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FOLHA DE APROVAÇÃO

NOME

JORGE JOSÉ DE BARROS

ANA CRISTINA LOURENÇO DA
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JOÃO DA SILVA GONÇALVES

JORGE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO

ENIO ANTÔNIO VANNI

SAMUEL FAYAD FILHO
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LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

DESTINATÁRIO EXEMPLAR

IBAMA 01 a 04

GALQS.P / COMAP.P 05

GQUAL.N/CPRAL.N 06

GEREP.N 07
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fste P/ano de Controle dos Efiuentes Líquidos da FCN Reconversão e
Pastilhas aportados na lagoa de polimento foi revisado para atendimento à
condidonante 2.5 da LO n° 136/2001, encaminhada através do Ofício N°
67 ENE/2006- COLIC/CGLIC/IBAMA, que solicita a "revisão do blano de
controle de efluentes aportados na lagoa de polimento, com detalhamento
das ações de rastreamento dos efluentes que chegam è saem,
considerando o efetivo tempo de residência".
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Plano de Contrõlede bfluentes Líquidos da FCN

1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes para controle dos efluentes líquidos gerados na FCN

RECONVERSÃO E PASTILHAS, seu lançamento na lagoa de polimento, sua

extravasão e avaliação do impacto no ribeirão da Água Branca, destino final desses

efluentes.

2. CONTROLE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS GERADOS NA FCN

RECONVERSÃO E PASTILHAS

2.1. Efluentes Líquidos Ativos

Os efluentes líquidos radioativos ou ativos gerados pelas FCN Reconversão e

Pastilhas são encaminhados para os sistemas de tratamentos de efluentes líquidos

ativos, localizados na sala UST.01-140, para armazenamento intermediário e

caracterização. , ,
• ••V.>;',)"í •'

*

Os efluentes líquidos ativos gerados são: í

• Água residual proveniente da torre de destilação de metanol.
• Água residual proveniente da sala de descontaminação, limpeza de piso e da

autoclave (vapor condensado).

• Água residual proveniente da lavanderia e de vestiários monitorados.

• Água residual proveniente dos laboratórios.

Os efluentes líquidos ativos são enviados para o sistema de tratamento de

efluentes líquidos ativos, localizado na sala UST.01-140, para estocagem

intermediária. Posteriormente, são transferidos para vaso precipitador, localizado

também na sala UST.01-140, onde serão tratados com leite de cal [Ca(OH)2].

O filtrado é enviado para o sistema de tratamento de efluentes líquidos inativos,

localizado na sala UST.01-141, sendo recolhidas amostras e realizadas análises

químicas - concentração de amônia; concentração de fluoreto; concentração de
urânio e pH - e radiológicas - Atividade alfa e beta totais. Estando dentro dos limites
legais de lançamento, é combinado com as demais correntes de efluentes líquidos
inativos da planta na lagoa de polimento, antes de ser lançado ao corpo d água
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receptor final, o ribeirão Água Branca. Caso contrário, o filtrado será novamente
tratado com Ca(OH)2 até que atinja os níveis mínimos autorizados para

lançamento.

2.2. Efluentes Líquidos Inativos

Nas FCN Reconversão e Pastilhas de U02l os efluentes líquidos inativos (não
radioativos) provenientes do processo de tratamento são enviados para osistema de
tratamento de efluentes líquidos inativos, localizado na sala UST01-141, onde serão
amostrados e analisados.

Os efluentes líquidos inativos são:

. Filtrados gerados após tratamento de águas residuais com leite de cal [Ca(OH)2 -
apresentados no item 2.1

. Águas pluviais drenadas do pátio de estocagem de cilindros de UF6 ;
• Águas pluviais drenadas do pátio de tancagem * í
. Águas pluviais drenadas do sistema de cristalização de fluoreto de amônio

As águas pluviais drenadas do pátio de estocagem de cilindros são recolhidas no
vaso intermediário, localizado na área externa, que servirá como vaso
acumulador. Mensalmente, é retirada amostra para realização de análise radiométrica.
Atendendo aos limites legais de lançamento, as águas pluviais são liberadas para
lagoa de polimento. Em caso de acidente {escape de UF6 dos cilindros armazenados
no pátio), as águas de lavagem e/ou de chuva (que carrearão os produtos de hidrólise
do UF6, contendo urânio) ficarão retidas no vaso intermediário por tempo suficiente
para serem amostradas e analisadas, e serem enviadas por bombeamento para o
sistema de tratamento de efluentes líquidos ativos, onde será submetida a tratamento
com leite de cal [Ca(OH)2]. Atendendo aos limites legais de lançamento, as águas
pluviais serão liberadas para lagoa de polimento.

As águas pluviais do Pátio de Tancagem são recolhidas em cisterna
intermediária. Atingindo o limite de armazenamento da cisterna, é retirada amostra para
análise quanto à presença de amônia e pH. No caso de estarem dentro dos limites
legais permitidos, são bombeadas para lagoa de polimento. Em caso de acidente, as
águas pluviais são inicialmente neutralizadas com ácido clorídrico (HCI). Neste
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caso, a solução resultante de cloreto de amônio [NH4CI] isenta de urânio é enviada
para um tanque de estocagem intermediária e submetida à secagem por
pulverização (spray drier).

As águas pluviais drenadas do sistema de cristalização de fluoreto de amônio
são recolhidas no dique de contenção. Uma vez atingindo a capacidade de
armazenamento, são analisadas quanto à presença de amônia e fluoreto e pH. No
caso de estarem dentro dos limites legais de lançamento permitidos, são liberadas
para lagoa de polimento. Caso contrário, são bombeadas para um tanque de
estocagem intermediária esubmetidas àsecagem por pulverização (spray drier).

3. CONTROLE DE VAZÃO EVOLUME DA LAGOA DE POLIMENTO

Receptora dos efluentes líquidos citados no item 2, a lagoa de polimento, com
capacidade nominal de 1500 m3, encontra-se instalada dentro dos limites de
propriedade da INB eestá posicionada abaixo do espelho d'água do Reservatório de
Funil. Seu despejo éorientado por extravasor ecalha aberta para oribeirão da Água
Branca. Osistema garante maior proteção ambiental, pois centraliza os efluentes
líquidos inativos, permitindo seu descarte através de um único ponto.

Encontra-se em processo de aquisição um sistema de monitoramento dos
fluxos edo nível de efluentes da lagoa de polimento que disporá de 2estruturas de j
medição de vazão (instalados na entrada ena saída da lagoa) eque operarão de j
forma permanente e contínua, permitindo a medição de vazões desde praticamente
zero (vazões menores que -0,3 l/s ou -1 m3/h) até cerca de 150 l/s (540 m3/h), além
do controle de nível do reservatório. Cada estrutura será composta por conjunto de
sensores e sistema de aquisição de dados que permitirá registrar os principais
parâmetros efetivando desta forma o controle do balanço hídrico da lagoa de
polimento.

Enquanto não se completa a aquisição do sistema de monitoramento dos
fluxos e do nível de efluentes, permanecem instaladas comportas de bloqueio no
extravasor da lagoa de polimento, que impedem aextravasão natural para oribeirão
Água Branca. Sempre que for suplantado olimite do extravasor original pelo líquido
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na lagoa e estando os valores dos parâmetros, obtidos nas análises conforme item
4, dentro dos padrões legais de qualidade das águas, as comportas serão retiradas
e os efluentes serão liberados para o ribeirão da Água Branca.

4. PROGRAMA DE MONITORAÇÃO AMBIENTAL

Controle Analítico dos Efluentes na Lagoa de Polimento

Semanalmente, são coletadas amostras de efluente nas proximidades da

saída (extravasor - Ponto de Amostragem 054) da lagoa, nas quais são analisados
os seguintes parâmetros: condutividade, cor, DBO, DQO, ferro, fluoreto, N

^ amoniacal, Odissolvido, pH, sólidos dissolvidos, sólidos totais, temperatura, urânio
total e isótopos de urânio.

Controle Analítico das Águas do Ribeirão da Água Branca

Mensalmente, são coletadas amostras no ribeirão da Água Branca, a
montante (Pontos de Amostragem 013 e 052) e a jusante do lançamento de
efluentes (Ponto de Amostragem 023), nas quais são analisados os seguintes
parâmetros: acidez; alcalinidade; bicarbonato; cálcio; DBO; DQO; dureza; ferro;
fluoreto; fosfato; fósforo total; nitrato; nitrogênio amoniacal; nitrogênio total; oxigênio
dissolvido; pH; sólidos dissolvidos; sólidos totais; sulfato; temperatura; urânio total;

^ isótopos de urânio.

Com exceção dos isótopos de urânio, que são determinados somente no
ponto 023, os demais parâmetros são determinados em todos os pontos. Para o
ponto 023, é feita uma coleta semanal de água, para constituir uma amostra
composta mensal.

Olançamento dos efluentes líquidos tratados no ribeirão da Água Branca é
feito a montante do ponto de captação de água da FCN.
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5. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Na operação de emergência, que pode ser provocada por vazamentos
acidentais de tanques de estocagem ou outras condições anormais, a proteção
ambiental está garantida em relação ao urânio e aos outros compostos ou

elementos, como amônio e metanol, com bases nas seguintes medidas:

• Os efluentes do Pátio de Estocagem de cilindros de UF6 serão monitorados e, no

caso dos valores de urânio estarem acima dos limites de lançamento, os mesmos

serão transferidos para o sistema de tratamento de águas residuais das FCN
Reconversão e Pastilhas, onde o urânio será precipitado com adição de leite de

cal. Atendendo os padrões do CONAMA, para elementos não radioativos, e da
CNEN, para radionuclídeos, será liberado para lagoa de polimento;

• Os efluentes do pátio de tancagem serão tratados conforme o procedimento

citado no item 2.2;

• Os demais efluentes líquidos inativos serão desviados para o decantador de

lamelas, somente em caso de acidente.

6. AÇÕES E RESPONSABILIDADES

As ações de controle tratadas no presente plano apresentam a seguinte

distribuição de responsabilidades:

CONTROLE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS GERADOS NA FCN

RECONVERSÃO E PASTILHAS

Tratamento, Amostragem e Lançamento: Gerência de Reconversão e Produção de

Pastilhas (GEREP.N).

Análise e Liberação: Gerência de Qualidade, Proteção Radiológica e Salvaguardas

(GQUAL.N).

CONTROLE DE VAZÃO E VOLUME DA LAGOA DE POLIMENTO
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Monitoração (Operação e Análise): Coordenação de Meio Ambiente e Proteção
Radiológica (COMAP.P)

CONTROLE ANALÍTICO DOS EFLUENTES NA LAGOA DE POLIMENTO
Monitoração (Amostragem e Análise): Coordenação de Meio Ambiente e Proteção
Radiológica (COMAP.P)

CONTROLE ANALÍTICO DAS ÁGUAS DO RIBEIRÃO DA ÁGUA BRANCA
Monitoração (Amostragem e Análise): Coordenação de Meio Ambiente e Proteção
Radiológica (COMAP.P)

^ Outras ações de controle e responsabilidades consideradas relevantes são
apresentadas a seguir:

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS ANALÍTICOS DOS EFLUENTES NA
LAGOA DE POLIMENTO

Relato mensal à GEREP.N e GQUAL.N se dentro dos padrões normais: COMAP.P
Relato imediato à GEREP.N e GQUAL.N se fora dos padrões normais: COMAP.P

AÇÕES MITIGADORAS ECORRETIVAS NA LAGOA DE POLIMENTO
Bloqueio da saída de efluente: GEREP.N
Busca da(s) causa(s) raiz(es): GEREP.N

^ Correção dos desvios: GEREP.N
Relatos: GEREP.N

10/10
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Rua Meni Binem 161 Boofe(o

22271 100 Riode(ín«íD R]

Tel.[2l) 2536 1600
Fax(21)2537 TOí
e-mal:inbno @ mb.gov.br

INB Resende
Roi Pnuiòente Dum km 330

Engenheiro Plísos
27555 000 Resende ft|

C»ixi Postal 63632

27580 970 lauao BJ

Tel.(24)33S7 87O0
Fax(21)3357 8790

3357 8904

e-mail. inbresende @ mb.gov.br

Unidade deConcentrado de

Urânio- URA
FazendaCachoeira s/n°

Caixa Postal 7

46400 000 Caetrté BA

Tel. (77)34544800

Fax(77)34S44803

e-mail: inbcaetite@inb.gov.br

Unidade deMinerais Pesados UMP
2° Distrito de São Francisco

de habapoana

Cana posai 113191
2BU0 971 BuenaRJ

Telefax (21)17890101
e-mail: mbbuena@irib.gov br

Unidade deTratamento de
Minérios - UTM
Rod. Poços. Andradas Km 20.6

Cai*a Postal %l

37701 970Poços de Caldas MG

Tel. (35) 37211212
Fax (35) 3722 1910/1904
e-mal: inbcaldas@inb.gov.br

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2006
ASSRPR- 241/06

Pr.c. £^Õ7^

PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: 12.632
DATA:Q^./4/_/06
RECEBIDO

V

DO BRASIL

limo. Sr.
Dr. Luiz Felippe Kunz Jr.
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental 1DAliA
instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70 818-900 - Brasília - DR

Assunto: FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - Atendimento à LO-136/01
Renovação, de 13/04/2006

Senhor Diretor,

Em atendimento a condicionantes da Licença de Operação 136/01,
estamosencaminhando, em anexo, os seguintes documentos:

- Relatório de Monitoração Ambiental - RMA - Resende 2005 (03 exemplares).
- Relatório de Atividades de Execução das Medidas Mitigadoras, consignadas nos

Estudos Ambientais, Relativas à Recuperação de Mata Ciliar, Reflorestamentos e
Fauna - Resende 2005 - (04 exemplares).

- Relatório de Inserção Regional - INB 2005 (03 exemplares).

Na oportunidade colocamos nossos técnicos à disposição do IBAMA,
para quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

/d\— .
Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência



Paula Márcia Salvador Melo
Assessora Técnica

DILIC/I9AMA
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

1NSTlTUTO BRASlLE1R0 00 MEkSESÈ f^^^s\^S RENOVAVE,S -,BA«A

OFÍCIO N° I] fc>/2006 - COEND/CGENE/DILIC/IBAWIA
Brasília, JH. de novembro de 2006.

LUIZ FELIPE CÉSAR LINS CRUZ
Secretário de Meio Ambiente de Resende/ Engenheiro Passos
Avenida Rita Ferreira da Rocha - S/N°
Jardim Jalisco - Parque das Águas
Resende - RJ
CEP: 27.510-060

Senhor Secretário,

Estamos encaminhando os seguintes relatórios de a+c0^PKf^™nt°dN°Sprogramas ambientais encaminhados pela Fabrica de Combustível Nuclear - FCN -
II em atendimento a LO - 361/01 renovada em 13.04.2006.

• Proqrama de Inserção Regional - INB 2005.. Relatório Atividades de Execução das Medidas M^a^jOon^^ nos
Estudos Ambientais, de Mata Ciliar, Reflorestamento e Fauna - Resende

. Relatório de Monitoramento Ambiental -RMA -Resende 2005.

Atenciosamente,

AntônioCelso Junqueira Borges
Coordenadora Energia-Elétrica, Nuclear e Dutos

Oficio'Of INB_II_Encamin)iamenlo programas ambientais PMRES.doc
C: Meus Documentos.'

Recebi o Original
JU \J±J°Ç-L!T

Horas£0h—
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

OFÍCIO N° \ 6b /2006 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, JL de novembro de 2006.

RODRIGO VEIGA
Administrador de Engenheiro Passos
Avenida Boa Vista S/N°
Centro -Engenheiro Passos - Resende- RJ
CEP: 27.555-000

Senhor Adminstrador,

W^-«W-;

\\ em atendimento aLO - 361/01 renovada em 13.04.2006.

2005.Relatório de Monitoramento Ambiental -RMA -Resende 2005.

Atenciosamente,

Antônio£elso Junqueira Borges
Coordenador ^Energia-Elétrica, Nuclear eDutos
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

OFICIO N° ii5/2007 - DILIC/IBAMA
Brasília.Oi de março de 2007.

A Sua Senhoria a Senhora
Edna Elias Xavier
Assessora da Presidência da INB
Rua Mena Barreto, 161 - 4o andar - Botafogo
22271-100 - Rio de Janeiro/RJ
Fax. f21) 2537-9391

Assunto: Atendimento ascondicionantes da Renovação da LO n°. 136/2001

Prezada Senhora,

1 Reportamo-nos ao processo de licenciamento da Unidade de Pó e Pastilha da INB -
Resende-RJ para solicitar informações sobre as ações tomadas pela INB a fim de cumpnr
a condidonante da Renovação da LO n°. 136 abaixo:

25 Apresentar em 90 dias revisão do plano de controle dos efluentes aportados na lagoa
de polimento, com detalhamento das ações de rastreamento dos efluentes que chegam e
saem considerando o efetivo tempo de residência.

2 Tendo em vista que até omomento não fomos informados sobre os mecanismos de
monitoramento de vazão e parâmetros físico-químicos Pri™Pal™m%(™
aos quais nos últimos relatórios encontravam-se fora dos padrões para libe ação, e
considerando ainda, que o Plano de Controle de Efluentes Líquidos apresentado em
setembro/2006 por meio do 01 ASSRPR-217/06 de 04/10/2006 nao foi implementado, no
queTange oitem acima, eportanto também não foi avaliado sua eficiência, comunicamos a
essa INB que a referida condidonante é considerada nao atendida.

3 Quanto à certificação ISO 14000 ressaltamos que embora esse processo seja
desvinculado do processo de licenciamento, a certificação da gestão ambiental dequalquer
empresa, exige que no mínimo, alegislação ambiental vigente esteja sendo cumpnda que e
o caso das unidades do empreendimento estarem efetivamente licenciadas e
condicionantes de licenças em vigor, obrigatoriamente cumpridas.

Luiz Felippe^u
Diretor de LLeenciame

C: Meus Documentos/FCN Il/Of. Atendimento a condicionantei.5
- Ed Sede do IBAMA. SCEN -Trecho 2-Bloco C. 1° andais 70.818-900 Brasilia-ÜF (Tel) 061-3316-1290 (Fax) 061-3225-0564
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INB Rio- SEDE
Rua Mcna Baircio. 161 Boafogo

1Í27I 100 ft.odelaneiro RJ

TeL.(2l) 2536 1600

Fa»'(21)2537 «9I

e-mail mbno @ inbgovbr

INBResende
Rod. Presidente Dutra, km 330

Engenheiro Passos
275BS000 Resende RJ

Caixa Posai B3632

27S80 97O Itsliaia RJ

Tel (H) 3357 B700

Fax(H| 33578790

3357 BWt

e-mail inbresenòe@ inbíov.br

Rio de Janeiro, 09 de março de 2007
ASSRPR - 045/07

/C7

^mr%?

limo. Sr.
Dr. Luiz Felippe Kunz Jr.
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental 1DA,,A
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70 818-900 - Brasília - DR

Unidade de Concentrado de

Urinio • URA

Faienda Cachoeira s/n°

Caixa Postal 7

46400 000 Caetite BA

Tel. (77) 34544800

Fax (77) 3454 4803
e-mail" inbcaedte@irb.gov.br

Unidade deMinerais Pesados UMP
2° Distrito de São Francisco

Cama postal I23I9I
28230972 BuenaRJ

Telefax (22)27890101

e-mail inbbuena@inb.gov.br

Unidade deTratamentode

Minérios - UTM
Rod.PoçosAndraòasKm 20.6

Caixa Postal 961

37701 970 Poços deCaldas MG

Tel. (3513722 1222

Fax (35) 3722 1910/1904

e-mail: inbcaldas@mb.gov.br

Assunto: FCN - Lagoa de Polimento

Referência: LO n° 136/2001; Ofício DILIQ/IBAMA 135/2007, de02/03/07

Prezado Senhor,

Em atendimento ao ofício em referência, estamos encaminhando, em

anexo, o relatório: "Controle de Efluentes Aportados na Lagoa de Polimento -
Atualização de Informações - COMAP-07002, de março de 2007".

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

Atenciosamente,

Edna Elias Xavier
Assessora Especial da Presidência
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Assessora Técnica
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1, OBJETIVO

Este relatório tem o objetivo de registrar as ações já implementadas e em curso de implementação pela INB

para atendimento ao Ptano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento revisado e

submetido ao IBAMA em outubro/2007 através da CE ASSRPR n.° 214/06 (04/10/2006) em atendimento à

condicionante 2.5 da LO n.° 136/200 (Oficio N° 67 ENE/2006- COLIC/CGLIC/IBAMA)

2. CONTROLES E AÇÕES

A seguir são relacionados os controles previstos/estabelecidos no plano de controle citado e as ações

empreendidas pela INB para a adequação dos efluentes líquidos gerados na FCN Reconversão e Pastilhas

aportados na lagoa de polimento

2.1. CONTROLE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS ATIVOS

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Foram adotados procedimentos em conformidade com o estabelecido no

Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento.

2.2. CONTROLE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS INATIVOS

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Foram adotados procedimentos em conformidade com o estabelecido no

Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento.

2.3. CONTROLE DE VAZÃO E VOLUME DA LAGOA DE POLIMENTO

AÇÕES EM CURSO: Elaborada especificação técnica do sistema de monitoramento dos fluxos e do

nível de efluentes da lagoa de polimento conforme condicionante 2.5 da LO

n.° 136/200 (Ofício N° 67 ENE/2006- COLIC/CGLIC/IBAMA);

Definidos potenciais fornecedores;

Iniciado processo de aquisição do sistema (Requisição GEREP n. ° 2006/12/0018

de 27/12/2007) - Previsão de conclusão: 2° SEMESTRE DE 2007;

Agendamento de visita técnica ao CDTN (em março/2007) para conhecimento do

processo de controle de liberação de efluentes líquidos ("benchmarking").

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Instalação de comportas de bloqueio no extravasor da lagoa de

polimento, que impedem a extravasão natural para o ribeirão Água Branca

(as comportas somente são retiradas e os efluentes classificados como

em condição de serem liberados se, concomitantemente, o nível de

líquido ultrapassar o limite original do extravasor e os valores dos

parâmetros obtidos nas análises laboratoriais estiverem dentro dos

padrões de lançamento previstos no CONAMA 357/2005).
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2.4. CONTROLE ANALÍTICO DOS EFLUENTES NA LAGOA DE POLIMENTO

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Foram adotados procedimentos em conformidade com o estabelecido no

Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento.

2.5. CONTROLE ANALÍTICO DAS ÁGUAS DO RIBEIRÃO ÁGUA BRANCA

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Foram adotados procedimentos em conformidade com o estabelecido no

Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento.

2.6. OCORRÊNCIAS DE EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES

Desde o mês de 01/2006 até agora, foram detectados, através das amostragens realizadas nos efluentes

contidos na lagoa de polimento (em conformidade com o Plano de Controle dos Efiuentes Líquidos), dois casos

de extrapolação dos limites previstos no CONAMA 357/2005 para lançamento de efluentes.

Os valores encontrados, as ações tomadas para neutralização e osfésuttados obtidos estão descritos a seguir:

CORREÇÃO DE DESVIOS NA LAGOA DE POLIMENTO

CASO1 - ELEVAÇÃO DACONCENTRAÇÃO DE ÍON FLUORETO - PERÍODO DE 17/01 AÍ22/02/2006

17/01/2006 - Análises das amostras coletadas nesta data detectaram alta concentração de fluoreto (267 mg/L)

acima do limite máximo permitido de 10mg/L para lançamento de efluentes segundo a Resolução CONAMA

357/05. Foi bloqueado imediatamente o extravasor de saída de efluente, mesmo estando o nível de liquido no

momento abaixo do limite mínimo de extravasão. (Concentração Nitrogênio Amoniacal - 19,7mg/L e pH - 6,4).

27/01/2006 - Análises das amostras coletadas nesta data constataram que a concentração de fluoreto era

238mg/L. Decidiu-se pelo tratamento com solução de cloreto de cálcio diretamente na lagoa de polimento para

a redução da concentração de fluoreto. ^~~"~""" íA i

30/01/2006 - Foi adicionada, de forma controlada, solução de cloreto de cálcio, durante período de 48 horas.

01/02/2006 - Análises das amostras coletadas nesta data constataram redução da concentração de fluoreto

para 25mg/L Foi suspensa a adição de cloreto de cálcio para acompanhamento.

13/02/2006 - Análises das amostras coletadas nesta data constataram estabilização da concentração de

fluoreto em - 20mg/L Decidiu-se por novo tratamento com solução de cloreto de cálcio diretamente na lagoa

de polimento durante período de 72 horas.

16/02/2006 - Análises das amostras coletadas nesta data constataram redução da concentração de fluoreto

para 16 mg/L. Foi suspensa a adição de cloreto de cálcio para acompanhamento

22/02/2006 - Análises das amostras coletadas nesta data demonstraram a redução da concentração de fluoreto

em 8,9mg/L, evidenciando a eficácia do método adotado e a conseqüente conformidade do efluente ao valor

^mmL
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máximo (10mg/L) estabelecido na Resolução CONAMA 357/05 para lançamento, juntamente com os outros

parâmetros controlados, pH (7,5) e concentração de nitrogênio amoniacal (12,7 mg/L).

Aseguir é apresentado gráfico da evolução da concentraçãode fluoreto na lagoa de polimento no período de

17/01 a 22/02/2006.

EVOL UÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE FLUORETO
fingi)

300

25*

200

tf'////////SS///////Z
•F-finç/L) LMP CONAMA 357/95

CASO 2 - ELEVAÇÃO DACONCENTRAÇÃO DE ÍON AMÔNIO - PERÍODO DE 15/05/2006 A 06/03/2007

15/05/2006 - Análises das amostras coletadas na lagoa de polimento nesta data detectaram concentração de

nitrogênio amoniacal de 49 mg/L, acima do limite máximo permitido de 20mg/L para lançamento de efluentes

segundo a Resolução CONAMA 357/05. Desde 17/01/2006, o extravasor de saída de efluente se encontrava

bloqueado. (Concentração Fluoreto - 4,5 mg/L e pH - 6,8).

02/06/2006 - Análise da única amostra coletada na lagoa de polimento nesta data constatou a elevação da

concentração de nitrogênio amoniacal para 897mg/L O extravasor de saída de efluente continuava bloqueado

desde 15/05/2006 e o nível de líquido ainda estava abaixo do limite mínimo de extravasão. Iniciada busca de

meio de tratamento para redução da concentração. (Concentração Fluoreto - 7,2 mg/L e pH - 5,4)

05/06/2006 - Análises das amostras coletadas nesta data (em diferentes pontos da lagoa de polimento)

constataram estabilização da concentração de nitrogênio amoniacal em 524 mg/L (Concentração Fluoreto - 6,5

mg/L epH- 5,4).

Durante 06/2006 - Iniciada revisão do plano de controle dos efluentes aportados na lagoa de polimento, com

detalhamento de ações de rastreamento dos efluentes que chegam e saem, considerando o efetivo tempo de
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residência em atendimento à Condição Especifica 2.5 para renovação de Licença de Operação n ,° 136/2001

(Ofício n ° 67 ENE/2006 de 13/04/2006 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA).

Entre 07 e 09/2006 - Análises das amostras coletadas no período (em diferentes pontos da lagoa de polimento)

constataram a flutuação da concentração de nitrogênio amoniacal em níveis > 500 mg/L. (A concentração de

fluoreto manteve-se entre 6 e 14 mg/L e o pH entre 6 e 7).

Ainda em 09/2006 - Foi concluída a revisão e iniciada implementação da nova edição do Plano de Controle dos

Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento

Comentários: Na busca da identificação da origem da contribuição à lagoa que ocasionou o aumento da

concentração de amônia, foi executada obra de adequação e instalação de válvula de bloqueio no dique de

contenção de águas pluviais do sistema de cristalização de fluoreto de amônio, que garante a plena

conformidade do sistema ao estabelecido Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de

Polimento.

Para restabelecimento da conformidade da concentração de nitrogênio amoniacal ao limite previsto na

Resolução CONAMA 357/05, foi iniciada busca no mercado de formas de tratamento para os efiuentes contidos

na lagoa de polimento.

Entre 10 e 11/2006-Análises das amostras coletadas no período (em diferentes pontos da lagoa de polimento)

constataram a flutuação da concentração de nitrogênio amoniacal em níveis < 400 mg/L. (Concentração

Fluoreto entre 16 e 18 mg/L e pH entre 6 e 7).

Ainda em 10/2006 - Implementado o novo Plano de Controle dos Efiuentes Líquidos aportados na Lagoa de

Polimento (conforme informado no item 2 deste relatório).

Comentários: As alternativas encontradas para tratamento externo do efluente contido na lagoa de polimento

não se adequaram às exigências da INB quanto a prazo e eficácia. Foram iniciados então pesquisas

laboratoriais internas para desenvolvimento de tecnologia de tratamento dos efluentes da lagoa "in loco".

Ensaios em laboratório e testes piloto demonstraram bons resultados para redução da concentração de

nitrogênio amoniacal através da elevação do pH (~ 11), associado a processo de aeração mecânica

Com isto, foram iniciados os preparativos para por em prática esta rota desenvolvida pela INB para tratamento

diretamente na lagoa, composta de elevação do pH (através da adição controlada de solução de hidróxido de

sódio) e aeração mecânica (através de aerador superficial com flutuador).

Os preparativos incluíram ações de controle para impedir descarte não programado de efluentes, uma vez que

a rota desenvolvida exige, ainda que por um breve período de tempo, que o pH na lagoa seja elevado a nível

superior ao permitido para descarte. Estas ações incluíram período de experimentação com elevação de pH

limitada a 9, que é o limite para descarte, para avaliação de eficácia do processo de tratamento em escala real.
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24/11/2006 - Análises das amostras coletadas nesta data serviram como teste em branco antes do início do

ajuste de pH associado à aeração mecânica. A concentração de nitrogênio amoniacal era 322 mg/L e o pH era

6,8. (Concentração Fluoreto 16 mg/L).

28/11/2006 - Iniciada o ajuste de pH (através da adição controlada de solução de hidróxido de sódio) e iniciada

a aeração através de aerador superficial com flutuador (Figura 1).

Figura 1 - Aeração mecânica na Lagoa de Polimento.

05/12/2006 - Análises das amostras coletadas nesta data após o início do ajuste depH associado à aeração

apresentaram como resultado concentração de nitrogênio amoniacal 218 mg/L e o pH 9,0. (Concentração

Fluoreto 8,3 mg/L). O ajuste do pH foi interrompido e mantida a aeração para acompanhamento.

26/12/2006 - Análises das amostras coletadas nesta data constataram estabilização da concentração de

nitrogênio amoniacal em 178 mg/L e o pH em 7,5. (Concentração Fluoreto 10,2 mg/L). Decidiu-se por novo

ajuste de pH ainda na faixa de 9.

27/12/2006 - Em atendimento à condicionante específica 2.5 da LO n.° 136/200 (Oficio N° 67 ENE/2006-

COLIC/CGLIC/IBAMA) foi concluída a fase de especificação e busca de potenciais fornecedores do sistema de

monitoramento dos fluxos e do nível de efluentes da lagoa de polimento e dado início ao processo de

concorrência pública para aquisição do citado sistema através da requisição de material (RMS) GEREP N.°

2006/12/0018

09/01/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data após a retomada do ajuste de pH associado à

aeração apresentaram como resultado concentração de nitrogênio amoniacal 71 mg/L e o pH 9,1.

(Concentração Fluoreto 17,2 mg/L). O ajuste do pH foi interrompido e mantida a aeração para

acompanhamento.

16/01/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data constataram estabilização da concentração de

nitrogênio amoniacal em 75 mg/L e o pH em 8,4. (Concentração Fluoreto 16,7 mg/L). Decidiu-se por não

realizar novo ajuste do pH, mantendo-se a aeração para acompanhamento.



3

EM BRANCO
•£3&:

J



F* /z/r

Rubt

RELATÓRIO

NUMERO

COMAP07002

FOLHA

7/9

Entre 07/02 e 09/02/2007 - Análises das amostras coletadas nestas datas constataram estabilização da

concentração de nitrogênio amoniacal em ~ 58 mg/L e o pH em 7,9. (Concentração Fluoreto -11 mg/L). Tal

estabilização levou à decisão de realizar novo ajuste de pH desta vez na faixa de 11.

Comentário: Os preparativos incluíram ações de controle para impedir descarte não programado de efluentes,

uma vez que a rota desenvolvida exigiu, ainda que por um breve período de tempo, que o pH na lagoa fosse

elevado a nível superior ao permitido para descarte.

13/02/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data após a retomada do ajuste de pH associado à

aeração apresentaram como resultado concentração de nitrogênio amoniacal 30 mg/L e o pH 11,9

(Concentração Fluoreto 16,5 mg/L). Decidiu-se por não realizar novo ajuste do pH, mantendo-se a aeração para

acompanhamento.

15/02/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data sem novo ajuste de pH associado ã aeração

apresentaram como resultado concentração de nitrogênio amoniacal 24 mg/L e o pH 11,8. (Concentração

Fluoreto 19,4 mg/L). Decidiu-se por não realizar novo ajuste, do pH, mantendo-se a aeração para

acompanhamento.

17/02/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data sem novo ajuste de pH associado à aeração

demonstraram a redução da concentração de nitrogênio amoniacal 19,5mg/L, portanto, evidenciando a eficácia

do método desenvolvido e adotado pela INB, e a conseqüente conformidade do efluente ao valor máximo

(20mg/L) estabelecido na Resolução CONAMA 357/05 para lançamento

Comentário: Como citado anteriormente, o processo de tratamento exigiu elevação temporária do pH. Porém,

de maneira imediata, foram iniciados os preparativos para sua adequação aos vatores estabelecidos na citada

Resolução (entre pH 5 a pH 9). Da mesma forma, a concentração de fluoreto (22,5 mg/L), outro parâmetro

controlado, encontrava-se ainda fora dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA em questão (10 mg/L)

e também teve os preparativos para seu tratamento iniciados, à semelhança do caso 1 já citado.

28/02/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data apresentaram como resultado concentração de

nitrogênio amoniacal 8,1 mg/L, pH 10,6 e concentração de fluoreto 32,6 mg/L

Comentário: Em função da significativa redução da concentração de nitrogênio amoniacal, decidiu-se que, até

o inicio do tratamento para adequação do pH e da concentração de fluoreto, ficaria suspensa a aeração

mecânica.

06/03/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data apresentaram como resultado concentração de

nitrogênio amoniacal 5,5 mg/L, pH 10,0 e concentração de fluoreto 37,5 mg/L. Sendo esta a última posição até

a conclusão deste relatório.

Comentários: Constata-se que, mesmo com a suspensão da aeração, a concentração do nitrogênio amoniacal

continua em queda.
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Constata-se também a elevação da concentração fluoreto, desde o ajuste do pH para valores 211, fato este que

pode ser atribuído à indisponibilização dos íons cálcio com o conseqüente retorno do fluoreto presente à

solução. Situação esta que será revertida com a implementação de tratamento para adequação do pH e da

concentração de fluoreto.

Desde o dia 17/01/2006, quando o extravasor de saída de efluente foi bloqueado, até esta data, nenhum

liquido foi liberado da lagoa para o Ribeirão Água Branca.

A seguir são apresentados gráficos da evolução das concentrações de nitrogênio amoniacal e fluoreto na lagoa

de polimento no período de 15/05/2006 a 06/03/2007.

EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE N AMONIACAL

//////////////////////
'HAmonicalfrgX-) — - ~LMP

£ VOfcUÇAO DA CONCENTRAÇÃO DE FLUORE.TO

//////////////////////
-Flaoretojitç*-) t-MP
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3. COMENTÁRIO FINAL E CONCLUSÃO

COMENTÁRIO FINAL

No tocante à situação atual dos efluentes contidos na lagoa de polimento, cabe esclarecer que se encontram

em fase final os preparativos para a implementação do processo de tratamento para a adequação do pH (pela

adição controlada de ácido clorídrico) e da concentração de fluoreto (pela adição controlada de solução de

cloreto de cálcio - se necessário - após o ajuste de pH) aos valores estabelecidos na Resolução CONAMA

357/05 (de 5 a 9 para pH e 10 mg/L para fluoreto). Uma vez concluído o processo de tratamento, o líquido

contido na lagoa de polimento estará em inteira conformidade com a Resolução CONAMA em questão.

CONCLUSÃO

Com base no exposto neste relatório é possível constatar que a INB vem obtendo sucesso no desenvolvimento

e implementação de metodologia de tratamento dos efiuentes contidos na lagoa de polimento e que esta

empresa vem executando as ações exigidas e os controles estabelecidos no Plano de Controle dos Efiuentes

Líquidos da FCN Reconversão e Pastilhas submetido ao IBAMA e em conformidade com as exigências

estabelecidas na condicionante específica 2.5 da LO n.° 136/200.

4. ANEXO

Plano de Controle dos Efluentes Líquidos da FCN Reconversão e Pastilhas
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PROTOCOL/IBAMA
DILIC/DIQUA

N°: 6.896

DATA-^^/QL/07
RECEBIDO :<

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

Rio de Janeiro, 21 de
ASSRPR-113/07

limo. Sr.

Dr. Valter Muchagata
Diretor Interino de Licenciamento e Qualidade Ambiental
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70 818-900-Brasília-DR

Assunto: FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - Capina Química

Senhor Diretor,

Vimos consultar V. Sa sobre a existência de possíveis restrições, por
parte do IBAMA, quanto a adoção de "Capina Química" nas áreas urbanizadas da
propriedade da INB em Resende, mais especificamente nas áreas pavimentadas com
blocos intertravados de cimento.

Este processo já é adotado pela Prefeitura de Resende, e a INB tem
consultado, os técnicos do município para adquirir a necessária competência para
implantação da técnica na Unidade Resende.

A seguir serão apresentados os dados necessários à avaliação da
atividade:

• Área Total Pavimentada, com Blocos intertravados de Cimento: 108.000 m2

• Área Total Pavimentada com Blocos intertravados de Cimento a Receber Aplicação
da "Capina Química": 54.000 m2 (apenas as áreas próxima às guias, ou sarjetas,
receberão aplicação)

• Período Previsto para Aplicação: Período chuvoso - (novembro e dezembro): - 30
dias e Período seco - (maio e junho): - 30 dias

• Produto e Quantidades a Serem Utilizadas:

- Período chuvoso - ROUNDUP NA (MONSANTO) - aprox.30 I de produto puro
(diluição em água a 1% v/v) - cobertura prevista: 11 ROUNDUP NA puro, para 2000
m2.

- Período seco- ROUNDUP NA (MONSANTO) - aprox.301 de produto puro (diluição
em água a 1% v/v) - cobertura prevista: 11 ROUNDUP NA puro, para 2000 m2.

A
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• Segurança do Homem e do Meio Ambiente

Apesar de não utilizar, ainda, o produto ROUNDUP NA, a INB já dispõe da
Instrução/Relatório Técnico (em anexo) - COMAP04016RTE - "Informações
sobre Uso Correto e Seguro de Produtos Fitossanitáríos/ Agrotóxicos", que
orienta quanto à aquisição, armazenamento, aplicação do produto, cuidados no
manuseio, primeiros socorros em caso de acidentes, destinação das
embalagens vazias, entre outras informações.

Em 2006, alguns técnicos envolvidos com o projeto Capina Química
participaram, como ouvintes, em treinamento patrocinado pela Prefeitura
Municipal de Resende, quando da instauração de processo similar (Capina
Química) no município;

Esclarecemos, também, que antes do inicio do uso do produto ROUNDUP NA, a
INB promoverá treinamento para capacitação do pessoal envolvido com o
projeto Capina Química, com o apoio da Prefeitura Municipal de Resende.

Aguardamos, então, o pronunciamento da V. Sa sobre o assunto em
pauta, e colocamo-nos à disposição do IBAMA para quaisquer informações adicionais
que se façam necessárias.

