procuradoria da República no município de Volta
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

Redonda, situada na rua Lúcio Bittencourt, n.° 186 sala 14 - Vila Santa
Cecília- Volta Redonda/RJ- CEP 27260-090. Mif* •• UM) 3410031

Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de estima e
consideração.

../

N DANTAS

DÀftEPÚBLICA
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 346 /98-IBAMA/DIRPED
Brasília-DF, 19 de outubro de 1998

Senhor Procurador,

Cumprimentando V. Exa, reportamo-nos ao OFÍCIO N° 205/98, datado de 18/09/98,
(rC 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 populaçãolocal, ao Poder Público e aos órgãos ambientais competentes?

Sim. Foram publicados editais no DOU e em jornaisdo Estado do Rio de Janeiro e de São
tW 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.

v4

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

ta 021.292-5313

G: DmPQ»8/0FlClO/FECJXlC
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d) Foram emitidas as respectivas Licença Prévia, Licença de Instalação eLicença^dÊ^
Operação do empreendimento por essa autarquia federal? Em caso positivo, enviar cópia aesta
Procuradoria da República;

Em 22 de janeiro de 1996, oIBAMA emitiu aLicença de Instalação do empreendimento,
com validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Cópia da segunda renovação desta
Licença encontra-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 07 de agosto de 1995.

f) Oempreendimento oferece algum risco àsaúde esegurança da população que se
utiliza do Reservatório do Funil no Rio Paraíba do Sul para abastecimento d' água? Quais?

De acordo com o EIA/RIMA, os efluentes líquidos da FEC serão enviados ao córrego
Água Branca, ajusante da Represa no Paraíba do Sul, eamontante do ponto de captação de
água da empresa.

Entretanto, de acordo com oEIA -volume 3-página 7.61, "o urânio liberado pela FEC-II
pode chegar ao reservatório 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 UFÔjá 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 sobre osolo".

g) Oempreendimento 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 aComissão Nacional de Energia Nuclear -CNEN defina o
local para aestocagem definitiva desses rejeitos.

i) Oequipamento utilizado na fábrica éconsiderado 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 criticas
encontram-se auma distância de 100 metros da fonte geradora, portanto dentro dos limites da
fábrica não atingindo qualquer área de as$entamento humano ou qualquer cultura. Sendo assim, a

far 021.ÍÍ3-SÍM
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população que corre risco de vida na ocorrência de acidentes graves éaquela composta por$eu&
trabalhadores. Esse risco, segundo avaliação estatística, será 10 vezes menor do que ode 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 ocontato direto com oDr. Ronald Araújo da Silva -Diretor Industrial da INB -
fone: 021.536.1607.

j) Oempreendimento acarreta algum impacto ambiental? Qual?

Sim. De acordo com oRIMA, página 46," aoperação das unidades de produção de pó
epastilhas de UOi acarreta alterações ambientais relacionadas principalmente:

-às emissões atmosféricas e lançamento de efluentes líquidos que realiza;
- aos descartes e rejeitos sólidos que produz;
- à oferta deempregos aela associada; e
-ao aquecimento econômico que ela promoverá".

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
pela atividade nuclear desenvolvida? Quais?

Sim. Com relação às emissões atmosféricas está prevista a instalação de lavadores de
gases efiltros absolutos. Para os efluentes líquidos industriais haverá ainstalação 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 asolução global de destinação final desses rejeitos em estudo
por aquela Comissão, legalmente responsável por sua destinação ffnaf (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.

ísc 0:1.232-53»
G- D1KPED9WOFiaa/FEC.DOC

Atenciosamente,

W(-
Marco Aurélio RodriguesVeloso

Diretoria de Incentivo à Pesquisae Divulgação
Diretor Substituto
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTOBRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

OFÍCIO GP/N0,^ /99-I.
Brasília, J^ de setembro de 1999.

Senhor Procurador,

Reporto-me ao OFÍCIO PRM/VR n° 233/99, referente ao processo de licenciamento

ambiental daFábrica deElementos Combustíveis - Unidade IIdaINB - Indústrias Nucleares do Brasil.

Inicialmente, informo-lhe que o IBAMA emitiu parecer referente à análise do

EIA/RIMA, cuja cópia se encontra anexa. As complementações ao EIA/RIMA, requeridas no

supramencionado parecer, foram solicitadas à INB por meio do Ofício N° 1119/98-
IBAMA/DIRPED/PALA, cópia anexa. Atualmente, os documentos encaminhados pela INB, em

resposta a esta solicitação, se encontram em processo de análise por todas as instituições ouvidas no

processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

Quanto à questão formulada por Vossa Senhoria relacionada à efetividade das medidas

mitigadoras a serem adotadas para o referido empreendimento, informo que este Instituto está

programando a realização de vistoria técnica a essa empresa, com o objetivo de verificar se a mesma
implantou todas as medidas de controle ambiental previstas no processo de licenciamento ambiental.

Após arealização desta vistoria, informarei aVossa Senhoria sobre oreferido assunto.

Finalizando, ao mesmo tempo em que me coloco ao inteiro dispor dessa Procuradoria

para esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

MAJÜLIA MARRECO CERQÚEIRA
Presidente do IBAMA

À Sua Senhoria o Senhor
WANDERLE SANAN DANTAS
Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro
Volta Redonda/RJ.

visite hUp/Avww ibamu.t;ov.br
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS EDA AMAZÔNIA LECAL \ P'8C" *^5T>
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS \ Ruh,,

MEMO Nü 157/99- IBAMA/DCA/DEREL/DiAP

Brasília-DK, 3U de setembro de 1999.

Ao: Chefe Interino #o QERHL

Senhor Chefe,

Considerando a solicitação de Licença de Operação referente à Usina Nuclear
de Angra II, em Angra dos Reis/RJ e à Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC, em
Resende/RJ, e conforme programação apresentada para o mês de outubro, solicitamos
providências no sentido deviabilizar vistoria aos empreendimentos.

Esclarecemos que como se trata de vistoria para subsidiar a decisão sobre a
emissão de Licença de Operação para dois empreendimentos faz-se necessária a participação
de 3 (três) técnicos.

Para tanto, esclarecemos que a referida vistoria está prevista para o período de
18a 22/10, sendo necessário o deslocamento, via aérea, de Brasília ao Rio de Janeiro/RJ.

Atenciosamente,

Dione Angélica Araújo Corte
Divisão de Avaliação de Projetos
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IBAMA,
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL l?(0c. 6_$Ü£Í5.

Ofício n9OS l /99/DRS/CNEN Rio de Janeiro, 05 de Outubro de 1999

Senhor Chefe,

Acusamos recebimento do Ofício n9 1257/99 LBAMA/Diretoria de Controle
Ambiental/DEREL, de 30 Ago 99, que se reporta ao licenciamento ambiental da Fábrica de
Elementos Combustíveis - FEC, assim como o volume preparado pela INB intitulado
Atendimento às Exigências da CNEN; essas exigências tinham sido apresentadas em nosso
Ofício n- 134/SLC, de 21 Ago 98, após análise do respectivo EIA/RIMA.