Anexos:

Atenciosamente,

:dna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência

Mapa das áreas urbanizadas da propriedade da INB em Resende, com destaque
para aquelas pavimentadas com blocos intertravados de cimento, que receberão a
aplicação da "Capina Química";

Instrução/Relatório Técnico COMAP04016RTE - "Informações Sobre Uso Correto E
Seguro De Produtos Fitossanitáríos /Agrotóxicos" (em anexo)
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RELATÓRIO

ASSUNTO:

tO ' DISTRIBUIÇÃO

I/IAP04016 COSEG.F /
FOLHA N° GAPQS.P

1/7

INFORMAÇÕES SOBRE USO CORRETO ESEGURO DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS /AGROTÓXICOS

1. OBJETIVO

Fornecer aos usuários de produtos fitossanitários e/ou agrotóxicos informações para seu uso correto eseguro.

2. INTRODUÇÃO

Os produtos fitossanitários são produtos importantes para proteger as plantas do ataque de pragas, doenças e
plantas daninhas, mas podem ser perigosas se forem usados de forma errada. Para ajudar a evitar acidentes
causados pelo uso incorreto, foram elaboradas as seguintes instruções sobre o uso correto e seguro de
produtos fitossanitários

3. INFORMAÇÕES

Aquisição

LSó compre o produto com a receita agronômica e guarde uma via;
LExija eguarde a nota fiscal, pois éasua garantia diante do código de defesa do consumidor;
LCertifique-se de que aquantidade do produto comprado será suficiente para tratara área desejada, evitando
comprar produto em excesso;

LExamine oprazo de validade dos produtos adquiridos e não aceite produtos vencidos;
L Não aceite embalagensdanificadas; í ''

L Verifique se as informações de rótulo e bula estão legíveis;
LAproveite para comprar os equipamentos de proteção individual (EPI);
LCertifique-se de que orevendedor informou olocal onde as embalagens vazias devem ser devolvidas.

Armazenamento

LOdepósito deve ficar num local livre de inundações eseparado de outras construções, como residências e
instalações para animais;

LAconstrução deve ser de alvenaria, com boa ventilação e iluminação natural;
l Opiso deve ser cimentado eotelhado sem goteiras para permitir que odepósito fique sempre seco;
LAs instalações elétricas devem estar em bom estado de conservação para evitar curto-circuito eincêndios;
LOdepósito deve estar sinalizado com uma placa "cuidado veneno";
L As portas devem permanecer trancadas para evitar a entrada de crianças, animais e pessoas não
autorizadas;

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

COSEG.F/GAPQS.P

NOME

JOSÉ A. R. MENDES

JORGE J. BARROS
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RELATÓRIO

L Os produtos devem estar armazenados de forma organizada, separados de alimentos, rações animais,
medicamentos e sementes;

L Não é recomendável armazenar estoques de produtos além dasquantidades para uso em curto prazo;
L Nunca armazene restosde produtos em embalagenssem tampa ou com vazamentos;

L Mantenha sempre os produtos ou restos em suas embalagensoriginais.

Cuidados no manuseio

O manuseio de produtos fitossanitários deve ser realizado por pessoas adultas, alfabetizadas e bem
informadas sobre os riscos.

A melhor fonte de informação sobre o produto é o rótulo e a bula.

L Classe I- Faixa Vermelha - Extremamente Tóxico;

L Classe If - Faixa Amarela - Altamente Tóxico;

L Classe III - Faixa Azul - Mediamente Tóxico;

L Classe IV - Faixa Verde - Pouco Tóxico.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

Ouso dos EPI é fundamental para reduzir o risco de absorção do produto tóxico pelo organismo, protegendo a
saúde do trabalhador.

Principais vias de contaminação

L Oral (Boca);

L Dérmica (Pele);

L Respiratória (Pulmões);

L Ocular (Olhos).

É obrigação do empregador:

L Fornecer os EPI adequados ao trabalhador;

L Instruir e treinar quanto ao uso dos EPI;

L Fiscalizar e exigir o uso dos EPI;

L Manter e substituir os EPI.

É obrigação do trabalhador:

L Usare conservar os EPI.

Uso dos EPI - como vestir

Vestimentas (calça e jaleco)

L Devem ser tratados com hidrorrepelentes;

L Para aplicações com equipamento de pulverização costal ou mangueira;

L A calça deverá ter um reforço extra na perna com material impermeável (pemeira), para aumentar a
proteção;
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RELATÓRIO

L Vestir sobre a roupa comum (bermuda e camisa de algodão) para aumentar o conforto e permitir a retirada

em locais abertos;

L Os cordões da calça e do jaleco devem estar bem ajustados e guardados para dentro da roupa.

Botas

l Devem ser de PVC, de preferência brancas. Botinas de couro não são recomendadas, pois não são

impermeáveis e encharcam facilmente;

L A bota deve ser usada com meia e a barra da calça deve ficar para fora do cano, para o produto não

escorrer para os pés.

Avental

L Tem o objetivo de proteger o corpo durante o preparo da calda e durante a pulverização com equipamento

de pulverização costaI ou mangueira;

L Deve ser de material impermeável e de fácil fixação nos ombros;

L O comprimento deve ser até a altura dos joelhos, na altura da pemeira da calça.

Respirados (máscara)

L Tem o objetivo de evitar a inalação de vapores orgânicos, névoas e partículas finas através das vias

respiratórias;

L Existem basicamente dois tipos de respiradores: sem manutenção (chamados descartáveis) e os de baixa

manutenção, que possuem filtros especiais para reposição;

l Os respiradores devem sempre possuir carvão ativado;

L O aplicador deve estar barbeado para permitir que o respirador fique encaixado perfeitamente na face.

Viseira

L Deve ser utilizada para proteger os olhos e o rosto das gotas ou névoa da pulverização;

L A viseira deve ser de acetato com boa transparência para não distorcer a imagem, forrada com espuma na

testa e revestida com viés para evitar cortes.

Boné árabe

L Feito em tecido de algodão tratado para tomar-se hidrorrepelente;

L Protege o couro cabeludo e o pescoço contra respingos.

Luvas

L As luvas protegem a parte do corpo com maior risco de exposição: as mãos;

L A luvas mais recomendadas são de borracha nrtrílica ou neoprene, pois servem para todos os tipos de

formulação.

Segurança no preparo da calda

O preparo da calda exige muito cuidado, pois é o momento em que o trabalhador está manuseando o produto

concentrado.
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NUMERO

COMAP04016

FOLHA

l A embalagem deve ser aberta com cuidado para evitar derramamento do produto;

L Utilize balanças, copos graduados, baldes e funis específicos para o preparo da calda. Nunca utilize esses

mesmos equipamentos para outras atividades;

L Faça a lavagem da embalagem vazia logo após o esvaziamento da embalagem;

l Após o preparo da calda, lave os utensílios e seque-os ao sol;

L Use apenas o agitador do pulverizador para misturar a calda;

L Utilize sempre água limpa para preparar a calda e evitar o entupimentodos bicosdo pulverizador;

L Verifique se todas as embalagens usadas estão fechadas e guarde-as no depósito;

L Manuseie os produtos longe de crianças, animais e pessoas desprotegidas.

Destino final das embalagens vazias

A legislação brasileira obriga a devolução de todas as embalagens vazias dos produtos na unidade de

recebimento de embalagens indicada pelo revendedor. Antes de devolver, o agricultor deverá preparar as

embalagens, ou seja, separar as embalagens lavadas das embalagens contaminadas.

Lavagem das embalagens vazias:

A lavagem das embalagens vazias é uma prática realizada no mundo inteiro para reduzir os riscos de

contaminação das pessoas, proteger a natureza e aproveitar o produto até a última gota.

IMPORTANTE: a lavagem deve ser realizada durante o preparo da calda. As embalagens lavadas devem ser

guardadas com suas tampas dentro das caixas de papelão.

Alavagem das embalagens vazias poderá ser feita de duas formas: tríplice lavagem ou lavagem sob pressão.

Procedimentos para fazer a tríplice lavagem

L Esvazie completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador;

L Adicione água limpa à embalagem até V* do seu volume;

L Tampe bem a embalagem e agite-a por 30 segundos;

L Despeje a água de lavagem no tanque do pulverizador;

L Faça esta operação três vezes;

L Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.

Procedimentos para fazer a lavagem sob pressão

L Este procedimento somente pode ser realizado em pulverizadores com acessórios adaptados para esta

finalidade;

L Encaixe a embalagem vazia no localapropriado do funil instalado no pulverizador;

L Acione o mecanismo para liberar o jato de água limpa;

L Direcione o jato de água para todas as paredes internas da embalagem por30segundos;

L Aágua de lavagem deve ser transferida parao interior do tanquedo pulverizador;

L Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo.
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NUMERO

COMAP04016

FOLHA

Embalagens flexíveis contaminadas:

As embalagens de produtos cuja formulação é granulada ou em pó geralmente são sacos plásticos, sacos de

papel ou mistas. Estas embalagens são flexíveis e não podem ser lavadas.

Procedimento para preparar as embalagens flexíveis:

L Esvaziecompletamente na ocasiãodo uso e depoisguardedentro de um saco plástico padronizado;

L O saco plástico padronizado deverá ser adquirido no revendedor.

Devolução das embalagens vazias:

L É recomendável a devolução das embalagens vazias somente após reunir uma quantidade de embalagens

que justifique o transporte;

L O prazo é de até 1 ano depoisda compra ou do uso do produto para devolver as embalagens vazias;

L Enquanto isto, as embalagens vazias podem ser guardadas de forma organizada no mesmo depósito onde

se armazenam as embalagens cheias;

l O comprador deve devolver as embalagens vazias na unidade de recebimento licenciada mais próxima da

sua propriedade;

L O revendedor deverá informar, na nota fiscal, o endereço da unidade de recebimento de embalagens

vazias.

Aplicação do produto }

Procedimentos para aplicar corretamente um produto:

L Mantenha os equipamentos aplicadores sempre bem conservados; •• **&»:.

L Faça revisão e manutenção periódica nos pulverizadores, substituindo as mangueiras e bicos danificados;

L Lave o equipamento e verifique o seu funcionamento após cada dia de trabalho;

L Jamais utilize equipamentos com defeitos, vazamentos ou em condições inadequadas de uso e, se

necessário, substitua-os;

L Leia o manual de instruções do fabricante do equipamento pulverizador e saiba como calibrá-lo

corretamente;

L Pressão excessiva na bomba causa deriva e perda da calda de pulverização;

L Use sempre água limpa para preparara calda de pulverização;

L Jamais misture em tanque produtos incompatíveis e observe a legislação local;

L Não aplicar contra o vento;

L Utilizar o "Chapei chinês" no bico da bomba (evitado a suspensão de partículas);

l Evitar ao máximo, contato com a área de aplicação.

Outras regras importantes:

L Sempre use EPI para aplicar produtos fitossanitários;

L Evite aplicar produtos fitossanitários nas horas mais quentes do dia (aplicando logo pela manhã);

L Não coma, não beba e não fume durante a aplicação;

L Não desentupa bicos com a boca;
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RELATÓRIO

LManter as sobras de produtos adequadamente fechadas em local trancado, longe do alcance de crianças e
animais;

L Não reutilizar a embalagem vazia;

L Após a aplicação, mantenha as pessoas afastadas das áreas tratadas.
Em relação aos cuidados com Meio Ambiente:

l Observar a legislação estadual e municipal relativas àsatividades a agrícolas;
L Aplicar somente as doses recomendadas;

LNão lavar asembalagens dos produtos em reservatórios ou cursos d' água.

Higiene

Contaminações podem serevitadas com hábitos simples dehigiene.
Os produtos químicos normalmente penetram no corpo do apíicador através do contato com apele. Roupas ou
equipamentos contaminados deixam a pele do trabalhador em contato direto com o produto e aumentam a
absorção pelo corpo. Outra via de contaminação é através da boca, quando se manuseiam alimentos, bebidas
ou cigarros com as mãos contaminadas.

Procedimentos importantes para evitar contaminações:
L Lave bem as mãos e o rosto antes de comer, beberoufumar;

LAo final do dia de trabalho, lave as roupas usadas na aplicação, separadas das roupas de uso da família;
L Tome banho com bastante água e sabonete, lavando bem o couro cabeludo, axilas, unhas e regiões
genitais;

L Use sempre roupas limpas;

L Mantenha sempre a barba bem feita, unhas e cabelos bem cortados.

Procedimentos para lavar as vestimentas de proteção:
L Os EPI devem ser lavados separadamente da roupa comum;

LAs vestimentas de proteção devem ser enxaguadas com bastante água corrente para diluir e remover os
resíduos da calda de pulverização;

LAlavagem deve ser feita de forma cuidadosa com sabão neutro (sabão de coco). As vestimentas não
devem ficar de molho. Em seguida, as peças devem serbem enxaguadas para remover todo sabão
LImportante: nunca use alvejantes, pois poderá danificar a resistência das vestimentas;
LAS botas, as luvas e a viseira devem ser enxaguadas com água abundante após cada uso;
LGuarde os EPI separados da roupa comum para evitar contaminação;
L Faça revisão periódica e substitua os EPI estragados.

Primeiros socorros em caso de acidentes

Procedimentos básicos para casos de intoxicação:

LDescontamine a pessoa de acordo com as instruções de primeiros socorros do rótulo ou da bula do produto;
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LTendo, oproduto, entrado em contato com os olhos, deve-se lavar imediatamente com água corrente
durante quinze minutos ese houver imtação, procurar um médico levando aembalagem, bula ou rótulo do
produto;

LTendo, oproduto, entrado em contato com apele, deve-se lavar as partes atingidas imediatamente com
água e sabão em abundância e, havendo sinais de imtação, procurar assistência médica, levando a bula
rótulo ou embalagem do produto;

L Em caso de inalação, procurar um local arejado;

LDê banho evista uma roupa limpa na vítima, levando-a imediatamente para ohospital;
LToda pessoa intoxicada deve receber atendimento médico imediato;
Ligue para otelefone de emergência do fabricante, informando onome e idade do paciente, onome do
médico e o telefone do hospital.

4. OUTRAS FONTES DEINFORMAÇÃO

Amelhor fonte de informação sobre oproduto éorótulo eabula emitidos pelo próprio fabricante porém
existem outras fontes de informações que podem ser consultadas, aseguir são apresentadas algumas

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Agrotóxicos e Toxicologia

http://www.anvisa.QQvhr/toxicoloQia/banco.htm

INPEV -Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - -
http://www. inpev.orq.br

Legislação Federalde Agrotóxicos e Afins

http://www.andef.com,br/|eoislacao/siirnarin htm
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P- Armamento pavimentado com blocos intertravados de cimento.

- Área total pavimentada com blocos intertravados de cimento = 108.000m2

- Área a receber tratamento por capina química = 54.000m2

13/18/06
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INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

NOME RJBRICA

C.EDUARDO

ESCADA jTÍTJLO:FCN - FÁ33ICA DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR

1/2000 •

DATA lS ADA S
10/03/99

10/03/99
=>roj. C.EDUARDO 10/C3/99

DESENHO N! :REVSAO PRANCHA !"0RMA^0

DATA jVERIF.
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INBRio-SEDE

Rua Mena Barreto. 161 Botafogo
2I7TI 100 R-odeJaníiro RJ
Tel.(íl) 2536 1600

Fax:{3l)!S37 9391

p>-marl:inbno @ inbgovbr

INBResende
Rod Presibenu Dutn km 330

EngenheiroPissos

27555 000 Resende R|

Caixa Posai 83632

27580970 tauan R)

Tel.(H)33S7 B700

Faj (24) 3357 87*0

3357 8904

c-niail.irbbresende @ iribgov.br

Unidade de Concentrado de

Urânio- URA

Fazenda Cachoeira s/n"

Caixa Postal 7

46400 000 Caetite BA

Tel. (77) 3454 4800

Fax (77)34544803

e-mait: inbcaetite@mb.gov.br

Unidade de Minerais PesadosUMP
1° Diitnco de São Francisco

de Itabapoaru

Caixapostal 123191

28230 972 Buena RJ
Telefox (22) 37890101

e-mail: inbbuena@inb.gov br

Unidade de Tratamento de

Minérios- UTM
Rod.PoçosAndradasKm20 6

Caixa Postal 961

37701 970Poçosde CaldasMG

Tel (35)3722 1222

Fax (35] 3722 1910/1904

e-mail: inbcaldas@inb.gov.br

Rio de Janeiro, 26 de junho de 200"
ASSRPR-146/07

PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA
W°: 8.U8 ,

Pòov
RECEBIDO: Proc QüJÇÔ

limo. Sr.

Dr. Valter Muchagata
Diretor Interino de Licenciamento e Qualidade Ambiental
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70 818-900- Brasília - DR

Assunto: FCjSLr Fábrica de Combustível Nuclear - Projeto Agroeconômico.

Senhor Diretor,

Em 1998 a INB apresentou o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a
implantação da FCN Reconversão e Pastilhas. Em 2001, após revisão e atualização do
EIA, da FCN Reconversão e Pastilhas, foi apresentado o Projeto Básico Ambiental
(PBA) em atendimento à exigência do IBAMA para a concessão da Licença de
Operação e suas renovações e para a implantação da FCN Enriquecimento.

Dos processos de licenciamento citados, constou o Programa de
Mitigação e Compensação que, dentre outros, é composto do Projeto Agroeconômico.
Para a execução deste projeto a INB firmou, em 1998, contrato de comodato (n.°
2/98/042) com a empresa SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO S.A (SGC), na época
Companhia Metalúrgica Barbará. Este contrato tem vigência de 24 (vinte quatro) anos,
e seu escopo básico prevê o reflorestamento e a exploração de eucalipto, bem como o
reflorestamento da mata ciliar, junto à Represa de Funil, com essências nativas.

Passados 9 anos da assinatura do contrato e 7 anos após o final do
plantio do eucalipto, conforme previsto no citado contrato, a empresa S. Gobain
encontra-se em condições de efetuar o 1.° dos 3 cortes previstos, sendo as seguintes
as condições encontrada atualmente:
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DO BRASIL

• Da área de 357,7 ha destinados ao contrato de comodato, os talhões de

eucalipto totalizam aproximadamente 210 ha.

• Da área de mata ciliar (em torno do reservatório de Funil), dentro da área

destinados ao contrato de comodato, cerca de 50% (40 ha) já receberam ações

de plantio, replantio e manutenção. Atividade esta que encontra-se em

andamento.

• De acordo com a Resolução CONAMA N.° 302, de 20 de março 2002, parte da

área plantada encontra-se, atualmente, em área de preservação permanente

(APP).

Com base nas informações apresentadas e tendo em vista tratar-se a INB (Ind.
Nucleares do Brasil S.A.) de empreendimento sujeito ao licenciamento pelo IBAMA,
vimos consultar este órgão sobre a condução a ser dada no processo de autorização de
corte da floresta de eucaliptos (exótica) plantada em área de propriedade da empresa,
no município de Resende.

Na oportunidade, colocamos nossos técnicos à disposição de V. Sa para
quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

CLISE.P/EB

GALQS.P/COMAP.P

Atenciosamente,

Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência
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INBRio - SEDE
Rua Mena Barreto. 161 Botafogo

22271 100 Rio de janeiro RJ

Tel (21) 2S36 1600

Fa«(2l)2537 9391

e-mailinbrio @ mbgovbr

INBResende
Rod Presidente Dutra, km 330

EngenheiroPassos

275S5000 Resende RJ

Cs.«a Postal 83632

275B0970 Itatiaia RJ

Tel (24) 33S7 8700

Fax(2413357 8790

3357 8904

e-mai! mbreseode @ mbgovbr

Unidade de Concentrado de

Urânio - URA

Faienòa Cachoeira s/n"

Caixa Postal 7

46400 000 Caeute BA

Tel (77]3454 4B00

Fax(77)3454 4803

e-mail: mt>caetite@inb.gov.br

Unidade de Minerais Pesados UMP
2° Distrito de São Francisco

de Itabapoana

Caixa postal 123191

7.8230 972 BuenaR|

Telefax(22) 27890(01

e-maiF inbbuaia@mbgovbr

Unidade de Tratamento de

Minérios - UTM
Rod Poços Andradas Km20.6

Caixa Postal 961

37701 970 Poços de Caldas MG

Tel. (35) 3721 1221

Fax (35)37221910/ 1904

e-mail: inbcaldas@inb.gov.br

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2007
ASSRPR-168/07

L /'IV
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Rufct\1
DO BRASIL

limo. Sr.

Dr. Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70 818-900-Brasília-DR

Assunto: FCN - Lagoa de Polimento.

Referência: 1 - LO n.° 136/2001;
2 - ASSRPR - 045/07, de 09/03/07

Prezado Senhor,

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA
N°: 8.637

DATA:y^?/CT-/Q7
RECEJ

Estamos encaminhando, em anexo, 02 (duas) cópias do relatório

"Conclusão do Processo de Adequação de Parâmetros de Controle de Efluentes

Líquidos na Lagoa de Polimento - COMAP07005 -Maio/07".

Este documento fornece informações sobre as ações implementadas

para adequação do pH e da concentração de íons fluoreto aos valores estabelecidos na

Resolução CONAMA 357/05, na Lagoa de Polimento, após o evento de elevação da

concentração de íon amônio - período de 15/05/06 a 06/03/07, apresentado no relatório

COMAP07002, enviado ao IBAMA através da referência 02 (dois).

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição de V. Sa para quaisquer

informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Elias Xavier

Assessora Especial da Presidente
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1. OBJETIVO

Este relatório tem o objetivo de fornecer informações quanto às ações implementadas para adequação do pH

e da concentração de íons fluoreto aos valores estabelecidos na Resolução CONAMA 357/05 na Lagoa de

Polimento, após o evento de elevação da concentração de íon amônio - período de 15/05/2006 a 06/03/2007 -

apresentado no relatório COMAP07002, submetido ao IBAMA através da CE ASSRPR-045/07 de 09/03/2007.

Tais ações estão em conformidade com o Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de

Polimento revisado e submetido ao IBAMA, através da CE ASSRPR n ,° 214/06 de 04/10/2006, em

atendimento à condicionante 2.5 da LO n.° 136/200 (Ofício N° 67 ENE/2006- COLIC/CGLIC/IBAMA).

2. CONTROLES E AÇÕES - RESUMO

Como apresentado no relatório COMAP07002, citado anteriormente, a seguir são relacionados os controles

previstos/estabelecidos no piano de controle e as ações empreendidas pela INB para a adequação dos

efluentes líquidos gerados na FCN Reconversão e Pastilhas aportados na iagoa de polimento.

2.1. CONTROLE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS ATIVOS

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Foram adotados procedimentos em conformidade com o estabelecido no

Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento.

2.2. CONTROLE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS INATIVOS

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Foram adotados procedimentos em conformidade com o estabelecido no

Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento.

AÇÕES EM CURSO: Mantidas fechadas as comportas de bloqueio no extravasor da lagoa de

polimento, que impedem a extravasão natural para o ribeirão Água Branca aguardando adequação dos

parâmetros de lançamento dos efluentes líquidos que foram aportados a Lagoa de Polimento, para

atendimento da resolução CONAMA 357/2005.

2.3. CONTROLE DE VAZÃO E VOLUME DA LAGOA DE POLIMENTO

AÇÕES EM CURSO: Elaborada especificação técnica do sistema de monitoramento dos fluxos e do

nível de efluentes da lagoa de polimento conforme condicionante 2.5 da LO

n.° 136/200 (Ofício N° 67 ENE/2006- COLIC/CGLIC/IBAMA);

Definidos potenciais fornecedores;

Iniciado processo de aquisição do sistema (Requisição GEREP n. ° 2006/12/0018

de 27/12/2007) - Previsão de conclusão: 2* SEMESTRE DE 2007;

Agendado para meados de JUL/2007 visita técnica ao CDTN para conhecimento

do processo de controle de liberação de efluentes líquidos ("benchmarking").
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2.4. CONTROLE ANALÍTICO DOS EFLUENTES NA LAGOA DE POLIMENTO

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Foram adotados procedimentos em conformidade com o estabelecido no

Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento.

2.5. CONTROLE ANALÍTICO DAS ÁGUAS DO RIBEIRÃO ÁGUA BRANCA

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Foram adotados procedimentos em conformidade com o estabelecido no

Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento.

2.6. OCORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES PARA LANÇAMENTO DE EFLUENTES

Conforme apresentado no relatório COMAP07002, desde o mês de 01/2006 até agora, foram detectados,

através das amostragens realizadas nos efluentes contidos na lagoa de polimento (em conformidade com o

Plano de Controle dos Efluentes Líquidos), dois casos de extrapolação dos limites previstos no CONAMA

357/2005 para lançamento de efluentes. •••-•.

O Caso 1, elevação da concentração de íon fluoreto, detectado em 17701/2006 teve eficácia comprovada do

método de tratamento adotado (adição de solução 40 %p/p de cloreto de cálcio) e a conseqüente

conformidade do efluente ao valor máximo para lançamento (menor ou igual que 10mg/L - Resolução

CONAMA 357/05) restabelecido em 22/02/2006, juntamente com os outros parâmetros controlados, pH e

concentração de nitrogênio amoniacal.

O Caso 2, elevação da concentração de íon amônio, detectado em 15/05/2006 teve eficácia comprovada do

método de tratamento adotado (elevação de pH com agitação ou aeração) e a conseqüente conformidade do

efluente ao valor máximo para lançamento (menor ou igual que 20mg/L - Resolução CONAMA 357/05)

restabelecido em 06/03/2007, tão somente para íon amônio. No tocante aos outros parâmetros controlados,

pH e concentração de fluoreto, houve flutuação dos valores encontrados. As ações tomadas e os resultados

obtidos para neutralização e re-adequação ca concentração de fluoreto estão descritos no item3 a seguir:

3. CORREÇÃO FINAL DE DESVIOS DE PARÂMETROS DE LANÇAMENTO NA LAGOA DE POLIMENTO -

ELEVAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÍON FLUORETO - PERÍODO DE 06/03/2007 A 25/05/2007

06/03/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data apresentaram como resultado concentração de

nitrogênio amoniacal 5,5 mg/L, pH 10,0 e concentração de fluoreto 37,5 mg/L. Sendo esta a última posiçãoaté

a conclusão do relatório anterior COMAP07002.

Comentários: Como informado no relatório COMAP0702, o processo de tratamento exigiu elevação

temporária do pH (valores £11). Com tal rotina de tratamento a concentração de fluoreto, outro parâmetro

controlado, se modificou para patamares fora dos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA.
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A elevação da concentração fluoreto, desde o ajuste do pH para valores >11, foi atribuída à indisponibilização

dos íons cálcio com o conseqüente retorno do fluoreto presente à solução. Situação esta a ser revertida com a

implementação de tratamento para adequação do pH e da concentração de fluoreto.

Entre 03 e 04/2007 a Lagoa foi deixada em repouso para estabilização. Análises de amostras coletadas no

período constataram pequenas flutuações das concentrações de fluoreto (em torno de 35 mg/L), de nitrogênio

amoniacal (em torno de 8,5 mg/L) e do valor de pH (em torno de 10). No período não houve adição de

produtos para tratamento na Lagoa de Polimento, ocorrendo, tão somente, a admissão de águas pluviais

provenientes dos pátios controlados e de efluentes tratados da FCN Reconversão e Pastilhas.

Comentários: Ensaios em laboratório realizados neste período demonstraram que o uso de solução de

cloreto de cálcio, mesmo sob pH mais elevado, foi eficaz na redução da concentração de íon fluoreto. Com

isto, foram iniciados os preparativos para por em prática esta rota desenvolvida pela INB para tratamento

diretamente na lagoa: adição controlada de solução de cloreto de cálcio.

O gráfico abaixo apresenta a evolução da concentração de fluoreto após-a correção da concentração de íons

amônio, terminada em 06/03/2007.

EVOLUÇÃOÜA CONCENTRAÇÃODE FLUORETO

S/////S//////////S///S
•fíuoratoflÊtgJL) LMP

19/04/2007 - Foi adicionada, de forma controlada, solução de cloreto de cálcio (40% p/p), durante período de

48 horas. Análises das amostras coletadas nesta data (antes do início do tratamento) apresentaram como

resultado concentração de fluoreto 32,8 mg/L (concentração de nitrogênio amoniacal 9,7 mg/L e pH 8,5).

24/04/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data constataram pequena redução da concentração de

fluoreto para 27,3 mg/L (concentração de nitrogênio amoniacal 9,8 mg/L e pH 8,4). Como não havia mais

solução de cloreto de cálcio disponível, o tratamento foi suspenso até a chegada do reagente.

10/05/2006 - Foi retomado tratamento com adição controlada de solução de cloreto de cálcio (40% p/p),

durante 24 horas. Análises das amostras coletadas nesta data (antes do início da adição de cloreto de cálcio)
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apresentaram como resultado concentração de fluoreto 24,7 mg/L (concentração de nitrogênio amoniacal 8,6

mg/L e pH 8,2).

14/05/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data constataram a redução da concentração de fluoreto

para 22,5 mg/L (concentração de nitrogênio amoniacal 10,6 mg/L e pH 8,2). Decidiu-se por não efetuar nova

adição de cloreto de cálcio para acompanhamento.

17/05/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data constataram a redução da concentração de fluoreto

para 14,9 mg/L (concentração de nitrogênio amoniacal 9,0 mg/L e pH 7,9). Decidiu-se por efetuar nova adição

controlada de solução de cloreto de cálcio (40% p/p), durante 24 horas.

21/05/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data constataram a redução da concentração de fluoreto

para 12,6 mg/L (concentração de nitrogênio amoniacal 8,9 mg/L e pH 7,8). Decidiu-se por não efetuar nova

adição de cloreto de cálcio para acompanhamento.

22/05/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data demonstraram a redução da concentração de

fluoreto em 9,1 mg/L, evidenciando a eficácia do método adotado e a conseqüente conformidade do efluente

ao valor máximo (10mg/L) estabelecido na Resolução CONAMA 357/05 para lançamento, juntamente com os

outros parâmetros controlados, pH (7,8) e concentração de nitrogênio amoniacal (8,2 mg/L).

23/05/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data constataram que a concentração de fluoreto

continuava em queda, agora para 8,7 mg/L (concentração de nitrogênio amoniacal 9,3 mg/L e pH 7,7), mesmo

sem nova adição de cloreto de cálcio.

25/05/2007 - Análises das amostras coletadas nesta data (em diferentes pontos da lagoa de polimento)

constataram a estabilização da concentração de fluoreto na média de 8,5 mg/L (vide esquema a seguir). A

concentração de nitrogênio amoniacal na média de 10,2 mg/L e o pH na média de 7,7 também mantiveram a

estabilidade.

Esquema da Lagoa de Polimento:

Ponto de Amostragem 1 Ponto de Amostragem 2
(Extravasão)

Ponto de Amostragem 3
Ponto de Amostragem 4 (Admissão)

Valores obtidos nas análises:

Pontos de Amostragem Fluoreto (mg/L)
Nitrogênio

Amoniacal (mg/l) PH

1 (Extravasão) 8,3 10,5 7,7

2 8,4 10,1 7,7

3 (Admissão) 8,6 10,2 7,6

4 8,5 10,1 7,7

Média 8,5 10,2 7,1
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A seguir são apresentados gráficos da evolução das concentrações de nitrogênio amoniacal e fluoreto na
lagoa de polimento no período de 15/05/2006 a 25/05/2007.

EVOLUÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE NAMONIACAL
(mm

0 p^^^HM''̂ ," ff^lri&ffitf'̂ ^

•NAmonical frtg/L) — - -LMP

EVOLUÇAODA CONCENTRAÇÃO DEFLUORETO

w/s/*///////f////s////////
•Ftuonto (atql) — - -LMP
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4. COMENTÁRIO FINAL E CONCLUSÃO

COMENTÁRIO FINAL

Com base no estabelecido no Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento e

no item 2.3 (Controle de Vazão e Volume da Lagoa de Polimento) deste documento, mais especificamente no

sub-item "Ações Implementadas", e tendoem vista que os últimos resultados apresentados evidenciam que os

parâmetros controlados na Lagoa de Polimento (Concentrações de fluoreto e nitrogênio amoniacal e pH)

encontram-se estabilizados e em patamares inferiores valores máximos estabelecidos na Resolução CONAMA

357/05, a INB está, portando, em condições de liberar o efluente para o Ribeirão Água Branca através da

retirada das comportas que bloqueiam o extravasor da citada lagoa.

Cabe ressaltar que, desde o dia 17/01/2006, quando o extravasor de saída de efluente foi bloqueado, até esta

data, nenhum líquido foi liberado da lagoa para o Ribeirão Água Branca.

CONCLUSÃO

Com base no exposto neste relatório:

Quanto às ações implementadas, é possível constatar que a INB obteve sucesso no desenvolvimento e na

implementação de metodologia de tratamento dos efluentes contidos na lagoa de polimento e que esta

empresa vem executando as ações exigidas e os controles estabelecidos hò Plano de Controle dos Efluentes

Líquidos da FCN Reconversão e Pastilhas submetido ao IBAMA e em conformidade com as exigências

estabelecidas na condicionante específica 2.5 da LO n.° 136/200.

Quanto à liberação de efluente para o Ribeirão Água Branca, a INB está programando a retirada das

comportas de bloqueio do extravasor da Lagoa de Polimento para o dia 18/06/2007, quando se prevê a

drenagem de aproximadamente 300 m3 de líquido para o corpo hídrico citado.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental

OFÍCIO NT^?32007 - DIUC/IBAMA

Brasília, & setembro de 2007

A Sua Senhoria a Senhora

Edna Elias Xavier

Assessora de Presidência da INB

Rua Mena Barreto, 161 - 4oandar - Botafogo
22271-100 Rio de Janeiro / RJ
Vo.- ':.'-• -i j * ; ;

Assunto: FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - Capina Química

G&

Segundo o Parágrafo II do Art. 6° do Decreto 4074 de 2002, cabe ao Ministério da
Saúde avaliar os agrotóxicos e afins destinados ao uso em -ambientes^urbanos, industriais,
domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso errTcampanhas de saúde
pública, quanto à eficiênciado produto.

No caso do produto consultado (Roundup NA da Monsanto), este não pode ser utilizado
para capina química em área industrial fim, por ser um produto registrado pelo IBAMA para os
seguintes usos: aceiros de estradas de ferro e de estrada de rodagem, oleodutos, cercas e linhas
de alta tensão; fora de ambientes urbanos, industriais, domésticos e agrícolas.

Sugerimos consultar a ANVISA para encontrar o produto registrado para o uso
pretendido.

Atenciosamente,

M.C
Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento Ambiental
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN - Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco C

CEP 70818-900, Brasilia-DF
Fone (61) 3316-1282, Fax (61) 3225-0445

Ofício n°Gt°i /2007 /DILIC/IBAMA
Brasília^de Setembro 2007.

A Senhora

Edna Elias Xavier
Assesora Especial da Presidência
Indústrias Nucleares do Brasil
Rua Mena Barreto, n° 161 - Botafogo
22271-100, Rio de Janeiro/RJ
Tel: (21) 2536-1600/ Fax: (21) 2537-9391

Assunto: FCN- Fábrica de combustível Nuclear- Projeto Agronômico

Senhora Assessora,

Em resposta as suas observações transmitidas pela carta ASSRPR- 146/07, de 26 de Junho de
2007 , informamos:

1. A exploração de florestas de Eucalipto, localizadas fora de áreas de preservação
permanente, não necessita de autorização do Ibama.

2. Em áreas de preservação permanente está vedada qualquer intervenção ou supressão de
vegetação

3 Aautorização para supressão do Eucalipto localizado em áreas de preservação permanente
dependerá de autorização prévia deste órgão ambiental, motivada em processo administrativo
próprio, ante aentrega de projeto de substituição da cultura do Eucalipto eimplantação de espécies
florestais nativas.

Atenciosamente, a.

Diretor

Instituto Brasileiro do

SCEN - Trecho 2. Edifício Sede do IBAMA, Bloco C -

;J ,TaturaisRenováveis- IBAMA
'asilia/ DF Tel. {61)3316-1290/ 1349 Fax: (61) 3225-0564/ 0445
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

Ofício PRM/RES/GAB/CABN/ hO^l. /07

Resende, 0^1 \o(o>

Ref.: Procedimento Administrativo n° 1.30.008.000044/2003-26

Ilustríssimo Senhor Diretor,

Cumprimentando-o e visando instruir o procedimento

administrativo em epígrafe, sirvo-me do presente para requisitar a V. Sa. que envie
cópia do parecer técnico que concluiu pelo cumprimento das condicionantes da Licença
de Operação n° 136/2001, das Indústrias Nucleares do Brasil. Requisito, ainda, que
seja informado ao Ministério Público Federal se as condicionantes da Renovação de
Licença de Operação n° 136/2001 vem sendo atendidas pelo empreendedor, devendo
ser remetida, a esta Procuradoria da República, cópia dos relatórios de vistoria técnica

realizados pelo IBAMA para o acompanhamento das condicionantes da referida licença.

Assino o prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art. 8o, II, da Lei

Complementar n° 75/93, para a resposta.

Atenciosamente,

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

/£? «ri J N°: 13^03
r>^ //^<f DATA: ( tf / 10/07

CARLOS ALBERTO BERMOND NATAL recebidÕ:"^^
Procurador da República T '° *

Ao

limo. Sr. Diretor da
Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA
ROBERTO MESSIAS FRANCO
SCEN, Trecho 2 Ed. Sede do IBAMA
Brasília - DF

CEP 70.818-900
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MPF

PRM/RES 1.3Q.00B
2006.000602

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
•wqtiti it« t» a<m. =. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE -MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

OFÍCIO N°Ò^S /2006 - DILIC/IBAMA

Brasília, Oi de setembro de 2006.

A sua Senhoria o Senhor
José Gomes Riberto Schettino
Procurador da República
Procuradoria da República no Município de Rezende
Rua Cônego Bulcão n°42 Centro - Rezende/RJ - CEP- 27 511-160
Tel/Fax: (24) 3360-9613 niif

Assunto: Procedimento Administrativo n° 1.30.008.000044/2003-26

Senhor Procurador,

Reportamo-nos ao Of. PRM/RES/GAB/JGRS/479/06 de 03 07 2006 cara
Tr^r qcrM nÍCenf de °PeraÇã0 n° 136/20°1 da Fábrica de CombustívelNuclear- FCN II, pertencente a Industrias Nucleares do Brasil foi integralmente
cumprida tendo sido renovada com novas condicionantes e exigências Seque
para conhecimento de VSa. (anexo) cópia da Licença de Operação renovada

Atenciosamente.
A

Luiz Felippe rct*nz,
Diretor de lucenciamt

C;Meus documenlos/Olicios_UPF/MPF_Rebende fCN

Ed. Sede do IBAMA. SCEN -Trecho 2-Bloco C1° andar. CEP 70.818-900 Brasília-DF (Tel) 061-3316-1290 (Fax) 061-3225-0564
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTA tfENOVÁVEIS -IBAMA

.NST.TUTO BRAS.LEIRO DO MEIO AMB.ENTE EDOS RECURSOS NATURAIS

RENOVAÇÃO DA L.CENÇA DE OPERAÇÃO N° 136/2001

OPRESENTE SUBSTITUTODO, .NSjmg^'£^££55^EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA ^desgnaa p ^
69, de 24 de janeiro de 2006, P-J^JJ^^^xoTao DecreJ^SS, de
2°0r°rd?20oTreeSapqroevÍ.°S^. &««*- do ,BAMA, publicado no
20 de junho deJ200\^a^° e artjq0 8° d0 Regimento interno aprovado pela
%$£££PS».* «•^»*>u"-D0 u"ds 21 *|u
de 2002, RESOLVE:

•y

expedir apresente Renovação de Licença de Operação à:
EMPRESA: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A -INB
CGC: 00.322.818/020-93
ENDEREÇO: Rodovia Presidente Dutra, Km 3^^. Resende UF: RJ
CEP: 27.555-000 _ ,2<a\3354-5939
SS" o20o10ooeeo/9^-2 "

autorizando aoperação da Fabrica-«g^J^ZL!^*£
ISISZ^S^?^^ —-no Complexoindustrial de Resende (CIR), no município de Resende/RJ.

Esta Renovação de Licença «°fi£^JS%SZT£ S«SSSaté 24 de janeiro de 2010 e estawndraonada » P^ anexos ^^ d
^Sr^'.'"-^ árJSST* panes integrantes do licencamento
ambiental.

Brasília, 13 ABR 2008

VALMfltGABRIEL ORTEGA
Presidente do IBAMA

Substituto
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2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

2.1. Dar continuidade aos programas de monitoramento ambiental - PMA.

2.2. Apresentar anualmente os relatórios do PMA, consolidados em relação aos
valores dos anos anteriores, dados pré-operacionais e de referência.

2.3. Apresentar anualmente junto com o PMA, o controle de qualidade para os
parâmetros fluoreto e urânio solúvel no ar, sedimentos e lamas.

2.4. Apresentar anualmente o cronograma dos simulados referentes ao PEL da
FCN II, com descrição dos eventos postulados e seus graus de complexidade.

2.5. Apresentar em 90 dias revisão do plano de controle dos efluentes aportados na
lagoa de polimento, com detalhamento das ações de rastreamento dos
efluentes que chegam e saem, considerando o efetivo tempo de residência.

2.6. Apresentar em 90 dias o projeto básico do depósito inicial de rejeitos
radioativos.

2.7. Apresentar em 120 dias o programa de reflorestamento da mata ciliar,
utilizando preferencialmente espécies da mata atlântica.

4;

CONDIÇÕES DE VALIDADE DESTA RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 136/2001*. &

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Esta Renovação de Licença de Operação deverá ser publicada conforme
Resolução n° 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
sendo que as cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

1.2. Qualquer alteração nas informações prestadas com relação a este
empreendimento, deverá ser precedida de anuência do IBAMA e da Comissão
Nacional de Energia Nuclear- CNEN.

1.3. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta Licença, caso
ocorra:

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

expedição da Licença;

• superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.4. O IBAMA/Sede, a FEEMA e CNEN, envolvidos no controle dessa unidade de
produção, deverão ser comunicados imediatamente, em caso de ocorrência de
qualquer acidente que cause impacto ambiental.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geralde Infra-Estruturade EnergiaElétrica
Coordenação de Energia Elétrica, Nucleare Dutos

SCEN, Trecho 2,Ed. Sede do IBAMA, Bloco C,Brasília/DF, CEP: 70.818-900
Telefone: 61 3316.1282, Fax: 61 3225.0564

Ofício n° JiiS/2007 - CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, ^ de outubro de 2007.

A sua Senhoria o Senhor
Carlos Alberto Bermond Natal
Procurador da República
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro -
Rua Cônego Bulcão n°. 42
Centro - Resende-RJ
CEP: 27.511-160 -"'".V.1"-- -
Tel.: (24) 3360-9613/1740 " ** " •

lunicípio de Resende.

Assunto: Resposta ao Procedimento Administrativo n°. 1.30.008=000044/2003-26

Senhor Procurador,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental da Fábrica de Pó e
Pastilha - FCN - 2, Of. PRM/RES/GAB/CABN/ 1046/07 de 09/10/2007, estamos
encaminhando cópia do Parecer Técnico n°. 003/ENE/2006 -
COLIC/GCLIC/DILIQ/IBAMA.

Atenciosamente,

tra de EnergiaCoordenador-Òeral



J



INB Rio - Sede
Ria Mera Barreto 161 Botafogo
22771100 fto de Janeiro RJ Brasl
Tel. (21)2538 1800
Fax.: (21)2537 3391
e-mail: inbno@inb.gov.br

INB Resende
Rod Presidente Dtíra. km 330
Engenheiro Passos
27555000 Resende RJ

Caixa Postal 8362

27530 970 Itatiaia RJ
Tel (2*13357-88*4/3357-8880
Fax (2*) 3357-88S7
e-mail ii*resende©inb.gov.br

C

Unidade de Concentrado de

Urânio- URA
Fazenda Cachoeira sW

Caixa Postal 7

48400 000 CaeMé BA

Tel (77) 3454 4800
Fax.: (77) 3454 4803
e-mail: inbcaetite@inb gov br

Unidade de Mineras Pesados •
UMP

2o Dislnto de Sao Francisco

de Itabapoana
Caixa Postal 123191

2B230 00Q Buena RJ
Telefax.: (22)2789 0101
e-mail inbbuenaQinb gov br

Unidade de Tratamento de

Minério - UTM
Estr Poços Andrada km 20.6
37780 000 Caldas MG

Caixa Poetai 961

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2008
ASSRPR-018/08

limo. Sr.
Dr. Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70.818-900 - Brasília - DF

INDUSTRIAS

i NUCtEARB
L^ DO BRASIL

f\o^
PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

N°: 1^6,02
DATA:

RECEBIDO:
.iiSafr

Assunto: Envio de Relatórios
Referência:1 - Licença de Operação 136/01 (renovação), de 13/04/06

2 - ASSRPR-241/06, de 27/10/06

Senhor Diretor,

Em prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental da Fábrica de
Combustível Nuclear - FCN - Reconversão e Pastilhas, e atendendo ao exposto na
referência 1 (um), encaminhamos, em anexo, os seguintes documentos:

♦ Relatório de Monitoração Ambiental - RMA - Resende - 2006
(3 exemplares);

--■*♦

♦ Relatórío do Programa de Preservação e Recuperação Ambiental - Reabilitação de
Mata Ciliar, Reflorestamentos e Fauna- 2006. - (4 exemplares) t

♦ Relatórío de Inserção Regional- Resende 2006 - (3 exemplares).

Anexo: o citado

Atenciosamente,

Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência

Ministério da
Ciência e Tecnologia m r*t* et Tonei

GOVERNO FEDERAL
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN - Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco C

CEP 70818-900, Brasília-DF
Fone (61) 3316-1282, Fax (61) 3307-1801

Ofício n° L\ ? /2008 COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, /J de fevereiro de 2008.

LUIZ FELIPE CÉSAR LINS CRUZ
Secretário de Meio Ambiente de Resende/ Engenheiro Passos
Avenida Rita Ferreira da Rocha - S/N°

Jardim Jalisco - Parque das Águas
Resende - RJ

CEP: 27.510-060

Senhor Secretário,

Estamos encaminhando os seguintes relatórios de acompanhamento dos
programas ambientais encaminhados pela Fabrica de Combustível Nuclear - FCN -
II em atendimento a LO - 361/01 renovada em 13.04.2006.

• Programa de Inserção Regional - Dezembro-2006.
• Relatório Atividades de Execução das Medidas Mitigadoras, consignadas nos

Estudos Ambientais, de Mata Ciliar, Reflorestamento e Fauna - Resende
2006.

• Relatório de Monitoramento Ambiental - RMA - Resende 2006.

Atenciosamente,

Antônio/Celso Junqueira Borges
Coordenador/de Energia-Elétrica, Nuclear e Dutos
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN - Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco C
CEP 70818-900, Brasília-DF

Fone (61) 3316-1282, Fax (61) 3307-1801

Ofício n° /^ /2008 COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília,// de fevereiro de 2008.

RODRIGO VEIGA

Administrador de Engenheiro Passos
Avenida Boa Vista S/N°

Centro - Engenheiro Passos - Resende- RJ
CEP: 27.555-000

Senhor Administrador,

Estamos encaminhando os seguintes relatórios de acompanhamento dos
programas ambientais encaminhados pela Fabrica de Combustível Nuclear- FCN -
II em atendimento a LO - 361/01 renovada em 13.04.2006.

• Programa de Inserção Regional - Dezembro-2006.
• Relatório Atividades de Execução das Medidas Mitigadoras, consignadas nos

Estudos Ambientais, de Mata Ciliar, Reflorestamento e Fauna - Resende
2006.

• Relatório de Monitoramento Ambiental - RMA - Resende 2006.

Atenciosamente,

AntônioXelso Junqueira Borges
Coordenadorae Energia-Elétrica, Nuclear e Dutos
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INB Rio-Sede
Rua Mena Barreto. 161 Botafogo
22271 100 Rio de Janeiro RJ Brasil

Tel (21)2536 1600
Fax. 1211 2537 9391
e-mail 1nbrio@inb.90v.br

INB Resende
Rod. Presidente Dutra, km 330
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ
Caixa Postal B362

27580 970 Itatiaia RJ
Tel.. (24)3357-8844/3357-8880
Fax.. (24) 3357-8697
e-mail inbresende@inb gov or

Unidade de Concentrado de

Urânio • URA
Fazenda Cachoeira s/r"

Cana Postal 7

46400 000 Caetitê BA
Tel/ (77)3454 4800
Fax.. (77) 3454 4803
e-mail' inbcaetite@ino gov br

Unidade de Minerais Pesados •
UMP
2o Distrito de SaO Francisco
de Itabapoana
Caixa Postal 123191
28230 000 Buena RJ
Telefav: (22)27890101
e-mail. inbouena@inügov.br

Unidade de Tratamento de
Minéno - UTM
Estr. Poços Andrada km 20,6
37780 000 Calflas MG

Caixa Postal B61
37701 970 Poços OeCaldas MG
Tel. (35) 3722 1222
Fax: (35) 3722 1910/1904
e-mail- inbcaldas@inb gov.br

• O* Cam*rc-o 4m*ri

uST RI AS

NUÍLEAREJ
DO BRASIL

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2008
ASSRPR- 030/08

PROTOCOLO/ IBAMi
DILIC/DIQUA

N°: 2.129

OATA^S/Q^/QI
RECEBIDO :jr/Qp

" -• BrasilÍ^Ambiental

limo.Sr.

Dr. Roberto Messias Franco

Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Scne Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70 818-900-Brasília-DF

Assunto: FCN - Lagoa de Polimento.

Referência: 1 - LO n.° 136/2001 (Renovação), de 03/04/06;
2 - Of. n.° 67-ENE/2006COLIC/CGLIC/IBAMA, de 03/04/06;

3 - ASSRPR - 214/06, de 04/10/06;
4 - ASSRPR-168/07, de 12/07/07.

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando em anexo, cópia do relatório "Controle de Efluentes
aportados na Lagoa de Polimento - Atualização de Informações - Relatório COMAP.P
08002".

Atenciosamente,

:dna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência

Ministério da
Ciência e Tecnologia

GOVERNO FEDERAL
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COMAP08002

RELATÓRIO
FOLHAM^

1/4

DBTRfBUtÇAQ

ASSRPR, ASSOPN
SUPRO.N;
GALQS.P;

GQUAL.N; IBAMA,
CPROQ.N.CPLAQ.

N, CPRALN

ASSUNTO:

CONTROLE DE EFLUENTES APORTADOS NA LAGOA DE POLIMENTO - ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES

1. OBJETIVO

Este relatório tem o objetivo de fornecer informações atualizadas quanto às ações implementadas para o controle dos

efluentes líquidos da Lagoa de Polimento em conformidade com o plano revisado e submetido ao IBAMA, através da

carta ASSRPR n .° 214/06 de 04/10/2006, em atendimento à condicionante 2.5 da LO n.° 136/2001 (Ofício N° 67

ENE/2006- COUC/CGLIC/IBAMA).

2. CONTROLES E AÇÕES- RESUMO

A seguir são relacionados os controles previstos/estabelecidos no plano de controle e as ações empreendidas, pela INB,

para a adequação dos efluentes líquidos gerados na FCN Reconversão e Pastilhas aportados na lagoa de polimento.

2.1. CONTROLE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS ATIVOS

AÇÕES IMPLEMENTADAS; Foram adotados procedimentos em conformidade com o estabelecido no "Plano de

Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento" - relatórios COMAP07002RTE (março/07) e

COMAP07005RTE (junho/07).

2.2. CONTROLE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS INATIVOS

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Foram adotados procedimentos em conformidade com o estabelecido no "Plano de

Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento - relatórios COMAP07002RTE (março/07) e

COMAP07005RTE (junho/07).

Conforme previsto no relatório COMAP07005RTE, a INB efetuou a liberação de

efluente contido na Lagoa de Polimento, para o Ribeirão Água Branca, no dia 18/06V2007. A drenagem foi de

aproximadamente 300 m3 para o corpo hídrico citado e os resultados das análises apresentavam as concentrações de
6,65 ppm para fluoreto e 11,7 ppm para amônia e ainda o valor de 7, 67 para pH. (Limites de Lançamento segundo a

Resolução CONAMA 357/05: pH - 5 a 9; amônia <20 mg/ L; fluoreto <10 mg/L).

2.3. CONTROLEfJE VAZÃO EVOLUME DA LAGOA DE POLIMENTO

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Confome exigências do IBAMA, foi instalado na bacia de polimento da FCN II, em

novembro de 2007, um sistema eletrônico de medição de nível e vazão de entrada e saída para monitoração dos

efluentes líquidos, pela empresa AG SOLVE, de Indaiatuba (SP), conforme descrito no item a seguir.

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES:

Constam do sistema, um vertedouro na entrada e outro na saída da bacia. Nesses vertedouros foram instalados um

sensor de pressão barométrica (barologger marca Solinst) e uma sonda tipo transdutor de pressão, para medição do nível

d' água, chamada hv&logger, marca Solinst O levehgger pode armazenar até 24000 dados e possui uma bateria interna

NOME ORGÀO FUNÇÃO RUaracA DATA

Afrèn» R. R. Primo COMAP.P AUTORIA /MUlük 0401/2008

Jorge J. Barres COMAP.P UBERAÇAO jyypy™'
14/01/2008
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RELATÓRIO
NUMERO

COMAP08002
FOLHA

2/2

com 10 anos de vida ütll, dispensando outras fontes de alimentação. Também foram instaladas escalas limnimétricas
(não é milimétncas) para referência visual dos níveis d'ãgua.

2.3.2. FUNCIONAMENTO:

Através de um fevefcao*, maroa Solinst, os dados sâo ^^ mcamp<j ^^ ^^ ^ ^
para planilha Excel, para permitir os cálculos de vazão em função do nível d'água.

2.3.3. SITUAÇÃO ATUAL:

Ajustes f,nais estão sendo feitos para oestabelecimento de uma coleta sistemática dos dados de nível evazão de entrada
esa, a. Também esta sendo redigido procedimento específico sobre aoperação do sistema de medição erealização dos
cálculos necessários. As figuras efotos anexas mostram os detalhes construMvos dos vertedoros de entrada esaída

2.4. CONTROLE ANALÍTICO DOS EFLUENTES NA LAGOA DE POLIMENTO

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Foram adotados procedimentos em confom^e com oestabelecido no -Plano de
Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento" - relatórios COMAP07002RTE (março/07) e
COMAP07O05RTE (junho/07). '

2.5. CONTROLE ANALÍTICO DAS ÁGUAS DO RIBEIRÃO ÁGUA BRANCA

AÇÕES IMPLEMENTADAS: Foram adotados procedimentos em conformidade com oestabelecido no "Plano de
Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento" - relatórios COMAP07002RTE (mamo/07) e
COMAP07005RTE (junho/07). mwçon", e

3. COMENTÁRIO FINAL ECONCLUSÃO

Com base no estabelecido no "Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de PCimento" eno item 23
(Controle de Vazão eVolume da Lagoa de Polimento) deste documento, mais especificamente no sub-item "Ações
implementadas", etendo em *sta que os resuttados apresentados na Tabda levidenciam que os parâmetros controlados
na Lagoa de Polimento encontram-se estabilizados eem patamares inferiores aos vatores máximos estabetecidos na
Resolução CONAMA 357/05. épossível constatar que a,NB obteve sucesso no desenvolvimento ena impiementaçâo de
metodologia de tratamento dos efluentes contidos na lagoa de polimento. Estes resultados comprovam que aEmpresa
vem executando as ações exigidas eos controles estabelecidos no Plano de Controle dos Efluentes Líquidos da FCN
Reconversão ePastilhas submetido ao IBAMA em conformidade com as exigências estabelecidas na condidonante
específica 2.5 da LO n.° 13672001.

RESULTADOS

AMOSTRA Data de coleta Amônia*

(mgL-1)

Fluoreto*

JmklL

Bacia de Polimento 03AM/2008 13,8

Tabelai- Parâmetros Controlados na Lagoa de Polimento
*LIMITES DE LANÇAMENTO (Resolução CONAMA 357/05):
pH (5 -9); amônia (<20 mg L-1); fluoreto (<10 mg L-1)

7,64

pH*

754
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RELATÓRIO

4 - BIBLIOGRAFIA

• Licença de Operação (L.O.) n.° 136/200 (Ofício N° 67 ENE/2006- COLIC/CGUC/IBAMA).
• Plano de Controle dos Efluentes Líquidos aportados na Lagoa de Polimento (revisado esubmetido ao IBAMA em

outubro/2007)

• Relatório COMAP07002RTE (março/07)
• Relatório COMAP07005RTE (junho/07).

5.ANEXOS

CONTROLE DE ENTRADA

Es<aladeM3NTANTE |

Leito do canal

Croqui longitudinal de cota de referência do vertedouro de entrada

Vert. Triangular
Lateral 50

Vert.Composto

Croqui em vista frontal das cotas de referência do vertedouro de entrada

Vertedouro de entrada-vista de montante para jusante, vendo-se osensor de nível
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RELATÓRIO

CONTROLE DE SAÍDA

27 mm

Croqui longitudinal de cotas de referência do vertedouro de saída

Vert. Trianfajlar -Retangular

n *

Cotel,470mCmax)

Crista

cota 1,025 m sz

í~^

Tubo27 mm ( manter sempre fechado )
Croquiem vista frontal de referência do vertedouro de saída

Vertedouro de saída-vistade jusante para montante

0,245 m

0,Í0Üm

0,038 m
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Estado do Rio de Jan

OFÍCIO PRM/RES/GAB/IMB/ 4ftQ /08

píõc?

Ri

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQJJA

N°: 5.571

DATA: J5 7(15/08
RECEBIDO:

Resende, 25 de abril de 2008.

Ref.: Procedimento Administrativo n° 1.30.008.000044/2003-26

'-*•»»•

Ilustríssimo Senhor Diretor, -

Cumprimentando-o e visando instruir o Procedimento em

epígrafe, sirvo-me do presente para, com fundamento no art. 8o, II, da Lei
Complementar n° 75/93, informar a V. Sa. que a requisição formulada
através do Ofício PRM/RES/GAB/CABN/1046/07 não foi atendida

integralmente, de modo que, faltou ser informado ao MPF se as
condicionantes da Renovação da Licença de Operação n.° 136/2001 vem

sendo atendidas pelo empreendedor, devendo ser remetida, a esta

procuradoria da República, cópia dos relatórios de vistorias técnicas
realizadas pelo IBAMA para ajsempanhamento do atendimento das

condicionantes de referida licença.'

Ao

limo. Sr. Diretor da
Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA
ROBERTO MESSIAS FRANCO
SCEN, Trecho 2 Ed. Sede do IBAMA
Brasília - DF

CEP 70.818-900
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro

Remeto, ainda, cópias com informações prestadas pela

INB - Resende/RJ e pelo CNEM, para ciência e adoção de medidas que

entender necessárias.

Assino o prazo de 20 (vinte) dias úteis para o

atendimento da requisição.

Atenciosamente,

IZABEbLA MARINHO BRANT
Procuradora da República

Ao

limo. Sr. Diretor da
Diretoria de Licenciamento Ambiental do IBAMA
ROBERTO MESSIAS FRANCO
SCEN, Trecho 2 Ed. Sede do IBAMA
Brasília - DF

CEP 70.818-900
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PRM/RES 1.30.008
2006.000502

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

OFÍCIO H°byS /2006 - DILIC/IBAMA

Brasília, Q* de setembro de 2006.

A sua Senhoria o Senhor

José Gomes Riberto Schettino

Procurador da República
Procuradoria da República no Município de Rezende
Rua Cõnego Bulcãon°42 Centro - Rezende/RJ -CEP: 27.511-160
Tel/Fax: (24) 3360-9613 ^ ui-

Assunto: Procedimento Administrativo n°. 1.30.008.000044/2003-26

Senhor Procurador,

Reportamo-nos ao Of. PRM/RES/GAB/JGRS/479/06 de 03.07.2006, para
informar que a Licença de Operação n°. 136/2001 da Fábrica de Combustível
Nuclear - FCN II, pertencente a Industrias Nucleares do Brasil foi integralmente
cumprida, tendo sido renovada com novas condicionantes e exigências. Segue
para conhecimento de VSa. (anexo) cópia da Licença de Operação renovada.

Atenciosamente,

Luiz Feli

Diretor de Licenciami

C:Meus documentos/Ofícios MPF/MPF Resende FCN II

Ed. Sede do IBAMA. SCEN-Trecho 2 - Bloco C. r andar. CEP 70 818-900 Brasília-DF(Tel)061-3316-1290 (Fax) 061-3225-056^1



^ tf&*
,-*<•-

$



SERVIÇO PUBLICOFEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIEWTC

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 136/2001

O PRESIDENTE SUBSTITUTO DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, designado pela Portaria n°
69, de 24 de janeiro de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 25 de janeiro de
2006, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 24 Anexo I ao Decreto 4.756, de
20 de junho de 2003, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no
D.O.U. de 23 de junho de 2003, e artigo 8o do Regimento interno aprovado pela
Portaria GM/MMA n° 230, de 14 de maio de 2002, publicada no D.O.U., de 21 de junho
de 2002. RESOLVE:

V

expedir a presente Renovação de Licença de Operação à:

EMPRESA: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A- INB
CGC: 00.322.818/020-93
ENDEREÇO: Rodovia Presidente Dutra, Km 330
CEP: 27.555-000 CIDADE: Resende UF: RJ
TELEFONE: (24)3354-2822 FAX: (24)3354-5939
REGISTRO NO IBAMA: N° 02001.000680/95-58

autorizando a operação da Fábrica de Combustível Nuclear (FCN II - Unidade de
Reconversão e Pastilha de Dióxido de Urânio), com capacidade nominal de 160 t/ano
para Reconversão e 120 t/ano para produção de Pastilhas, situada no Complexo
Industrial de Resende (CIR), no município de Resende/RJ.

Esta Renovação de Licença de Operação é válida a partir da data de sua assinatura
até 24 de janeiro de 2010 e está condicionada ao cumprimento das condicionanfes
discriminadas no verso deste documento e nos demais anexos constantes do
processo que, embora não transcritos, são partes integrantes do licenciamento
ambiental.

Brasília' um?_m

VALÇprGABRIEL ORTEGA
Presidente do IBAMA

Substituto
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CONDIÇÕES DEVALIDADE DESTA RENOVA DE OPERAÇÃO N° 136/2001-,

1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Esta Renovação de Licença de Operação deverá ser publicada conforme
Resolução n° 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA,
sendo que as cópias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.

Qualquer alteração nas informações prestadas com relação a este
empreendimento, deverá ser precedida de anuência do IBAMA e da Comissão
Nacional de Energia Nuclear- CNEN.

O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta Licença, caso
ocorra:

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

expedição da Licença;

• superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

O IBAMA/Sede, a FEEMA e CNEN, envolvidos no controle dessa unidade de
produção, deverão ser comunicados imediatamente, em caso de ocorrência de
qualquer acidente que cause impacto ambiental.

2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Dar continuidade aos programas de monitoramento ambiental - PMA.

Apresentar anualmente os relatórios do PMA, consolidados em relação aos
valores dos anos anteriores, dados pré-operacionais e de referência.

Apresentar anualmente junto com o PMA, o controle de qualidade para os
parâmetros fluoreto e urânio solúvel no ar, sedimentos e lamas.

Apresentar anualmente o cronograma dos simulados referentes ao PEL da
FCN II, com descrição dos eventos postulados e seus graus de complexidade.
Apresentar em 90 dias revisão do plano de controle dos efluentes aportados na
lagoa de polimento, com detalhamento das ações de rastreamento dos
efluentes que chegam e saem, considerando o efetivo tempo de residência.
Apresentar em 90 dias o projeto básico do depósito inicial de rejeitos
radioativos.

Apresentar em 120 dias o programa de reflorestamento da mata ciliar,
utilizando preferencialmente espécies da mata atlântica.
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IB fito - Sede
ia Metia Barreto. 161 Botaioao
•271 100 Rio de Jane™ RJ Bfas*
j|.: [21)25381600
H.: (21)2537 9391
mail: inbrioffl** B°v.Br

MPF

^/HESENDE :.30.0ü8
2008.000260

nfel*' im M\0n[Qf?
INDÚSTKUS

& NUCLEARES

4B Resende
od. Presidente Dutra, km 330
ngenhewo Passos
ÍS55 0O0 Resende RJ
aixa Postal 0362
7500 970 Itatiaia RJ
Bi (24)3357-8B44 / 3357 - 8660
«.: (24) 3357-B897
-mal: iiitiresende@int>.aov.tir

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2008.
CE-DPN-019/08.

À Exma.
Dra. IZABELLA MARINHO BRANT
MD. Procuradora da República
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
Resende-RJ

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fszanda Cachoeira s/n*
Caixa Postal 7
4B400 000 CoeMê BA
Tel.: (77)3454 4800
Fax.: (77) 3454 «03
e-mail. tnocaeUeOmt).gov.br

Unidade de Minerais Pesadoa
UMP
2" Distrito oe SSa Francisco
de Uabapoana

Caixa Postal 1231Q1
2B230 D00 Buena RJ
Telefax.: (22)27860101
e-maü: inbbuene© mti.BOV.br

Unidade de Tratamento de
Minéno - UTM
Estr. Poços Andrada km 20.8
37780 000 Caxias MG
Caixa Postal 961

37701 970 Poços 0a Caldas MG
Tel.: (35)37221222
Fax.: (35) 37221910/1904
e-mail inbcaW»s©ínb.90v.br

Ref: a. PRM/RES/GAB/IMB/419/08.
Procedimento Administrativo 1.30.008.000044/2003-26

Senhora Procuradora da República,

Referimo-nos ao Ofício em epígrafe, mediante o qual V. Exa. formula requisição para que
esta Empresa informe, dentro do prazo de 48 horas, "se recentemente ocorreram
vazamentos de urânio, ou qualquer tipo de acidente ou mal funcionamento na Unidade de
Resende/RJ."

Relativamente à matéria cumpre-nos informar que todas as fábricas de produção de
combustível nuclear desta INB, no Município de Resende, acham-se em operação segura
sem qualquer ocorrência que comprometa omeio ambiente, a saúde dos trabalhadores e_a
integridade dos sistemas de segurança, e seencontram, na forma da lei, sob a fiscalização
permanente, da Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN.

O que em realidade, ocorreu no dia 26 de março do corrente ano, foi um evento de
processo de reduzida proporção, ocorrido em recinto absolutamente confinado, com po oe
urânio sem que tenha havido qualquer tipo de contaminação, vez que o ambiente e dotaoo
de sistema de ventilação em circuito fechado e protegido por filtros e sensores de indicação
de saturação com supervisão automatizada, sem a presença de operador humano.

Na eventualidade de vir a ocorrer qualquer anormalidade, o procedimento adotado é de
paralisar imediatamente toda a operação no setor, emitindo-se imediata comunicação a
CNEN oportunidade em que também é feita completa averiguação e conclusão sobre o
evento com recomendação técnica, caso necessário, objetivando a futura retomada da
operação, que irá ocorrer somente após aemissão da competente autorização por parte da
mesma CNEN.

Estamos, na oportunidade, anexando o Ofício n.° 21/08 - CNEN/DRS, da Diretoria de
Radioproteção e Segurança Nuclear, daquela Autarquia, onde se acha formalmente
comunicada a decisão no sentido de autorizar a retomada de operação da instalação.

Era o que nos cumpria relatar em atendimento à sua requisição.

AtfenciosameHte,

Ministério da g>f
lencia e Tecnologia um pais ce tornis
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FaOM : CMEM-DRS PHONE NO. : 02121732333

£ CX1Er"l Ministério cl«

DOVeKHO PEAEHAL

DIRETORIA DE RADiOPROTEÇÃO E SEGURANÇA NUCLEAR
! RUA GENERAL SEVEBIANO, 90- SALA401 - BOTAFOGO

RIODEJANEIRO-RJ - BRASIL 22.290.&01
TCi innf rr -M -Hfi ^rtl T7* V. YYV fitf 11 11T» 11/1')

Ofício nò Z\ im - CNEN/DRS

Senhor Diretor,

Rio de Janeiro,<?6 de abril de 2008.

Em ateição à carta CE-DPN-018/08, de 09/04/08, informamos que CNEN avaliou oa
documentos "Síi itesô das Informações sobre o Evento de 29/03/2008" e ''Procedimento de retomada
da operação do forno de leito fluidúado", anexados à carta mencionada, e considerou que estes
atendem às exigências estabelecidas pela CNEN no Ofício na 20/08 - CNEN/DES» de 08/OS/2003
para permitir a r< ííomada da operação da instalação FCN- II Reconversão.

Pelas ratões expostas, a CNEN tomou a decisão de autorizar a retomada da operação da
instalação FCN- II Reconversão, sendo que essa operação deverá ser realizada com o
acompanhamento do Inspetor Residente daCNEN juntoà instalação.

Diretoria de

A Ilustríssimo Senhor
Samud Fayaú FüÚo
Diretord*Produçãodo Combustível Nutítgar
Indústrias Nuclaaréa do Brasil SA.
Rua Mtna Barreto: lúl - Botcfato
CEP; 22271-100 fto d* Janiiro - BJ

orno

"õteção e Segurança Nuclear
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^ »Cr™lEin IVlinistério
STÜffiTttSiEÍ Ciência e Tecnologia UM * A I S O • TODOS

GOVERNO FEDERAL

DIRETORIA DE RADIOPROTEÇÃO E SEGURANÇA NUCLEAR
RUA GENERAL SEVERIANO, 90 - SALA 401 - BOTAFOGO

RIO DE JANEIRO-RJ - BRASIL 22.290.901
TEL: XXX 55 21 -2173-2301 FAX: XXX 55 21-2173 -2303

Ofício n° tM" /08 - CNEN/DRS

Senhora Procuradora da República,

Rio de Janeiro, 1f de abril de 2008.

MJ?F

PRM/RESENDE 1.30.008
2008.000274

MPF

PRM/RESENDE 1.30.008

2008.000274

Em atenção ao Ofício PRM/RES/GAB/IMB/420/08, de 08.04.2008, referente ao Processo
Administrativo 1.30.008.000044/2003-26, informo que esta Comissão tomou conhecimento
do evento não usual ocorrido na Instalação FCN II - Reconversão, das Indústrias Nucleares do
Brasil, localizada em Resende, no dia 29.03.2008. -

Apresentamos, a seguir, informações adicionais sobre o fato:

1. No mesmo dia, a LNB comunicou a ocorrência ao nosso Inspetor Residente em
Resende que imediatamente nos transferiu a notícia do acontecido.

2. O evento consistiu em um vazamento de gás de limpeza (nitrogênio) contendo
quantidades residuais de pó de urânio pelo surgimento de um orifício na mangueira flexível
que integra osistema de limpeza de uma das válvulas do Forno de Leito Fluidizado da Planta
de Reconversão.

3. Os sistemas de segurança da planta responderam de maneira adequada e os
operadores puderam conduzir a instalação a um desligamento seguro.

4. Em razão das pequenas proporções do evento, das características da instalação,
da atuação dos dispositivos de segurança e da pronta ação dos operadores, os trabalhadores
não foram irradiados nem ficaram contaminados e não houve liberação de material radioativo

para o meio ambiente.

5. Esta Comissão condicionou a retomada da operação à apresentação de relatório

completo do evento identificando suas causas e as ações corretivas adotadas, e do
procedimento a ser seguido.

A Sua Senhoria
Dra. habella Marinho Brant
Procuradora daRepública noEstado doRiodeJaneiro
Rua Cônego Bulcão, n"42 - Centro
21511-160 - Resende - RJ
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Comissão Nacional

t*J2úL

Ministério da
de En.rgia Nuclear Ciência e Tecnologia

(Folha 02 , do Ofício n° £$ /08 - CNEN/DRS, de W de abril de 2008)

GOVERNO FEDERA.

V<S-^

6. A LNB fez entrega desses documentos à CNEN, e após análise por nossos
especialistas e considerados que atendiam às nossas exigências, esta Comissão emitiu ofício
de 09.04.2008 autorizando a retomada das operações.

Permanecemos à inteira disposição dessa Procuradoria, para esclarecimentos adicionais
julgados necessários.

Atenciosamente,

Paulo Roberto Cruz
Coordenador de Matérias Primas e Minerais

Respondendo pela
Diretoria deRadioproteção e Segurança Nuclear
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCHN - Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco C"

CEP 70818-900, Brasília-DF
Fone (61) 3316-1282, Fax (61) 3307-1801

Ofício n°u.ol '2008 DILIC/IBAMA

Brasília,^ cie junho de 2008.
A sua Senhoria a Senhora

Izabella Marinho Brant

Procuradora da República
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro - Município de Resende.
Rua Cônego Bulcão n°. 42 l^K' ':
Centro - Resende-RJ

CEP: 27.511-160

Tel.: (24) 3360-9613/1740
n

:•/.- A*U
Assunto: Resposta ao Procedimento Administrativo n°. 1.30.008.000044/20(fâk26^: ,..,,,

Senhora Procuradora,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental da Fábrica de Pó e Pastilha - FCN ">
Of. PRM/RES/GAB/CAB/IMB 499/08 de 25/04/2008, esclarecemos que as condicionantes vem"
sendo cumpridas a saber: „ --,.

• Adequação da Lagoa de Polimento foi encaminhado o relatório COMAP0700S
de 12/06/2007.

• Foram enviados aos municípios da AID do empreendimento, em fevereiro de
2008 os seguintes documentos em atendimento a LO - 361/01 renovada em
13.04.2006.

• Programa de Inserção Regional - INB 2005.
• Relatório Atividades de Execução das Medidas Mitigadoras, consignadas
nos Estudos Ambientais, de Mata Ciliar, Reflorestamento e Fauna - Resende
2005.

• Relatório de Monitoramento Ambiental- RMA - Resende 2005.
• Relatório de controle de efluentes aportados na Lagoa de Polimento -

Atualização de Informações, encaminhado por meio do documento n°.
COMAP08002 de 14/01/2008 mostrando as ações implementadas.

• Cópias desses relatórios estão anexo.

• Foi apresentado o projeto básico do depósito inicial de rejeitos radioativos, tendo
sido adequado às exigências da CNEN, restando ainda pendências a serem
atendidas.

• Por fim, o IBAMA não realizou até o presente momento nenhuma vistoria
técnica após a emissão da renovação da LO.

Diret

ágata

ento Ambiental
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Ilfell Rio • Sede
Rua Mena Barreto. 161 Botafogo
22271 100 RiodeJaneiro RJ Brasil
Tel (21)2536 1600
Fax.: (21) 2537 9391
e-mail: inbrio@inbaov.br

INB Resende
Rod. Presidente Dutra, km 330
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ
Caixa Postal 6362

27580 970 llabaia RJ

Tel.: (24) 3357-8844/3357-B6B0
Fax (24] 3357-8897
e-mail1 inbresende@inboov.br

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira s/n°

Caixa Postai 7

4S4OOOO0 Caetité BA

Tel" (77)3454 4800
Fax.. (77) 3454 4803
e-mail; inbcaetite@inbgov.br

Unidade de Minerais Pesados •
UMP

2° Distrito de SaO Francisco

de Itabapoana
Caixa Postal 123191
28230 000 Buena RJ

Teleíax.. (22)27890101
e-mair inbbuena@mb gov br

Unidade de Tratamento de
Minério - UTM
Estr. Poços Andrada km 20.6
37780 000 CalOas MG
Caixa Postal 961

37701 970 Poços deCaldas MG
Tel.: (35)3722 1222
Fax.: (35) 3722 1910/1904
e-mail1 mbcaklas@inb.gov br

Ct™,i a» Com.,,.,,

INDUSTRIAS

NUCLEARES
DO BRASIL

Rio de Janeiro, 11 de junho
ASSRPR-104/08

2007 -- Brasil^ Ambiental

limo. Sr.

Dr. Valter Muchagata
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental1 ....__
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70818-900-Brasília-DF

Assunto: FCN Reconversão e Pastilhas - Condicionante 2.4 da Renovação da
Licença da Operação n° 136/2001

Referência: 1 -Ofício n.° 067/ENE/COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA/06, de 13/04/2006
2 - ASSRPR - 150/06, de 11/07/2006

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando, em anexo, o Cronograma dos Simulados de
Emergência do PEL referente ao ano de 2008, das FCN - Reconversão, Pastilhas e
Enriquecimento, em atendimento à condicionante específica 2.4 da Renovação de Licença
de Operação n.° 136/2001, de 13/04/2006.

Na oportunidade, colocamo-nos à
informações adicionais que se façam necessárias.

disposição de V. Sa. para quaisquer

Atenciosamente,

7)

ína Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência

Ministério da
Ciência e Tecnologia

PROTOCOLO/IBAMA

OILIC/DIQUA
N°: 6.828 .

DATA:^ i/76 /Q8
RECEBIDO:

fcrfi B(j06(jD|

GOVERNO FEDERAL
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INB Rio-Sede
RuaMena Saneto 161
22271 100 Rio de Janein

Tel (21)2536 1600
Fax (21)25379391
e-mail inDriorgmb gov bi

INB Resende
Rod Presidente Outia. km 330
Engenheiro Passos
27655 000 Resende RJ
Caw a Postal 8362

27580 970 Itatiaia RJ
Tel (24) 3357-8644 i 3357 - 8880
Fai (24) 3357-8697
e-maií mbresendergint) gov br

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira s.ti°

Cana Postal 7

46400 000 Caelite BA

Tel (77) 3454 4800
Fai (77)3454 4803
e-mail inbcaetite@inb gov br

Unidade de Minerais Pesados •

UMP
2° Distrito de São Francisco

de Itabapoana
Cana Postal 123191

28230 000 Buena RJ

Teletaj. (22)2789 0101
e-mail mbbuenaiSirirjyüv bi

Unidade de Tratamento de
Minério - UTM
Esti Poços Andrada km 20.6
37730 000 Caldas MG

Cama Postal 961

37701 370 Poços de Caldas MG
Tel (35)3722 122?
Fai (35)3722 1910 1904

;intj gov br

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2008
ASSRPR- 178/08

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

limo.Sr.

Sebastião Custódio Pires

Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70.818.900-Brasília-DF

Assunto: FCN - Relatórios

Referência: 1 - RLO n.° 136/2001, de 13/04/2006

Senhor Diretor,

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

W: 11.193

data:/ tCn_m
RECEBI

Em prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental da Fábrica de
Combustível Nuclear - FCN - Reconversão e Pastilhas, encaminhamos anexo os seguintes
documentos:

• Relatório de Monitoração Ambiental - RMA - Resende 2007 (3 exemplares).
• Relatório do Programa de Preservação e Recuperação Ambiental - Reabilitação de

Mata Ciliar, Reflorestamentos e Fauna - 2007 (4 exemplares).

Atenciosamente,

•dna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN - Trecho 2. Edifício Sede do IBAMA, Bloco C

CEP 70818-900. Brasília-DF

Fone (61)3316-1282. Fax (61) 3307- i801

OFÍCIO N° ??tf /2008-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, £4 de setembro de 2008.