2. Informamos a Vossa Senhoria que infelizmente, apesar da tradicional e alta
prioridade que esta Comissão atribui atodas solicitações desse IBAMA, tendo em vista que todo
nosso pessoal técnico já estava engajado na análise de outros documentos, também de caráter
prioritário, não nos foi possível atender ao prazo mencionado no Ofício n9 1257/99

3. Entretanto, gostaríamos de assegurar a Vossa Senhoria que nossa atenção está
voltada para tal atendimento eque aresposta será enviada dentro da maior urgência possível.

Atenciosamente,

i*
Ayrton José Caubit daJSílva

Diretor

Diretoria deRadioproteçãp-e Segurança Nuclear

Ao limo. Senhor
DR. RODNEY RITTER MORGADO

Chefe do DEREL

IBAMA

SAIN - Av. L4 Norte - Ed. Sede
CEP 70800-200 Brasília - DF COMISSÃO NACIONALDE ENERGIANUCLEAR

Rua General Severiano. 90 - Botafogo
CEP: 22294-900-Rio de Janeiro. RJ
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ADMINISTRAÇÃO CENTRAI
Una NinaBarrHO. 161 Botafogo
12271100 tw dt jiihko l| Brasil
W.55(021) 5161600
Ei« 55(111)53) 9)91
(-mui inbriD@alttroo.tom br

INB Resende
Rod. Prfiidtn» Dutra,kw

Engenheiro Panos
27555 000 ítstndt »|
Çai.aPoiial 85ÍÍ2
25580 9)0 llítim "|
Itl. 55(024) 3SJ 8)00
\a 55(014) Í57 889)
f mai! inbi(nndi(Llinb

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1999
CE-DIN 088/99

Dr. Rodney Ritter Morgado hcrpi
Chefe do Departamento de Registro e Licenciamento Ambientai - DEKbL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis- IBAMA
Ed. Sede do IBAMA
SAIN-Av..L4-Norte
Brasília - DF

Assunto.: Renovação da Licença deOperação No. 036/99
Ref.: Ofício No. 445/99 - IBAMA/DIRPED/PALA, de17.03.99

Prezado Senhor,

1 Com ointuito de darmos continuidade ao processo de li^ncia/m^°/mJ),i^*aJ
da unidades de produção de pó ede pastilhas de dióxido de uramo (U02 da Fabnca
de Elementos Combustíveis (2' e 3" etapas), localizada no Complexojndustnal de
Resende, estamos en^ando, em anexo, Requerimento para •'Renovação da üonça
de Operação 036/99, emitida em 17.03.99, e com prazo de validade de 8 (oito)
meses.

2 Aproveitamos esta oportunidade para colocar-nos àsua inteira disposição para
prestar todas as informações e esclarecimentos porventura necessanos.

INB Caetitf
kl.EmílioGtiMl Sobrinho, J45
Cii»a Postil)

46400000 Camit 8>
fcl.55(0)))454IÍ95
li. «(077) 454 1060
t .mail intuititt Cõ> 11 ubtnM.t um.br

INB Buena

21Distmodt 5»0Francisco

dt liabapoana
CainaPmtalIlsUI

28210 000 íutna »|
7tltfn55(024) 789I6S4 789 1700
f-mail inbbuma^tfnü com.br

INB Calda;

Em. Poços Andrade km 20.Í
17T80 000 Caldas MG

Cuia Poilil 961
Í1JOI970 Poços d(Caldas MG
7d.!5(0i5|)II 1222
F>< 55(035)7221910
t-mnl inbcilda!@|><s<os-net.(om.br

ELB/aro

Anexo: o citado Requerimento

Atenciosamente,

lonald Araujo/fa Si
Diretor Industrial

- m
NUCLEARES*
DO BRASIL
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE
ATIVIDADES POLUIDORAS

DIRCOF

T SOLICITAÇÃO FARÁ UB1 ENCAO DE:
| 1LICENÇA PRÉVIA (LP)
[ ] LICENÇA DE INSTALAÇÃO ÍLO
I 1LICENÇA DE OPERAÇÃO (L O)

1 1LICENÇA DE AMPLIAÇÃO

[—1 RENOVAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (LP)

PFQIIERIMENTO
{- 1RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
|iri RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
I—I OLTROS (LICENÇADEOPERAÇÃODETRANSPORTE,

2. CLASSIFICAÇÃO (USO UO IBAMA)

D- Gmp t> N°

1

i

3. LICENÇA ANTERIOR

,G «G »• W^_ —

1 DADOS DO REQUERENTE

CGC/CPF 00322818/0021-74
Ucal da Atividade (avenida, ™«f**^
Fnr>o-i'. ppf""p^f ^UTRA- ^ 33^-

CEP
27555-000

Município
RESENDE
5.REPRESENTAN1ES LEGAIS

Telefone (DDD)
024 357-8918 _
Cidade
RIO DE JANEIRO

tt^ERTO NQHI 1F.TRADA FRANCA_

P^Tai n AR AUJO DA SILVA

f^>PTPF""^nAST'VAJUN1°R
'6.ÓRGÃO FINANCIADOR

VALOR DO EMPREENDIMENTO:

7. CONTATO

XSandre^odt^

Nome „»,,,.
RONALD ARAI ÍJO DA SILVA
Local,Dia, Mês,Ano
RIO DE JANEF" ?1 ^ oulubrQ ^ '"?
MOD.

Telex
Fax

024 354-4004

Estado
RIO DE JANEIRO

CPF
029681857-72

CPF
038679007-87

CPF
277843636-72

CPF: 338584117-87

FAX (021) 537-9376

&
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INTRODUÇÃO:

Trata-se da operação de uma unidade destinada à fabricação de pó e pastilhas de dióxido de urânio,
componentes dos elementos combustíveis dos reatores do tipo Angra I e Angra II.

Esta unidade utilizou uma instalação já existente, destinada originalmente ao enriquecimento
isotópico de urânio, aproveitando, portanto, as utilidades e sistemas auxiliares instalados.

E um processo químico, por via úmida,onde o hexafluoreto de urânio, matéria-prima utilizada, é
convertido através de várias etapas, em dióxido de urânio.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO

O hexafluoreto de urânio é vaporizado numa autoclave, e carregado pelo gás carbônico até um reci
piente precipitador, onde reage com amomaco e água, dando origem a um precipitado amarelo denomi
nado tricarbonato de amônia e uranila. A polpa formada é bombeada para um filtro rotativo, à vácuo,
onde o precipitado é separado do efluente líquido, lavado e secado. Em seguida, é transportado pneu-
maticamente para o chamado forno de leito fluidizado, onde o pó de tricarbonato de amônia e uranila
é mantido em suspensão, decompondo-se em dióxido de urânio, amomaco e gás carbônico, sendo que
os doisúltimos, principais efluentes gasosos, retornam ao processo

O pó de dióxido de urânio, após homogeinização, é transferido pneumaticamente para uma prensa,
onde é compactado em forma de pastilhas, denominadas pastilhas verdes, que se tornam mais consis-
tenetes após tratamento em um forno de sinterização, mantido em temperatura acima de 1.700° C.

Para se obter mais conformidade no diâmetro das pastilhas, as mesmas são retificadas em rebolos de
diamante.

EFLUENTES E REJEITOS

O efluente líquido gerado no filtro à vácuo consiste essencialmente de uma solução de fluoreto de a-
mônia. A mesma pode ser diretamente comercializada como subproduto, ou transformada, por adição
de cloreto de cálcio, em fluoreto de cálcio e cloreto de amônia. O primeiro é largamente utilizado na in
dústria siderúrgica, de alumínio e na fabricação de ácido fluoridrico. O segundo é empregado como fer
tilizante na agricultura.

Os efluentes gasosos serão submetidos a filtros especiais, inclusive os chamados filtros absolutos, e
liberados por uma chaminé, na qual acham-se instalados sensores, que monitoram continuamente os
mesmos, detectando eventuais liberações de produtos radioativos.

Os rejeitos líquidos serão gerados na limpeza de pisos, lavagem de roupas, na descontaminação de
pecas e equipamentos. As águas serão tratadas, sendo que a parte sólida armazenada em tambores, e a
liquidaliberada, após monitoração.

Outros rejeitos sólidos gerados, como filtros, panos de limpeza e sucatas de materiais diversos, serão
também estocados em tambores.

10. OBSERVAÇÕES:

R^ho/^s
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x n oOFÍCIO Na yo /99

^xssSsSS^1"*RECURSOS NATURAIS

.IBAMA/ DIRETORIA DE
: CONTROLE AMUIENTAL/DERa

Uibi-od"íl999-... nr M de ouBrasília-Dr, - t UL-

Vrezada Senhora, centralsde ncenciamento ambiental da Umd.AI£ ,_Reporiando-nos aos P^^llementos Comtasuveis - K^^ comNuclear Alnu-.^W-A^-d ;F;fa c ias aessas
^SS^^-^J^:2^^ P-a Pa, a««o -

Abaixo estamos apresem.
• * Fábrica de Elementostrabalhos: 23/n . vistoria a UW<-

. dias 22 ^í^u^o município de Ref^nSra dos Reis/Rj; .Combustíveis, localizada »dmelltop.ua AiiS _v,sloml a
. dS 24/11 (período da manh * 26/ (período -t^ ^ _
. dia 2-1/11 <?*">*> £ Cüzada no inumcp.o de An,u

Urina Nuclear de Angi* ". subs,d,ar este,1S vistorias supramencionadas tem ;omo o^ ^ .^.^ ^informam». ^'^J^ viabilidade de concessão d.is 1.

colocamos-nos adisposto para tou.ecer

Atenciosamente,

'ns»*^

fundação Estadual de *« ^

;^RCLi^iC,O^C^OOC
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MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° /O -i .í /99 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Brasília-DF. de outubro de 1999.

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao processo de licenciamento ambiental da Fábrica de Elementos
Combustíveis - FEC (2" e3" etapas), referente àfabricação de pó ede pastilhas de dióxido de urânio,
informamos a Vossa Senhoria que estaremos realizando vistoria a essa empresa, nos dias 22 e 23 do
corrente mês, juntamente com técnicos da Fundação de Engenharia de Meio Ambiente - FEEMA e da
Representação do Ibama no Estado do Rio deJaneiro.

Assim sendo, seguem abaixo, os nomes e números das Carteiras de Identidade das
técnicas, deste Instituto, que participarão da vistoria em referência.

Dilma Lúcia Resende Carvalho - RG n° 1.756.660 - SSP/DF
Regina Coeli Montenegro Generino - RG nú 1.458.442 - SSP/PE
Rita Lima de Almeida- RG n° 161.341 - SSP/PB
Mnriâugela Borges de Araújo - RG u1' 574.075 - SSP/MG

No aguardo de um posicionamento dessa empresa quanto à proposta apresentada,
colocamos- nos à disposição para fornecer os esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

1Koclncjr^njjdr Morgado
Chefe dòApEREL

A Sua Senhoria o Senhor

ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Assessoria de Segurança, Salvaguardas e Meio Ambiente
Indústrias Nucleares do Brasil S/A
Rua Mena Barreto, 1G1 - Botafogo
22271-100 -Rio de laneiro/RI

liix: 121)530-1000

G lDER6L9mOFICIO\ANGRA6.DOC
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAI.
DEPARTAMENTO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO

MEMO N° 0^0 /99 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL

Do:

Para;

Assunto:

Brasília-DF, >°, de outubro de 1999

Rodney Ritter Morgado
Chefe do DEREL

Dr. Carlos Henrique Abreu Mendes
Chefe da Representação do Ibama noestado do Rio deJaneiro

realização de vistorias técnicas

Reporiando-nos aos processos de licenciamento ambiental da Unidade II da Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto e da Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC (2U e 31' etapas),
convidamos 02(dois) técnicos dessa Representação para participar de vistorias a essas empresas'
juntamente com representantes desta sede e da Fundação de Engenharia do Meio Ambiente -
FEEMA, no período de 22 a 26/11/99.

trabalhos:
Abaixo estamos apresentando a programação prevista para a realização desses

• dias 22 (período da tarde) e dia 23/11 - vistoria à Fábrica de Elementos
Combustíveis, localizada no município de Resende/RJ;

• dia 24/11 (período da manhã) - deslocamento para Angra dos Reis/RJ;
• dia 24/11 (período da tarde) ao dia 26/11 (período da manhã) - vistoria à

Usina Nuclear de Angra II, localizada no município de Angra dos Reis/RJ.

Por oportuno, informamos que as vistorias supramencionadas têm como objetivo
subsidiar, o Ibama na tomada de decisão quanto á viabilidade de concessão das Licenças de
Operação para esses empreendimentos.

fjX:UU232.303S

Atenciosamente,

RodneyJtfttkr Morgado
Cheícsdo! DEREL

G IDCRÊLW1MEM01ANCRA2.COC
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° úp--i -V99 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL>'C

Brasília-DF, '•'•• de novembro de 1999.

Prezado Senhor,

Reportando-nos aos processos de licenciamento ambiental da Unidade II da Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto e da Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC (2il e 3a etapas),
convidamos técnicos dessa Instituição para participar de vistorias aessas empresas, juntamente com'
representantes deste Instituto e da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - 1TEMA no
período de 22 a 26/11/99.

trabalhos:

necessários.