LUIZ FELIPE CÉSAR LINS CRUZ
Secretário de Meio Ambiente de Resende/ Engenheiro Passos
Avenida Rita Ferreira da Rocha - S/N°
Jardim Jalisco - Parque das Águas
Resende - RJ

CEP: 27.510-060

Senhor Secretário,

Estamos encaminhando os seguintes relatórios de acompanhamento dos
programas ambientais da Fabrica de Combustível Nuclear - FCN - II em
atendimento a LO - 361/01 renovada em 13.04.2006.

• Programa de Preservação e Recuperação Ambiental - Reabilitação de Mata
Ciliar, Reflorestamento e Fauna - 2007

• Relatório de Monitoração Radiológica - FCN - Resende-RJ - 2007.

Atenciosamente,

Alysso)roe2erFa-Kamos
Coordenador de Effergia-Elétrica, Nuclear e Dutos

Substituto

(. Meus Doauiicrilo<wOficio OI' INR l[_Liicaniiiihamento pmuiamas ambientais 2K)H doe
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Diretoria de Licenciamento Ambiental
SCEN - Trecho 2. Edifício Sede do IBAMA. Bloco C

CEP 70818-900. Biasília-DF

Fone (61)3316-1282. Fax (61) 3307-1801

OFÍCIO N° 337 /2008-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

RODRIGO VEIGA

Administrador de Engenheiro Passos
Avenida Boa Vista S/N°
Centro

Engenheiro Passos - RJ
CEP: 27.555-000

Senhor Administrador,

Brasília, £ H de setembro de 2008.

1. Estamos encaminhando os seguintes relatórios de acompanhamento dos
programas ambientais da Fabrica de Combustível Nuclear - FCN - II em
atendimento a LO - 361/01 renovada em 13.04.2006.

• Programa de Preservação e Recuperação Ambiental - Reabilitação de Mata
Ciliar, Reflorestamento e Fauna - 2007

• Relatório de Monitoração Radiológica - FCN - Resende-RJ - 2007.

Alyésorí^Bezerra Ramos
Coordenador de Energia-Elétrica, Nuclear e Dutos

Substituto

Atenciosamente,

( \1cusDoaimcnius Oficio Of 1\B II r:iicammliiimento prouiiliiias ambientai!* "00X doe
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INBRiú/Sede
Rua Men» Barreto. 181 Botafogo
ÍZ2T1 100 Rk> de Janeiro RJ Brasil

Tel.: (21)35361600
Fax.:(21>Í5379391
e-mail: inbnoOlnt.gov.br

INB Resende
Rod. Presidente Dutra, km 330
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ

Cabia Postai B362

27560 970 Itatiaia RJ

Tel.: (24)3357-8844/3357-8880
Fax.: (24) 3357-8807
e-mail: inbresendeQinb.gov br

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira s/n*
CaixflPostat7

48400 000 C«tté BA

Tef.: (77)3454 4800
Fax.. (77) 3454 4803
e-maü: inbCMtirteQinb.gov.br

Unidade de Minerais Pesados
UMP
2* Distrto de SSo Francisco

de Itabapoana
Caixa Postal 123191

23230000 Buena RJ

Telefax: (22)27890101
e-mail: inbbuenaQinb.gov.br

Unidade de Tratamento de

Minério - UTM
Estr. Poços Andrada km 20.6
37780 000 Caldas MG
Caixa Posfal 981

37701 970 Poços tfe Caldas MG
Tel,: {35)3722 1222
Fax.: (35) 3722 1010 I 1904
e-mall: inbcaldasQinb gov br

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 2009.

ASSRPR-001/09

limo. Sr. a, - ^^^?
Dr. Sebastião Custódio Pires ^ry^^^^ ^pC^
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ

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

SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA

70.818-900-Brasília-DF
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PROTOCOLO/1BAMA

DILIC/DIQUA

N9: 094

DATA:^/ d?/m

RECEBDO:

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

Assunto: FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - Projeto Agroeconômico

Referências: Ofício n.° 689/2007/DILIC/IBAMA

CE INB ASSPRn.0 146/07

Senhor Diretor,

Em 26 de junho de 2007, a INB encaminhou, através da carta ASSPR 146/07, consulta a
este órgão sobre qual conduta deveria ser adotada no processo de autorização de corte da
floresta de eucalipto (exótica plantada) em área de propriedade da empresa, no município
de Resende. Ressalta-se que esta floresta é resultante do projeto agroeconômico
consignado no Projeto Básico Ambiental (PBA), em atendimento à exigência do IBAMA
para o Licenciamento Ambiental da FCN Reconversão e Pastilhas em 1998 e FCN
Enriquecimento em 2001.

Em resposta, através do ofício n.° 689/2007/DILIC/IBAMA, de 26/06/2007 este órgão
informou que, para as porções localizadas fora das áreas de preservação permanente
(APP), o corte de eucalipto não necessitaria de autorização mas, para as áreas de
preservação permanente, tal corte, dependeria de autorização prévia do IBAMA.

Em 2008, a empresa Saint Gobain Canalização S.A (SGC), com a qual a INB mantém
contrato de comodato para a realização deste projeto, solicitou à Agência do Meio Ambiente
do Município de Resende - AMAR, órgão do SISNAMA local, licença para proceder ao
corte da floresta de eucalipto, conforme previsto no projeto agroeconômico em questão,
tendo, para tal, submetido à AMAR os documentos;

- Plano de Manejo de Silvicultura Econômica; e
- Plano de Controle Ambiental (PCA),

que apresentam como proposta de mitigação para as áreas de APP relativas à faixa
marginal do reservatório de Funil (FURNAS) um único corte e, para as áreas relativas a
topo de morro dois cortes, sendo um imediato e outro previsto para 2015. Com base nesta
proposta a AMAR emitiu, em 17/09/2008, a LO n.° 010/2008 que autoriza a SGC a operar a
atividade de colheita de Eucalipto sp, na área de propriedade da INB, em Resende. Esta
atividade teve início em novembro/2008, fora das áreas de preservação permanente (APP).
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INB Rio - Sede
Rua Mena Barreto, 181 Botafogo
22271 100 Rio de Janeiro RJ BrasH

Tel.: (21)25361800
Fax: (21) €537 9391
e-mail. inbrio®in0.Qov.br

INB Resende

Rod. Presidente Dutra, km 330
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ

Carxa Postal 8382
27580 B70 Itattaia RJ

Tel.: (24)3357-8644/3357.8880
Fax.: (24) 3357-8897
e-mail: inDresende©inb.o,ov.Or

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira s/n"
Caixa Poslal 7

46400 000 Caetité BA

Tel (77) 3454 4800
Fax (77) 3454 4803
e-mall. InbcaetKe^inbgov br

Unidade de Minerais Pesados -

UMP
2* Distrito de SSo Francisco

de Itabapoana
Caixa Postal 123101

28230 000 Buena RJ

Tetefax (22)2789 0101
e-mail inbbuenarginb.gov. br

Unidade de Tratamento de

Minério - UTM
Eslr. Poços Andrada km 20,6
37780 000 Caldas MG

Caixa Postal 961

37701970 Poços de Caldas MG
Tel.: (35)37221222
Fax: (35) 37221910/1904
e-mail inbcaUasQinb gov br

L

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

Considerando as informações apresentadas, vimos submeter toda a documentação
obtida pela Saint Gobain junto à AMAR para a apreciação e posicionamento de V. Sa, de
forma a darmos continuidade ao processo de corte de eucalipto pela SGC.

Na oportunidade colocamos nossos técnicos à
informações adicionais que se façam necessárias.

disposição de V.S.a para quaisquer

Atenciosamente,

A^

Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência
Indústrias Nucleares do Brasil

Anexos:

Plano de Manejo de Silvicultura Econômica
Plano de Controle Ambiental (PCA)
Licença Operacional LO AMAR n.° 010/2008

COMAP.P/JJB

GALQS.P;COMAP.P;GQUAL.N;CPRAL.N

MANTIS: Caso 3065
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FROM : INB
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PHONE NO. : 357BB65

Rio de Janeiro, 28 da junhode 2007
ASSRPR-146/07

DEC. 09 2809 02:52PM PI

limo. Sr.
Dr. ValterMuchagata
Dlrator Interino de Licenciamento e QuaSdadeAmbiental
instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - !BAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70 818-900-Brasflls-DR

Assunto: FCN - Fábricade Combustível Nuclear - ProjetoAgroeconômico.

Senhor Diretor,

Em 1998 a INB apresentou o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a
Implantaçãoda FCN Reconversão e Pastilhas. Em 2001, após revisão e atualização do
EIA, da FCN Reconversão e Pastilhas, foi apresentado o Projeto Básico Ambiental
(PBA) em atendimento à exigência do IBAMA para a concessão da Licença de
Operação e suas renovações e para a implantação dâ FCN Enriquecimento.

Dos processos de licenciamento citados, constou o Programa de
Mitigação e Compensaçãoque, dentre outros, é composto do Projeto Agroeconômico.
Para a execução deste projeto a INB firmou, em 19SÕ, contrato de comodato (rt.°
2/98/042) com a empresa SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO S.A (SGC). na época
Companhia Metalúrgica Barbará. Este contrato tem vigência de 24 (vinte quatro) anos,
e seu escopo básico prevê o reflorestamento e a exploração de eucalipto, bem como o
reflorestamento da mata ciliar, junto a Represa de Funil, com essências nativas,

Passados d anos da assinatura do contrato e 7 anos apóti o final do
plantio do eucalipto, conforme previsto no citado contrato, a empresa S, Gobain
encontra-se em condições de efetuar o 1.° dos 3 cortes previstos, sendo as seguintes
as condições encontrada atualmente:

Utifcfefcfentt bafaiurr

JtMr*B*Mn

ÚMtmrlIBrtt
mnrnummn

1hWai-t/fH
W.rS*«/*áià(EaMÍ

ata ta» Mi

mmropitiCimw

•AAMÜttaflUprdr

ENTRADA
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FROM : INB

Ft- (_£?l
P.K ÜhZo6
Rufei ^|

TONE NO. : 357B865 DEC. 09 2009 33!01PM PI

mmmí

jgj' DÚ EKAÜL

♦ Da área de 357,7 ha destinados ao contrato de comodato, os ta-hões de

eucalipto totalizam aproximadamente 210 ha.

.• Da área de mata ciliar (em tomo do reservatório de Funil), dentro da área

destinados ao contrato de comodato, cerca de 50% (40 ha) já receberam ações
de plantio, replantto e manutenção. Atividade esta que encontra-se em

andamento.

• Deacordo com a Resolução CONAMA N.° 302, de 20 de março 2002, parte da

área plantada encontra-ee, atualmente, em área de preservação pe.--manente

(APP).

Com base nas informações apresentadas e tendo em vista tratar-se a INB (Ind.
Nucleares do Brasil SA) de empreendimento sujeito ao licenciamento pelo IBAMA.
vimos consultar esteórgão sobre a condução e serdada no processo deautorzação de
corte da floresta de eucaliptos (exótica) plantada em área de propriedade da smpresa,
no município de Resende.

Na oportunidade, colocamos nossos técnicos è disposição de V. S* para
quaisquer Informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência

CUSE.P/EB

GALQS.P/COMAP.P
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JiMliculo Biwlfcfa» do Meio Ambiente cdo, fa» Nalurafe RíDOvéyei,
UírcíurU dc IJretcfaiDiralo Ao&fcut»1

Sfl-N • Treclm 7, Mifeio Sede do IMAMA. I

Oficio n°WPJ /2007/OiUC/IUAMA

IMAMAJlInonfí
U!P70l1S^ll**nin.l?j:

l'«np (<í 1) JJIfi. I2*2, Fta (61) 3225.0445

BrasiJiaPí-xlç Setembro 2007.
A Senhora
KAia Elias Xavier
Awcsorn T-spcrial d« Prcsidcnriii

.IndúsiriasNíicicínvKíiuIiruxii *"* •
Rw Mona Hnrrelo; n- 161 Dotufruo
22271-100, KiodcJaneJro/RJ
Tel: (21) 2536-]600/Fiix; (21)2537-9391

Assumo: KH Fábrica dc winMívcl Nuclear- Projeto Agn>nOmico

Senhora Asscssom,

Km resposta as suas observayte irausmitidas pela caria ASSRPK-146/07, dc 26 dc Junho dc
2007, informamos:

1. AOíploiDÇâO de telas dc falipío, Mimai ím dc áreas dc preservação
permaneme, nfio necessita uV aulorizurtodo Ibunw.

2. Em áreu de prescrvaçio permanente está vedada qualquer intervenção ou suprcsslo dc
vcj>eiflçâo '

3.. AautiráiçÃo para supressão do Jiucalipto locando em áreas dc prcservaçSo permanente
dependerá de auíorâção prévia dcsíc urgiío ambiental, motivada cm processo administrativo
pmpriu, ante aentrega dc prnjclo de substituição da cultura do Kucsliplo cimplantado dc espécies
flíjivslHiK iiaíívas.

AUnicio.sumente,

Rob

Wfeiord

liutâul:! Itwilciiu dp Vlmi
5CKN- Tiecftç l, Jdíflorj üeâe iloIIMMA. ftlnn 1- |*

.K.f.-iv ......

ágata

JftWia/ Dl-'1*1. (&1)33 J6.)?Ç0/ (J49 >«:(6"I)3?J.WlS6l'Wí?
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PUNO DE MANEJO DE SILVICULTÜRA ECONÔMICA

PMSE

PLANTIO DE EUCALYPTUS 3P

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng- Florestal Man, Colinete Mende

CREAA: 39.574 D/RJ

s Assunção

Barra Mansa/RJ
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Do total de 202,8 hectares plantados com a espécie Eucalyptus sp no ano de
2000, segundo a Resolução CONAMA n° 302 e 303, d;- 20 março de 2002, uma área
de 101,97 hectares ficou classificada como sendo Área de Preservação Permanente
assim distribuída:

39,61 hectares de eucalyptus, na faixa de 100 metros da borda da represa
- CONAMA 302

62,36 hectares são classificados segundo CONAMA n° 303 Topo de Morro

Esta área compreende 50,28% do empreendimento, que teve início em 20 de
junho de 2000 anterior às Resoluções CONAMA 302e 303.

Aespécie Eucalyptus sp, comercialmente, se faz 03 (três colheitas) num ciclo
de 21 anos, tendo rápido crescimento vegetativo.

No que diz respeito á captação de C02, é uma das espécies que mais contribui,
pelo fato deserde rápido crescimento vegetativo a cada '07 (sete) anos.

Outro benefício é a substituição de pastagens abandonadas e áreas /
degradadas, caso específico deste empreendimento. /

AEmpresa Saint-Gobain Canalização Ltda , responsável pela coiheita quer fazer
esta compensação , fazendo apenas 01 (um) corte na área de 39,61 hectares,
deixando a área em repouso para a regeneração natural, com a nossa experiência
podemos afirmar que as espécies pioneiras como embaúba, jacaré aparecem no
primeiro ano.

Na área de 62,36 hectares que constitui topo de morro, segundo CONAMA 303,
serão efetuadas 02 colheitas, a primeira nos anos de 2008 e 2009, a segunda nos anos
de 2014/2015, deixando a área se regenerar naturalmente a partir daí.

No restante da área, ou seja, 100,83 hectares a colheita se dará de forma
tradicional, ou seja serão efetuadas as 03 colheitas a critério da empresa Saint-
GobainCabalização Ltda.

3. DO MANEJO FLORESTAL

A empresa Saint-Gobain Canalização Ltda. atende aos elementos básicos do
Manejo Florestal zelando pelo cumprimento à Legislação, racionalidade no uso
dos recursos florestais a curto.médio e longo prazo em busca da
sustentabifidade.

3.1 Indicadores:

♦ Proibição à caça e pesca nas suas propriedades, com placas proibitivas e ronda;
♦ Não é permitida a prática dofogo como limpeza de áreas;
♦ Manutenção de plano de prevenção de Incêndios Florestais
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5.1.4 Hidrografia

orcnri^nfda hidwro3ráíJca Principal é abacia do rio Paraíba do Sul, sendo a
propriedade servida pela Represa do Funil.

5.1.5 Clima

pH^?^!

mm mf° C,'m! dt(5esende é^picalde aíitude, atemperatura média anual éde 19-rcom mínimas de 5°C, em iulho e máxima Hp wr *m íL«- ."ICUI?e"luai e ae iy ^.
são no periodo de novembro amarçT °' m^^ AS ma'°reS PreciP^es

5.1.6 Estrutura Viária

Osistema viário que serve oempreendimento éaRodovia Presidente Dutra.

6. SISTEMA SILVICULTURAL DO EMPREENDIMENTO

«m «°,S'Sten]a 5dotad0 é ° Cultivo MInirnor>m técnicas manuais de silvicultur*
JZZ^V,ment° d° S°'° 6Sem comPa^ção de máquinas pesadas oquetomesTesistema menos agressivo ao meio ambiente. q

6.1 Uso Atual do Solo Referente àParceria

Ocupação

-i

Ea %

Ai aa de Preservação Permanente

Borda Represa e Mata Ciliar Plantada
Topo de Morro

120,01

14,32

Plantio Eucalyptus sp (topo de morro)
Plantio Eucalyptus sp (borda represa)
Plantio Eualyptus (fora APP)
Aceiros Externos/Estradas

Área Remanescente - Eucalipto Antigo
Área Inaproveitável (Rocha)

62,36

39,81

100,83

18,16

16,23

1,57
IU IML

373,64 100%

5. Sistema de Colheita

5.1 Sistema de Toras Curtas

Motosserra e Tombamento Manual
Motosserra e Guincho (TMO)
Motosserra e auto-carregável
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ANEXOS:

1) Certidão Atualizada do RGI
2) Contrato de Comodato
3) Certidão Negativa de Imóvei Rural
4) Procuração representante Legal
5) Planta Cadastral do Imóvel
6) Inventário Florestal
7) Registro CREA Responsável Técnico

' - *"" "'li

Quantidade de Resíduo (t/ha) Médios que pedem permanecer no Solo
após Colheita Florestai

ETAPA DE MANUTENÇÃO:

Aphca-se também ocultivo mínimo na fase de manutenção e tratos silvicultur
coroamento e/ou aplicação de ^rbicida no 1° ano eroçadas até o3» ano. Após este penodo, avegetação
stgnnWa concorrência, em muitas das vezes retoma aatividade da pecuária, diversificando ouso do :

ETAPA DE COLHEITA:

Podemos dizer que esta atividade apresenta um destaque sob oponto de vista aml
capac:dade de alteração do meio ambiente, principalmente, no qne refere aos meios físico ebiótice
Como exemplo de alguns impactos adversos nesta fase, podemos evidenciar os processos de compact
(aoo físico); os danos às cepas eavegetação de sub-bosque (meio biótico) eaquestão «ética
antrópico).

Principais impactos ambientais identificados para osubsistema moto-serra +Th
medidas ambientais:
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Os dados dispor apresentam dará evidência de que as plantações de eucalipto, no que c
brinco de bacias hidrográficas nao diferem de outras espécies florestais, apresentando aumento me,
ao corte da floresta ediminuição édia do deflúvio devido ao reflorestamento da bacia, da mesma m
similares obtidos com outras espécies florestais" (PAULA LIMA, Í1986);

"O Eucalipto, desde que adequadamente manejado, isto é, manutenção de resíduos na área er
exportados na colheita, não prejudica afertiüdade do solo". (NEVES, 2003).

No caso específico do empreendimento da Brasil CarvãoCafé Importação eExportação L
Montca, não alterou acobertura do solo, uma vez que oplantio realizado substituiu uma antiga
Plantada na década de 70, como também oimpacto sobre afauna foi mínimo, havendo uma movirr
ativrdades desenvolvidas para aimplantação do emp^ndimenta Ainda, na colheita da floresta ar
no solo oresíduo das cascas egalhadas do eucalipto, não èxpbrtando nutrientes do sítio

Nas áreas de preservação das nascentes, córregos foi mantida aVegetação natural, permanecer
antigas já existentes.

Aárea de Reserva Legal (21,57% da propriedade) écomposta de vegetação da Mata At]
regeneração natural avançado.

Oempreendimento florestal desenvolvido nesta propriedade, renovado nos anos de 2006 e2007
produção econômica, garante oretomo financeiro, com respeito às áreas de Preservação de cc
Reserva Legal eao remanescente da Mata Atlântica existente.
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Barra Mansa, 04 de junho de 2008
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Proc.

Rubi.

PLANP PE CONTROLE AMBIENTAL

"PCA"

COLHEITA DE EUCLYPTUS SP

AREADAINB

MUNICÍPIO DE RESENEE - RJ
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Rubr.

Maneio do Soln

Na colheita pode aumentar onível de torbidez eassoreamento dos corpos
d'água, em virtude do aparecimento de fenômenos erosivos, quando da
interferência direta no solo, decorrentes da compactação,jdesgaste erevolvimento
de sua camada superficial, resultantes da execução de gerentes atividades no
períododa colheita damadeira.

Ações:

i

> Efetuar levantamento de ponto erosivo localizado junto a estradas eaceiros, para
implantação ou redimensionamento dos camalhões ecajxa de «jntenção.

> Evitar aextração de madeira por guinchamento, em áreas^cirptíveis aerosão quando
da colheita da madeira.

Otimizarão do Sistema de Drenagem de águas Pluvial

Afaixa de terreno ocupada pelos aceiros e principalmente pelas estradas,
constitui superfície compactada econcentradora do escjoamento superficial das
águas pluviais. Como medida para minimizar esta iondição o controle do
escoamento superficial está sendo feito apartir de implantação de camalhões,
("bigodes"), com fluxo de drenagem direcionado para ointerior dos talhões de
eucalipto.

Aimplantação desses sistemas de drenagem, além de reduzir os efeitos negativos
do escoamento superficial, possibilita a infiltração 'das águas pluviais, e
constituem estruturas adicionais para reabastecimento dos aqüíferos freáticos.
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8-Adubação de cobertura, após replantio, com 100 Kg •ado fertiltauite (20 1)0 20), em
covetas laterais.

9-Manutenção por 03 anos em seqüência ao plantio, instando de combate às formigas
cortadeiras e roçada manual;

A segunda etapa, com plantio de 22 hectares, ocorreu no ano de 2.003 e foi realizado
conforme Termo de Referência Relativo àImplantação de Reflorestamento Ciliar.

Família

Annonaceae

Bixaceae

Bombacaceae

Burseraceae

Cecropiaceae

Leguminosae

Espécies Plantadas (1" e 2a síapas):

Classificação

Ecológica

Pioneira

Pioneira

Climax

Secundária Inicial

Pioneira

Pioneira

Climax

Pioneira

Espécie

Annona cacans

Xylopia brasfflensis

Bixa orelana

Spirotheca passificoides

Chorísia speciosa

Protium heptaphyii-jm

Cecropiaglaziovi

Cecropia hololeuca

Sapiumgíandulatun

Caesalpinia férrea

Acácia potyphyfía

Anadenanthera co-ubrina

Anadenanthera m&crocarpa

Anadenanthera sp.

Bauhinia fòríicata

Enterolobium contcrtisiliquum

Erythrína speciosa

Erythrina vema

inga edulis

Inga marginata

Inga sp

Inga urvguensis

Machaerium vülosum

Vernáculo

araticum

cortiça

urucum

matà-pau-de-espinho

paineira-rosa

almecegueiro

smbaúva-vermelha

embaúba-branca

leiteiro

pau-ferro

monjoleiro

angico-branco

angico-vermelho

angico-rajado

pata-de-vaca-do-mato

orelha-de-negro

muiungu-candelabro

suinã

ingá-cipó

ingá-feijão

ingá

ingá-banana

jacarandá-paulista
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Sapindaceae Secundária Tardia Matayba elaeagnc as camboatá-branco

Solanaceae Pioneira
Solanum eríanthup fúmo-bravo

Solanum lycocarpn i fruta-de-lobo

Sterculiaceae
Climax Sterculia chicha chichá

Guazuma ulmifolia mutambo

Tiliaceae Secundária Inicial Luehea divaricata açoita-cavalo

Cytharexyllum myríanthum tucaneiro

Vitexpoiygama tarumã

Fotos da área riparia recomposta com espécies da Mata Atlântica:

)



J





J

J



*'" "• -—•—IfI II I

11

1 fclÉThl I

n._, tZ 2?" "»s/2J Ji~~

p'°c ^sáè'%.
^yvQ&r

~^s



J

w
^0 \ \<r

•v

GP



aIa colheita, deixar ocorrer revegetação natural (não cod, izir afloresu plantai pmouía
colheita). Com aprática nota-se que de 02 a03 anos, oc,,Te as espécies invasjras eque a
regeneração do eucalipto fica prejudicada, quase ocorrendo asi* extinção.

3.CONCLUSÃQ

Mediante estas condições, considera-se eme as devidas ações ambientais iá realizada,
no Programa de Controle Ambiental oue constam neste documento, podem promova

controle ou prevenção dos impactos inerentes à atividade.

as propostas

mitigação ou

Barra Mansa, 26deagosto de-2.

Maria Colinete Mendes Assunção
Engeriheira Florestal

13
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Barra Mansa, 16 de outubro de 2008.

Agência do Meio Ambientedo Município de Resende/RJ.

Ref.: Licença Ambiental n"010/2008 - Processo n" PMR 10.968/2008

Prezado Senhor,

Saint-Gobain Canalização Ltda., Inscrita no CNPJ sob o n° 28
encaminha a V. Sa. a publicação da concessão da LICENÇA N° 010/2008" «.„.«,
Processo n° PMR 10.968/2008, atendendo auma das condicionantes da referida Lcença

672087 '0074-18,
•efe rente

Atenciosamente.

Saint-Gobainjtanalização Ltda.

REc e b io o
'lO^f....
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LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
V LON° 010/2008-

1.960/07 ede acordo com o>que consta, no processo PMRn° 10.968/08.

, RESOLVE:

Licenciar aSAINT-GOBAIN CANAUZAçÃO LTOA, «^belecidá
na Via DoutorSérgio Braga, n°452 - Barra Mansa R̂j: inscrita no CNPJ

atividade de colheita deÈúcaliptus sp, na área da INB - Indí
Passos -Resende -RJ, mediante as seguintes condições erestrições:^^^*'*^^s%z&££- •
De Validade Geral: '

•1, Esta licença diz respeito exclusivamente aos aspectos ambientais' " ''
\ i Esta licença não p^

deperder sua validade.

;3. Esta&ença deverá ser publicada em periódico; regional ou local de grande

edeveráíser.enviada^ •" /' .,.,;.
• 4^A^^8W outras'irJbrrna^ /

sempre quejulgar necessário.

.._/• (contimianapróxima folha) '

.2*^;'f "W^^"P^,**.**. instantes no Processo

iX'' :• hj. ••-^Hf^;1?^®s?témbr^de2Ó(>8í•"• =.','yi^i- i!' °
'-iO^/i1. -.,,,-f *'.•••••. " ;"> ''• -:«-^ -"•&!'• ''--•••• -«-'.--•'•' '"- • ..-."""•'•' >'" '• ; •''.'• " '
7tvi%.^'.. -i . „-_ •;..;••.••, :- ;••...*•:.- '•••• - -i^-" :..,.*•'̂ ' '
5Í^3È^-- :*>"~ ,• ;-':i^ "'' "\^ '.;'!''"'• *"•'""''••••',• * • --" -": '•'-".".•

•..^.•.'.XÚC
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Resende
5. Manter atualizados junto-a AMAR os dados cadastrais relativos a atividade ora

. licenciado.' •' •

6. Requerer a renovação desta licença de operação no prazo de 120 (cento e vinte)
dias antes do vencimento do período de validade desta licença.

7. Ehminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores;
(insetos, roedores e o mosquito Aedes ae-gyirtfl. ..,'.'

8.• Não realizar queima dequalquer material ao ar livre.

.9.- Submeter, previamente ã AMAR^ para análise, e parecer, qualquer alteração ou
ampliação na atividade. . <• "

10. Oresponsável pelo empreendimento deverá se submeter apermanente fiscalização
da AMAR e responderá por qualquer dêscumprimento das condicionantes
constantes nesta licença, <

De Validade Específica:.

1. Atender o Plano deControleAmbiental (PCA) apresentada .

2. Apresentar cronograma das atividades do item 6do Termo de Referência Relativo*-
á Implantação e Manutenção de Reflorestamento Ciliar. ..".-"

3. Apresentarum relatório referente àsituação atual daárcaciHarreflorestadá.^. '.

O não àmiprímênto. do estabelecido nesta licença e das normas- ambientais vigentes sujeita aó
infrator, pessoa física oujuridicai às sanções previstas na Lei Federal n° 9.605, de 12/02/98 e
decretoregulaméntadores. " '

Está licença não substitui outras Kcenças eventuajn^ênte necessárías4 que possam

requeridasr^routrosórgtedoSISNA^^: . ; ;, .

h

w*-2H**- í*"
.**&

ú#-

Vir a ser.

-si..'/*--1'

,7'r ^-:W^'-^r
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. Vgência do Meio Ambiente do Município de Resende

ENDEREÇO.' .
Av. Rita Ferreira da Rocha, s/n°

Jardim Jalisco - Parque das Águas
Tel: 3354 7792 ou 3354 8663

Msunto: .S.eilíí^?íç^raa'.

.4c: ÀQÉm^ÒBÁ:!BSl^JS&

IMPORTANTE:

Oi processos da Agência do Meio Ambiente
serão atendidos por ordem cronológica das
respectivas datas de entrada.

•"•'•
**v
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Prefeitura Municipal
Agência do Meio Ambiente do Município deResende

Resende
n- Ai.^it»

REQUERIMENTO PARA CORTE OU PODA DE ÁRVORES
Nortie:-: y^,^ssw. Lkàíx.
Endereço: ....X&.&,, ^.^^^^^^...^^S^.^^^^JftS.'
Bairro:,Zwo.^..Ç?w^4. ;••^°ne^tó.?.^
Ponto deReferência: '....„„.-..„.•

Descr^; A^^>^ -M--:.i^^

^ata^M./..a6./.£00.^..„„.....AssiAssinatura: MQO&.

VITORIA TÉCNICA
Requerente

Proprietário
Localização

Calçada
Quantidade Espécie

Inquilino Área Pública
Vizinho Área particuíar

Terreno Vizinho

V
Porte Condição Fitossanitária

equeno (até 6 metros)

Médio (até 10 metros)
Grande (maisde 10m)

Boa

Reoülar

Ruim

Condição de Segurança
Boa

Regular

Ruim

Parecer(situação /recomendação)

Oat, Pese-

RECEBIDO
" / Q& /.2oC%

Ass.
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INB Rio - Sede
Rua Metia Barreto, 1*1 Botafogo
22271 100 Rio de Janeiro RJ Brasil
Teí.: (21)25361600
Fax.'(21) 2537 9391
e-maH: inbrioQmogov.br

INB Resende
Rod. Presidente Dutra, km 330
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ
Caixa Postal 8362
27580 970 Itatiaia RJ

Tel.: (24) 3357-8644 / 33S7 • 8880
Fax.: (24| 3357-888?
e-mail: inbresendeQinb.gov.br

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira s/n*
Caixa Postal 7

46400 000 Caetité BA
Tel.: (77) 3454 4800
Fax.: (77) 3454 4803
e-mail: inbCBeMe©inb.BOvbr

Unidade de Minerais Pesados •
UMP

2* Distrito de SSo Francisco
de Itabapoana
Caixa Postal 123191
28230 000 Buena RJ
Teletax.: (22) 27890101
e-mail: mbboenaQinO.gov br

Unidade de Tratamento de
Minério - UTM
Estr Poços Andrada km 20 6
37780 000 Caldas MG
Cabia Postal 961
37701 B70 Poços de Caldas MG
Tel.: (35| 3722 1222
Fax.: (35) 3722 1910 11904
e-mail: inbcaMasQinbgov.br

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2009

ASSRPR-012/09

limo. Sr.

Dr. Sebastião Custódio Pires

Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIC
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70.818-900-Brasília-DF

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

N2: 796

DATAr^ / ^709
RECEBIDO:

INDÚSTRIAS
NUCLEARES

DO BRASIL

Assunto: FCN - Resende - Cronograma de Exercícios Simulados de Emergência

Senhor Diretor,

1. Em atendimento à Condição Específica de número 2.4, constante da renovação
da Licença de Operação - LO N.° 136 emitida em 13/04/2006, encaminhamos, em anexo, o
cronograma de exercícios simulados de emergência, referente ao ano de 2009, para as
instalações da Fábrica de Combustível Nuclear- FCN Resende, da Indústrias Nucleares do
Brasil SA-INB.

2. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Edna Elias Xavier
Assessora Especial da Presidência
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INB Rio-Sede
Rua Mena Barrem !6t
22271 100 Ric de Janeiro RJ

Te! (21j 2536 1600
Fa. (2H2Í37 9391

e-mai! inOniJir.bgov br

INB Resende
Rod Pres.denr? Delia Vm 330
Engenheiro Pas^js
2755b 000 Resende RJ
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Rio de Janeiro, 23 de março de 2009
ASSRPR-053/09

limo. Sr.

Dr. Sebastião Custódio Pires

Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Rem
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA

70.818-900-Brasília- DF

Fofo» rf

SÍRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

DATA:óCWJ>/09
RECEBIDO: píO^

Assunto: FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - Projeto Agroeconômico

Referência: ASSRPR-001/09, de 05/01/09

Senhor Diretor,

Conforme já explanado na carta em referência, em 2008, a empresa Saint
Gobain Canalização S.A (SGC), com a qual a INB mantém contrato de comodato para a
realização deste projeto, solicitou à Agência do Meio Ambiente do Município de Resende -
AMAR, órgão do SISNAMA local, licença para proceder ao corte da floresta de eucalipto,
conforme previsto no projeto agroeconômico em questão, tendo, para tal, submetido à
AMAR os documentos:

Plano de Manejo de Silvicultura Econômica; e
- Plano de Controle Ambiental (PCA),

que apresentam como proposta de mitigação para as áreas de APP relativas à faixa
marginal do reservatório de Funil (FURNAS) um único corte e, para as áreas relativas a
topo de morro dois cortes, sendo um imediato e outro previsto para 2015. Com base nesta
proposta a AMAR emitiu, em 17/09/2008, a LO n.° 010/2008 que autoriza a SGC a operar a
atividade de colheita de Eucalipto sp, na área de propriedade da INB, em Resende. Esta
atividade teve início em novembro/2008, fora das áreas de preservação permanente (APP).

Vimos, então, reiterar nossa solicitação quanto ao posicionamento do IBAMA
em relação ao assunto em pauta, de forma que o processo de corte de eucalipto pela SGC
possa prosseguir sem interrupções.

Na oportunidade colocamos nossos técnicos à disposição de V.S.a
quaisquer informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência
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INB Riy - Sede
Rua Mena Barreto 161 Botafogo

22271 IDO Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel (21)2536'600
Pa>V (21/2537 9391
e-marl ini;rio@i«b gcv tu

INB Resende

Rod Presidente D.rtra km 3:
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ
Caixa Postal 6362

27580 970 Itatiaia RJ

Te! (24)3357-8344 3357-
Fax 124) 3357-6897
e-ria:; inbresernleJSinE gov

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2009
ASSRPR-063/09

limo. Sr.

Dr. Sebastião Custódio Pires
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70.818-900-Brasília-DF

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

Assunto: FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - Projeto Agroeconômico

Referência: 1 - ASSRPR- 001/09, de 05/01/09
2 - ASSRPR-053/09, de 23/03/09

Senhor Diretor,

Conforme solicitado, pela Dra. Sandra Miano, reencaminhamos, em
anexo, cópia da carta ASSRPR-001/09, que envia os documentos apresentados
pela Saint Gobain Canalização S.A. (SGC) à Agência do Meio Ambiente do
Município de Resende - AMAR:

• Plano de Controle Ambiental:
• Plano de Manejo de Sivilcutura Econômica:

e a licença relativa à operação da atividade de colheita de Eucaliptus sp, na área
da INB-Resende.

Unidade de Concentrado de

U'ânio- URA
Fazenda Cacnueira s.ím«

Caixa Postai 7
46400 000 Caelrte BA

Tel (771 3454 4800
Faí i77) 34544803
e-inaii rnocaentegiiib gov Dr

Un.dade de M'ne;a s Pesados -
UMP
2" Distrito de São r-rancrsco
,-,e krftjapuar,,!

C.ii*a Poslal 123-91

28230 S0C Bjena RJ

Tflddj 22' 2789 010'
u-'ii...r ••iDb.e •a^riitj ggv Dr

Umdade de Tratamento

Minério - UTM
£ili P(ji;os Ar-.drada «r" 20 6
37780 000 Caldas MG
Ca*a Prjsiai96i

37701 970 Poços de Caldas MG
Tel .35,3722 1222
l-ax ;35! 37221910. 1904
f-Ttiri moca!aai@nt) gov Cr

OTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

N*: 4214

RECEBIDO:

Atenciosamente,

•3na Elias Xavier
Assessora Especial da Presidência
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INB Rio - Sede
Rua Mena Barreto, 161 Botafogo
22271 100 Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel.: (21)2536 1800
Fax.: J31) 2537 9301
e-mail: inbrio@lnb.gov.br

INB Resende
Rod. Presidente Dutra, km 330
Engenheiro Passos
2755SO00 Resende RJ
Caixa Postal B362
27580 670 Itsüaia RJ
Tel.: (24) 3357-8644 / 3357 - 6880
Fax.: (24) 3357-6887
e-mall: rnbresendeginb.gov.br

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira s/n*

Caixa Postal 7
46400 000 CaetHe BA

Tel.: (77)3*54 4800
Fax: (77) 3454 4803
e-mall: lnbcaeüte©inb.govDr

Unidade de Minerais Pesados -

UMP
2* Distrito de S*o Francisco

de Itabapoana
Caixa Postal 123191

2B230 000 Buena RJ
Teletax.: (22)2789 0101
e-mall: inbOuenaQinti.gov.br

Unidade de Tratamento de

Minério - UTM
Estr. Poços Andrada km 20.6
37780 000 Caldas MG

Caixa Posul «61
37701 970 Poços de Caldas MG
Tel.: (35) 3722 1222
Fax.: (35) 3722 1910 M904
e-maí: ínbcakdasrgtno.gov. br

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 2009.

ASSRPR-001/09

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

Ne: 094

DATA^/^/09
RECEBIDO:

limo. Sr.

Dr. Sebastião Custódio Pires

Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IB,

SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA

70.818-900-Brasília-DF

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

Assunto: FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - Projeto Agroeconômico

Referências: Ofício n.° 689/2007/DILIC/IBAMA

CE INB ASSPRn.0 146/07

Senhor Diretor,

Em 26 de junho de 2007, a INB encaminhou, através da carta ASSPR 146/07, consulta a
este órgão sobre qual conduta deveria ser adotada no processo de autorização de corte da
floresta de eucalipto (exótica plantada) em área de propriedade da empresa, no município
de Resende. Ressalta-se que esta floresta é resultante do projeto agroeconômico
consignado no Projeto Básico Ambiental (PBA), em atendimento à exigência do IBAMA
para o Licenciamento Ambiental da FCN Reconversão e Pastilhas em 1998 e FCN
Enriquecimento em 2001.

Em resposta, através do ofício n.° 689/2007/DILIC/IBAMA, de 26/06/2007^este órgão
informou que, para as porções localizadas fora das áreas de preservação permanente
(APP), o corte de eucalipto não necessitaria de autorização mas, para as áreas de
preservação permanente, tal corte, dependeria de autorização prévia do IBAMA.