Abaixo estamos apresentando a programação prevista para a realização desses

• dias 22 (período da tarde) e 23/11 - vistoria à Fábrica de Elementos
Combustíveis, localizada no município de Resende/RJ;

, • dia 24/11 (período da manhã) - deslocamento para Angra dos Reis/RJ;
• dia 24/11 (período da tarde) ao dia 26/11 (período da manha) - visioria ;'i

Usina Nuclear de Angra II, localizada no município de Angra dos Reis/RJ.

Informamos que as vistorias supramencionadas têm como objetivo subsidiar este
Instituto na tomada de decisão quanto à viabilidade de concessão das Licenças de Operação para
esses empreendimentos.

Colocando- nos à disposição para fornecer os esclarecimento:; adicionais julgados

Atenciosamente,

OAA^
Cheia Damm Forattini

Diretorir/ de Controle Ambiental
Diretora

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Áyrron José Caubit da Silva
M.D. Diretor da Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear
Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN
Rua'General Severiano, 90 - Botafogo
22290-040 - Rio de laneiro/RI

fax: (21)* 546-2379/2430

RESPONSÁVEL.

FAXNC

C.\DCA'JiAOFIC iOWlGIIA7 ÜOC
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OFÍCIO N° AS^H
/99,BAMA/DIRETOR.A DE CONTROLE AMB.ENTAUDEREL

Brasília-DF, A> de novembro de 1999.

Senhor Diretor,

renovação da Licença de Operação N036/99.
Censurando ofato de o,e técnicos JJ^—£T2

nessa empresa, nos dias 22 ^X^TeBU^ objetivo de subsidiar a
Fundação de Engenharia de Meio Amb«nte ^ informamos que, apesar do

Atenciosamente,

ASua Senhoria o Senhor,
^iWní^ída INB -Industrias Nucleares do Brasil S/A
Rua Mena Barreto, 161-Botafogo I
22271^0fi^RiodeJanejro/l^

li FAX TRANSMITIDO EM:

responsável:

a\DEREL99\OFlC10\FEC2.DOC
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# MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

mma NATURAIS RENOVÁVEIS

Local:

Das técnicas:

Para:

Assunto:

RELATÓRIO DE VIAGEM

Fábrica de Elementos Combustíveis - FEC - Unidade II -
Resende/RJ.

Bióloga Dilma Lúcia Resende de Carvalho
Enga. Quím. Regina Coeli Montenegro Generino
Enga Quím. Rita Lima de Almeida

Derlei Lopes Rosado
Chefe de Divisão

Vistoria técnica às instalações da Fábrica de Elementos
Combustíveis - FEC - Unidade II, no período de 22 a 23 de
novembro de 1999.

Processo: 02001. 000778/ 93 - 99

I. INTRODUÇÃO

O presente relatório é o resultado da vistoria técnica às instalações da Fábrica
de Elementos Combustíveis - FEC - Unidade II, no período de 22 a 23 de novembro
de 1999, que teve por objetivo verificar a implantação dos projetos e programas
inerentes a esta fase do licenciamento ambiental, bem como o cumprimento das
solicitações exaradas no Ofício N° 1119/98 - IBAMA/DIRPED/PALA, datado de 30 de
dezembro de 1998.

A vistoria foi acompanhada por representantes da Comissão Nacional de
Energia Nuclear - CNEN, da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente -
FEEMA, da Prefeitura Municipal de Resende e do empreendedor (Indústrias
Nucleares do Brasil - INB), transcorrendo segundo a programação abaixo:

1. visita às instalações das fábricas de póè de pastilha de dióxido de urânio;
2. estação de tratamento de água;
3. sistema de tratamento de efluentes sanitários;
4. sistema de tratamento dos efluentes industriais;
5. visita às áreas destinadas à aplicação das medidas

mitigadoras/compensatórias;
6. setor de controle e gerenciamento de risco;
7. verificação da Implementação dos programas ambientais.

Durante o período de vistoria foram realizadas reuniões com representantes
CNEN, FEEMA e da INB, visando equacionar as demandas referentes aos
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atendimentos das condicionantes da LI e do Ofício supra, bem como as penclencias- •
do licenciamento ambiental desse empreendimento.

II. A VISTORIA

Antes da visita às fábricas de pó e de pastilhas de dióxido de urânio,
pertencentes à Unidade II da FEC, houve uma reunião inicial com representantes do
empreendedor, da FEEMA e da CNEN, com o objetivo de melhor direcionar e
otimizar a programação de vistoria proposta.

Após esta primeira reunião, foram realizadas vistorias nos locais abaixo
discriminados:

1. visita geral às fábricas de pó e de pastilhas

Foi realizada, inicialmente, visita à área de apoio, composta, entre outras
unidades, de salas de informática^ e ^ laboratórios, onde são feitas as análises,
referentes ao Programa de Monitoração Ambiental.

Em seguida, visitou-se o interior de instalações das fábricas de pó e de
pastilhas, cujas principais unidades e fluxogramas ilustrativos dos processos
industriais encontram-se apresentados na documentação fotográfica, ao final deste
relatório.

Para acesso às áreas restritas das duas fábricas, foi necessário o uso de
dosímetros (para o controle da dosagem de radiação recebida durante o período de
permanência nessas áreas), de sobre-sapatos e de um jaleco. • interior das
instalações dispõe de circuito interno de TV, além de amostradores do ar. Este
último com objetivo de verificar o nível de radiação recebida pelos funcionários
dessas áreas.

Uma outra unidade vistoriada foi a do amostrador contínuo do nível de
radiação que sai da chaminé da fábrica que, em caso de excedente de radiação, o
mesmo aciona o desligamento das unidades da FEC em referência.

Quanto ao comissionamento da fábrica de pó de dióxido de urânio,
representantes da INB nos informaram que o mesmo não teve o seu início, vez que
a CNEN ainda está analisando os documentos que subsidiam esta autorização.

Os representantes da CNEN presentes na vistoria esclareceram que as
análises dos documentos em referência encontram-se atrasadas por falta de equipe
técnica especializada, visto que aquela instituição tem sofrido grande evasão de
pessoas devido a processos de aposentadoria, bem como pelo deslocamento de
parte dos técnicos para a análise dos documentos da Usina de Angra II. Porém,
justificaram que, com as novas contratações, espera-se sanar essas pendências e
consolidar as análises e avaliações, o mais breve possível.

Outro local vistoriado foi o depósito de rejeitos, onde foi observado que o
mesmojá contem resíduos armazenados. Segundo o empreendedor, esses resíduos
foram provenientes da fase de comissionamento, já concluído, da fábrica de
pastilhas de dióxido de urânio.
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2. estação de tratamento de água - ETA i

Durante a vistoria, representantes da INB nos informaram que os efluentes
provenientes das operações de retrolavagem dos filtros e de lavagem dos
decantadores são encaminhados a leitos de pedra existentes na ETA. Entretanto, a
empresa não fez qualquer referência no Projeto Básico Ambiental - PBA^sobn
tratamento e disposição final desses efluentes.

3. sistema de tratamento de efluentes sanitários

Durante a vistoria, foi verificado que o sistema de tratamento de efluentes
sanitários existente é um tanque séptico, sem tratamento secundário do seu
efluente. Em realidade, o efluente pré-tratado é orientado por extravasor e
canalizado para o solo.

4. sistemas de tratamento dos efluentes industriais

Foi observado, durante a vistoria que esses efluentes são encaminhados a
um sistema de tratamento físico-químico, que trabalha em regime de batelada. Neste
tratamento, os processos de coagulação, de floculação e de decantação ocorrem em
um mesmo tanque. Os resíduos sólidos resultantes do processo de tratamento são
armazenados e encaminhados para o Depósito de Rejeitos.

O efluente líquido tratado segue para os tanques de monitoração, onde são
feitas as amostras, depois liberado na Lagoa de Polimento, e posteriormente
lançados no riacho Água Branca.

5. visita às áreas destinadas a aplicação das medidas mitigadoras e
compensatórias

Foram vistoriadas as áreas onde estão sendo implantados os projetos
propostos no EIA/RIMA, para atendimento da Resolução CONAMA N° 02/96.

O empreendimento já possuía um Horto Florestal desde a implantação da
fábrica, estando em funcionamento e atendendo as necessidades desta na
recuperação das áreas de entorno da Fábrica.

O Horto possui uma significativa variedade e quantidade de mudas tanto de
espécies nativas quanto frutíferas. Foi observar as melhorias que foram realizadas
nessas instalações, como ampliação e modernização, adequando-» para atender a
demanda requerida para a recuperação e reflorestamento das demais áreas do
empreendimento e dos programas de reflorestamentos, bem como os
enriquecimentos e recomposição da Mata ciliar dos 25 km do entorno do reservatório
do FUNIL

Durante a vistoria no entorno do reservatório do FUNIL, o qual se encontrava
bastante deplecionado, devido o longo período de estiagem, foi possível visualizar
as áreas onde as contenções dos focos de erosão e revegetação dos taludes já
foram realizadas, incluindo o plantio de espécies nativas nas suas margens.

O Zoobotânico encontra-se em fase de implantação ampliação, onde será o
novo centro de triagem da FEC. Parte da infra-estrutura já está sendo executada.
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Entretanto, esses programas não foram estruturados no Projeto Básico AmtwntaU
PBA, conforme a proposta já implementada e verifica in loco.

Quanto ao subprograma Agroflorestal, o representante da INB informou que
foi assinado um convênio com a empresa de reflorestamento Barbará, que realizará
a recuperação e revegetação das demais áreas do empreendimento. fl§

I PfOC
Também foi visitado o Centro de triagem que ainda funcionando na ár

antigo Horto, onde ficam os animais apreendidos pelo IBAMA, os quais recebam
tratamentos, ficando condicionado neste local aguardando adaptação para soltura.

6. Setor de controle e gerenciamento de risco

Os eventos estão identificados em painéis na área de produção, em três
locais distintos e determinados. Esse sistema está interligado através de um sistema
informatizado e supervisionado através dos painéis de controle.

No sitio da indústria tem uma brigada de incêndio como ambulância, locais de
reuniões fora das instalações no caso de eventual acidente.

Esclarecemos que os eventos identificados por secção, não foram tratados
estatisticamente objetivando a consistência dos resultados, para elaboração do
Plano de Gerenciamento de Risco - PGR e o Plano de Ação de Emergência - PAE.

O PAE está praticamente implantado faltando sinalização de saída de
emergência. Segundo o engenheiro responsável até o final do mês as saídas de
emergência estão todas sinalizadas. Esclareceu também, que realizaram duas
simulações, e que está prevista uma terceira antes da fase operacional
propriamente. Nas simulações realizadas houve pequenas adequações, na
realidade o PAE funcionou em torno de 95% da sua eficiência, e que as adequações
já foram incorporadas para a terceira simulação, na unidade fabril de Pó e Pastilha.

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, considera a Análise de
Segurança deficitária, necessitando de discussão com a INB para consolidar os
estudos. Pelo visto, os Planos referentes a acidentes/emergência estão na
dependência da CNEN.

Como sugestão, que seja solicitado ao empreendedor uma cópia do Relatório
de Análise de Segurança, para verificar se o mesmo contempla os estudos de
Análise de Risco inclusive o PGR/PAE.

7. Verificação da implementação dos programas ambientais

Durante a vistoria, foi verificado que o programa de monitoramento dos
efluentes industriais da fábrica já se encontra implantado e os relatórios já estão
sendo elaborados.

Os programas ambientais referentes ao meio biótico estão bem adiantados,
como por exemplo: a Recomposição de Mata ciliar do entorno do Reservatório do
Funil, a Modernização e Ampliação do Horto Florestal, visando produção de
espécies nativas para o uso nos reflorestamentos.



J



Segundo informado pelo responsável do Horfü FluiesUI du6v a implarifaÇâõ"
ampliação do Zoobotânico e do novo centro de triagem da FEC vários programas
serão implantados. Entretanto, o Ibama alertou que esses programas não foram
estruturados no Projeto Básico Ambiental - PBA, devendo ser apresentados,
conforme as propostas relatadas.

O representante da Prefeitura Municipal de Resende informou que existe um
programa de monitoramento da qualidade do ar no Parque de Itatiaia, o qual é
acompanhado pela Universidade Federal Fluminense, sugerindo assim que o
empreendedor busque junto 'aquela instituição, no sentido de integrar os dados
amostrados na INB com levantamentos que são realizados no Parque.

O empreendedor argumentou que será assinado um convênio com o Parque
de Itatiaia, por dois anos, o qual ainda se encontra em tramitação, porém os técnicos
do Ibama reportaram que não conhecem o teor desse convênio.

No final deste Relatório encontram-se maiores detalhes sobre esse
empreendimento, bem como fotos que ilustram essa vistoria.

II. CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

Considerando o fato de que muitos dos programas ambientais já se
encontram implantados, é imprescindível que relatórios periódicos sejam
apresentados a este Instituto. Entretanto, devido à defasagem observada entre
programas que já se encontram implantados na FEC e a sua ausência no PBA, é
imprescindível que haja a sua reapresentação ao Ibama.

Ressalta-se que quanto aos programas ambientais do meio biótico, não
houve a implementação, ainda, do subprograma Agrofiorestal, o que deverá ser
realizado. E que os atendimentos às escolas e demais entidades, referentes à
educação ambiental deverão ser detalhado em um programa e apresentados ao
Ibama para avaliação.