Em 2008, a empresa Saint Gobain Canalização S.A (SGC), com a qual a INB mantém
contrato de comodato para a realização deste projeto, solicitou à Agência do Meio Ambiente
do Município de Resende - AMAR, órgão do SISNAMA local, licença para proceder ao
corte da floresta de eucalipto, conforme previsto no projeto agroeconômico em questão,
tendo, para tal, submetido à AMAR os documentos;

Plano de Manejo de Silvicultura Econômica; e
- Plano de Controle Ambiental (PCA),

que apresentam como proposta de mitigação para as áreas de APP relativas à faixa
marginal do reservatório de Funil (FURNAS) um único corte e, para as áreas relativas a
topo de morro dois cortes, sendo um imediato e outro previsto para 2015. Com base nesta
proposta a AMAR emitiu, em 17/09/2008, a LO n.° 010/2008 que autoriza a SGC a operar a
atividade de colheita de Eucalipto sp, na área de propriedade da INB, em Resende. Esta
atividade teve início em novembro/2008, fora das áreas de preservação permanente (APP).
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INB Rio - Sede
Rue Mena Barreto. 161 Botafogo
22271 100 Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel.: (21)25361600
Fax.^21) 2537 B391
e-mall: inbno©inb gov.br

INB Resende
Rod. Presidente Dutra, km 330
Engenheiro Passos
27556 000 Resende RJ
Caixa Postal 8362
27560 970 Itatiaia RJ
Tel.: (24) 3357-6844 / 33S7 - S8B0
Fax.: (24) 3357-8897
e-mail: inbresendeQinb.oov.br

C

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira s/n*

Caixa Postal 7
«400 000 CaetHé BA

Tel.: (77)3454 4800
Fax.: (77) 3454 4803
e-mail: InbcaeUeQinb.gov.Dr

Unidade de Minerais Pesados •
UMP
2* Distrito de SSo Francisco

de ttabapoana
Caixa Postal 1231S1
28230 000 Buena RJ

Tekrfax.: (22)2789 0101
e-mail: inbbuena@inb.gov.br

Unidade de Tratamento de

Minério - UTM
Estr. Poços Andreda tan 20,6
37780 000 Caldas 1*3

Caixa Postal 981
37701 070 Poços de Caldas MG
Tal.: (35)37221222
Fax.: (35) 3722 1910/1904
e-mall: tnbcatdasQinb.gov.br

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

Considerando as informações apresentadas, vimos submeter toda a documentação
obtida pela Saint Gobain junto à AMAR para a apreciação e posicionamento de V. Sa, de
forma a darmos continuidade ao processo de corte de eucalipto pela SGC.

Na oportunidade colocamos nossos técnicos à disposição de V.S.a para quaisquer
informações adicionais que se façam necessárias.

Atenciosamente,

Anexos:

Plano de Manejo de Silvicultura Econômica
Plano de Controle Ambiental (PCA)
Licença Operacional LO AMAR n.° 010/2008

COMAP.P/JJB

GALQS.P;COMAP.P;GQUALN;CPRALN

MANTIS: Caso 3065

Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência
Indústrias Nucleares do Brasil
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PLANQ PE CONTROLE AMBIENTAL

"PCA"

COLHEITA DE EUCLYPTUS SP

ÁREA DA INB

MUNICÍPIO DE RESENDE- RJ





Maneio do Solo

Na colheita pode aumentar o nível de tuibidez e assoreamento dos corpos

d'água, em virtude do aparecimento de fenômenos erosivos, quando da

interferência direta no solo, decorrentes dacompactação,]desgaste e revolvimento

de sua camada superficial, resultantes da execução de diferentes atividades no

período da colheita da madeira.

Ações:

> Efetuar levantamento de ponto erosivo localizado junto a estradas e aceiros, para

implantação ou redimensionamento dos camalhões e caixa de contenção.
í '

> Evitar a extração de madeira por guinchamento, em áreas susceptíveis a erosão quando
da colheita da madeira.

i

Otimização do Sistema de Drenagem de águias Pluviais

A faixa de terreno ocupada pelos aceiros e principjalmente pelas estradas,

constitui superfície compactada e concentradora do escoamento superficial das

águas pluviais. Como medida para miniraizar esta condição o controle do
í

escoamento superficial está sendo feito a partir de implantação de camalhões,

("bigodes*'), com fluxo de drenagem direcionado para o interior dos talhões de

eucalipto.

A implantação desses sistemas de drenagem, além dereduzir os efeitos negativos

do escoamento superficial, possibilita a infiltração das águas pluviais, e

constituemestruturasadicionaispara reabastecimento dos aqüíferos freáticos.
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8-Adubação de cobertura, após replantio, com 100 Kg : a do fertilÍ2a<ue (20 00 20), em

covetas laterais.

9-Manutenção por 03 anos em seqüência ao plantio, .constando de combate às formigas

cortadeiras e roçada manual;

A segunda etapa, com plantio de 22 hectares, ocorreu no ano de 2.003 e foi realizado

conforme Termo de Referência Relativo à Implantação de Reflorestamento Ciliar.

Espécies Plantadas (1* e 2a etapas):

Família
Classificação

Ecológica
Espécie Vernáculo

Annonaceae Pioneira
Annona cacans araticum

Xyfopia brasiliensis ! cortiça

Bixaceae Pioneira Bixa orelana [ "^ urucum

Bombacaceae
Climax Spirotheca passifioT>ides mata-pau-de-espinho

Secundária Inicial Chorisia speciosa paineira-rosa

Surseraceae Pioneira Protium heptaphyiíym almecegueiro

Cecropiaceae Pioneira

Cecropia glaziovi smbaúva-venrielha

Cecropia hololeucs j embaúba-branca
i

Sapium giandulatui leiteiro

Leguminosae

Cümax Caesalpinia fenea | pau-ferro

Pioneira

Acácia polyphylla | monjoleiro
Anadenanthera ccíiaòrína j angico-branco
Anadenanthera mecrocarpa angico-vermelho

Anadenanthera sp. angico-rajado

Bauhinia foríicata paía-de-vaca-do-mato

Enterolobium contcftisiliquum orelha-de-negro

Erythrina speciosa mulungu-candelabro

Erythrina vema suinã

Inga edulis ingá-dpó

Inga marginata j ingá-feijão

Inga sp \ ingá

nga uruguensis ingá-banana

Wachaerium villosum jacarandá-paulista
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Sapindaceae Secundária Tardia Matayba elaeagnc.. 3s camboatá-branco

Solanaceae Pioneira
Solanum eríanthut- fumo-bravo

Solanum lycocarpt i fruta-de-lobo

Sterculiaceae
Climax Sterculia chicha j chichá
*#*

Guazuma ulmifolis ! mutambo

Tiliaceae Secundária Inicial Luehea divaricata | açoita-cavalo

Cytharexyllum myrianthum | tucaneiro

Vitexpolygama ] tarumã

Fotos da área riparia recomposta com espédes da Mata Atlântica:
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a Ia colheita, deixar ocorrer revegeíação natural (não cor* ízir a floresta plantada para outra

colheita). Com a prática nota-se que de 02 a 03 anos, ocorre as espécies invasoras e que a
regeneração do eucalipto fica prejudicada, quase ocorrendo a su* extinção.

3.CONCLUSÃO

Mediante estas condições, considera-se que as devidas ações ambientais iá realizadas
no Programa de Controle Ambientalque constam neste documento, podem promover aj mitigação ou

controle ou prevenção dos impactos inerentes à atividade.

Barra Mansa, 26 de agoste*de2.Í

Maria Colineie Mendes Assunção
Engenheira Florestal

13

as propostas
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PLANO DE MANEJO DE SILVICULTÜRA ECONÔMICA

PMSE

PLANTIO DE EUCALYPTUS 3P

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng- Florestal Maria Colinete Mendes Assunçã
CREAA: 39.574 D/RJ

ao

Barra Mansa/RJ
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Do total de 202,8 hectares plantados com a espécie Eucalypvus sp, no ano de
2000, segundo a Resolução CONAMA n° 302 e 303, c<:- 20 março de 2002, uma área
de 101,97 hectares ficou classificada como sendo Área de Preservação Permanente,
assim distribuída:

39,61 hectares de eucalyptus, na faixa de 100 metros da borda da represa
-CONAMA 302

62,36 hectares são classificados segundo CONAMA n° 303 Topo de Morro

Esta área compreende 50,28% do empreendimento, que teve início em 20 de
junho de 2000 anterior às Resoluções CONAMA 302 e 303.

A espécie Eucalyptus sp, comercialmente, se faz 03 (três colheitas) num ciclo
de 21 anos, tendo rápido crescimento vegetativo.

No que diz respeito à captação de C02, é uma das espécies que mais contribui,
pelo fato de ser de rápido crescimento vegetativo a cada 07 (sete) anos.

Outro benefício é a substituição de pastagens "'abandonadas e áreas
degradadas, caso específico deste empreendimento.

A Empresa Saint-Gobain Canalização Ltda , responsável pela colheita quer fazer
esta compensação , fazendo apenas 01 (um) corte na área de 39,61 hectares,
deixando a área em repouso para a regeneração natural, com a nossa experiência
podemos afinnar que as espécies pioneiras como embaúba, jacaré aparecem no
primeiro ano.

Na área de 62,36 hectares que constitui topo de morro, segundo CONAMA 303,
serão efetuadas 02 colheitas, a primeira nos anos de 20D3 e 2009, a segunda nos anos
de 2014/2015, deixando a área se regenerar naturalmente a partir daí.

No restante da área, ou seja, 100,83 hectares a colheita se dará de forma
tradicional, ou seja serão efetuadas as 03 colheitas a critério da empresa Saint-
GobainCabalização Ltda.

3. DO MANEJO FLORESTAL

A empresa Saint-Gobain Canalização Ltda. atende aos elementos básicos do
Manejo Florestal zelando pelo cumprimento à Legislação, racionalidade no uso
dos recursos florestais a curto.médio e longo prazo em busca da
sustentabil idade.

3.1 Indicadores:

♦ Proibição à caça e pesca nas suas propriedades, com placas proibitivas e ronda;
♦ Não é permitida a prática do fogo como limpeza de áreas;
♦ Manutenção de plano de prevenção de Incêndios Florestais
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5.1.4 Hidrografia

A bacia hidrográfica principal é a bacia do rio Paraíba do Sul, sendo a
propriedade servida pela Represa do Funil.

5.1.5 Clima

O clima de Resende é tropical de atitude, a temperatura média anual é de 19°C,
com mínimas de 5°C, em julho e máxima de 33°C, em janeiro. As maiores precipitações
são no período de novembro a março.

5.1.6 Estrutura Viária

O sistema viário que serve o empreendimento é a Rodovia Presidente Dutra.

6. SISTEMA SILVICULTURAL DO EMPREENDIMENTO

O sistema adotado é o Cultivo Mínimo, com técnicas manuais de silvicultura,
sem revolvimento do solo e sem compactação de máquinas pesadas o que toma este
sistema menos agressivo ao meio ambiente.

6.1 Uso Atual do Solo Referente à Parceria

Ocupação Ha %

Área de Preservação Permanente

Borda Represa e Mata Ciliar Plantada

Topo de Morro

120,01

14,32

Plantio Eucalyptus sp (topo de morro)

Plantio Eucalyptus sp (borda represa)

Plantio Eualyptus (fora APP)

Aceiros Externos/Estradas

Área Remanescente - Eucalipto Antigo

Área Inaproveitável (Rocha)

62,36

39,31

100,33

18,16

16,23

1,57

TOTAL 373,64 100%

5. Sistema de Colheita

5.1 Sistema de Toras Curtas

Motosserra e Tombamento Manual

Motosserra e Guincho (TMO)
Motosserra e auto-carregável
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ANEXOS:

1) Certidão Atualizada do RGi
2) Contrato de Comodato
3) Certidão Negativa de Imóvel Rural
4) Procuração representante Legal
5) Planta Cadastral do Imóvel
6) Inventário Florestal
7) Registro CREA Responsável Técnico

Quantidade de Resíduo (t/ha) Médios que podem permanecer no Solo
após Colheita Floresta!!

>

**

COPA CASCA RAÍZES SERRAPILH3RA TOTAL

9.0 8,0 20,0 13,0 50,0

ETAPA DE MANUTENÇÃO:

Aplica-se também o cultivo mínimo na fase de manutenção e tratos silvicultur

coroamento e/ou aplicação de herbicida no 1° ano e roçadas até o 3o ano. Após este período, a vegetação

significativaconcorrência, em muitas das vezes retomaa atividade da pecuária, diversificando o uso do :

ETAPA DE COLHEITA:

Podemos dizer que esta atividade apresenta um destaque sob o ponto de vista aml

capacidade de alteração do meio ambiente, principalmente, no que refere aos meios físico e bióticc

Como exemplo de alguns impactos adversos nesta fase, podemos evidenciar os processos de compacl

(meio físico); os danos às cepas e a vegetação de sub-bosque (meio biótico) e a questão estéticé

antrópico).

Principais impactos ambientais identificados para o subsistema moto-serra + TTV

medidas ambientais:
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"Os dados disponíveis apresentam clara evidência de que as plantações de eucalipto, no que c

hídrico de bacias hidrográficas não diferem de outras espécies florestais, apresentando aumento méi

ao corte da floresta e diminuição édia do deflúvio devido ao reflorestamento da bacia, da mesma m

similares obtidos com outrasespécies florestais" (PAULA LIMA, .1986);

"O Eucalipto, desde que adequadamente manejado, isto é, manutenção de resíduos na área e r

exportados na colheita, não prejudica a fertilidade do solo". (NEVES, 2003).

No caso específico do empreendimento da Brasil Carvão: Café Importação e Exportação L

Mônica, não alterou a cobertura do solo, uma -vez que o plantio realizado substituiu uma antige

plantadana década de 70, como também o impacto sobre afauna foi rnínimo, havendo uma movirr

atividades desenvolvidas para a implantação do empreendimento, Ainda, na colheita da floresta ar

no soloo resíduo das cascas e galhadas do eucalipto, não exportando nutrientes do sítio.

Nas áreas depreservação das nascentes, córregos foi mantida a vegetação natural, permanecer

antigas já existentes.

A área de Reserva Legal (21,57% da propriedade) é composta de vegetação da Mata At]

regeneração natural avançado.

O empreendimento florestal desenvolvido nesta propriedade, renovado nos anos de 2006 e 2007

produção econômica, garante o retorno financeiro, com respeito ás áreas de Preservação de cc

Reserva Legal e ao remanescente da Mata Atlântica existente.
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Barra Mansa, 04 de junho de 2008
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LICFNÍ A AMBIENTAL DF OPERAÇÃO

c- •." ->< 'üJaün roía i .c

i.o vniu-OON

Mia i1 ,:",jir 4 . ücr- ; : J.: ! c. Mur.ijip.;! " !I "1- ..!,_• n; ti»' j

• l^'. .ir c"-J ;: 2(Jí>:\ Re.-nw.i.- ( üN Wi\:: :i" <r [ )jv

ÍÍCC;"c=V rs:..i-Juà n' 4i-/'S'; Jt1 : "• :;io~

•! ; i:.- po •^••> P\IR íi jo u,-,s H.\

.^•a- \lunic:r\

RESOLVE:

í icenciar a SAINT-UOBAIN (" AN AÍ.I/AÍ, ÃO L TOA, eMahric.kia na Via iJoutur

Sergiu Braga. •: -o2 - Burra Marw. - RJ. in^-riia no CNPJ <oh o tf 2H -IZ-VX" <)("!T4-IN. aoperar
-it;\ idade Jc colheita dc lünaíi^n,^ y>. na arca da INB • industria^ Nucleares J(< Brasil • í.-.nuenheir.'

Passos • Resende RJ. mediante a- .ccüinte- condições e restricõeÍN,
***>••

Dc Validade (icra!: '*"

i. !.: >la licença üi/ respeito e\elu>h amenle aos aspectos ambientai::.

2. í.sta licença nã,-- poderá >oíre: qualquer alteração. ;\cro_ ser plasíhxada. sob pena
Jc perder >mi \ahdade.

-v r.sla beença de\ora ser puhoeada e:n periódico rcginnai eu loca! Jc crande

circulação üu Município. no pra/o de jO (triniaj dias a contar da data de conees-ão

e devera -cr en\ iada cópia da publicação para AMAR.

4. A .AMAR exigiri outras informações e novas medfdu> dc controle ambientai.

sempre que julgar necessário.

•continua na próxima folhaj

iisid. licença é válida ate 17 de setembro de 2ÍÍIÜ. respeitada a* condições nela

estabelecidas, e é concedida cun: base nos documentos e informações constantes no Processo
Administrativo PMR n" 10.9Ó8/0S e ^eus anexas. ..„—.t. .' j

Resende. 1; de .setembro Ue I'-íJ8 RynalW"SÍrífÍ&
í-residente interino
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,-.':iui. :t:cu.".:=

>.ihne<er prc -;.a"crae a -\M.\K. para anah^ l parecer, ijna-aaer ahcraçà.. oi-
ampliação ::a ai; . :..iade.

1". i>respoíi.-,a\ul pe:- enipreciid;:ricn:o d.-, era -c vibs-cter a permarenie l^eaii/ação
aa \MAR e re-pundera p.-r .uaiquer dc^cupiprinieiUw d.i> eop.dicionar.íe-
c<msía:)te;> nesta rc ::iea.

í)f \':ilidatle Específica:

: Aíenuer o Piano de '. 'ontroU- Vinbier.ía! iP< \\ >apresentado.

- Apresentar Cf^nog-ana da.-, ato. idades á^ iiem o do iermo dc Reieréncia Rela:

a ÍHipiantaçã»' e Manafeneào dc Runorcsian-.enav ', diar,

à. \prcseniar ara reiaã.no r^wr:^ aatuação ttn,aí da arca ciliar reíloresíada.

• Onao cumprimento ò> cstaivicckM ne.su heença e da> normas ambientais Mgentes sujeita ao ;
^ , mfraior. pes-soa física ou jurídica, às sanções preMsu* iu Lei Federal ní; 9.6d5. de 12 o: QX tí I

i decreto rc-üUiamentadores.

hsta licença nào substitui ouiras licenças eventualmente necessárias, que possam vira ser
requeridas por outros órfãos do SíSNAMA.

\ ' *
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria dc Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, Brasília/DF, CEP: 70.818-900
Telefone: 61 3316.1282 - Fax: 61 3225.0564

Ofício n°5s b /2009 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

A Sua Senhoria a Senhora

Edna Elias Xavier

Assessora da Presidência da INB

Rua Mena Barreto, 161 - 4oandar - Botafogo
22271 -100 - Rio de Janeiro/RJ

Fax: (21) 2537-9391

Assunto: Of. ASSRPR 063/09 - Projeto Agroeconômico.

Prezada Senhora,

Brasília, Q, u de abril de 2009.

1. Vimos pela presente informar que os documentos (cópias) encaminhados em
03/04/2009 denominados: a). Plano de Controle Ambiental e b). Plano de Manejo de
Silvicultura Econômica estão incompletos. Foi verificada a falta de páginas, cópias com as
margens cortadas, dificultando a leitura correta do documento, ou seja, não podendo ser
avaliado.

2. Assim solicitamos o re-envio integral do documento original elaborado pela Saint
Gobain mencionado acima, sem o qual será impossível atendermos a essa demanda.

Atenciosamente,

c:Meus documenlos/INB FEC ll/Of. Projeto Agroeconômico.

AntonurCelso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
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1S1 Bolatogo
anerro RJ Brasil

,6 teoo

37 9391

nbgov br

INB Resende

Roa Presidente Dulra km 33(1

Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ

Caixa Postal 8362

27580 970 .lanara RJ

Tel (24) 3357-8844; 3357-88
Fa» (24)3357.8867

e-ma.- i-ibreserideginD gov br

Unioade de Concentrado de

Urânio - URA
Fazenda Cachoeira in1

Car.a Posla! 7

46400 000 Caelite BA

Tel i.77, 3454 4800
Fa* r77i 3454 4803

f-mar? inbcaelrteffi,nb gov br

Unidade de Minerais Pesados •

UMP
2° Oistntc 0e São Francisco
de Itabapoana
Caixa Pnslal 123191

26230 000 Buena RJ

Telda* 122)2789 0101
e-ma:! mtiDiienargiiib guv br

Unidade de Tratamento de

Minério - UTM
Es:i Poços AiWrarla km 20 6

37780 0D0 Caldas WG

Cana Postal 961

37701970 Poços de Caldas MG
íel ;35) 3722 1222
F-íx (3513722 1910. 1904

c-na,l inbcaidasiginb gov br

Fh_ 1
Poc

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2009
ASSRPR-082/09

^loH
PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

N«: 5421
limo. Sr. jfX
Dr. Sebastião Custódio Pires DATAfc^
Diretor de Licenciamento Ambiental RECEBIDO:
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA

70.818.900-Brasília-DF

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

e*™™*e«n*™*„.,«„,
Assunto: FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - Projeto Agroeconômicc 3nn, l- • —-

2007"B™sil^Ambiental
Ref.: 1 - ASSRPR-001/09, de 05/01/09

2 - ASSRPR-053/09, de 23/03/09
3 - ASSRPR-063/09, de 03/04/09

Senhor Diretor,

Em complementação às correspondências acima referenciadas, encaminhamos, em
anexo, os documentos recentemente recebidos da Empresa Saint Gobain Canalização S.A (SGC),
com a qual a INB mantém contrato de comodato para a realização do projeto Agroeconômico.

Complemento Plano de Controle Ambiental - PCA - Anexo I.
Relatório Reflorestamento com Essências Nativas na Área Ciliar - Anexo
Carta da S.Gobain encaminhada a AMAR-Anexo III.

Com o objetivo de mantermos completa toda a documentação obtida pela Saint
Gobain para apreciação e posicionamento de V.Sa, reenviamos os documentos abaixo:

Plano de Controle Ambiental - PCA - Anexo IV.
Plano de Manejo de Silvicultura Econômica - PMSE - Anexo V,
Licença Ambiental de Operação - L0 n° 010/2008- Anexo VI.

Na oportunidade, gostaríamos de informar que detectamos no documento "Plano de
Manejo de Silvicultura Econômica - PMSE - Anexo V", um engano de itemização que, entretanto,
não impede a compreensão do seu conteúdo.

necessárias.

Estamos à disposição de V.S°. para quaisquer informações adicionais que se façam

tf

o^;^

Atenciosamente,

Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência

Ministério da
Ciência e Tecnologia

"SoMÍSoÍBSSr
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INB.-íio - Sede
i Baiíeic 15' Botafogo

22^71 100 R.ode juiMjiro Rj Bi
Tei (21j 2536 1600
Fax (2H253793S1
i> inarl .iionoS •«• JC'. b.

2007

C|éTU»<ji ó* Çvnên

-- BrasilVi Ambiental
"^•^ 100J

^ INDÚSTRIAS
NUCLEARES

TOOTOCOLO/IBAMAINB Resende
Rorl Pi>.'i,iaei'leCi.tia km 330
Er.uenhe.i.j Passos

2"5SS C00 Rese-.ir RJ
CJixd Poslai S352
27533 97;; .tal aia ^
Td i24!í3i7-eei4 3357-Si
Fiix (24,3357-6357
e--nail inbieseriJeSinb jiivbr

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2009 2006 "
ASSRPR-096/09

Unidade de Concentrado de

Urânio - URA
Fdjei'da CK-israsn'
C.irx.i Po=:al 7

4b40ü IXC Cjeiif BA
"oi l7".i 3154 4830
F,i- ',T7i 34E4 4833
r-mail ii^ac.UBgr.ngGvbi

Unidaae oe Minera.s Pesados

UMP
2' Dibtnii. oe Sao ciai'ci5i;o
Ue itdbripyana

Cdr.dPi/5;al 123-91
28230C0Q B.rcna RJ

TeleljJi '22. 278S 0'0'

t'-'ii,ni 'ibb,.r .ig^iiíj go. br

Un.daae 3e T-atar"ento de
Minério - GTM
Eb; Pdços nrid'aüd *rr* 20 6
•Í77S0 CD0 Canas MG
CnxaPobiaiM*
37 .'01 37; =L,;3j.Jf CalddS MG
Te, ai- 3722 1222

Fd. 1.3;, 37Z2 191G IÜ04
<-!„... •-bcajasgnngccr

DIUC/DIQUA

N9: 6038

Sr ^^^^•••P DATA: 7V^ /09
Dr. Sebastião Custódio Pires ^^^-j^m "
Diretor de Licenciamento Ambiental RECEBIDO:
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70.818.900-Brasília-DF

Assunto: FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - Projeto Agroeconômico

Ref.: ASSRPR-082/09, de 04/05/09

Senhor Diretor,

Estamos enviando, em anexo, os documentos emitidos pela Saint Gobain , abaixo
relacionados,, para substituição no conjunto enviado pela correspondência acima referenciadas.

•

•

necessárias.

Plano de Controle Ambiental - PCA - Anexo IV.
Plano de Manejo de Silvicultura Econômica - PMSE - Anexo V.

Estamos á disposição de V.S°. para quaisquer informações adicionais que se façam

Atenciosamente,

Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência

Paulo Sérgio da Conceição Luz
Gerente de Meio Ambiente,

Licenciamento, Qualidade eSegurança
GAL0S.P

Ministério da
Ciência e Tecnologia V M ' fAIf Dl TOBOI

GOVERNO FEDERAL
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Ministério da Ciência e Tecnologia

COMISSÃO NACIONAL DK ENERGIA NUCLEAR

roíii vku v :k. t>i 3 oi viikíf in : *

O PRESIDFNTF DA ( OMISSÃO NACIONAI RE ENER
GIA NI. Cl I"'Mi (CNLN). no uso das ainhurçóes que lho conleie o
ik-rr. IV. do an 14, do Anexo I ao Decreto no 5 667. publicado nu
Diário Oficial dii União, dc 11 dc janeiro dc 2006. c considerando
que

ai a Fabrica de 1 onibusti\cl Nuclear (FCN) - Reconversão c
Pastilhas, da. Indústrias Nucleares do Brasil S A (INUl. vem ope
rando com Autorização paia Operação Inicial (AOIl. prorrogadapela
Ponaria ( NEN ir' KS. dc 2S dc setembro dc 21107. publicada no
D OI n" 140. dc 1)2 dc ouiuhro dc 2007. pág 5, S li

bl a INB solicitou Autorização para Operação Permancmc
tADPi através da caria CF-PR-2S6 os. de 111 dc dezembro de
:oos

cj a Fabrica ile ( ombustivcl Nuclear! FCNI - Reconversão c
Pasuthas podeser liberada do Septiro dc Responsabilidade Civil exi
bido pela 1cr n" 6.451. de 17 dc ouiuhro de 1477. nas ninais con-
Jnà, de operação apresentadasem seu Relatório Finalde Análisedc
Segurança IRFAS). rcsolie

\ri I" (.onceder a Autorização para Operação Pcrmanemc
(AOP) da Fabrica de Combustível Nuclear tFCN) - Reconversão c
Pa-irlbas.de responsabilidade d,rs liidusiriasNuclearesdo Brasil S A
(IMil. .urrada no Municípiodc EngenheiroPassos. Esiado fh Rio de
l.mciro. pelo prn/o de ' tires) anos. dcnlro das scguimes condi-

1 I r A produção riomin,
de urânio lIJO-l. com cnriujueen

rmiiada

1 2) A concessão desia Operação P.
necessidade de atendimento às csiüências em curso.

!.!> A INB deverá emiar anualmente, ires mes
o cvcrcicio a que se rclcrc. um relatório de conirolc dc lodo o
malcrial radioativo, inclusive dos rejeitos radioanvns gerados,

1 4) A INB deverá atender a quaisquer pedidos de infor
mações ou exigências estabelecidas pelaCNEN. estandoa Fábrica dc
Combustível Nuclear (FCN) - Reconversão e Pastilhas cm operação
ou parada.

1 5l A INB deverá comunicar, previamente, à CNF.N. qual
quer modificação nas instalações da Fábrica dc Combustível Nuclear
lF( N) - Reconversão c Pastilhas, relativas as especificações técnicas
e aos itens relacionados à segurança, inclusive modificações cm seus
pnxiediriieiilos de operaçáo. manutenção e controle, submelendo no-
w>s ..deidos ou novas icusõcsdn Rclaionodc Analise dc Segurança,
cuias nas cm poder da CNEN dei crio ser manlidas rigoros,unemc
.rualizadns pela própria INF).

ir.) A (NTN poderá, .i qualquer icnipo. acrescentar ic-
quisiros que considerar pcmnenses ou aplicar as sanções prcuslas
com relação a prcscnlc autorização, sempre que juluar iieecssanas
medidas para a preservaçãoda segurança nuclear e radiológica

An 2" l.sta Portaria enira em vieor na dala dc sua pu
blicação

m:

160 rano dedróvido
le 5"n no isóiopo li

me nao cl im

. apus

v

Ministério da Cultura

SECRETARIA EXECUTIVA

VOHiUlU N 221. DK : I)!' Uifsil. I1K 21111"

o si:cnr.TÁRio r.xi.ti nvu do minisilrio da
( U TI RA . no uso de suas atribuições legais, e cm cumprimento ao
disposto na í ei S 111. de 2.1 dc dezembro de IW, Dcerelo n" 5 7Í>1,
dc 27 dc abril dc 201», Medida Provisória n" 2 22S-I. de 06 de
vciembro de 2111)1, aliciada pela 1ei n" 10 454 dc H de maio de 2002
c Portaria n " 500 Jc IX dc devembro de 144S. resolve.

\rl 1" .Apiovar a complemcntação do projeto audiowsual.
Tclaeronado ah.rrvo, para o qual o proponente fica autorizado a eaplar
recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos do Ari IN da
I c n• K11 i, dc 23 dc dczcmhio de 1441 eom :i redação dada pelo
An si. afinca I. da Medula Prousona n' 2 22K-I. de o de setembro
de 2001

(17 r«)S2 - Lspaços UTiihanco dc Cinema 21)07
Insiimio Uitihanco de Cinema

t NPJ ( PF' ÍW.lfiií 6OM)(>0].27

Praccsso O14OO.0O0142 07-10

SP - Suo Paulo

Valorcomplementar aprovado RS 1.466627.04
Art. 2" Prorrogar o prazo de captação dos projetos audio

visuais, relacionados abano a esia Portaria, para os quais os pro

ponentes tieam autorizados a eaplar recursos, mediante doações ou
patrocínios, nos icmios do An. 26 da l.ci n" K1I3. dc 23 de de
zembro de IWI

An 3" Lsta Portaria entra cm vigor na data de sua pu
blicação

!n\r : ;,) \. : •<[ :n. MVil vs

Diário Oficial da União-Seção 1

ANFXO

H7 4106 - Cnic Santandcr - Ação [due.uiia Lscol.i em
Movimenro

t asa dc ( inema dc Porto Alecre Lida
cnpjcpf- i4f>2^ x:i.iioi)i-;i
RS - Pono Alcure
Período dc eapl"içao' 01•(11.201)" a (I I2 20IW
(C SI I(17 - fine Saniander - Plane iaincuto Anual de Alt-

i idades
( asa dc l. iticiiia dc Porto Alenrc Lida
I.NPJ CPF- 04.625 K24,0O(ll-2'
RS - Porto Alegre
Período de captação. (H/01.20ÍW a 31 I2 200"

p(jHT\m\ N' 22.1, m: i m: wtiiií. i>k 3ikw

O StCRtrÁBIO CXCCLTIVO DO MINISTF.RIO DA
CULTURA, no uso dc suas atribuições Icuais. e em cumprimento ao
disposio naLei K.lll. de 23sie dc/vmbro de IW1.Dcerelo n°57fil.
dc 27 de abril de 2006. resobcj

An. I o - Aprovar projetos culturais, relacionados nos iníc
ios 1 e II á esta Porlana, para os quais os proponentes ficam au
torizados a captar recursos, mediante doações ou palroeinios, na For
ma prcvisia respeciivamcnic. no Ç 1"do ameo IX e no aruco 26 da
Lei n"N 111 dc 21 dc deembro de 1WI. alterada pela Lei n " ').K74,
de 2' de novembro dc l«W.

An 2o - l sia portaria cima em nigor na daia dc sua pu
blicação

R».M ! Io U i->\ •'".•• M\n: V
pi Pt r\ II'*. Ml NOTS

ASLXl) I

ARLA- l ARTC CLNICAS - (ART IX. d")
(IN 7DS6 - Vale das Artes
Ana Crislina Sou/a & Cia I.lda - ML
CNPJCPF- N2 56N 726.00(11-4(1
Processo' (11400.(10622KiOS-21
PR - Curitiba
Valor do Apoio Rt. 1"K.nl5.0<l
Pra/o de (.aplaçío 03,04 20JW a 31 12 2(MN
Resumo do Projclo.
Reali/açüo (te apresenlaçiVs teatrais 4ue visa contribuir por

meio da descentralização da produção teatral para que a cultura seja
reconhecida peta população c gestores públicos comoclemcnios bá
sico para a melhoria da qualidade dc Mda

OS 41.61 - Via Santa - Uma Historia dc Natal
Cia Tealial ( cnicomania
(\l\KPr ()22l4.o|o.O(Kli-(ll
Processo. O140D.OIMW2 OK-OO
SP - S.inios

\alor do Apoio Ri 72Í,.NOS.HO
Prazo de Captação (11 04 2IHW a H 12 2IHW
Resumo do Protelo:
Promover um espetáculo natalino dc rua. 11 lim de nans-

forma-lo em um evemo oficial no calendário da cidade dc San
tos SP

IIS S164 - L Hora de História
L Realizações Lduora, I ívrana e Distribuidora
l\PJ:CPr: 00.415 7S".(1001-41
Processo 01545.(1012i:.'OS-56
SP - São Paulo
\alor do Apoio RS" 130 163.0(1
Prazo dc Captação: O.Vl)4:2HOu a 1M2 2WW
Resumo do Projeto.
Realizar 04 apresentações mensais dc histórias por um pe

ríodode (W mesesno Espaço Ê Reahz.açóes
OS 6655 - Alma Brasilcra (Al
João Wlamir Rebelo de Macedo
CNPJCPF 740.SUI.517-110
Processo: 0140(U)(l5656',IIS-34
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio RI' 301.144.(10
Prazo de Canlação. (>?.<'04.2IXIS) a 31 12 2(K»
Resumo do Protelo
Realização do espetáculo de dança na cidade do Rio de

Janeiro que pretende dialogar com obra dc Heitor \tlla- lobos,
naçando o percurso do bibiidisiiio nascido enrre o elássico e o pti-
pular atraics dc linguagematual c singular

07 11076 - Renalo Russo - Fume Nacional
( ara-r.i Ciomlevsk) Produções Artísticas Lida.
CNPJ L PF' ()S 222 211 IHI0I-N6
Processo 014IH) 012(123,07-00
RI - Rio de Janeiro
Valor do Apoio Rí: 104 266.00
Prazo dc Captação: 0V04.2IXW a 31 12 2001
Resumo do Projeto:
Turné nacional do espetáculo RENATO RUSSO, cm canaz

desde outubro de 2006 Com inicrprclação de liruce (iomlcvsky c
direção dc Mauro MendonçaFilho, a produçío pretendecircular por
diversas capitais brasileiras

OS uu()l - Loba de Ray-Ran - Temporada Silo Paulo e Tur-

Cenrro ( ulLural Solar dc Bola loco
CNPJ,CPF: 05 I6S 113,0001-77
Processo' (11405 OIKI705,'OS-OI
RJ - Rio de laiteiio
Valor do Apoio Ri' «74 423.12
Prazo dc Captação 03'04,2(KW a H 12 2004
Re . do Protelo
Espetáculo 10airai eo

após seguira c
1 prei são dc 1temporada

.-ipais capita
a cidade

. do Pais

N" fi4, sexta-feira. 3 de abril de 21)09

- Pono Mcurc. Luriiiha, Floiianópoli
dc e Brasília alem dc algumas cidades do inlcno
pinas. Ribeirão Prelo. São José do Rio Prelo

OS 1IS6 - Cheia Minguando Nova ( res,endo
Halo Produções Artistas
CNPJ( PF 1)7 S24.062 0001-67
Processo 01545 00040l),0S-oó

SP - Sáo Paulo

Valor do Apoio RS 521 240.01)
Prazo dc Capiação 03,04,200o n *].]2 ;<ioy
Resumo do Projeto.
Montagem e nprescnLaçáo do espetáculo teatral "C hera Min

guando NovaCrescendo", de Cnlia Fabiola Barbrn
OS 4657 - Deus c o Diabo no Cirande Sertão
Mana Clrsa Pereira dc Almeida
CNPJCPF: 456.62K.7N6-6K
Processo I)I400.004271,()S-I6
Mü - Belo Horizonte
Valor do Apoio Rí 224 060,00
Prazo dc Captação: OV04Í20O" ti 31 12 2004
Resumo do Projciiv
Promover a circulaçío do espetáculo "Deus ou 11 Diabo para

o Jagunço Riohaldo- por 12 cidades brasileiras a saber Puaporá.
Curvclo Andrequrec. Morro da (iarça. Corrnio. Araçar. Belo Ho
rizonte. São Paulo. Rio de Janeiro. Ipalinga. João Monievade c Juiz
dc Fora \s apresentaçõesserio letlas pclo<rrnpo Tudo Era I 111.1 vez
de Contadores de Histórias dc Minas Gerais

l)S 6727 - Cia dos -Mores - 2001 e 2I1IO
Cucaraeha Produções Artísticas [ ida
CNPJCPF 00.506 506,0001-77
Processo 01400 D051S1,(IN-61
RJ - Rio De Janeiro
Valor do Apoio RS 1.05° (W6.0H
Prazo dc Capiação: Ol,'04,'2IKW a II 12 2011"
Resumo dó Projeto.
Manutenção da sede da companhia c apresentação dc es

petáculos incdilos. afim de inccniivar o desenvolvimento de espaços
para a produção artistico-cullural.

OB*)IS - Túnica Em Viagem
Cooperativa Paulisia de Teatro
CNPJCPF 5] 56I.S11/0001-61
Processo- 01 545 00114S;'t)S-15
SP - São Paulo
Valor dó Apoio R$ 103 741.00
Prazo dc Capiação. I)1,'04,2(KH a 31 10 2(MN
Resumo do Projclo
O objetivo do proieto é realizar a itinerãncra do espetáculo,

por do/c cidades da reciáo dc SSo Josc do Rio Prelo c por 0110
cidades da região de Franca, no eslado de São Paulo

OS USB - Deres Gonçalves Por Fnl"v Siqueira
Momenecro Ranian Produção. Imagem e Marketing SS

EPP

Lida

CNPJ CPI 00 211 737.MOI-5Í
Processo- 01400OOII72.0H-I6

RJ - Rio dc Janeiro
\alor do Apoio RT 755 104.0(1
Prazo de ( aptaçáo. 01,04.2001 a 11 12 2(»n
Resumo do Proielo
Montaucm do espetáculo dc Isumoi. nlravcs do 411a! será

cornada a vida'da grande atriz, rainha do humor brasileiro Deicv
Cionealves

07 H(PÍ - \'ibração Cultural
VibraçãoEmpresarial Prestaçãodc Serviços Lida
CNPJCPF 07.352 650,0001-45
Processo 01-112000317/07-41
MG - Nova Lima

Valor do Apoio RS' I4S.610.00
Prazo de Captação- 03,(M/2OOu a 31 12 2004
Resumo do Projeto:
O projclo consiste na utilização dó teatro como instrumento

que conlnbua para a formação dc publico consumidor de cultura
levando para o Teatro Municipalde Nova Lima - MG. peça. teatrais
de qualidade nos meses c abril. |ulho. sclembro c novembro dc 200S.
sendo um final dc semana por mês com um espetáculo adulto c um
infantil cm cada.