Quanto ao sistema de tratamento dos efluentes sanitários e ao
tratamento/disposição final dos efluentes da ETA, a empresa deverá apresentar, ao
Ibama, projeto completo, conforme solicitado no Ofício N° 1119/98 -
IBAMA/DIRPED/PALA, de 30 de dezembro de 1998, e implantá-los após a análise
deste Instituto.
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Tem hoje como desafio maior, inserido'no Piano Piurianual do Go
verno Vcdc-rl, dotar o país de auto~sufic;ência tccnico-cconômica
do ciclo do combustível nuclear. No momento, apenas duas etapas
desse ciclo são realizadas no exterior: a conversão do concentrado
de urânio cm hexafluoreto deurânio coseu enriquecimento isotópico.

ATlvnAUll- PRINCIPAIS

* P.xtração, tratamento' c processamento industrial do urânio

- l-"-.ploração edesenvolvimento dos processos industriais do ciclo
do combustível nuclear

* Produção de minerais pesados

UNIDADES OPERACIONAIS

üaliia

Unidade Lagoa Rcal/Caetité, empreendimento míncm-industrial si-
tuadn no 'Polígono das Secas', no sudoeste , onde está localizada
uma das mais importantes províncias de urânio do país. Além do
aproveitamento do mineral, nesta unidade c leito o seu
'cneficianicnto através do processo - mais econômico - de lixiviação
cm pilhas para a produção de concentrado de urânio cque dá início
ao cicln do combustível nuclear.

Minas Gerais s.

Na Unidade de Caldas, visando otimizai' a utilização das suas insta

lações industriais com o aproveitamento do capital tecnológico Ia
existente, em breve novos projetos entr

Tratamento Químico da Monazita (TOM), um composto natural
que, alem de conter os materiais estratégicos urânio etório, consti
tui na principal fonte de terras-raras; c tratamento de minerais con
tendo urânio como subproduto. Através de parceria com o Grupo
Paranapanema, a INB estará implantando um novo projeto: o Tra
tamento Químico de Columbita (TQC) que, após o processamento
do mineral columbita, obtém-se urânio, nióbio e tãntalo.

COMPROMISSO c
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Rio de Janeiro

"No município de Resende, está insulada aFábrica de Flemcn-
,„, Combustíveis (FEC), da qual fazem parte duas unidades: a
Unidade I, responsável pela fabricação de componentes emon-
t1|lcm do elemento combustível; eaUnidade II onde estão sen
do implantadas duas novas linhas de produção -areconversão
do hexafluoreto de urânio em pó de dióxido de urânio eapro
dução pastilhas de dióxido de urânio.
No mumcípio de São Francisco de Itab, L, localiza-se aUni-
dJde de Ruena que processa as etapas rei tivas ao tratamento
físico das areias monazíticas pata aob.ençião de minerais pesa
dos -.Imenita, rutilo, rirconita, aldnt da A,ona,ita - fonte dos
compostos de terras-raras. indispensáveis
ponentes de alta tecnologia, eque éenviad.
nà Unidade de Caldas (MG).

Na cap.tal do estado, no ba.rro de Botafogo, fica aadministra-
çao central da empresa.

à produção de com
para processamento

' O FUTURO J^ J!,
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São utilizados equipamentos de últ

melhorias e1 complementações nos

ma geração que, aliados a

processos de fabricação e

montagem do elemento combustív:!, proporcionam à INB a

otimização dos prazos de produção

de rodo o processo.

com aumento da eficiência

Durante 1998, concretizou-se a negociação com a Westinghouse

para aquisição de tecnologia de fabricação e projeto de com

bustível nuclear para Angra 1,cujos reatores utilizam tecnologia

dessa empresa. Técnicos da INB participaram nos Estados Uni

dos da montagem de 121 elementos combustíveis que poste

riormente foram fornecidos pela INB a Angra 1. Este programa

é o início de uma nova qualificação de fabricação c montagem

de elementos combustíveis que será concluída com a

implementação desta tecnologia na Unidade I da FEC.

Na Unidade II também da FEC, a implantação das linhas de

reconversão, com 80% das etapas de construção e montagem

já finalizadas - a sua qualificação deverá ocorrer em meados de

1999 -, c a conclusão em 1998 da linha de fabricação de pasti

lhas, que nos primeiros dias de 1999 estará em operação, são

outros significativos avanços registrados na área industrial, com

a implantação dessas linhas ocorrendo a partir do completo

rcaproveitamento de utilidades" e instalações pré-existentes.

Nesta mesma unidade, houve o reaproveitamento das instala

ções e dos equipamentos de recepção de urânio enriquecido na

forma gasosa (pré-reconversão), m^i

urânio e outros serviços essenciais '

ção da usina de enriquecimento de urânio. Com isso, a empresa

economizou cerca de 40%.dos inv< stimentos globais necessá

rios aos primeiros módulos'dessa nova usina.

nuseio do hexafluoreto de

'isandò a futura implanta-

DOM1NIO TECNOLOGIC

f's.'

Proc 61

Rui

AÇÕES PRÍNCIPES " i 1

1993-1998

• Qualificação da Unidade S

da Fábrica de Elementos1

Combustíveis (FEC) para!

atender Angra 2

i

• Implantação das linhas

de reconversão e de

produção de pastilhas

na Unidade II da FEC

• Modernização da

Unidade I da FEC e

conseqüente aumento

de sua produtividade

• Implementação de

projeto com tecnologia

Westinghouse para o

combustível de Angra I

Fabricação no período

1994-1998 de recargas

de combustível em ;

quantidade duas vezes

superior à produção'

acumulada no período

1982-1993 '
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Com relação a essa unidade de enriquecimento de urânio, a
INB está em fase final de negociação com oCentro Tecnológico
da Marinha que, em parceria com o IPEN/CNFN, desenvol
veu tecnologia pelo método de ultracentrifugação. Através de
acordo a ser firmado com este centro, para regulação dos di
reitos de cessão de uso das máquinas e dos prazos para /m-
planração do novo empreendimento, uma unidade do gênero
entrará em funcionamento em Resende (RJ). Ao tornar reali
dade projetos dessa importância, á INB contribui para que o
país economize-divisas, invertendo a sua condição de impor
tador para potencial fornecedor níssa área.

No âmbito da segurança industria

visitam as unidades da empresa têm

da INB tanto no que diz respeito à c
tados quanto aos projetos imp
ambiental. Segurança -em relação

lações eao meio ambiente -éuma das principais premissas da
INB. Odesempenho da empresa cem a adoção de programas
na área industrial para a proteção ambiental está conduzin-
do-a, inclusive,.para a certificação bela ISO 14000.

, técnicos estrangeiros que

reconhecido a capacitação
ualidadc dos serviços pres-
lantados para proteção
aos empregados, às insta-

••^i.nn.irvs

Í^h^S\f.

CAPACIDADE NOMINAL

'•{•> )
Reconversão: il:

120 t/a de dióxido de ':
i' •• V

urânio (U02) \\l \

' ' ii-:f
Pastilhas: '!.:;

120 t/a díóxido.de urânio

(uo,) :;í'

Elementos combustíveis:
, í

240 t/a de urânio (új
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Nos empreendimentos de Resende, bcalizado no Estado do Rio

de Janeiro, por exemplo, foram inv :stidos cerca de R$ 8,5 mi

lhões no desenvolvimento de progra nas de proteção ambiental,

segurança c radioproteção. Desse total, cerca de 59% destina

ram-se à implantação dos sistemas
i

gasosos, líquidos e sólidos das fábricas de pó e pastilhas. Na

Unidade I da Fábrica de Elementos Combustíveis (FEC), reali

zaram-se melhorias nos sistemas de captação e tratamento de

efluentes líquidos c gasosos, bem como foram alocados recur

sos para monitoração ocupacional c ambiental, monitoração

de eventos não usuais (sistemas de alarme) e sistemas de prote
ção física.

Ainda cm Resende, além de um horto florestal com espécies

diferentes de plantas nativas da Mata Atlântica que vem permi

tindo a preservação e a restauração do ecossistema da região

do Médio Paraíba, a INB vem ampliando as suas ações e inves

te, desde 1998, na construção de um Centro Zoobotànico que

contará com um insetario, um herbário e uma área de triagem

para animais silvestres, a ser dotado de alta tecnologia com o

objetivo, inclusive, de transformá-lo em centro de referência de

informação para universitários e pesquisadores. Esses investi

mentos contemplam exigências contidas no processo de

licenciamento ambienta! das linhas de produção de reconversão

e pastilhas de dióxido de urânio. Com esta iniciativa, a empre

sa passa a desempenhar papel singular na preservação e recu

peração do ecossistema do Sul-Flumincnse, com o modelo ser

vindo de base para as outras unidades da INB localizadas em

diferentes regiões do país. !

Na Unidade de Buena, também no Ejstado do Rio de Janeiro, a
INB exerce rígido controle da segurança operacional c do im

pacto ambiental através da execução de programas de recupe

ração das áreas mineradas e de mon toração ambiental dos lo

cais de trabalho e circunvizinhos. As arividades de lavra e re

composição das áreas são feitasconcomitantcmentc para que a

recuperação dos terrenos minerados se dê em caráter imediato

após o término da extração.do minério. Dessa forma, a empre

sa promove o retorno à atividade de origem da região, ou seja,

a prática agro-pastoril.

COMPROMISSO EMPRESARIAL j

SEGURANÇA, yUAÜlMUb ,jL 4
_(_..

E MEIO AMBIENTE

Licenciamento nuclear e

ambiental das unidades
!

de Resende, Caetité,

Buena e Caldas

Descomissionamento da

Usina de Santo Amaro

(USAM) !

Auditoria de Sistemas da

Qualidade da INB

(clientes e fornecedores)

Levantamento contínuo

dos aspectos de segu

rança visando a proteção

do trabalhador, do

público e do meio ,

ambiente

Acompanhamento do

processo de Audiência

Pública, visando o \

licenciamento ambiental i

das unidades de: ! .

Resende e Caetité •

i ! :

Certificação ISO 900j1 da
Unidade Ida FEC j • '|

Início do processo ! ,..

de Certificação • I '• I
; i ; i\

Ambiental ISO 14000 <
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Otrabalho de proteção ambiental realizado pela INB confere a
outro de seus empreendimentos -o da área da Unidade de Cal
das, cm Minas Gerais - padrão de excelência que serve de refe
rencia para outros países, segundo a Agência Internacional de
Energia Atômica. Nela, a empresa executa completo e perma
nente monitoramento do meio ambiente com o objetivo de
manter sob estrito controle as áreas sob sua influência.

Ainda em atendimento a exigências de licenciamento ambiental;
que prevê a preservação de áreas dentro de um empreendimen
to e a implantação de faixa de vegetação natural da região ao
redor do mesmo, na.Unidade de Caetité, na Bahia, a INB tam-

;bem instalou um horto florestal com espécies típicas da região,
•o que possibilitará o reflorestamento ea recomposição de uma
{área de cerca de 800 hectares próxima àmina. Através desse
jprojeto, será feito, amédio-longo-prazL oplantio de aproxi-
I madamente 5 milhões de mudas nativas.

'. '
E garantia da qualidade.do processo produtivo na indústria
nuclear significa planejamento estratégico. Programas específi
cos são aplicados em caráter permanente para a sua obtenção.

•Visando o reconhecimento internacional do seu Sistema de
Garantia de Qualidade, a! INB acaba dfe receber a certificação

jpela ISO 9001 concedida pelo BRTÜV, órgão criado a parrir da
j associação da instituição certificadora zlema TÜV com oInsti-
]tuto Brasileiro da Qualidade Nuclear, qjue auditou aFábrica de
! Elementos Combustíveis.

COMPROMISSO KMPRESARfAL
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G:\PSL99\FOTOSiTEC.DOC
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Visita ao interior da fábrica - FEC, preparação para entrada na área de controle.

Sistemas de controle monitorado com circuito de TV.

Gi\PSL99\FOTOSVFEC.DOC
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G:\FSL99\FOTOS/FEC DOC

ãiMro com Urânio enriquecido, usado no conWonamento de Angra I,
proveniente Suécia. Na sala de transferência.

P»e fíiQff.
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Autoclave utilizada para aquecimento do cilindro de UF6 para vaponzaçao
do Urânio.

G:\PSL99\FOTOS/FEC.DOC
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Torre de transferência do urânio e inceramento de CQ2 e NH,

G:\PSL9y\FOTOS/FECDOC
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Sala de Fornos de leito Fluidizado.

Sala de depósito de Urânio.

C:\PSL99\FOTOS/FEC.DO'J
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Sala de controle principal integrado - monitoramento permanente

Salas de filtros rotatórios à vácuo separa aágua carbonatada do pó de Urânio

G:\PSL99\FOTOS/FEC.DOC
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Recuperação dos traços de Urânio - Detectorde partículas.

Quadros ilustrativos do processo industrial.

G :\PSI.99\POTOS/FECDOC
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Quadros ilustrativos do processo industrial.

,:\PSL99\FOTOS/FEC.I>OC
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Fábrica pó e pastilha.

C :\PSL99\FOTOS/FEC.DOC
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Sala de Estocagem de elementos combustíveis.

Montagem das varetas com elementos combustíveis.
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Estoque de Elementos Combustíveis que vão para Angra II
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7orre Meteorológica com sistema integrado "PLC" de
transmissão contínuo.
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F/7fros da ELA.
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Lagoa de polimento.
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Safda d0 efluente da lagoa de polimento
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Efluente da lagoa de polimento que deságua no Ribeirão da Água Branca

Estação de Tratamento de Efluente - ETE de líquidos industriais
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Tanque de tratamento de efluentes líquidos industriais da ETE.