ARCA 1 MUSICA 1NSTRCM1 NIAI CRI D11 V -
<ART IX. íl")
OS 5612 - Brassampa
Amarildo Coelho do Nascimenio
CNPJCPF' 251 56652S-40
Processo 0154 5.000754. OS-11
SP - Suzano

Valor do Apoio Rí 151215.71
P-azo dc Captação' 01.04,2001 a 11 10 2'sw
Resumo do Projeto
Gravação de CD de música instrumental do grupo Brns.

samba, quinlero lormado por músicos profissionais As composições
são dc auloria do proponente e os arranjos de Adail Fernandes

OS 5407 - III Festival de Música Insmmienial de Guaru-
Ihos

Capucho CDs c ProduçõesArtísticas Lida
CNPJ CPF 07.155.972,1)001-4B
Processo OI545OOO7DI/0S-1O
SP - São Paulo
Valor do Apoio RS 122.011,24
Prazo de Capiação: 01,04,20(14 a II 102004
Resumo do Projeto.
Realizar III Festival dc Música Instrumental de Guarulhos no

Teatro do Centro Municipal de Fducação Adama-tor, em Guaru
lhos SP

. Paln . \l .(ampoO
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIODO MEIOAMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Ed. Sededo IBAMA. SCEN - Trecho2 AsaNorte. Bloco C. 1! andar. CEP 70.818-W0 Brasilia-DI- <Te1) 061 -3316-1290

PARECER TÉCNICO N° 45/2009 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 09 de Junho de 2009.

Assunto: FCN- Fábrica de Combustível Nuclear-Projeto Agroeconômico-Supressão de
floresta de Eucalipto localizada em áreas de preservação permanente.

Interessado: INB-Indústrias nucleares do Brasil

Do técnico: Diogo Moya Fernandes Lopes

Ao coordenador. Antônio Celso Junqueira Borges

I. INTRODUÇÃO
-**

Em 26 de junho de 2007, a INB encaminhou através da carta ASSPR 146/07,
consulta a este órgão sobre qual conduta deveria ser adotada no processo de
autorização de corte da floresta de eucalipto em área de propriedade da empresa, no
município de Resende-RJ. Ressalta-se que esta floresta é resultante do projeto
agroeconômico consignado no Projeto Básico Ambiental (PBA), em atendimento á
exigência do Ibama para o licenciamento Ambiental da FCN Reconversão e Pastilhas em
1998 e FCN Enriquecimento em 2001.

Em resposta, através do ofício n° 689/2007/DILIC/IBAMA, de 26/06/2007, este
órgão informou que, para as porções localizadas fora das áreas de preservação
permanente , o corte do Eucalipto não necessitaria de autorização, mas para as áreas de
preservação permanente, tal corte dependeria de autorização prévia do Ibama, ante a
entrega de projeto de substituição da cultura do Eucalipto e implantação de espécies
florestais nativas.

Em 2008, a empresa Saint Gobain Canalização (SGC) S.A, com a qual a INB
mantém contrato de comodato para a realização deste projeto, solicitou á Agência do
Meio Ambiente do município de Resende-AMAR, órgão do SISNAMA local, licença para
proceder ao corte da floresta de Eucalipto. A AMAR apresentou como proposta de
mitigação para as áreas de APP relativas á faixa marginal do reservatório do Funil
(Furnas), um único corte e, para as áreas relativas a topos de morros, dois cortes, sendo
um imediato e outro previsto para 2015. Com base nesta proposta , a AMAR emitiu em
17/09/2008, a LO n° 10/2008 que autoriza a SGC a operar a atividade de colheita de
Eucalipto sp, na área de propriedade em Resende. Esta atividade teve início em
novembro/2008, fora das áreas de preservação pemanente(APP).

Com base nessas informações apresentadas, a INB submete toda a
documentação obtida pela Saint Gobain junto a AMAR para apreciação e posicionamento
deste órgão.

iri7>iX4S',r)esklop\Diotro1.Nol,ilniiKa-lipres^J.i Luealiplo INRAPP.iln
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II. OBJETIVO

Esta nota técnica visa analizar os documentos : Plano de manejo de Silvicultura
Econômica , Plano de Controle Ambiental "PCA" Colheita de Eucalyptus sp e seu
complemento e toda a documentação obtida pela SGC junto a AMAR, com vistas a
autorizar a supressão da cultura de Eucalipto localizado em áreas de preservação
permanente relativas a áreas marginais do reservatório do Funil e áreas de topo de morro.

I. ANALISE

Plano de controle ambiental "PCA" Colheita de Eucalyptus sp e complementos.

- Programa de Recomposição de Áreas de Preservação Permanente.

Neste documento, a INB, por meio da SGC, expõe as ações realizadas e a serem
realizadas em relação a recomposição das áreas de preservação permanente em zona
riparia e topos de morros.

Área de Preservação Permanente (APP)- Zona Riparia.

Informa o relatório que existem cerca de 39,61 hectares de Eucapyptus ocupando
a faixa de 100 metros da borda da represa.

Para obter a autorização de corte deste povoamento , é enviado o programa de
recomposição de áreas de preservação permanente de uma área de 36 hectares, onde
não havia a presença da cultura. O plantio foi executado em duas etapas, sendo a
primeira realizada em 14 hectares, nos meses de janeiro e fevereiro de 2002 e a segunda
em 22 hectares, em 2003. São listadas as espécies utilizadas, número de mudas
plantadas e as operações realizadas , incluindo replantio após 3 anos, manutenções de
plantio ( período de 3 anos) e adubação de cobertura.

O corte do povoamento de Eucalipto presente na área 39,61 hectares se dará uma
única vez, devendo a cultura ser imediatamente substituída pelo plantio de essências
nativas, de acordo com o estabelecido no Programa de Controle Ambiental/Programa de
Recomposição de Áreas de Preservação Permanente.

Área de Preservação Permanente (APP) - Topos de morros.

Informa o relatório que existem cerca de 62,36 hectares de Eucapyptus ocupando
áreas de topo de morro.

Segundo o estudo, o plantio da cultura do Eucalipto foi realizado antes da
Resolução Conama n° 303 e que anteriormente ao ano de 2002, não se tinha estipulado
na lei , a definição de topo de morro. Para o retirada do Eucalipto localizado nesta
tipologia de área de preservação permanente, a empresa informa que pretende realizar
dois cortes: o primeiro , em meados de 2009 e o segundo entre 2014 e 2015, o que de
nosso entendimento é impraticável . O Eucalipto deverá ser retirado através de um único
corte, apesar dos dois cortes estarem autorizados pelo órgão licenciador municipal.

Plano de Manejo de Silvicultura Econômica

Neste documento é informado todo o sistema de colheita e as operações a serem
realizadas.

2
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IV. CONCLUSÃO

Levando em consideração que a empresa Saint-Gobain Canalização LTDA já
possui a autorização do órgão licenciador municipal, para colheita de 202,8 hectares de
Eucalyptus sp, na área da INB- Indústrias nucleares do Brasil e que a mesma já vem
realizando a recomposição de áreas de preservação permanente como medida de
mitigação da instalação do empreendimento Fábrica de Combustível Nuclear-FCN,
sugere-se que:

Seja autorizada a retirada da cultura do Eucalipto, através de um único corte, nos
39,61 hectares de área de preservação permanente-área riparia e nos 62,36 hectares de
área de preservação permanente-topos de morro, em área de propriedade das Indústrias
Nucleares do Brasil, mediante as seguintes condições:

- Apresentação, no prazo de 30 dias, do cronograma atualizado do plantio das
essências nativas para as duas classificaçõesde área de preservação permanente;

- O corte deverá ser no sistema de Toras Curtas, com utilização de motosserra e
tombamento manual;

- O plantio das essências nativas deverá ser realizado imediatamente após a retirada
do Eucalipto, devendo ser informado a data de liberação das áreas e o início da
atividade de plantio das essências nativas;

- Não será tolerado, no processo de recuperação dessas áreas de preservação
permanente, somente o uso da técnica da regeneração natural;,

- Deverão ser obedecidos todos os procedimentos estabelecidos no Programa de
Recomposição de Áreas de Preservação Permanente;

- Envio de relatório trimestrais, com registros fotográficos, tanto do corte dos Eucaliptos
como do plantio das essências nativas;

- O não cumprimento das condições e dos prazos aqui determinados ou a ocorrência de
algum acidente com danos ao meio ambiente acarretará a imediata suspensão desta
autorização e autuação dos responsáveis;

A consideração superior

COSI
i\ .,.-... •t>í'...-il.i*rf;tal

tíitX. 1576823
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INB Rio-Sede
Rua Mena Barreto. 161 Bolafogo
22271 100 RioOe Janeiro RJ Brasil
Tel: [21)2536 1600
Fax -(21)2537 9391
e-mail inbnofflrno gov br

INB Resende
Rod Presidenle Dutra, km 330
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ

Caixa Poslal 8362
27580 970 Itatiaia RJ
Tel.: (24] 3357-8644 / 3357 - B8.
Fa* (24) 33S7-BB97
e-mail. inbresenoe@in0 gov br

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2009
ASSRPR- 133/09 fl:. . - l 7 f<k

limo. Senhor pu..-
Dr. Sebastião Custódio Pires
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70.818-900-Brasília-DF

'Bkiú.

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

PROTOCOLO/IBAMA
DIÜC/DIQUA

RECEBIDO:

Ficn
Assunto: FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - PEL - Plano de Emergência

Local

l

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira stti"
Cana Poslal 7
46400 000 Caelile BA

'ei - (77) 3454 4800
w (77) 3454 4B03
lail inbcaelüeiginb gov br

ide de Minerais Pesados -

ode Sao Francisco

carta

tal 123191

Buena RJ

7) 2789 0101
enafflinb gov Br

atamenlo de

'a km 20.6

VG

904

'V.br

Senhor Diretor,

Estamos encaminhando, em anexo, para conhecimento deste Instituto, 02
(duas) cópias do seguinte documento, revisado e atualizado.

• PEL- Plano de Emergência Local - revisão 03 - Maio /2009

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição de V Sa para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência

cp.^

Ministério da
Ciênciae Tecnologia •Soáffo-EEBF
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

OFÍCIO N° 397/2009 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 31 de julho de 2009.

A Sua Senhoria o Senhor
Jorge José de Barros
Coordenador de Meio Ambiente e Proteção Radiológica - INB
Rodovia Presidente Dutra s/n° km 330 - Eng° Passos
CEP. 27.555-000 - Resende - RJ
FAX: (24)3321.8865

Assunto: Autorização de Supressão de Vegetação

Prezado Senhor,

1/ vi ° f

<-, i ^ :: zi

1. Encaminho, em anexo, a Autorização de Supressão de Vegetação n°
356/2009, à proceder supressão de vegetação na área de Preservação Permanente - APP
da Fábrica de Combustível Nuclear com a retirada total dos eucaliptos e recomposição de
essências nativas.

2 Lembro que o empreendedor deverá publicar que recebeu a referida
Autorização, conforme Resolução CONAMA N° 006/86, e enviar cópia das publicações para
este Instituto.

Atenciosamente,

Alysson Bezerra Ramos
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Substituto

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício SededoIBAMA- Bloco C. 1o andar CEP - 70.818-900- Biaslliaí DF - Tel (61) 3316-1290 Fa< (61) 3307 1801
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO N° 356/2009

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, designado pela Portaria n° 383, publicada no
Diário Oficial da União de 03 de junho de 2008, no uso das atribuições que lhe confere oart. 22 do
Anexo I do Decreto n° 6.099, de 26 de abril de 2007, que aprovou aEstrutura Regimental do Ibama,
publicado no DOU de 27 de abril de 2007, eoart. 8o do Regimento Interno aprovado pela Portaria

C GM/MMA n° 230, de 14 de maio de 2002, republicada no D.O.U de 21 de junho de 2002;
RESOLVE:

Autorizar a:

EMPRESA: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S A - INB>*
CGC: 00.322.818/0020-93

ENDEREÇO: RodoviaPresidente Dutra, Km330'
CEP: 27 555-000 CIDADE: Resende UF:RJ
TELEFONE: (24) 3354-2822 FAX: (24) 3354-5939
REGISTRO NOÍBAMÂ: N° 02001000680/95-58

proceder à supressão de vegetação na Área de Preservação Permanente - APP da Fábrica de
Combustível Nuclear com aretirada total dos eucaliptos erecomposição deessências nativas.

A validade deste documento é de 365 (trezentos e sessenta e câneo) dias, contados a partir
i desta data. O não^ cutnprimento das eòiKÜcionames contidas nesta Autorização implicará sua
^ revogação ena aplicação das sanções epenalidades previstas na Legislação Ambiental vigente, sem

prejuízo de outras sanções e penalidades cabíveis.

Brasília-DF, •] 1

VXhC
Roberto Messias Franco

Presidente do IBAMA



AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO N° 356/2009

1. Condições Gerais

1.1. O não cumprimento das condicionantes contidas nesta Autorização implicará na sua
revogação e na aplicação das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental, pela
Lei 4.771/65, o novo Código Florestal, modificada pela Medida Provisória n° 2166-67 de
24/08/01, e suas alterações, na Lei 9.605/98, resoluções CONAMA 300/2002, 303/2002,
369/2006, e legislações estaduais, sem prejuízo de outras sanções e penalidades cabíveis.

1.2. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, as medidas de
controlee adequação, bem como, suspender ou cancelar esta Licença, caso ocorra:

♦ violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ounormas legais;

♦ omissão oufalsa descrição de informações relevantes quesubsidiaram a expedição da
licença;

♦ superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.3. Comunicar aoIBAMA, o inicio e o término da atividade de supressão devegetação.

2. Condições Específicas:

2.1. Proceder à supressão da vegetação estritamente nas áreas discriminadas por esta
Autorização;

2.2. Apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, do cronograma atualizado do plantio das essências
nativas paraas duas classificações de áreade preservação permanente;

2.3. O corte deverá ser no sistema de Toras Curtas, com utilização de motosserra e torabamento
manual;

2.4. O plantio das essências nativas deverá ser realizado imediatamente após a retirada do
Eucalipto, devendo ser informada a data de liberação das áreas e o início da atividade de
plantio das essências nativas;

2.5. No processo de recuperação dessas áreas de preservação permanente, alé do uso da técnica
daregeneração natural, será obrigatório o plantio com mudas deárvores nativas daregião;

2.6. Deverão ser obedecidos todos os procedimentos estabelecidos no Programa de
Recomposição deÁreas dePreservação Permanente;

2.7. Deverão ser enviados relatórios trimestrais, com registros fotográficos, tanto do corte dos
Eucaliptos como do plantio das essências nativas;

2.8. O não cumprimento das condições e dos prazos aqui determinados ou a ocorrência de algum
acidente com danos ao meio ambiente acarretará a imediata suspensão desta autorização e
autuação dos responsáveis.
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DESTINATÁRIO (ADDRE5SEE)

REMETENTE (SgHDERl
NOMfi(NAMC)
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PAQNA(PACE)

t/2

(061} 3307-1801

NRFAX<FAXNUMBE«)

(02d) 332'^8865
CATA ÍOATB)

31/07/2)05

Assunto:

COMPROVANTE PAGAMENTO GRU I8AMA - AVALIAÇÃO /ANAUSE -

CONTROLE AMBIENTAL E AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO DE VEGETAL

EM APP

Prezada Senhora,

Como informado por telefone, seguem em anexo cópias dos recibos de pagamento
das GRU supracitadas.

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se
fizerem necessários.

Cordialmente,

JORGE JOSÉ DE BARROS
Coordenador de Meio Ambiente

e Proteção Radiológica

Jorge José de Barres

Telefone: (24)3321-8636 Fax: (24)3321-8865

E-maji: jongebarros@inb,gov.br

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASILSA - INB

Rodovia Presidente Dutra s/n km330 - Eng.° Passos
Resende • RJ - BRASIL - CEP: 27555-000

INDUSTRIAS NUCLEARESOO BRASILS/A-K8
RODOVIA PRESOBYTE OUTRA KM 330- ENSÊNMERO PASSOS - CEP27.53WOO -RES6NBE' RJ - CAIXA POGTA^ É-J632

CGC 0C3Z2S18/002D-S3 • 1E82^493.115
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

DESPACHO N° 048/2009 - COEND

À CGENE,

Com base na análise da equipe técnica, encaminho para apreciação a
minuta da ASV n° 356/2009, estando de acordo com a emissão.

24/06/2009

Jorges
•^ôirfeor teH. Sstica, Nuclear eDitos

nOfyJD/CGENBQiUC/iaAMA

Sra. Diretora Substituta,

Estou de acordo com a manifestaçãodo Sr. Coordenadorda COEND, e
encaminho-lhe a minuta de ASV para apreciação.

fossai
Sr. Presidente, " \ cgehbOilk^•••»

Estando de acordo com a manifestação dos coordenadores, encaminho a ASV
n° 356/2009 para assinatura.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental

SCEN - Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco C
CEP 70818-900, Brasília-DF

Fone (61) 3316-1290, Fax (61) 3307-1801

DESTINATÁRIO: Edna Elias Xavier
Assessoria da Presidência da INB

N° DE FAX: 21 - 2537-9391

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA:

DATA: 17/07/2009

N° DO DOCUMENTO:

MENSAGEM/TEXTO

No âmbito do Processo Ibama n° 02001.000680/95-58, referente a Autorização de
Supressão Vegetal para Fábrica de Combustível Nuclear, informamos que a Lei n° 9.960, de 28 de
janeiro de 2000, definiu oscustos operacionais dos serviços fornecidos pelo IBAMA.

Sendo assim, o empreendedor deverá efetuar o pagamento referente à emissão da
Autorização de Supressão Vegetal conforme as seguintes instruções:

1.Documentos para pagamento: utilizar duas guias do Documento de Recolhimento de Receitas
- DR, referente ao pagamento da Autorização de Supressão de Vegetação n° 356/2009 e outra
relativa à Análise dos Documentos, preenchendo com os códigos abaixodiscriminados:

LICENÇA

No item especificação, escrever:
Código 5035 - Emissão da Autorização de Supressão n° 356/2009
No item valor do documento, escrever:

R$ 133,00

ANÁLISE

No item especificação, escrever:
Código 5027 - Análises dedocumentos para emissão daAutorização deSupressão n° 356/2009
No item valor do documento, escrever:

R$ 806,81

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

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

Em anexo, segue cópia da planilha de cálculos.

[Digite texto]

Atenciosamente,

Leozildo Tabajara da Silva Benjamim
Coordenador Geral de Infra-estrutura de Energia Elétrica
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Autorização de Supressão de Vegetação
Fábrica de Combustível Nuclear

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL

Valor da Análise = K + (Ax B x C) + (D x E x F)

38,42 + 768,39 + 0,00

Onde:

A = N° de Técnicos envolvidos na análise 1

B = N° de horas/homem necessárias para análise 8

C = Valor em Reais da hora/homem + OS 96,05

Hora/homem 52,00

OS = Obrigações Sociais (84,71 % hora/homem) 44,05

D = Despesas com viagem 0,00

E= N° de técnicos que viajaram 0

F = N° de viagens necessárias 0

K= Despesas Administrativas (5 %de [(A x B x C)+ (D x E xF)]) 0,00

Valor da Análise 806,81

Valor da Autorização 133,00

Valor Total (Valor da Análise +Valor da ASV) 939,81
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVglS - IBAMA
DIRETORIA FORA DE USO -XXX f . r) o"

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRl)P'«c
Data do documento

29/06/2009

N° do documento Nosso Número

00000000015563454

Banco

001

Data do Processamefftft ijhrfencimen

29/06/2009

(=) Valor do documento

133,00

(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções Í+S Mora/Mulla (+) Outros acréscimos

Nome: INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 00.322.818/0020-93

Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 330

RESENDE - RJ

CEP: 27555-000

Informações:

Receita: 5035 - 0 - 958410 • Autorização p/supressão de

vegetação em APP

Unid. Arrecadação: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Finalidade: Emissão da Autorização de Supressão 356/2009.

Ref: Processo 02001.000680/95-58

LD: 00199.58412 00000.000000 15563.454212 3 43130000013300 Autenticação mecânica

FAXTR^SMrTI M:

Ü. 0 6. Lo9_

IFAX N-2;

iodiíBrash |001| 00199.58412 00000.000000 15563.454212 3 43130000013300

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Data do documento

29/06/2009

N° da conta/ Respons.

Instruções

N° do documento

Carteira

18

Espécie

RS

Espécie DOC Aceite

Quantidade

Data de processamento

29/06/2009

Valor

Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.

Documento válido para pagamento somente até a data de vencimento.

ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/ cada pagamento. Não faça cópia do boleto.

Governo Federal - Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança

Sacado

Nome: INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A
Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 330
RESENDE - RJ

CEP: 27555-000

Sacado / Avalista

CPF/CNPJ: 00.322.818/0020-93

Código de baixa

Autenticação mecânica

Vencimento

29/07/2009

Agência / Código do cedente
1607-1 333118-0

Nosso Número

00000000015563454

(=) Valor do documento

133,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora /Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIEh rCrflMMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECUfj

DIRETORIA FORA DE USO -X

Data do documento

29/06/2009

N° do documento

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GR
Nosso Número

00000000015563530

(=) Valor do documento

806,81

(•) Desconto / Abatimento (-)Outras deduções

Nome: INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A
CPF/CNPJ: 00.322.818/0020-93

Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 330
RESENDE - RJ

CEP: 27555-000

LD: 00199.58412 00000.000000 15563.530219 8 43130000080681

Banco

001

(+] Mora /Multa

Informações:

Receita: 5027 - 0 - 958410 - Avaliação/analise - Controle
ambiental

Unid. Arrecadação: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Finalidade: Análise de documentos para emissão da Autorização
de Supressão 356/2009.

Ref: Processo 02001.000682/95-58

Autenticação mecânica

|FAXTr"'

L0J..7S

Local de pagamento

PAGÁVEL EMQUALQUER BANCOATÉ O VENCIMENTO

10011 00199.58412 00000.000000 15563.530219 8 43130000080681

Cedente

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS . IBAMA
Data do documento »•»-.- . i • . •

29/06/2009

N?da conta/ Respons.

Instruções

N° do documento

Carteira

18

Espécie

R$

Espécie DOC Aceite

Quantidade

Data de processamento

29/06/2009
Valor

Após o vencimento emitir uma nova GUIA DE RECOLHIMENTO.
Documento válido para pagamento somente até adata de vencimento.
ATENÇÃO: Nosso Número distinto p/ cada pagamento. Não faça cópia do boleto.

Governo Federal -Guia de Recolhimento da União -GRU -Cobrança
Sacado

Nome: INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASILS/A
Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 330
RESENDE-RJ
CEP: 27555-000
Sacado / Avalista

CPF/CNPJ: 00.322.818/0020-93

Código de baixa

Autenticação mecânica

Vencimento

Agência / Código do cedente
29/07/2009

1607-1 333118-0
Nosso Número

(=) Valor do documento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

;=) Valor cobrado

00000000015563530

806,81

FICHA DE COMPENSAÇÃO
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INB Rio - Sede
RuaMena Barreto. 161 Botafogo
22271 100 Riode Janeiro RJ Brasil
Tel (21)2536 1600
Fax (21)2537 9391
e-marl inbrio@mb gov tx

INB Resende
Rod Presidente Dutra, km 330
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ
Caixa Poslal 8362

27580 970 Itatiaia RJ
Tel.: (24] 3357-884* / 3357 - 8880
Fax - (24) 3357-8897
e-mail: mtKEsenae@rnO.gou.br

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2009
ASSRPR -140/09

PROTOCOLOVIBAMA
DILIC/DIQUA

QAJA0fPrÍm
RECEBIDO:

limo.Sr.

Dr. Sebastião Custódio Pires
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70.818.900-Brasília-DF

fion

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

Assunto: FCN - Relatório de Monitoração Ambiental - 2008

Referência: LO n° 136/2001 (Of. N° 67 ENE/2006COLIC/CGLIC/IBAMA)

Prezado Senhor,

nu*-, *.Em Prosse9uimento ao processo de licenciamento ambiental da Fábrica de
doTum~ ^ " FCN " ReCOnversão ePastilhas- encaminhamos anexo os seguintes

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cacfioerra s/n*
Caixa Postal 7
46400 000 Caelité BA
Tel (77) 3454 4800
Fax (77)3454 4803
e-mail. rnbcaeliie@mb gov br

Unidade de Minerais Pesados -
UMP
2* Distrito de Sâo Francisco
de Itabapoana
Caixa Poslal 123191
2B230 000 Buena RJ
Telefax.: (22)2789 0101
e-mail mbbuenarginb gov.br

Unidade de Tratamento
Minério - UTM
Estr Poços AnOrada km 20 6
37780 000 CalOas MG
Cana Postal 961

37701 970 Poços de Caldas MG
Tel: (35)37221222
Fax.: (35)3722 1910/1904
e-mail. inbcaldas@mb hov br

de

>

>

Relatório de Monitoração Ambiental - RMA - Resende 2008 (3 exemplares).
Relatório do Programa de Preservação e Recuperação Ambiental - Reabilitação de
Mata Ciliar, Reflorestamentos e Fauna - 2008 (4 exemplares).
Relatório de Inserção Regional - Resende 2008 (3 exemplares).

Atenciosamente,

Tdna Elias Xavier
Assessora Especial da Presidência

-A- hUxC

Ministério da
Ciência e Tecnologia • >íif7lTI¥IT

GOVERNO FEDERAL
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INB Rio - Sede
RuaMena Barreto. 161 Botafogo
22271 100 Riode Janeiro RJ Brasil
Tel.. (21] 3797 1600
Fax (21)2537 9391
e-mail inl)no®inb gov Cr

INB Resende
Rod. Presidente Dulra. km 330
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ
Caixa Postal 8362
27580 970 Itatiaia RJ
Tel.: (24) 3321-8844,*3321-8880
Fax (24)3321-8897
e-mail mbresende@inb gov Br

w

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2009
ASSRPR-16^09

limo.Sr.

Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN- Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
Térreo - Bloco A

70.818.900-Brasília-DF

IHDUSTRIAS

NUCLEARES
DO BRASlI

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUA

NB; 10.921

PATA; Z5/Q fona
RECí

Assunto: Aviso de Publicação de Autorização de Supressão de Vegetação

Referência: Ofício/397/2009-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Prezado Senhor,

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira s/n"
Caixa Postal 7
46400 000 Caetité BA
Tel. (77) 3454 4800
Fax.. (77)3454 4803
e-mail mbcaelHe®mb.gov br

Unidade de Minerais Pesados •
UMP

2° Distrito de Sâo Francisco
de llabapoana
Caixs Postal 123191
28230 000 Buena RJ
Telefax (22)27890101
e-mail inbbuenarginB gov br

Unidade de Tratamento de
Minério - UTM
Fsir Poços Andrade km 20.6
37780 000 Caldas MG
Caixa Postal 961

37701 970 Poços de Caldas MG
Tel.: (35)2107 3100
Fax (35)37221059/1904
e-mail- mbcaldasrgrnbgov.br

h* iiniã. « Efamos encaminhando anexo, comprovantes da publicação no Diário Oficial
da União e no Jornal do Comercio, no dia 18/08/2009, da Autorização de Supressão de
Vegetação n° 356/2009 referente àÁrea de Preservação Permanente - APP da fIo ica de
Combustível Nuclear, situada no município de Resende, Rio de Janeiro, coJ regada ?otal
wcffifn^ P ^6 rec0mP°os|Çâ0 de esse™as nativas. Tal autorização refere-se ao Contrato2/98/042 mant,do com aSaint Gobain Canalizações Ltda. etem validade até 31 de juTo de

Na oportunidade agradecemos a atenção de V.Sa e colocamo-nos àdisposição para informações adicionais necessárias. coiocamo nos a

Atenciosamente,

Edna Elias Xavier
Assessora Especial da Presidência

Ministério da

Ciência e Tecnologia

Ar CtaÇ

t'
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N°157, terça-feira, 18de agosto de2009

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇAO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATO DK CONTRAIO V 33/2009

V Processo: OI20OO01860200913. Contratante: COORDHNACAO
^™«25,,Ü!t^RSOS -LO01ST1CO5/MCT. CNPJ Contratado:
022772O50O0144. Contratado : VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁ
TICA LTDA-Objcto: Aquisição de equipamentos para ampliação da
capacidade de armazenamento e processamento dos siatemas de ar
mazenamento de dados cm rede (Storage Aiea NetWork), da marc
NctApp. para o ambiente cumputacional do MCT. Fundamento Legal
Lei n 8.666/93. Vigência: 14/08/2009 a 13/08/2010 Valor Total
RSB20.000.00 Fonte: tOOOOOOOO - 2OO9NE901289 Data de Assi^
natura: 14/08/2009.

(s1con - 17/08/2009) 2401oi-oooo1-20o9ne9oooo1

aviso de licitação
pregão eletrônico v 14/2009

Objeto_Prcgio Eletrônico - Contratação dc empresa enquadrada co
mo ME ou EPP. para o fornecimento dc materiais bibliográficos,
existentes nomercado nacional c estrangeiro, constituídos porlivros
atlas dicionários, mapas entre outros, em diversos suportesflmpresso
e multimídia(destinados a compôs o acervo bibliográfico da biblio
tecado MCT. Total de Itens Licitados QO00I Edital 18/08/2009 de
08hOO ás 12h00 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: Esplanada dos
ministérios, Bloco E,sobrcloja, sala 140. Plano Piloto - BRASÍLIA -
DF Entrega dasPropostas: a partir de 18/08/2009 ás ORhOO nosite

wwwcomprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 31/08/2009 às
09h00 site www.eomprasnct.gov.br

bLfcNIÍb DA SILVA SOLS\ SANTOS
Prego»,!,!

(SIDLC - I7/08'2009| 24O101-00OOI-2OO9NE9O0OO7

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Inexigibilidade deLicitação N" 40/2009 pu
blicado no Diário Oficial da União N" 156, do dia 17 de agosto de
2009, secao III, página 7, onde se lê: IVANCIR GONÇALVES DA
ROCHA CASTRO FILMO - Coordenador-Geral de Recursos Lo
gísticos; leia-se: DOMINGOS CARLOS PEREIRA REGO Coordc-
nador-Gcra! de Recursos Logísticos - Substituto.

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

EVIKATO DK TERMO ADITIVO V 1/2009

Número du Contrato: 10/2008. N° Processo. 01206.000214/2008
Contratante. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS -bTSI-
CAS-CBPF. CNPJ Contratado: 31431919000163 Contratado • PA-
ROLL ENGENHARIA DE bLEVADORES -LTDA. Objeto- Pror
rogar o prazo de vigência do Contrato por mais um período de 12
(doze) meses. Fundamento Legal: An 57 Inciso II Lei B666/93VÍ-
gência 16/08/2009 a 16/08/2010. Valor Total. RJ16.8000D Fonte-
100000000 - 2O09NE90O629. Data de Assinatura: 16/08/2009.

(S1CON - 17/08/2009) 24OI2O-O0OO1-2OO9NE90OO25

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO IV 19/201)9

Objeto Pregão Eletrônico - Aquisição deResinas Base Total dc Itens
Liciiados 00002 . Edital- 18/08/2009 deO9hO0 às I2hí)0cde 13hàs
17n00 ENDEREÇO: Www.comprasnet.gov.br Botafogo - RIO DE
™!1^IH0 " ^ ' En,ree* das Propostas: a partir dc 18/08/2009 às
™h,°° "° Slle www.comprasnct gov.br . Abertura das Propostas
28:118/2009 as lOhOO sitewwwcomprasnetgov.br . Informações Ge
rais. A especificação completa das resinas constam do Termo de
Referência.

Diário Oficial da União - Seção 3
CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

RENATO ARCHER

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 17/2009

Objeto: Pregào Eletrônico - Aquisição de material de consumo para
Sala Limpa Classe 100 Total de Itens Licitados 00011 Edital-1R/08Y2OO9 de ORhOO ás 12h00 ede 13h às HhOO ^NDEREÇO
Rodovia D.Pedro 1,km 143,6 Ticc - CAMPINAS - SP Entrega das
Propostas: a partir de 18/08/2009 às 08H00 no site wwwcompras-
ncl.gov.br Abertura das Propostas: 28/08/2009 ás 09h00 site
www. comprasnet.gov.br

MÁRCIO ADILSON l APPA
IV-gOL-rro

(SIDbC - 17/08/2009) 240129-00001-2Ü09NE900050

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PKLUAO ELETRÔNICO N° 10/11109

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição debotas dcsegurança Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: IS/O8/20O9 de O9h00 às llh30 e de
I4hàs 16h30 ENDEREÇO: Av. Salvador Allende s/n ouwwwcom-
prasnet.gov.br Barra daTijuca - RIO DEJANEIRO - RJ Entrcua das
Propostas: a partir de 18/08/2009 às 09h00 no site wwwcompra,-
net.gov.br Abertura das Propostas- 01/09/3009 às lOhOO site
www. compras net.gov. br

ALfcASSASDbíi ÍJt ANTOMO NI \bS
1'reifOLiru

(SIDEC - 17/08/2009) 113204-1150I-2009NE90OO66

DIRETORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
COORDENAÇAO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

E LOGÍSTICA

EXTRATO DE CONTRATO V 21/2009

Número do contrato: 22/2009. N°do processo: 01341-000920/2009-
Ã ^T"^f,S0mS&Ã0 NACIONAL DE ENERGIA NU
CLEAR. CNPJ Contratado: 34.028.316/1)002-94. Contratado- EM
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOST OblW
Prestacào, pela ECT á CONTRATANTE, do serviço de malote que
consiste emcoleta, transporte e entrega decorrespondência agrupada
conlorme detalhamento apresetnado no Anexo Operacional que é
parte rntregrante do contrato. Fundamento Legal: Disposto'na Lei
8.66/1993 c suas alterações. Vigência:06/O7/20O9 a 05/07/2010 Valor

ífiio-^Ln6 S2°'26- Konte: M°5NE9OO530. Data de Assinatu
ra :06/07/2009

DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO

DA TECNOLOGIA NUCLEAR

EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS

™KÍ™I-ríxtr",us de Tcnnoa dc Credenciamentos firmados pelaCNLN,CDTN, pelo período de 60(sessenla) meses, com vigência a
Eí?!',™, la desuaassma,ura. nos termos do Art. 25- caput da Lei
8666/1993 e alterações e Portaria CNEN-63, dc 21/07/2003 nubli-
cada noDOU de01/08/2003. Assinam osTermos o credenciado e Dr
n" S» ^-TÍJi* «n01í;.Ç.,lBUCÍ?s* pOI1adD[ da Caneira de Identidade
rNt-N;rn^,VSS,P/M°, ° CfF " 315.806.536-34, Diretor da£„,_- íS,0™' C[eJen"ados: Alexandre Rodrigues do Nascimento -
CPF n 844.379.016-49 - Processo n"0I344OOO580/2OO9; Ana Clau
dia Gonçalves Lima - CPF n" 957.712.716-91 - Processo n°
níf^S0091 BnJnü Ri"M Rodti^ de Oliveira ffpF n"027 453.536-08 -Processo n"01344000418/2009: Claudia Fernandes
da Silva- CPF n° 580.557.706-20 - Processo n" 01344000570/2009
bsomdes Mana Good God CPF n" 186.525.146-15 . Processo n;
01344000614/2009; - Evangelicoop Cooperaliva deTrabalhoMedico
e Atividades Afins Ltda CNPJ n" 03.223.960/0001-09 - Processo n"
01344000291/2009 Flavia Villar Garavini CPF n° 768 009 976 68
Processo n° 01344000616/2009 Ivo Ferreira Andrade CPF n"
754.719 656-04 - Processo n' 01344000417/2009

^>\ INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

rRA.VUS.CO ROBERTO LEONARDO
Ci>PlJ<.'1I,k]o!

(S1DEC - 17/08,2009)240120-00001-20O9NEOOO025

CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

EXTRATO HE TKRMO ADITIVO

Espécie: Comênio N" 1)00533/2009
Objclo Termo Aditivo ao Convênio entre o Centro dc Tecnologia
Mineral - CETbM e a Universidade Federal do Rio de Janeiro -
UFRJ, visando regular o estágio de acordo com a Orientação Nor-
mauva n° 7 de 31.10.2008, da Secretaria de Recursos Humanos do
Minisreno do Planejamento Orçamento c Gestão - SRH/MPOG
Vigência- 60(sessenta) meses. Assinatura: 12 de agosto dc 2009
ASSINAM: Pelo CETEM: Prof. Josc Faria* de Oliveira - Diretor e
pela UFRJ - Profa. Belkis Valdman - Pró-Rcitora de Graduação da

AVISO DE AUTORIZAÇÃO

A Indústrias Nucleares du Brasil S/A - INB torna público
que recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dosRecursos
Naturais Renováveis - IBAMA a Automação de Supressão de Vc-
fi£Çl? n; «^«"referente * Arca dc Preservação Permanente -
APP da Fábrica de Combustível Nuclear, situada no município de
Resende, Rio de Janeiro, com a retirada total dos eucaliptos e re
composição de essências nativas. Tal autorização refere-se ao Con
trato 2/98/042 mantido com a SaintGobain Canalizações Ltda e tem
validade atí 31 de julho dc 2010.

ALf-RF.DO TRANJAN HI.IIU

ISSN 1677-7069

DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
EDITAL V 28 , DE 17 DEAGOSTO DE 2009

ELIMINAÇÃO DK CANDIDV1A

A Indústrias Nucleares do Brasil S/A. - INB, torna pública a
eliminação da candidata abaixo indicada, pelo nlo atendimento a
convocação através do telegrama n" MF 166650993. postado em
06/08/2009 as1lh47min. e entregue às15h20min. do dia 06/08/2009,
para iniciar processo de admissão, em cumprimento aodisposto nos
itens 13 e 14 do Edital de Concurso Público n° 1 de 16/07/2008
publicado naSeção 3 do Diário Oficial da União dc 23.O7/20O8 '

Pelas razões expostas, a candidata está sendo eliminada do
Processo Seletivo Público, com base no previsto nas letras a) e b)do
subitem 16.16 do mencionado Edital de Concurso Público.

Avenida ErnestoGeiselSobrinho, 345 - Caenté/ BA

I Ramo* flc Spiui

CAROO

Tré)"-T II iTimip
CLASSIFirAÇtíl

Com a formalização da eliminação da referida candidata a
INB poderá convocar novo candidato, em conformidade com o re
ferido Edital de Concurso Público.

ATUAI Dh PI.KllRA MAKIIVS
Diretor

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
AVISO DK HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO N! D-044/09

Objeto: Pregão Presencial D-044/09- Fornecimento de mão-de-obra
temporária de acordo com a Lei 6019/74: Empresa vencedora- Per-

RI 227.000,00, tendo o referida adjudicação sido homologada pelo
Diretor Administrativo da NUCLbP. v

RICARDO NOKOMI-\ Pt-Rl ÍK.\
Prc^tiro

RESILTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N' D-063/09

Objeto: Pregào Eletrônico- D-063/09- Registro de preços para pres
tação de serviços dc controle daqualidade com inspeções, ensaios
preparação dc data-boofc, documentação técnica c dedocumentação
de solda, consultoria técnica e calibraçao de instrumentos. Empresas
vencedoras- Lotes 1,4. 5 e 6: Pctrustest Consultoria em Controle da
«JÍÍq™Ht "SS1 °S Val0res de Rí ' «99000,00, RS 588 996,00RI 245 999,40 e RS 466.998,00, respectivamente. Lotes 2 e 3 DMCJ
Inspeções Lida comos valores dc RS 966.000,00 e RS 3745 764 00
respectivamente.

MARCO At.RbLIO Db MATTOS LA POH I-\
1'resy.CH.

UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ÓRGÃO
CONVENIADO

AV ISOS DE LICI1AÇÃO
PREGÃO N° 65/21109

Objeto Pregào Eletrônico - Aquisiçio demateriais elétricos Tutal de
7?S4 ,'S.l2f: °%l\l • Edital: '"/"S/2D09 de OShOO ás I2h00 e de

I2h ás 16h00 ENDEREÇO Av. Professor Lmeu Prestes 2242
Cidade Universitária Butanta - SAO PAULO - SP . Entrega das
Propostas: a partir de 18/08/2009 ás 08h00 no site wwwcompras-
net.govbr . Abertura das Propostas: 28/08/2009 às lOhOO site
www.comprasncl.Kov br . Informações Gerais: O edital encontra-se
(íinÍ33°0!!|SI,': wwwcumPrasnl:1-Bov-t«- einformações no telefone

(SIDEC- 17/08/21X19) 113202-11501-2OO9NE9O0106

PREGÃO N" 77/2009

Objeto- Pregio Eletrônico - Aquisição de bandeja de incubaçao para
fco tpt;t^^O'aldeU,:nsLÍCi,a'lus:0l)0ül Edilal IR',08í20O9de08h00 às 12h00 e de I2h às I6h00 . ENDEREÇO A.. Professor
Lmeu Prestes. 2.242 Cidade Universitária BulantS - SAO PAULO -
SP . Entrega das Propostas: a partir dc 18/08/2009 ás 08h00 nosite
wwwcomprasnet.gov.br . Abertura das Propostas. 3I/O8/2009 ás
lOhOO site www.eomprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
encontra-se disponiveí nosite www.coraprasnct.Kov bre informações
pelo telefone (II) 31339127.

(SIDEC- 17/08/20091 1U2O2-1I50I-20O9NE9O01O6

PHF.GÃO IV 96/2(1119

Objeto: Pregão Eletrônico -Aquisição de software de prateleira. Total
dc Itens Licitados- 00001 . Edital: 18/08/2009 dcOShOO ás 12h00 e de
12h ás 16h00 ENDEREÇO: Av. Professor Lineu Prestes 2242
Cidade Universitána Butanta - SAO PAULO - SP . Entrega das
Propostas: a partir dc 18/08/2009 ás 08h00 no site www compras-
net.gov.br Abertura das Propostas: 31/08/2009 às I4h30 site



.*r



ÜNHMIA lainar ut? ots í.
«KW» 8.25%, sem ris*

cos. Umapauste
para reflexão n(*

r,™ / . . Próximo Copou!ruma, se for só isso. já que produção (°
íonge deinsinuar umacorrida. W

«debate contaminado se aplica iam"
ms sobre aevolução do câmbio. Em
tadores se alarmam, palpitando que c
a menos de R$ 1,80, quando, para eles
no mínimo R$ 2,00, Há ciência nesíej

. incluindo boa pane dos que assessoii
•n^estâo no BC. propõem ocomtoi*
***aw para diminuir apressão bai,
)mjnwtro da Fazenda pede que oBC
ade dólares para as reservas, hoje de>
es. Ofluxo de capitais ociosos, nâo se?
direto das filiais de multinacionais ê

í>ortumdades no mundo. Mas os alar--
11 uni Pedaço dessa história, i

«TOS *

aírfas de capitais amesma ênfase da-"
•que reduz seu efeito líquido sobre o*
7^S1T COmpras peI° BC d0 ««*-wem voiume maior, o que significa5
jda Darceia retida pelos bancos. Por''̂ fortalece? Pelo mercado futurou
mpras em excesso do BC para as re- '•
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KHDftU,

K ISill

Mnlttfjrie»
(bC»f>dtt

AUTORZAÇÃO OB SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO N» 3560009
Alndu.iru» ttgjm do Br»H &A - Ma toma p**» <,u6 rnebe. Co Inseto

'7» Amputo # dos Recurso» Natural» Renovava _ fiAtá& a

Rfa do Janeiro, com a murada jotaí do» eucaüptoe e rBcompoSo de
C«aíteaçõ« Ltda. etem ^^«,3» 3l da ^hfl dTSlO

Alfndo Tranjan Filho
Pra»W#nU

FíÉsende,
eUMlf

Gofta

H0VTTAL DO* MSVIDORti DO E57ADO Mlalltérfo

,_CITAÇÃO

uJnvfSWt? ...pi,° pfBBBnta *"** ° **vWw AG^ELO BISPO OOSS^TjOS RLHO Auk««, d. Enfermagem, matricula SIAPE n* 0.ÍSZ4U. •<2

SimS^m^sssTTna SB,a do Mftras *> hoswíídò;
no hofirio d*t 10;00 ás 16:00 ho^. pwa oprwonfcr data âío^uí^'Procatia n»-«í^t nnnG»ü,rsvw. *V »t^»»wiwr aerasa esenta referenteao

WILSON PtRLINGEtRO
Pr»tlíJ.rrt» da CPAO

//

COMPANHIA ABERTA
CNPJ 33.102.476/0001-82

AVISO AOS ACIONISTAS
r _ . „ PAGAMENTO DE DMDEr©OS

i.mvBehdo
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INB Rio-Sede
RuaMuna Barreto. 161 Botafogo
22271 100 Riode Janeiro RJ Brasil
Tel. (21)3767 1800
Fax (21)2537 9391
e-marl. inbritxginb gov br

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC

N»: 11.004

DATA&2£/QÍ_/09
RECEBIDO: Jú .

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL
INB Resende
Rofl. Presidente Duira. km 330
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ
Caixa Postal 8362

27580 970 Itatiaia RJ
Tel.: (24) 3321-8844 I 3321 - 6880
Fax (2413321-6897
e-mail. inbresendeiainb gov tu

w

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira s/n'
Caixa Poslal 7
46400 000 Caetité BA
Tel (77) 3454 4800
Fax.; (77) 3454 4803
e-marl1 inbcaetrte®rnb gov Br

Unidade de Minerais Pesados
UMP

2" Dislrrto fle Sao Francisco
de Itabapoana
Caixa Poslal 123191
28230 000 Buena RJ
Telefax.. (22)2789 0101
e-marl: inbBuenaijJinbgov br

Unidade de Tratamento de
Minério - UTM
Eslr Poços Antírada km 20.6
37760 000 Caldas MG
Caixa Postal 961

37701 970 Poços de Caldas MG
Tel' (35)2107 3100
Fax.(351 3722 1059/1904
e-mail1 rnbcaldas^inb gov br

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2009
ASSRPR-166/09

limo. Sr.

Dr. Sebastião Custódio Pires
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70.818-900-Brasília-DF

IBAMA

Assunto: FCN - Resende -Aviso de Publicação de Autorização de Supressão de
Vegetação

Referência: Ofício/397/2009-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Prezado Senhor,

d* iinis. a „Estamos encaminhando anexo, comprovantes da publicação no Diário Oficial
da União e no Jornal do Comercio, no dia 18/08/2009, da Autorização de Supressão de
r^nfh^f°•M35f20°9 refSrente àÁrea de Pres^^ão Permanente'! APP da^Tb ica deCombustível Nuclear, situada no município de Resende, Rio de Janeiro, com aretirada toZ

qSZ",pt0!,e recomposição de essências nativas. Tal autorização refere-se ao Consto
2/98/042 mantido com aSaint Gobain Canalizações Ltda. etem validade até 31 de julho de

Na oportunidade agradecemos a atenção de V.Sa. e colocamo-nos à
disposição para informações adicionais necessárias.

Atenciosamente,

Elias Xavier
Assessora Especial da Presidência

Ministério da
Ciência e Tecnologia

GOVERNO FEDERAL
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HrvIstèrJo
da Ciência t
Ttcnotogia ÜBkàá

AUTO«ZAC40 Dt SUPRESSÃO DE VKETAÇÍO «• ssawos

Atirado Tranjan Filho
Presidenta

HomTALDoaswvnwuBSDOBíTADO Mnjstérlo
da Saúd»

EDIT&. DÊ CITAÇÃO

SwOSF?Sft * «'"'S PiMen,B EdÍlaí ° ,erV,dor AGNEt-0 BISPO DOS«ílSnl ,'***** de Ellferm«9«n. ^fcuta SiAPE n* 0,662428 eVua

•"«•" °«»89/200Ô-87, aque responde por abandono de cargo
WILSON PERUNGEIRO

Presidente da CPAO

TruW^^^:^-í

COMPANHW ABERTA ™
CNPJ 33.102.47670001-92

AVISOAOS ACIONISTAS
r„ u- PAGAMENTO DE OMDENDOS

í14 d» acosto de 2009 Qn"°enao •*">««> pela Reumfto da Diretoria realizada em
1 DIVIDENDO

1.1. P^ando., Conta de^e^g^ros cfeMado. M«,h-cn„,. d. mMlwl „,



3

jé '"\
,;%•

^



C

I Hdl- «Aii.!,i .k ;0(1SJ

sUUSI-.i/kUARlA DC )'LANLIAMi-.NrO
ORt,AMLN10 1: ADMINISTRAÇÃO

>i«iKD!SA(,AtW.i-.HAl. ni:RU'liRW)SUKttSnC'ífò
IMmtfMK ( (i.MHnii. s- 11.-mw

,*•", .í'!?-*™ ''J-^l *-'•«>•«!> ,.«n.t«,i. (.«KálJl.NA.Aü
ti:;7-;uja«üi a c„,n.UiUhj vist wiLuaiirS i'M inhjíeMa
.!< AITDA^^pnu. Aíju^J., dr nja^^wniro, p., .mnfciH*, «
^rri.-iiul. J. mtnimMin»„i„ . pr«.r«»mm.-.» Jw ,ihi^t»5 ,1, „
lw™"*1 ** '•"i™ ••» ™i« tici-m» m» N«-i»ki. ,& «mu
V-V-v phi. n íu"1»íiiIb nniipulanoii»! du WCT FiUHlrnicnte 1ve-i
r. m nnw.-.i Vi(èrii lt»:«K • tMI*3UI1i Vale, Ioim

Kü.nauMJ K-iitt íOxn.ntW) . JuíWM *l :rt ruu dr A,„

ii:. its • r íDf-ítNwi ,'4in»i ítxHii .TM^nm

ms<t iii- i iiiim An
rm,t.\a nitR^Kn *.•• ium*

'*""Í(i ^ r' ' tot"W" ' ' "••""»'*'" -W tmriiw miimbmU .»-•M Ml nu fff, M„ (, (,«»«,„»„„ j, toi„,ib tilmKríntiB
n íic-w ivi moi^to iiiuwntil « amngnm, .«milus*» pjr ll.nj.
ula. Í.MIHII. ian|Uk ctnit „uia», na J..<xu» «çwníMritmei,!
= muWiíwk.lítFVn*!™. í 1MÍ.W„ *„,„ hir4«.p;Mte» d» Mifiii-
m-t,^MtT rnal dr tam i k-«wfcH imutl IJliiat; ItnM/Mn»j»
«1,1*1 „ IíhHÍ , ,ir \*U m I rftj(, UMJl-JLH," {'Mituwát d.»
iiiu-uií-hw, (uAt. S1, ..ifcretujj. „|, no n,^, p,|Wu . jínAWllA .
i» f ai»ji« 0» r-ttn.ii.HM , ,«„„ j, m,tw.7(Ki9 *. twhnl m> .n.

»<•>• ,i.notunii|^vlw Abrrturi Ou Plt-praíM l|v».J1NN ,11
ir/|,IMi «,v >•» hVmi|n>»*>!«H| jjn» hr

Diário Oficial da União - s*^*, i
t lAimi flí. TEC-NULOCU DA INrUKMACÀO

RI.INATn AW IIFH

»u«i tu i|( n« mi
P*tH,Ml ttilKONH l! V l?;iw,

tV"? h"'M'",' *"""''", A--J'"*^t= "> ™«»t»i dr ..***().. (wsS.I. I «tp. . |„„ Maj |t[,.,| ,v lvw ;,.,lfct,„ -,„lh .1
lrHK'.'(*Mi J. i*hirl, to iJhJJO í ^ , it a. : -M»j rMMJHít)
««km. to/w , iJB ,,VÍ ^, , WIVA1 ,p ',„ V
Cr^wniB i rjnir 4t !S(.ni..-«tí „ >»hin> ,v 1Jr ww» ™n„
«i»v%t>r \bw.ti, stM froej^». :h'H!jikw ,, s^hiiu ni(
'**u;rlil.iiBlifl *•' tu

^t M" i' i.l'l

(i-ltül imvi AKRif ;i,ii;*W!.!i;[ .'wim.wubjmi

(<l\|]SSAo NACIONAL DK EMRCIA MtlKAH
INMITfnt r>|- RADKJpftOTlVÀCi V IHiMMCTKIA

^IMt Dl t || ÍU<.\(|
l-K»I .ai >rl n KrtMr nvii !lmv

l«»l«Ht> 1-M)1.R£^« M S,(l,«UAIki»fcn. „uwww„,™
!*•*<)*< r»tHlhra<IUtH>jt.ji.ttH»tII< ÍAM-1KO. HJ kmmta.tmhr^W. . ,««„ ,1, Hfcut-Kl*, 4, ,WW10 „„ „„ v.--.,^^
""f"1" ^.Nntalí ilit t>Nt«MI4* aM^JIHM M |flB.W ,,„
• ««•.uiiipiuartfi» lu

-v..\'.trs v üi .y»

••(' L t'\ Vi \ i, Mil '.A sliK |

•'i i " ti» :t*«i :*isii;t okuíi ;t»MNj *.,-«(i-

»t nm.M. \<i

*•,• Tidaiir 4b tnt.irihii.vuh lie t HiiB.-A.t N" Jíf^xia ™-
"1.4.)- i«< (inttm ur^^l Jb Hniiw *í- iw,. *,,(„ |7 ,k «.»h, dí

>;..i..u m.». DOMINGOS í/\HU» PI'JU=.:RA RMIO «uaidi.
•ntl-.-t.fiii ,lt (l«mi»,N (.«jiitfnr» itrifiirtuti

CFMHO BBASII.EtRO út. PI.SQIISA.H KÍS».^S
( tmflDf-.NAl/ÀO \)h AUMINlSlkAI.AU

tviHiimi* r»KMfi uiriiM» %• i ;u«w

"'*''""' ''•' '•"•™«' !*:«!* \- (*x-e™, iHJijfHMSS^aitiii
'"""^ OrVTKtt iMi^HHno 01 ri'.--,.lrliA.-, -HW-
• ví.' **••»• l Sí^M rniiurtiilT H*il«l*ii)(HM iWitnuiil» K.
«'Kl IV.ítUH.MlKm HJ.VADo(Lí IVlIA "í»™. !•«,-
•••fc". •• p«*v ü» .yjínLií ikí (.unntHii pa n»H m prrludu ib II
,.Ur. ..rMo. rulOiinflIllí i(.,al A„ >? l,,ím, i, l4, HM*^1V.
,,«.,. iMií.ln» • IhlllClim V.kj, T.»*i mtft»injiw i.rnl.
i'HKXliHI>hl DNWM *r.^|-i t!.lldl W-MHN-1 IMIHIUM

• 'íKiiwii J«n:n • tis ^ti/íNi'Mi1:!

•HtW* IX | |( ll*íÁti
i*H(<;*it tl>'fMI>SHu s- itii**

'*•«•- íle^fc. I ln»1«i.tu A<tvtt>s*rilf Mmiiaa Huc I-iul iie h™.
!..Hhj.» •At.>: Êiüud I»'»)*• ;<wo jtovWKi*. i:Wki t d. i.tst.
I W iMHRKd Wwn.PiimpfMnfíl (in hrHmlngu ««'»[>[•
•.NI,»,) KJ t-nnrji* *" ftiç«»i«. < parir, dc iMIKttM» u
't»n -ui u« ..«asiiiíakuLH^.br AlwrN.ni Ju. hu^^iu

-A l,K Jttt i, mmi) »„E ... ^ua^u,., lp„t, i„loHWlvlSB, f)K,
,.,- \ r.pKiílLAt. ^Xitnlrls ,U> rc.mtt ...xi*,, ,v [ou, dc

tMiHi - i'h:,h 11J1M-MSfli ;u>fM w««i,rf,

ÍIIRI-TOHM ÍH ni-STAo IMMTin H>NAI
COORÍJFNAVAft.OFRAt Í1F ADMÍNISTRAt Ao

t I..0ÍÍIST1CA

IMHMiTl I» ttKVtRltt) N- «MM»

••Wr. ü,, ...ntru., Ü3IHW S-Jcmiecu.1 UlMI-JHWi.iíixn
;*l"-"í*nl* l"MlSSMl H«S«JAL l>F INMUfiM, Nll
LU-AR t).f| I.UBHH4JJ J4tUê)lfcWUJ.*4 r<MUr*iwhi EM-

r>-iiíK*i, pil.Kli HllNTKíMAMrt.. A,„^v & .nacilTT.uj

•»««'"«'•» A- £«*•««. I!d.j4™tt|U U«i (Juswt, „ [j,
í1*1*1' UfiidlUT^fltii ViB*B.»í>fHl7.-;fJrj4 nn.llT.i-jio V".kn
ulí.1):-wíf *20,> f""" ;,]ÜWÍ,*,1*1« "*" •!- Wnt*»

ntKFTríBlA III- 1'liSyiJISA !-• DrSEMVíH.VIMINIO
<-ÍÍNTR() DK É)KSfcNV(U.V|Mt-NTC>

DA I fcCNOÉXKJIA NUXI-AK

t \I«*IIÍ, I), ( MrVItlAI UM, Slín

jjartíf daJiu jf ,u, miitamni, riu, ,„„„ d„ a,, .5 t * j, Ul
HnftMW.t , .Itmvftr. f Vwuiu l'M*.r,.i, « 21 i*%3«U «,«,
omL w ft>U * 0M*3ilBí AM-Jt*» « T-nn* - «rk^Pt
TÍT íi",IuU ' ""^ ''iMweifj.. JwrUdL. dl ('jnni. ,1o ldminl«l(,i'^1rt»i SSf/MC; ,(»•'„• >l•>«»«*.M ii^rj,
'ff« ^^ lN(Hh-4v . Pt,<í»»nn*tltM*(>l«5írVi;tMW \„.<'1„
•Ut («inv.ittn l.inu • CW tf ÍJ7 71,1 Hi-iíl . r\ir««.i t,'
DIJMMJoll.aw». íí-ufla kMb (U*1|W. d, (JJ,„U, *t» "
lf.. «1 Jtn-Ut, rnveMÜ h-IIUMWIIMIR.ÍOW, f|«üa totBWta
*.V1.. i M- •• «(MlJ.íftft-JO ffwtwMrMiiUíwrrtJtvHiiw
íubuJm M4n» !«-(«) (mJ (p| „- tMi^ít l«*-H Priit™f, .;
0I.U4POWM.™». • Ev«-Ifc«i. («-«n.,, d. TMb.ll» Mnk...
( ANv^uit, ftltn. |ji, [,-fjrJ B*1H.ÍÍJ.*a««KH.OT rlKW.1 i-
^J*4M«1»1.'A«» II,,,, Vilür «',«,,* ITf «- Twwí^íi
?M-'tWeíMu r"«oi«.n"(iÍM*tM»«|7-;oiw

INDUSTRIAS Nl!U>AHI-S 1H) BR\SI1 SA

»WW> |j* AMiWH/,\t\tt

iju*(tirtcii .Jli huhMtu HrwileiidJu Mcw Afi*,tt!tr e ,Ju. iXB1B
•>^i«a.i Rrnmi.1!» . [»AMA i AianifiiiJui ,1c Wrenlir .ie- Vr
*!• .' h.^':V?' "•'"""^ * ',™ * IVr-nK-t.- Wm,
í ™t * "i f *"""^'^ *»'"• »•«* « «*•«««.h•lc>«>M. K.tu * Jiiikítu, L.HH * «tilidt dnal 4.™ culíwiiu, t ic
mmwiHçli. ilr wfnn,, rl4„lu !„ th«„ukvk, ;t|rll.« „, ttlK,
it*. ,.<»w: ra«*iilu sim « SwmUufmtn t mM-n^n í tk r ».t,
>alhf«k .11 'I dr ,Mlh.íli* Nllil.

H'.V-r .-,i o ItilMJfcn, j l.ts^ttn,,

' •.= •••' • 'St JIWII .'fllllJC.ílJK,, ywi.tiuu;!

tl.MHUM TKCMtlAJCiU MINKKAI.

IMUMtl t>l II Ntltl tfllllo

i <(>ri íc 1 ..nLÍri^. \' utXDi.í »«.»
i*«.- («*,., ^n.,, »., Uní.K, .wí, „ t™,^ j,. íri„.,w,a
"'•*•'•! H Ü-M r j 5lnti*nnü*ít (.JBtí J>, K„, ,b J»«rir,T
'IKJ >uedi' ttki^i u ikU^K, ,^ ün,!*! i.iRi , rvimiaj*,, H,»-

•».„.. »• ' dc SI lt'S«W, ^ Stvrruna ,k Kn:t.iv«- ílUnnm™ .In
M«-,«-», ^i PI,»„.,„.*„.„ (Jn«rwiilii f 'jfWk.' VOM-MWj*.
\-**>vrt w iwwnui in«m .Va.niuiifi t: d* ,•,**, dt Wíw
AÍ-.ISAW PO.. íLTIM IH«t J.« f*^ «fc. oii.Pill - [fc«iu, „

M l'WI th' fKWJ' I l.lf

^

zcí.v /n " -m

DIRETORIA Dl FINANÇAS F AOMISISTRAt V)
H.lltl \- Jl |>t u [,| ^umii, l(l :é#,

I tlMISM, 4tl lt* ( 4\[»lluit

1 InJuu-M. Swlrm A.I)r«<| V\ fNB, k„, p^^^, ,
rlifi.lu^i.. do L.«d^lH4 4kiu, Mukt.ad4 pdtí litu itfmj.rwmti. .
™"J"li" -"",vt» * tflqsM». «• Ml IWAJrfW.!. >wliAJ ctl,
tir.i^,i-ftrja, iirvf-.nn r c.iii(1(,« ,H i lu.:**» J,i jj ,ji.ta'2iitN
puta >w«r pft«n«i itr hAniM)K>, ms ,unn»inml<-. *. riiu-w,-. ,..
«»« i >. M d» IJ,W dr r(,(CBf*«t h,mtt,i-• f d, ^u- ;n„
i»ihi^*i;, il. \rv.il, '. j,, o,Ww i>,ki«i dt vBdna, :itiT.am*

ItLb ii/df, eifuBiM. . ^.«fcblg mi ,r,,i.. d.mrn»!» j,,
ft.*.B*,Sr*,», iVtM*... ,-,-ml»,,. „„p„t ,„,,«»,,„ J1(h! t,
M,h«rnt ib Ih <j,i iwmxuiulti Idtui dr t hvutüi hihlfcn

-S.Hjd. liim^, 1whkí Hubrínhn, wl |«i, n\

LíM^jMa '-SMJU .HtSUí;tót. ,li.UUIS..1á..W,

i" i.n. . h*ni«lií«,-k, ,U Himinmiin d» r.fr.ulj t-4i»J»fttTf.
[St! s.xJrt. ,.„,.^m. nu,.l miiJliU,!.., riB L«.)(jiW,d»fc „m, , ,.
kridi. iiMii O: tuntuiui iV,li.i.

MH',1 iit fl Kl .ir \ \-\j<| s-,

NiU NBRAS Ív)l'lpAM|-MÍÍS PI NMIOS SA

*mm» Dt ik»miiiiik:a(,'aii
r«M,«l S' IHu*-i™

IXi|«í.i IVrrlii KnTU-ial lwm#i, h,nÉn-|int>*, .* ,1,1,1,1. ,J
,m^,'"*"- S----1" «-w» . U.«-1*74 |^-„, v™,,.,,. ry,
S',n'IÍ,V*,,lt ,,"l"= T»nnX"«ii™ I-li. .m „ b™,-,, ,,«; „„„( llt
Kí —, IKNI.im utJj „ ,,.,,11^ BJmdta^-fc „J,. lam^,,.^. „.,.
Líiui... \ilir.«i,>inuv.i da V.i<_ t! r

ir \>'IM> I \

IUM I IaWí nr Jl li.itlIMrr
l'kK.«! S' IIU}V

>*£** r,ítk, iirl,^tL. i,.))*.,,». Sr litl ^
•Kfc.' d. mi.ii,.u d. t,»iir,!lr &,wujiAJt iu,, a,«.,^, eUu.lu.
Sl*^^ * ÍÜ"^1' l»-""'"'Nlte •«*«*•* . dr kJ™*,*.;
;«"**« ',**" ' J ' r '' ^"«i« (.«wlU-i. m c«„S. «,

li*W>n I td» [vwn ... >aiom .Ir llt W*ffll.t)1 , »i 1-f <r.i («1
r»|wvl»<in(I,lc

,l'.»' I' Mittfi III tít- Mtll.l'. . • |.»|,
r-.K-i.

Í'M1M0F ADMINISTRATIVA f* iifít.Mt
CdNVrMAIXJ

»*IM» IH ll( l|\f \i,
cuKt.Ãti \- «yiinw

J%ri.> fY.^ ftnrt.nuv • AquiMtâti dr«fllriui. .«vk«« !«•,),
ItMi 1Ktuit,it («K- rfliwl IMiK'3WN ik im..fi „ |;v« , ,u
I» - I6Ü10 tNWJllXO Av rrwfBMm Uw. fWv ; n;
UmWt lt»f«tr.«.u H-tatuS • SAtl PAI «.D • ,VP rwr.e. •**.
«M«<»br IhaWf. do Pro^iM,, ilKWÍÍW* « ItlhfKl „„
»»*.«mHir™iriOj, tu IniíHni^-íiís ricnu» i> rjjuj «!„,,„!„

iMlif-r - f.v*:i*w. •m;iíj i:Wí-;iii>-M.iíi.t'#,

l'HFf.;lli >• TT'ÍIHI1

(*!«(.• PrcijAn l-.Jrtn'*tl. Ajubiví,. dcí«mJ™ ^..u,^^.*,, „,.
!Xíi,"i*,í'T,nU"h,|""-i-t«ii.'« «íbi fiiu- (ü.w.airiTi,WhíW « I31K» , d, |2h „ ,«„(, |.N„|,R,.C1, ^ ,v<nikl,
I.-"*"!- *•""• ' f *1*ll, ,;™""l«ii» BiMhiií - SA<* 1-M'lil
>i* tM/iejiiJu frr^iMii» t tunit rit i«.m,7<imi • m*.*-u>>u,
***'-li1'*'-***•»""" Alwu*. ,U» PtvpHta uw-ct» u
iUH» »üt .*, t.MinrWfitl.iinvl» Uim^Oa i^^,, ,, riltll

ÍMIllt - lT.M.'>ÍM, II Dl>J-ltl"i.jmi<lSfe-MtIi'('*.

Ulíçit, ritílulm.^ ^^ta^j,,* .^..r Jx intók.1» Tfc,

íSJ: *'* '-N'^»H" *•. Pi^twir u™ Iw,. :;j:
( W** tiwtmiuri* tt^tjlin VM1 C^IJIJi W IM,,., d»,
h*f * t«™ * U.1.*70IW |„ 0MW, „, w »..™T™«



3



IN? Rio - Sede
Rua Mena Barreio, 161 Solafogo
22271 100 Riode Janeiro RJ Brasil
Tel.: (21)3797 1600
Fax. (21)2537 9391
e-mail. inbrio^mb gov br

INB Resende
Rod Presidente Dutra, km 330
Enflentieiro Passos
27555 000 Resende RJ
Caixa Poslal 8362
27580 970 Itatiaia RJ
Tel.- (2413321-8844/3321 - S8BÜ
Fax (24)3321-8897
e-mail: inbresende@rnb.gov.br

c

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2009
ASSRPR-171/09

PROTOCOLO/IBAMA
DILÍC

DATA:^
RECEBIDO:

Plonlimo. Sr.

Dr. Sebastião Custódio Pires
Diretor de Licenciamento e Qualidade Amoiemai - rw.^
SCEN Tr!rahSnt° ^eÍ0oAmbient* «dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMAòCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70.818-900-Brasília-DF

Assunto: FCN -Autorização de Supressão de Vegetação n° 356/2009
Referências: Ofício/397/2009-COEND/CGENE/Dl LI C/lBAMA

Prezado Senhor,

INDÚSTRIAS
NUCLEARES

DO BRASIL

r^h • r^ ,Estamos encaminhando, em anexo, comunicação recebida da emDresa Saint

nra7rt . , Na mesma comunicação, a SGC vem, também, solicitar a prorroaacão doprazo de entrega de análise ou cronograma (Condição Espec fica 22) pJS^T^S
loco'0 nf ^ a90St° Pafa 3° de °Utubr° d0 Corrente- be™ com sugerir area zação "hloco (na própria área de plantio) reunião entre IBAMA INB e SGC wra miShir
esclarecimento das exigências apresentadas. Para melhor

Canalizações UdT'^SGC^'?inr^T6 éf° conhecimento ^ V. S* aSaint Gobain,™lzaçoes Ltda- : SGC e a INB mantém através do Contrato 2/98/042) nroieto
agroeconômico consignado no Projeto Básico Ambiental i-prax „J, í í- P?J

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Faienda Cachoeira s/n"
Caixa Postal 7
46400 000 Caelilé 8A
Te) (77) 3454 48O0
Fax (77| 3454 4803
e-mall inbcaetríe^mb gov br

Unidade de Minerais Pesados -
UMP

2° Distrito de Sâo Francisco
de Itabapoana
Caixa Postal 123191
28230 000 Buena RJ
Telefax. (22)2789 0101
e-mail: inbbuenajjmo rjovbr

Unidade de Tratamento de
Minério - UTM
Estr. Poços Andrada Jun 20 6
37780 000 Caldas MG
Caixa Postal 961

37701 970 Poços Be Caldas MG
Tel.- (35)2107 3100
Fax.. (35)3722 1059/1904
e-mail. intjcaldasjg in0.govbr

Atenciosamente,

Edna Elias Xavier
Assessora Especial da Presidência

Anexo: Comunicação Saint Gobain Canalizações Ltda. - SGC de 13/08/2009GC

Ministério da
Ciência e Tecnologia

GOVERNO FEDERAL
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V^ista Ambiental
Mrícula 2448661

••• '."VIBAMA

"^ gJ.O^.c?^

^(v.wíí/í BOzerra Ramos
Coon). de Enwja Betrica, Nuclear eDutos
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SAINT-GOBAIN

CANALIZAÇÃO

Barra Mansa, 13 de agosto de 2.009.

Indústrias Nucleares do Brasil S.A.
JORGE JOSÉ DE BARROS
Coordenação de Meio Ambiente e
Proteção Radiológica [COMAP.P]

Assunto: Autorização de Supressão de Vegetação à Área de Preservação
Permanente - APP

Referências: Ofício/397/2009-COEND/CGENE/DIUC/IBAMA
Autorização de Supressão de Vegetação (ASP) n°356/2009

Prezado Senhor,

ASaint-Gobain Canalização Ltda. sediada a Via Dr. Sérgio Braga, 452 no Município
de Barra Mansa - RJ, inscrita no CNPJ sobo ne 28.672.087/0001-62, no tocante às
Condições Específicas constantes da Autorização de" Supressão de Vegetação
supra referenciada emitida pelo IBAMA vem, por meio desta, solicitar
esclarecimentos:

- quanto ao que o IBAMA entende por Programa de Recomposição de Áreas de
Preservação Permanente, em particular sobre o número de mudas de nativas a
serem plantadas, sobre a extensão de sua responsabilidade na condução destas
mudas. {CondiçãoEspecífica 2.6)

- se há entendimento por parte do IBAMA de que a SGC poderia deixar as árvores
de eucaliptos no local, sem realizar a primeira colheita, levando-se em conta que
originalmente a área plantada era uma pastagem e que o plantio representou uma
recuperação (ou reabilitação) ambiental da área de área.

Havendo a possibilidade de deixarmos a floresta de eucaliptos nas áreas em
questão, a SGC pretende fazer um estudo de viabilidade econômica entre as duas
possibilidades (cortar ou não).

Considerando-se que só tomamos conhecimento das exigências há uma (1)
semana atrás, o prazo dado é exíguo para elaboração de cronograma de execução
de ações para atender condicionantes que ainda não entendemos claramente,

Levando-se em conta o prazo para obtenção da resposta a esta consulta, mais o
tempo necessário para o estudo de viabilidade e tomada de decisões, de forma a
evitar erros e desvios do que realmente é necessário ser feito, solicitamos

Salm-Gobabi Canalização Ltda.
Av. Almirante Ba/roso.72712'andar. Centro. CEP20031-001 . Riode Janeiro RJ

Tel. 21 2128-1600. DDG:0800-28B828. www sgpsmwimbr

^r^
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[Insérez le nom de Ia fíliale]

prorrogação de prazo para entrega de análise ou cronograma (Condição Específica
2.2), passando o atual prazo de 30 de agosto para 30 de outubro do corrente.

E, finalmente gostaríamos de sugerir que fosse realizada "in loco" (na própria área
de plantio) reunião entre IBAMA, INB e SGC para melhor esclarecimento das
exigências apresentadas.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente.

C^H^^V^^
Ornar Nonato Júnior

Superintendente do Reflorestamento
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INB Rio - Sede
RuaMeraBarreto, 181 Botafogo
22271100 Riode Janeiro RJ Brasil
Tel: (21) 2538 1600
Fax: (21) 2537 93S1
e-mail: mbrioQmb.aov.br

INB Resende
Rod. Presidente Dutra, km 330
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ
Caixa Postai 8382

27560 970 Itatiaia RJ
Tei.: (24) 3357-88*4 / 3357 - «80
Fax.: (24) 3357-0807
e-mail: mbresendeGinb.gov.br

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira s/n*
Caixa Poslal 7
46400 000 CaeUé BA

Tel.: (77)3454 4800
Fax.: (77) 3454 4803
e-mai: inbcaeaeembgov.br

Unidade de Minerais Pesados
UMP

2* Distrito de Sao Francisco
deltabapoana
Caixa Postal 123101
28230 000 Buena RJ
Teteíax: (22)2788 0101
e-mai: inbbuenaginb.gov.br

Unidade de Tratamento de
Minério-UTM
Estr Poços Andrade km 20,8
377B0O00 Caldas MG
Caixa Postal 901
37701 B70 Poços de Caldas MG
Tel.: (35)37221222
Fax.: (35)3722 1810/1904
e-maí; inbcaMasemb.gov.br

Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2009
DPN- 041/09

limo. Sr.

Sebastião Custódio Pires
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70818-900-Brasília-DF

PROTOCOLO/iBAMA

DILIC

Ns: 11.944

DATA:3u/iZÍ-'09
RE^áBIDO:

Assunto: Renovação LO N.° 136/2001 - FCN - Reconversão e Pastilhas

Prezado Senhor,

INDÚSTRIAS
NUCLEARES

DO BRASIL

nS^STÍoS C°m ° Pará9raf0 §4°> da alínea III, do artigo 18 da ResoluçãoCONAMA N.° 237, de 19/12/97, vimos solicitar a renovação da Licença de
Operação de N.° 136/2001, de 27/06/01, para a Fábrica de Combustível
Nuclear (FCN) - Reconversão e Pastilhas.

Mf^aIT0S QUe a INB cumPnu as condicionantes gerais relativas à LO
N. 136/2001 e acrescentamos ò que segue, quanto às condicionantes
especificas:

Condições Específicas 2.1, 2.2 e 2.3

Foi dada a devida continuidade aos programas de monitoração ambiental e
apresentados os relatórios anuais relativos aos mesmos, consolidados em
relação aos valores dos anos anteriores, aos dados pré-operacionais e de
referencia, bem como contendo os dados atinentes ao controle de qualidade
para os parâmetros fluoreto e urânio solúvel no ar, sedimentos e lamas O
relatório de 2006 foi encaminhado por meio da correspondência CE-ASSRPR-
018/08, de 31/01/08, o de 2007 por meio da CE-ASSRPR-178/08 16/09/08 e o
de 2008 pormeio da CE-ASSRPR-140/09, de 04/08/09.
Condição Específica 2.4

Os cronogramas de exercícios simulados do Plano de Emergência Local -
PEL, descrevendo os eventos postulados e seus graus de complexidade foram
encaminhados, sendo o cronograma de 2006 encaminhado' pela
correspondência CE-ASSRPR-150/06, de 11/07/06, o de 2007 pela CE-
ASSRPR-036/07, de 06/03/07, o de 2008 pela CE-ASSRPR-104/08 de
11/06/08 e o de 2009 pela CE-ASSRPR-012/09, de 23/01/09.
Condição Específica 2.5

O plano de controle dos efluentes aportados na lagoa de polimento com
detalhamento das ações de rastreamento dos efluentes que chegam e saem
considerando o efetivo tempo de residência, foi encaminhado por meio da
correspondência CE-ASSRPR-214/06, de 04/10/06, e complementado por meio
da CE-ASSRPR-030/08, de 20/02/08
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INB Rio - Sede
Rua ManaBarreto,161 Botafogo
22271100 Põode Janeiro RJ Brasa
Tel.: (21)25381600
Fax.: (21) 2537 9381
e-mai: mbriogmb.gov.br

INB Resende
Rod. Presidente Dutra, km 330
Engenheiro Passos
27555 000 Resende RJ
Caixa Poslal 8362

27580 070 Itatiaia RJ

Tel.: (24) 3357-8844 / 3357 - 8880
Fax.: (24) 33S7-8B97
e-mai: inbresendeOinb.gov br

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira sín*
Caixa Postal 7

46400 000 Caetüé BA
Tel.: (77)3454 4800
Fax.. (77)3454 4803
e-mai: inbcaetiteQinb.gov.br

Unidade de Minerais Pesados •
UMP
2* Distrito de SSo Francisco
de Itabapoana
Caixa Postal 123191
28230000 Buena RJ

Telefax.: (22)2788 0101
e-mai: inbbuenaeinb.gov.br

Unidade de Tratamento de
Minério - UTM
Estr Poços Andrada km 20.6
37780 000 Caldas MG
Caixa Postal 981

37701 970 Poços de Caldas MG
Tel.: (35) 3722 1222
Fax.: (35) 3722 1810 /1804
e-mai: inbca4daseinb.gav.br

Condição Específica 2.6

O projeto básico do depósito inicial de rejeitos de baixa atividade foi
encaminhado por meio da correspondência CE-ASSRPR-150/06, de 11/07/06
e atualizado por meio da CE-ASSRPR-214/06, de 04/10/06, em resposta ao'
ofício N.° 105/2006-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA, de 28/08/06.
Condição Específica 2.7

O programa de reflorestamento da mata ciliar, utilizando preferencialmente
espécies da Mata Atlântica foi encaminhado por meio da correspondência CE-
ASSRPR-181/06, de 14/08/06, e complementado por meio da CE-ASSRPR-
217/06, de 04/10/06, em resposta ao ofício N° 108/2006-
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA, de 29/08/2006.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Diretor de

CPRAL.N/CANN

DPN; GQUAL.N; GALQS.P; CP

MANTIS: 3062; 3063; 3064; 30

uclear - DPN

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
Renovação de Licença de Operação - RLO

DADOS DO REQUERENTE

Nome ou Razão Social: INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A

Número de Inscrição: 9669

CNPJ/CPF: 00.322.818/0020-93 Endereço: ROD PRESIDENTE DUTRA, KM 330

CEP: 27555-000 Telefone: (0xx24) 3357-8868 Fax: (0xx24) 3357-8790

Email: cpral@inb.gov.br

Bairro: ENG PASSOS

"•unicipio: RESENDE

Estado: RIO DE JANEIRO

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Nome: FEC II - Fábrica de Elementos Combustíveis - RJ

Tipologia: Nuclear - Indústrias

Valor do Empreendimento: R$ 1,00

Informações Adicionais: Ocampo "Valor do Empreendimento" não seaplica, por tratar-se de renovação da LO N.<
136/2001, cuja compensação ambiental está em curso desde 2001, seguindo oscronogramas estabelecidos.
Declaro, para os devidos fins, que o desenvolvimento das atividades relacionadasnesse requerimento
realizar-se-á de acordo com os dados transcritos no formulário de solicitaçãojtéajbertura de processo.