Painel de controle da Estação de Tratamento de Efluentes líquidos industriais.
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Estação de tratamento de efluentes líquidos industriais
(destaque para a saída de resíduo sólido).
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Fossa séptica

Saída do efluente sanitário, após tratamento preliminar na fossa séptica.





Efluente sanitário após otratamento em fossa séptica
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Horto Florestal, vertente já revegetada.

Horco Florestal implantado este ano.
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Centro de administração de excelência e laboratórios de apoio ao Horto
Florestal e Triagem.

Viveiro de mudas, com plantas em aclimatação para oplantio no campo (± 2 000
mudas).
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Obras do centro de triagem a viveiro de campo, ao tunoo Unidade II da
FEC.

Viveiro antigo, com espécies exóticas que serão utilizadas em áreas degradadas
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Viveiro antigo com espécies utilizada parajardinagem e urbanização.

Minhocário para melhoramento do solo que será usado na replicagem de mudas.
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Centro de triagem ainda funcionando na área do antigo Horto. Arara Canindé,
aguardando adaptação para soltura.

Primatas apreendidos pelo IBAMA e encaminhado para o centro de triaqem da
FEC.

G:\PSL99\FOTOS/FEC.DOC



>>



iTal FEC.• LU,UMÜ' ^ dÚ^°° **»«* *«*» nos relnlh^nWa

G:\PSL99\FOTOS/FEC.DOC



Sc



t
MMA

Fiai

Proc.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DcriiRQnciinstítuto BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
DEPARTAMENTO DE REGISTRO ELICENCIAMENTO -DEREL
DIVISÃO DE ANÁLISE DE PROJEJQS^DIAP

PARECER TÉCNICO N<
AMBIENTAL/DEREUDIAP

224/99-IBAMA/D1RETORIA DE CONTROLE

Proc. £gtí£

Da técnica:

Para:

Rei:

Rubr.

Brasília-DF, 17 de novembro de 1999

Regina Coeli M. Genermo

Derlei Lopes Rosado
Divisão de Avaliação de Projetos - DIAP

Licenciamento Ambiental da Fábrica de Etementoj
Combustíveis - FEC, unidades de produção de po e de
pastilhas de dióxido de urânio.

£_

1) INTRODUÇÃO

comerciai da Usina

||) ANÁLISE

IBAMA/DIRPED/PALA, de 30 de dezembro de 1998.

! Apresentar planta da usina em escala compatível com a localização dos
equipamentos de controle de poluentes;

Resposta-

Condicionante atendida.

G.Vj1AP99\PARECER.'FEC.DOC
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2. Apresentar projeto detalhado do(s) sistema(s) de coleta, tratamento e disposiçâi
final dos sistemas de tratamento dos efluentes líquidos industriais, inclusive
contemplando os efluentes provenientes dos sistemas de tratamento de água
para consumo humano e industrial;

Resposta:

Condicionante parcialmente atendida.

O empreendedor apresentou os processos de tratamento, referentes aos
efluentes industriais da FEC. Entretanto, não informou sobre o tratamento que
será dado aos efluentes provenientes da estação de tratamento de água para
consumo humano.

n«

Prw. J?iQ
Ruir

3. Descrever sucintamente sobre a construção e o tipo de revestimento a ser
utilizado nas bacias de contenção de todos os tanques de estocagem de
produtos químicos e de combustível;

Resposta:

Condicionante não atendida. A empresa não apresentou qualquer informação
sobre as bacias de contenção da Fábrica.

/*. Apresentar projeto detalhado do(s) sistema(s) de coleta, tratamento (do tipo
fossa séptica/filtro anaeróbio) e disposição final dos efluentes sanitários;

Resposta:

Condicionante não atendida.

A empresa apresentou, apenas, uma descrição da fossa séptica existente e
informou que o efluente é orientado por extravasor e canalizado para o solo.

5. Detalhar o sistema de disposição final de óleos lubrificantes, conforme
Resolução Conama N° 09/93;

Resposta:

Condicionante atendida.

O óleo lubrificante retirado de equipamentos tais como motores e bombas
instalados nas áreas controladas, é acondicionado em tambores com capacidade
para 200 litros que são lacrados e encaminhados para armazenamento como
rejeito de baixa atividade.
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I) RECOMENDAÇÃO/CONCLUSÃO

Cfili Oftonfnegto Qenerlru
CRQ 01.301.960 •»

tÚètSÜLTORA *>8
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/ A empresa não atendeu plenamente à maioria das Questões
' supramencSas Desta forma, sugere-se que seja realizada uma nova sohc.taçao

ao empreendedor para os itens 2, 3e4deste Parecer.
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FR0E1 : j^Nfl Lucifl flGUJflR
PHONE MO. : 0212Q57OQS

FAX

'; PARA: IBAMA-DEREL

; Fax- nvvRi3DNEY R,TTÊR MORGADOV FAX. 0XX61 316-1306

j DE; FEEMA - DECON - DICIN
;í; ANA LÚCIA CAMILO AGUIAR
• FAX: OOXX 21 580-9229

^ DATA: 15/12/1999

.*•. Caro Sr. Chefe do DEREL,

de Controle Ambisnta< da REEM^^S^™ °ui f
Se^~o£^^ -te.03 as
caso das fontes poluídoras hídricas fnnl.J P an'e fr'sar que' no
padrões devem ser In 1 ;! T°s que as normas e
Processamento de Efuent,?fn^ Sa'daS dos Sistemas <iesaída da Baaa dfpolírnenío ' (C°mf0leS locali^os) e nâo na

«^* A^^^SST8 de Gerenciamento de R.scos edo
' decorrente da uiiz^ToTu^Zr^ T° indui análl8e do risco:• informar; Ç «Jbstancids rad,oat,Vas, temos o seguinte a
O documento apresentado não levou Pm mncw

•comentários anteriores, assim- consideração os nossos

' naãODurmrm0fSPrOCedirnentOSerT1Casode '̂̂ ntodeHF
ade;0uaPdaSe;Ver'f'Car " °^ daS ~ tó— Wcalculado

• não pudemos verificar se o alcance ris r^n;-^ *-
inflamáveis foi calculado adequadamente ? "**^ 0UVenS

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

Ana Lúcia Camilo Aguiar -
Engenheira/Analista Ambiental
DICIN-2/DICIN/DÊCON

IJec. iã 1999 Ol.-FPpf'
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„no MEIO AMBIENTE 1S „ENOVÁVEIS

lNSTn0TOBR^LE«R00O^DEUCEN
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Aos 3^ -;e°nt0 deste volume n<
procedemos ao encer^^^^/^^
de °° i22âíZ/^e^s7co7a folha de n<f0lha, Este volume encena ^__
em seguida ovolume den ^^—
Para constar, eu .
subscrevo e assino

-£^-^dedoprocess<do processo

^ndo m-
*£ . Abrindo-se

'1
/l/tsv^£'

#n*^-'



^