Alfredo Tranjan Filho
Assinatura:

íta de envio da solicitação: 22/09/2009
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INB Rio-Sede
Rua Mena Barreto. 161 Botafogo
22271 100 RtodeJaneiro RJ Brasil
Tel.: (21)25361800
Fax.: (21) 2537 9391
e-mai: inbrioQinbgov.br

INB Resende
Rod Presidente Dutra, km 330
Engenfieiro Passos
27555 000 Resende RJ

Cana Postal 8362
27530 870 Itatiaia RJ

Tel. (24)3357-8844/3357-8880
Fax: (24) 3357-8897
e-mai: inbresendeeinbgov.br

Unidade de Concentrado de
Urânio - URA
Fazenda Cachoeira s/n*

Caixa Postal 7
46400 000 Caetité BA

Tel.: (77)3454 4800
Fax.: (77) 3454 4803
e-mail: inbcaeUeQinb.gov br

Unidade de Minerais Pesados •

UMP

2° Distrito de SSo Francisco
de nabapoana
Caoca Postal 123181

28230 000 Buena RJ

Teletax.: (22)27880101
e-mail: inbbuena@inb.gov.br

Unidade de Tratamento de

Minério - UTM
Estr. Poços Andrada km 20,6
37780 000 Caldas MG
Caixa Postal 861

37701 870 Poços de Caldas MG
Tel.: (35)37221222
Fax.:(35) 3722 1910/1904
e-mai inbcaMasQinbgov.br

Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 2
ASSRPR-006/10

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC

N2: 289^ ^ .

:ii_/ÜÍ/10DATA

RECEBIDO:

limo. Sr.

Pedro Alberto Bignelli
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70818-900-Brasília-DF

n

Assunto: Cronograma de Exercícios Simulados de Emergência da FCN
Resende

Prezada Senhor,

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

Em atendimento à Condição Específica de número 2.4, constante da Licença
de Operação - LO N° 136, emitida em 13/04/200J, estamos encaminhando em anexo o
cronograma de exercícios simulados de emergência,, referente ao qüinqüênio de 2010 a
2014, para as instalações do sítio da Fábrica de Combustível Nuclear - FCN Resende, da
Indústrias Nucleares do Brasil - INB.

Informamos que essa programação plurianual visa contemplar todos os
cenários de acidentes previstos no Plano de Emergência Local - PEL, bem como outros
cenários de cunho ambiental, introduzidos no regime de simulados para atendimento de
requisitos do Sistema Integrado de Gestão das FCN Componentes, Montagem e
Reconversão e Pastilhas.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

>L 60
Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência



Assessor Técnico
DIUC/IBAMA

/4/ys$o« Bezerra Ramos
CoorrJ. de Energia Betrica, Nuclear eDutos

COENDíCGENE/OILrC/IBAMA
Substituto
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambienlal

Coordenação Geral de Energia e Infraestrutura
Coordenação de Energia Elétrica. Nuclear e Dutos

Setor deClubes Esportivos Norte (SCEN) - Trecho 2.Edifício Sede do IBAMA. Bloco A. térreo - 70.818-900 - Brasília/ DF
Tel. (61)3316-1290/ 1349 Kax: (61) 3307-1328/ 1801

Ofício n°^>/2010/ COEND/CGENE/DILIC - Ibama

Brasília,oX de fevereiro de 2010.

A Sua Senhoria a Senhora

Edna Elias Xavier

Assessora da Presidência da INB

Rua Mena Barreto, 161 - 4o andar - Botafogo
22271-100 - Rio de Janeiro/RJ
Fax: (2112537-9391

Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador cie Energia Elétrica, Nucleare Dutos

Assunto:Vistoria técnica para subsidiar a renovação da Licença devwpêração e a análise do
Relatório de Controle Ambiental das Fábricas de Combustível Nuclear - FCN II e I,
respectivamente. '"-*. .

Prezada Senhora,

1• Reportamo-nos ao processo de Licenciamento Ambientai eRegularização Ambiental
daFábrica de Combustível Nuclear - Reconversão e Pastilhas e da Fábrica de Combustível Nuclear
- Componentes e Montagem, respectivamente, para informar que estaremos realizando vistoria
técnica no período de 09 a 12 de março de 2010, visando subsidiar a renovação da Licença de
Operação eaanálise do Relatório de Controle Ambiental das Fábricas de Combustível Nuclear - ,
das respectivas Fábricas.

2- Solicitamos bons préstimos dessa empresa em providenciar o transporte da equipe
técnica no trecho terrestre de ida e volta do Rio de Janeiro a Resende/RJ nos horários a serem
confirmados.

3. Para tanto, encaminho os nomes dos técnicos envolvidos com seus respectivos CPFs para as
devidas providências:

• Elísio Mareio de Oliveira-CPF 521.402.708-91
• Michel Souza Marques - CPF 070.838.997-03
• Wiliam Gomes Nunes - CPF 068.332.296-60

Atenciosamente,
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Energia e Infraestrutura
Coordenação de Energia Elétrica. Nuclear e Dutos

Setor de Clubes Esportivos Norte (SCEN) -Trecho 2. Edifício Sede do IBAMA. Bloco A. térreo - 70.818-900 - Brasília/DF
Tel. (61)3316-1290/ 1349 Fax: (61) 3307-1328/ 1801

Ofício n° 46 /2010/COEND/CGENE/DILIC - Ibama

A Sua Senhoria a Senhora

Edna Elias Xavier

Assessora da Presidência da INB

Rua Mena Barreto, 161 - 4o andar - Botafogo
22271 -100 - Rio de Janeiro/RJ

Fax: (2U 2537-9391

Brasília, 04 de fevereiro de 2010.

Assunto: Renovação da Licençade Operação da Fábricade Combustível Nuclear - FCN II

Prezada Senhora,

1• Reportamo-nos ao processo de Licenciamento Ambiental da Fábrica de Combustível
Nuclear (FCN [I - Reconversão e Pastilha de Dióxido de Urânio), para informar que, de acordo com
o parágrafo 4o, inciso III do Art. 18°da Resolução CONAMA n° 237 de 19de dezembro de 1997 e
o fato da solicitação da Renovação da Licença de Operação 136/2001 ter sido realizada pelo Of.
DPN-041/09 de 22 de setembro de 2009, dentro do prazo legal, considera-se prorrogada esta LO até
que este órgão se manifeste definitivamente.

Atenciosamente,

Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
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Unidade at MmeFars Pesadoi - uUP

e rJe Tr*irrnn1a M MtWio - UTM

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2010.
ASSRPR- 014/10

limo. Sr.

Dr. Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70.818.900-Brasília-DF

Assunto: FCN - Autorização de Supressão de Vegetação n° 356/2009

Referência: 1 -Ofício. 397/2009-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA
2 - ASSRPR-171/09 de 26/08/09

Prezado Senhor,

INDUSTRIAS

NUCLEARES

00 BRASIL

Solicitamos o posicionamento de V. Sa no tocante as solicitações de
esclarecimento formuladas pela empresa Saint Gobain Canalizações Ltda. - SGC,
relacionadas a Condições Específicas contidas na Autorização de Supressão de Vegetação'
n.° 356/2009 supracitada, anteriormente encaminhadas pela referência 2.

No aguardo do vosso posicionamento, agradecemos a atenção de V.Sa. e
colocamo-nos à disposição para informações adicionais necessárias.

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC

DATAjfí^íZ^IO
RECEI

Atenciosamente,

tdna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência

r» ^.. Ministério da
*-,e Ciência e Tecnologia »*n »T" .

GOVERNO FEDERAL
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis / Diretoria de Licenciamento Ambiental
Coordenação Geral de Energia e Infraestrutura / Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

SCEN -Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA, Bloco A, térreo - 70.818-900- Brasília/ DF
Tel. (61) 3316-1290/1349 Fax: (61) 3307-1328/1801

Ofício n° 54 /2010/COEND/CGENE/DILIC - Ibama

A Sua Senhoria a Senhora

Edna Elias Xavier

Assessora da Presidência da INB

Rua Mena Barreto, 161 - 4o andar - Botafogo
22271-100 - Rio de Janeiro/RJ
Fax: (21) 2537-9391

Brasília, 11 de fevereiro de 2010.

FAX TRANSMITIDO EM
./... ' .éu /„^e
A^- Jf : qo \\

RESPONSÁVEL:

FAX W:
Assunto: Remarcação de Vistoria eLicença de Operação para Transporte deOTT

Ref: l.Of.N0 37 /2010/COEND/CGENE/DILIC -Ibama de 02/02/10
2.0f CE-SUPCM. P- 011/10 de 22/01/10.

Prezada Senhora,

1- Informo que a vistoria marcada de 09 a 12 de março de 2010 pelo Of. N° 37 /2010/
COEND/CGENE/DILIC - Ibama deverá ser cancelada por impossibiliade da presença de um dos
técnicos. Desta forma a mesma está sendo remarcada para o período de 29 de março de 2010 a 01
de abril de 2010.

2- Solicito ainda que envie, com urgência, cópia da Licença de Operação para o
Transporte de UF6 do Porto do Rio de Janeiro para a Fábrica de Combustível Nuclear- Resende/RJ.

ANTONIOPELSO JUNQUEIRA BORGES
Coordenadet^de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Atenciosamente,



\ \
t

\ V

3



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental/Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Ed. Sede do IBAMA. SCEN - Trccho2, Asa Norte, Bloco A, sala 11. CEP 70818-900 Brasília-DF
Tel (061) 3316-1290 Fax (061)3307-1801

Ofício n°58 /2010/COEND/CGENE/DILIC-IBAMA

A Sua Senhoria a Senhora

Edna Elias Xavier

Assessora da Presidência da INB

Rua Mena Barreto, 161 - 4oandar - Botafogo
22271-100 - Rio de Janeiro/RJ

Fax: (21) 2537-9391

Brasília, 11 de Fevereiro de 2010.

FAX TRANSMITIDO EM:

RESPONSÁVEL:

FAX

Assunto: Atendimento ás condicionantes da Autorização de Supressão de Vegetação N°
356/2009

Em resposta aos questionamentos enviados através do documento ASSRPR-
171/09 temos a informar que:

1. O Programa de recomposição de Áreas de Preservação Permanente trata-se de
procedimentos e metodologias, incluindo o número de mudas e a condução destas, a serem
sugeridas e empregadas pela empresa que executará o plantio das mudas nativas.

2. A empresa, optando por não cortar os indivíduos da espécie Eucaliptus sp situados na
áreas de preservação permanente, esta, deverá apresentar uma justificativa técnica.

3. Com relação ao agendamento de vistoria no local de plantio, informamos que na data
de 29 de março a Io de abril de 2010 será realizada uma vistoria visando subsidiar a renovação da
Licença de Operação e a análise do Relatório de Controle Ambiental das Fábricas de Combustível
Nuclear-FCN II e I; oportunidade esta que será aproveitada para visita aos locais de corte e plantio.

Atenciosamente,

Antôpkí Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Setor de Clubes Esportivos Norte (SCEN) - Trecho 2. Edifício Sede do IBAMA. Bloco A, térrco-70.818-900 Brasília/ DF

Tel. (61) 3316-1290/ 1349 Fax: (61) 3307-1328/ 1801

MEMON° ?/ /2010-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Rubr. U

Em, 1%de março de 2010.

Ao Chefe do Núcleo de Licenciamento Ambiental do IBAMA no estado do Rio de Janeiro,
Roberto Huet Salvo Souza

Fone: (21) 3077-4287

Fax: (21) 3077-4288

Assunto: Licenciamento Ambiental das Fábricas' de Combustível Nuclear - FCN I e II em
Resende/RJ. ;._

Senhor Chefe, v. t

1• Conforme acordado na liberação do analista ambiental Eduardo Boucinha de Oliveira
para esse NLA, o referido analista continua compondo as equipes de análise dos processos de
licenciamento das quais fazia parte na época de sua remoção. Dentre estes inclui-se alguns
processos de empreendimentos da área nuclear.
2. Visto isso, vimos por meio deste solicitar a presença desse analista na Vistoria
Técnica às Fábricas de Combustível Nuclear I e II, localizadas em Resende/RJ, no período de 29 de
março de 2010 a 01 de abril de 2010. Tal vistoria visa subsidiar a Regularização Ambiental da FCN I
e a concessão da renovação da Licença de Operação da FCN II.
3. Informo que a equipe técnica sairá de Brasília no dia 29/03/10 e chegará ao Rio de
Janeiro ainda pela manhã. O transporte à Resende/RJ ocorrerá por conta do empreendedor. Maiores
informações serão prestadas posteriormente, caso haja a liberação do técnico Eduardo Boucinha de
Oliveira.

Atenciosamente.

Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

As

í^/v,
770o £M:

*^5$M^S^.

u:\dilic\CORND\KMPREKNDIMKNTOS\Nuclear\INB FF.C II\Memo\MEMO NLA-RIO-boucinha-26-02-20l0.odt
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno\áveis
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Energia e Infraestrutura
Coordenação de Energia Elétrica. Nuclear e Dutos _^

Setor de Clubes Esportivos Norte (SCEN) -Trecho 2. Edifício Sede do IBAMA. BlocoA. térreo - 70.818-900
Tel. (61)3316-1290/ 1349 Fax: (61) 3307-1328/ 1801

Ofício n°/Cü/2010/ COEND/CGENE/DILIC - Ibama

A Sua Senhoria a Senhora

Edna Elias Xavier

Assessora da Presidência da INB

Rua Mena Barreto, 161 - 4o andar- Botafogo
22271-100 - Rio de Janeiro/RJ

Fax: (21) 2537-9391

v.

Brasília, 23 de março de 2010.

Trr>.^.-TDO£^.

Assunto:Vistoria técnica para subsidiar a renovação da Cfoe^ça de Operação e a análise do
Relatório de Controle Ambiental das Fábricas de Combustível Nuclear - FCN II e I.
respectivamente.

Prezada Senhora,

1. Reportamo-nos ao processo de Licenciamento Ambiental e Regularização Ambiental da
FCN - Reconversão e Pastilhas e da FCN - Componentes e Montagem, respectivamente, para
informar que na vistoria agendada durante 29/03/2010 a 01/04/2010, também estarão presentes,
além dos já informados pelo Ofício n° 37 /2010/ COEND/CGENE/DILIC - Ibama, os técnicos
Diogo Moya Fernandes (CPF - 277.780.788.48) - Eng. Florestal, e Eduardo Boucinha de Oliveira
(CPF 055159907-30) - Biólogo.
2. Informo que a equipe, composta por cinco técnicos, chegará ao aeroporto Santos
Dumont/RJ às 10:10 h do dia 29/03/10. O horário do vôo de volta, na quinta-feira - 01/04/10, é às
21:40. Desta forma, a equipe deverá partir para o Rio de Janeiro por volta de 17 h deste dia.
Contudo, como o técnico Diogo Moya Fernandes terá uma reunião na tarde do dia 31/03/2010,
previamente marcada, este deverá retornar à Brasília na quarta-feira pela manhã, sendo seu vôo às
13:05 deste dia. Osdemais técnicos continuarão emvistoria atéquinta-feira.
3. Com isto, solicitamos bons préstimos dessa empresa em providenciar o transporte da
equipe técnica no trecho terrestre de ida e volta do Rio de Janeiro a Resende/RJ para os casos
descritos anteriormente.

4. Visando dinamizar o tempo de trabalho, informo que o técnico Diogo Moya Fernandes
participará da reunião, que discutirá a questão do corte de eucalipto em APP, enquanto os demais
técnicos irão participar de outras atividades relacionadas à outros objetivos da vistoria. A seguir
consta um cronograma das atividades a serem realizadas durante a vistoria:

Data Período

29/03/10 Manhã

29/03/10 ;Tarde

Atividade

* Translado

Orientações por parte da INB.





30/03/10 Manhã

30/03/10 Tarde

31/03/10 Manhã

31/03/10 Tarde

01/04/10 Manhã

01/04/10 Tarde

Atenciosamente,

Vistoria às instalações da FCN II- Pastilhas e Reconversão: f
Reunião relativa ao corte de eucalipto em área de APP. (Diogo
Moya Fernandes).

Vistoria às instalações da FCN I- Componentes e Montagem. (4h)
Vistoria à área de plantio de eucalipto - APP (Diogo Moya
Fernandes).

Retorno do técnico Diogo Moya Fernandes ao Rio de Janeiro paraI
embarcar para Brasília (vôo às 13:05);
Vistoria aos Sistemas de Tratamento de Água e de Efluentes e ao
pontos de monitoramento de efluentes e água. (4h)

Avaliação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Ativos
e Inativos. (3 h)

Vistoria ao Depósito Inicial de Rejeitos de Baixo Nível de Radiação
e Sistema de Exaustão das FCN I e II. (1 h)

Vistoria ao Horto Florestal (1 h)
Discussão em relação à Implementação dos Programas Ambientais.
QJi) ;; -..^
Fechamento da Vistoria.""(3 h)

Antônio^elso Junqueira Borges
Coordenadopde Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
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INB Rio-Sede
Rua Mena Barreto. 161 BolatOyo
22271 100 ííio de Janeiro RJ Brasil
Tel (21} 2536 1600
Fax (21)2537 9391
e-maií inbno@inU gov br

INB Resende
Rod Preuílcnle Diiira km 330

Engenheira PSSS05
27555 000 Resenae RJ
Cai«a Po5ial8362

27560 970 Itatiaia RJ

Tel. (24) 3357-8644 • 3357-88
Fax (24) 3357-8897
e-mail inDreseride^mb yov or

c

Unidade ae Concentrado de
Urânio- URA
Fazenda Cachoeira in"

Ca.xa Postai 7

46400 000 Caentè BA
Tel (77) 3154 4800

Fax (77) 3464 4803
e-mail iii0caelile@int> gow fii

Unidade de Minerais Pesados

UMP

?" Diblnlo de Sio Francisco

ile liaDapoana
Cai>a p.jsiai 123191

28230 000 Bjena RJ

Teísta* ,22;2789 0101
e-mail mbEuena@iriD gov Dr

Unidade de Tratamento de

Minènc - UTM
ilili Poy05 Andraüa Km 20 5
37780 000 Caioas MG

Caixa Postal 961

37701 970 Poços. aeCalflas MG
Tel (35)3722 1222
Fa* (35)37221910/ 1904

jiriD gov br

Rio de Janeiro, 15 de março de 2010
ASSRPR-044/10 | n.

limo Sr.

Dr. Pedro Alberto Bignelli
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA

70818-900-Brasília-DF

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

MMA - IBAMA

Documento:

02001.000904/2010-31

Data:^J^JiMl:

Assunto: FCN - Cronograma de Exercícios Simulados de Emergência

Referência: ASSRPR-006/10, de 14/01/2010

Senhor Diretor,

Encaminhamos, em anexo, a revisão de 01 de janeiro de 2010 do
cronograma de exercícios simulados de emergência, referente ao qüinqüênio de
2010 a 2014, para as instalações do sitio da Fabrica de Combustível Nuclear- FCN
- Resende da Indústrias Nucleares do Brasil S/A - INB, encaminhado anteriormente
através da carta em referência, em atendimento à Condição Especifica de número
2.4, constante da Licença de Operação LO N° 136, emitida em 13/04/2006.

Como já informado, essa programação plurianual visa contemplar
todos os cenários de acidentes previstos no Plano de Emergência Local - PEL, bem
como outros cenários de cunho ambiental, introduzidos no regime de simulados
para atender a requisitos do Sistema Integrado de Gestão das FCN Componente,
Montagem, Reconversão e Pastilhas.

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

Atenciosamente,

idna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência

Ministério da
Ciência e Tecnologia 9sF»1ít3FwW

GOVERNO FEDERAL
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DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA PELO IBAMA DURANTE
A VISITA TÉCNICA REALIZADA NA FCN - RESENDE

NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2010

- RELATÓRIO WALM - DEZEMBRO 2006- Execução de
Investigação Hidrogeológica no Entorno da Bacia de rejeitos e no
Tanque Aéreo de Óleo Diesel (gerador elétrico) da FCN I e na Lagoa
de Polimento e no Tanque Subterrâneo de Óleo Diesel (gerador
elétrico da FCN II) -

-RELATÓRIO WALM - JUNHO 2007 - Complementação dos
serviços de investigação hidrogeológica executados em 2006, no
entorno da bacia de rejeitos e no tanque aéreo de óleo diesel da FCN
I e na lagoa de polimento e no tanque subterrâneo de óleo diesel
(gerador elétrico da FCN II).

-RELATÓRIO COMAP.P 012/07 - Relatório Final de análises
químicas na Bacia de Rejeitos da FCN I e Lagoa de Polimento na FCN
II

- RELATÓRIO COMAP.P -012/09 - Relatório de Monitoramento da
água subterrânea em poços de monitoramento no entorno da Bacia
de Rejeitos da FCN I - Lagoa de Polimento na FCN II e tanques de
óleo diesel localizados nas respectivas unidades.

-OFÍCIO SERLA/DGRH N° 04 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2007 -
Autorização para captação de água subterrânea e superficial - FCN -
Resende

- CONTRATO N° 2/98/042 - INB X COMP. METALÚRGICA
BARBARÁ.

- CE INB-ASSPR - 146/07 - consulta ao IBAMA sobre a

autorização de corte de eucalipto previsto no contrato n° 2/98/042

com a inclusão de áreas em APP.

- OFÍCIO N° 689/07/DILIC/IBAMA- Resposta a consulta CE-INB-
ASSPR-146/07.

MMA - IBAMA

Documento:

02001.002385/2010-45

Data: PTl tf^lZeJ O
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- CE-INB ASSPR-001/09 - Consulta ao IBAMA sobre aficença
expedida pela AMAR, órgão ambiental municipal para exploração de
eucalipto em APP.

- OFÍCIO 397/2009 -COEND/CGENE/DILIC/IBAMA - Resposta
a consulta CE-ASSPR-001/09- e autorização de supressão de
eucalipto em APP.

- LICENÇA AMBIENTAL N° 010/2008 - Licença para colheita de
Eucaliptos fsp em área da INB - Resende ajuntada dos referidos:

Plano de manejo de silvicultura econômica - PSE,

Plano de controle ambiental - PCA;

Complemento do Plano de Controle Ambiental;

Relatório de Reflorestamento com essências nativas da área ciliar,
reservatório do funil em área de propriedade da INB.

Jorge Jq^Se èarros

Coordenaçao/de Meio Ambiente e

Cotação Radiológica
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1) CONTRATO N° 2/98/042

2) CE INB ASSPR N° 146/07 - consulta ao IBAMA sobre a

autorização de corte de eucalipto previsto no contrato N°

2/98/042 com a inclusão de áreas em APP

<p
3) OFÍCIO n°j7007/DILIC/IBAMA - resposta à consulta CE INB

ASSPR N° 146/07

4) CE INB ASSPR N /001/09 - consulta ao IBAMA sobre a

Licença expedida pela AMAR órgão ambiental municipal para

exploração de eucalipto em APP

5) OFÍCIO n° 397/2009 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

resposta à consulta CE INB ASSPR N/001/09 - e autorização

de supressão de eucalipto em APP
'•V;_

6) Licença de Ambiental N° 010/2008 para colheita de Eucaliptos
sp em área da INB - Resende ajuntada dos referidos: Plano

de Manejo de Silvicultura Econômica- PSE; Plano de Controle

Ambiental - PCA; Complemento do Plano de Controle

Ambiental; Relatório de Reflorestamento com Essências

Nativas na Área Ciliar Reservatório do Funil em Área de

Propriedade da INB.
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m IHDIÍSTBIAS NUCLEARES
DO BRASIL &A.

CONTRATO N° 2/98/042

ENTRE

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB

COMPANHIA METALÚRGICA BARBARÁ

**'!.

I • /

VISANDO O COMODATO DEÁREA DETERRENO NOCOMPLEXO INDUSTRIAL DE

RESENDE - ÇIR, COM VISTAS ÀIMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO DE

REFLORESTAMENTO
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL SLA.

CONTRATO N° 2/98/042

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM AS
INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL SA - INB E A
COMPANHIA METALÚRGICA BARBARÁ, TENDO POR
OBJETO O COMODATO DE 'ÁREA DA INB
DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE
REFLORESTAMENTO E TAMBÉM A MANEIRA PELA
QUAL ESTA OCORRERÁ.

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A- INB; sociedade de
economia mista, com sede em Brasília-DF e escritório centrai na cidade |do Rio de Janeiro-
RJ, à Rua Mena Barreto, n° 161, Botafogo, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do
Ministério da Fazenda sob o n° 00.322.818/0021-74, represente da por seus diretores abaixo
assinados, doravante denominada INB e a COMPANHIA METALÚRGICA BARBARÁ, com
sede na Via Sérgio Braga, 452, Município de Barra Mansa - RJ, inscrita! no CGC/MF sob o
n° 28.672.087/0001-62, inscrição estadual n° 80.516.320 e Registro no IBAMA n°
1/33/79/0002-8, representada por seu Diretor e Procurador, abaixo assinados, doravante
designada simplesmente BARBARÁ, CONSIDERANDO:

Que a INB é proprietária da área onde está ins alado o Complexo Industrial
de Resende doravante designado simplesmente CIR, no município de Resende, Estado do
Rio de Janeiro e que existem áreas de terra não ocupadas peles unidades industriais;

Que mesmo estas áreas de terras atualmente desocupadas não podem ser
alienadas, eis que integram um conjunto imobiliário sujeito a medições è análises técnicas
recomendadas pela legislação e pelos órgãos ambientais e Hcenciadores;

Que a INB tem interesse em ceder em comodato uma área dentro do CIR
com cerca de 350 hectares para exploração florestal, a fim de não só poder preservar as
medições e controles ambientais antes mencionados, mas também dàr a essa área um
destino econômico mais nobre;

Que a BARBARÁ, por outro lado, tem interesse na implantação de projetos
de reflorestamento destinados à produção de matéria-prima (carvão) para consumo próprio,
em áreas próximas de suas instalações industriais;

Que a BARBARÁ já vem celebrando contratos dessa natureza no Estado do
Rio de Janeiro, o que remete a presente contratação a uma política global ds preservação
ambiental;

Que a supramencionada contratação tem animo no art 2£L£aput da lei n°
8.666/93, RESOLVEM ajustar o presente CONTRATO, que se reoáta^^s^seguíntes
cláusulas e condições: —

(O^
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WDQSTRIAS NUCLEARES
DO MASIL S.A.

CONTRATO N° 2/98/042

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO a cessão, em regime de comodato,
de uma área de terra de propriedade de INB, localizada no CIR, no Município de Resende -
RJ, devidamente assinalada na planta caracterizada com ANEXO I - PLANTA DE
SITUAÇÃO com cerca de350 hectares (trezentos e cinqüenta hectares), e que se destina à
implantação, por parte da BARBARA, de um Projeto de Reflorestamento, tudo de
conformidade com o cronograma que se constitue em ANEXO II CRONOGRAMA DO
EMPREENDIMENTO, deste instrumento.

1-2 Qualquer destruição de floresta qué venha a ocorrer por incêndio, inundação,
ataque de praga ou qualquer outro motivo, e sem que haja culpa da BARBARÁ, não
implicará na obrigatoriedade do replantio automático da área obstruída, pelo que a decisão
de replantar ou não ficará a critério da BARBARÁ. A área não replantada será restituída à
INB no prazo de até 30 (trinta) dias do acerto.

CLÁUSULA SEGUNDA-DO PROJETO DEREFLORESTAMENTO

2.1 O Projeto de Reflorestamento a que alude o presente CONTRATO, unia vez
elaborado pela BARBARÁ, deverá serobjeto deaprovação por parte da INB previamente ao
seu encaminhamento aos órgãos ambientais e licenciadcvss, visando sua posterior
implantação.

2.2 A área destinada ao reflorestamento com essências homogêneas de
Eucalipto, será de aproximadamente 250ha (duzentos e cinqüenta hectares), a ser
confirmada em levantamento topográfico quando da implantação do Projeto de
Reflorestamento, sendo 220ha (duzentos e vinte hectares) destinados ao efetivo plantio e
30ha (trintahectares) destinados ao aproveitamento como serv^ão..

^ CLÁUSULA TERCEIRA - DO TÍTULO DE PROPRIEDADE DC IMÓVEL

3.1 A-área do objeto c-o presente CONTRATO é parte daquela que consta da
Escritura Registrada em nome da INB*sob o n° 1313, Livro 2-3, do Cartório do Registro e
Imóveis da Comarca de Resende - RJ.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

4.1 Da BARBARÁ

4.1,1 Conduzir e executar todo o Projeto de Reflorestamento nos termos deste
CONTRATO, de acordo com a melhor técnica para os.trabalhos dessa natureza e
disposições legais e regulamentares em vigor, referentes a registros, licenças, habilitações,
averbações e demais exigências, sob sua exclusiva expensa e arcando com todos os ônus
decorrentes de eventuais multas e penalidades que venham a ser aplicadas em virtude do
não cumprimento de obrigações legais, regulamentares e contratuais.

(Çh^s
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO SRAStL S.A.

CONTRATO N°2/98/042

4.1.2 ^ Responsabilizar-se pela contratação de serviços de terceiros para
implantação da estrutura de campo da área a ser reflorestads, constando basicamente de:
preparo da terra, combate às formigas, produção de muaas, coveamento, plantio e
manutenção da área de reflorestamento até o último corte.

4.1.3 Responder por todos encargos trabalhistas, prevsdenciários, fiscais, tributários
e comerciais resultantes da execução do CONTRATO.

4.1.4 Responsabilizar-se pelo uso e fornecimento, às suas expensas, de
indumentárias e equipamentos de segurança e de proteção, de uso geral e individual,
necessários e indispensáveis à execução dos serviços.

£ 4.1-5 Derrubar, cortar, armazenar provisoriamente e retirar, após o carvoejamento
por ocasião dos cortes, a madeira que lhe couber pela participação do projeto, sem ônus
para a INB.

4.1.6 Controlar, a todo tempo, a execução dos serviços de implantação do projeto,
através de seus técnicos credenciados junto ao IBAMA e à INB.

4.1.7 Elaborar e fornecer à INB uma planta topográfica da área a ssr reflorestada,
localizando com exatidão a área de plantio.

4.1.8 Indicar seu proposto para fiscalizar e administre: os bens a serem utilizados
no Projeto de Reflorestamento, tais como máquinas, equipamentos, insumos.

4.1.9 Responder por si, seus prepostos e empregzrâos ou subcontratados por
quaisquer danos que venham a ser causados à área ora cecída, à INB e/ou a terceiros,
vizinhos ou não.

4.1.10 Implantar reflorestamento com mudas de essências nativas, fornecidas pela
INB sem ônus para si, até o 6o ano de vigência deste contrato e fazer a sua manutenção até
o 3o ano após o plantio, numa área aproximada de 36 ha, a qual não será objeto de
exploração por se tratar de mata ciliar no entorno do Reservatório do Funil (Rio Paraíba do
Sul), devendo observar a seguinte distribuição de área:

Área de efetivo plantio 220

Área de aceiros e estradas 30

Área de remanescente 34

Área de corredores de fauna 30

Área de mata ciliar 36

Área total do convênio 350 hectare

4.1.11 Instalar e manter, em local estratégico à frente da área a ser reflorestada,
placa denominativa do projeto, indicando a atividade objeto do presente CONTRATO.

4.1.12 Permitir, a todo tempo, a inspeção e fiscalização da INB, mediante livre e
permanente acesso a área do comodato, do pleno cumprimento das cláusulas constantes
deste CONTRATO.

{Qvy^
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO MIASU. SLA.

CONTRATO N° 2/98/042

4.1.13 Cumprir e fazer cumprir todas as normas interna da INB, em especial as de
segurança e proteção ambiental.

4.1.14 Arcar com todos os custos decorrentes dos insumos e utilidades que usar
com vistas à implantação do Projeto, tais como: água, luz, força, etc...

4.1.15 Liberar e devolver à INB a totalidade ou parte de área ora cedida em
comodato na hipótese de, por qualquer motivo, especialmente ante o disposto no item 1.2
da Cláusula 1a - OBJETO, a ela não ser dada ou não puder ser dada a destinaçâo ora
ajustada.

Da INB

Proc. &0/^K
Rubr. _M^4^

Rafá. _^Ser\

4.2.1 Ceder, em comodato, a área de que trata a Cláusula Segunda, à BARBARÁ,
para o desenvolvimento do presente CONTRATO. ' ^,

4.2.2 Fornecer todas as mudas de essências nativas e frutíferas, sem Ônus para a
BARBARÁ, destinadas ao plantio de 36ha (trinta e seis hectares) de mata ciliar, área
equivalente a 15% (quinze por cento) das florestas homogêneas de eucaliptos, a qual não
será objeto de exploração.

4.2.3 Indicar preposto para acompanhar os trabalhos do Projeto de
Reflorestamento, bem como as derrubadas e cortes das florestas objeto do presente
CONTRATO junto à BARBARÁ.

4.2.4 Definir junto à Barbará, local de fácil acesso para fabrico de carvão, na área
de comodato, sem restrições para produção, desde que a Barbará esteja autorizada pelo
órgão de controle ambiental.

C CLÁUSULA QUINTA-DA FISCALIZAÇÃO

5.1 A INB exercerá a fiscalização dos serviços, através de profissionais
pertencentes ao seu quadro de pessoal com amplos poderes para tanto e, especialmente
para:

5.1.1 Notificar, por escrito, a BARBARÁ para que retire em prazo fixado pela INB
empregado ou subcontratados, equipamento e ou material, cuja permanência no local dos
serviços seja julgada inconveniente ou inadequada pela INB.

5.1.2 Praticar quaisquer atos nos limites do presente CONTRATO, que se destinem
a preservar todos e quaisquer direitos da INB.

5.1.2.1 Ações ou omissões da fiscalização não eximirão a BAR3ARÁ da sua
responsabilidade pela execução de todos os serviços nos termos do presente CONTRATO.

(ÇyA^
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL SLA.

CONTRATO N° 2/98/042

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS GERAIS

6.1 Caberá à BARBARÁ o desembolso financeiro e controle contábil destinado
ao desenvolvimento do Projeto de Reflorestamento do presente CONTRATO, tais como
pagamento dos serviços empreitados, insumos, pessoal, transporte, alimentação, taxas,
impostos e demais encargos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PARTICIPAÇÕES NO EMPREENDIMENTO

7.1 Os cortes do maciço florestal plantado serão efetuados a critério da
^ BARBARÁ, tanto no número decortes quanto à sua época, até o24° (vigésimo quarto) ano,

a partir da data de assinatura do presente CONTRATO, convencionando as partes 3 (três)
anos como prazo máximo para encerramento do plantio das florestas homogêneas.

7.2 O aproveitamento da floresta será distribuído da saguinteforma:

7.2.1 Caberá a BARBARÁ usufruir o equivalente a 80% (oitenta por cento) da
madeira, objetivando a produção de carvão a ser utilizado como matéria prima no seu
complexo industrial e/ou outra destinação que melhor convier a BARBARÁ.

7.2.2 ÀINB caberá o equivalente a 20% (vinte por cento) do maciço florestal, a ser
aproveitado a seu exclusivo critério, podendo, entretanto, se houver interesse das partes, a
INB dar preferência à BARBARÁ na compra da madeira a preço de mercado,

7.2.3 Em caso da INB optar em não comercializar a aadeira que lhe é de direito,
cabe a BARBARÁ demarcar os talhões com volume de madeira equivalente a área
explorada, proporcionalmente a 20% (vinte por cento), devendo a INB concordar com a
demarcação, ou impugná-la, hipótese em que a BARBARÁ deverá atender as indicações
da INB.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO

8.1 O prazo para a vigência do presente CONTRATO será de 24 (vinte e quatro)
anos a contar da data de assinatura do presente CONTRATO, e o número de cortes
sucessivos e época de corte ficam a critério da BARBARÁ para os 80% (oitenta por cento)
da produção por ela usufruídos.

8.2 O presente CONTRATO poderá ter o seu prazo prorrogado, desde que haja
concordância das partes.

8.3 Findo o prazo do CONTRATO, reverterão ao patrimônio da INB, sem que
caiba indenização ou retenção em favor da BARBARÁ, todas as benfeitorias e instalações
não removíveis, existentes na área destinada ao Projeto de ReTJorestamento.

Or^
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL SLA

CONTRATO N° 2/98/042

8.4 Após o último corte e encerramento do ciclo exploratório, coberto pelo
presente CONTRATO, o remanescente da floresta será incorporado ao patrimônioda INB.

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO E DA MULTA

9.1 O presente CONTRATO será rescindido automaticamente,
independentemente da prévia notificação, no caso de inadimplência de suas cláusulas ou
condições, respondendo a parte infratora pela totalidade dos prejuízos causados ou que
venham a ser causados à outra parte ou a.terceiros, podendo ser pleiteados, em juízo ou
fora dele, os danos daí decorrentes.

9.2 No caso de terminação do contrato por interesse da Barbará ou da INB,
haverá ressarcimento por parte da empresa que optou pela terminação conforme os itens
9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3.

9.2.1 R$768.000,00 (setecentos e sessenta e oito mií reais) caso a interrupção do
contrato ocorra na fase de maturação da floresta para o primeiro corte.

9.2.2 R$297.500,00 (duzentos e noventa e sete mi! e quinhentos reais) caso a
interrupção ocorra na fase de maturação para o segundo corte.

9.2.3 R$148.250,00 (cento e quarenta e oito mil e duzentos e cinqüenta reais) caso
a interrupção ocorra na fase de maturação para o terceiro corte.

9.3 No caso de rescisão porato ou fato atribuível à BARBARÁ esta perderá em
favor da INB, sem prejuízo da aplicação das demais cominaçôes legais e convencionais a
que der causa e sem direito a qualquer retenção ou indenização, toda a floresta até então
por ela plantada ou replantada.

9.4 Na hipótese de atraso na implantação do Projeto, segundo os marcos
estabelecidos no ANEXO II - CRONOGRAMA DO EMPRHENDIMENTO (baseado na
cláusula 7.1), a BARBARÁ ficará sujeita à aplicação de multa mensal no valor de R$
8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), a ser paga à INB no prazo de até 48 horas, a contar
do recebimento da respectiva notificação escrita na cobrança.

9.4.1 Se o atraso a que alude este item for superior a 90 (noventa) dias corridos ou
a 180 (cento e oitenta) dias alternados dentro de um período de 12 (doze) meses,
considerár-se-á rescindido o presente CONTRATO por culpa cia BARBARÁ, aplicando-se-
lhe todas as sanções daí decorrentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1 É competente o foro da Comarca do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de
Janeiro, para dirimir toda e qualquer questão decorrente do presente CONTRATO, que não
puder ser resolvida administrativamente.

(&**
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INDUSTRIAS NUCLEARES
DO BRASIL SLA

CONTRATO N° 2/98/042

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VALOR ESTIMADO

11-1 O valor global estimado do presente CONTRATO é de R$ 850.000,00
(oitocentos e cinqüenta mil reais), para todos os efeitos legais e contratuais.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente
CONTRATO, em 05 (cinco) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das
testemunhas abaixo.

Resende, -/£ ^ ^£>

INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A - INB

Roberto Nogueira da Franca
Presidente

Rqj&]£ Apaujo cfe Silva
Direjtor Industrial

Testemunhas:

2/98/042/RZT

COMPANHIA METALÚRGICA BARBARÁ

H*^-^

Ornar Nonato Juni©r

Gerente RefIorestemento

245 OFICIO DE NOTAS - TABELIÃ - TAHIA CASTRO GÓES
Av. Alsirante Barroso. 139 - Loja C - Fone: 532-0424 N9:000904095922
Reconheço por seielhança as ursas de; ANDRÉ LUCAT, OHAR NONATO JUNI0
R, as quais conferes coi os pavões arquivados ea Cartório.
Valores. iOLRio òe Janeiro, 4 deJeteBbro

Jffii te-^itno»J-^Sr^.
Proc.dados tWVf
Total
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PHONE NO. : 3576865

Rio de Janeiro, 26 ds junho de 2007
ASSRPR-146/07

DEC. 09 2Q0B 02:52PM Pi

limo. Sr.
Dr. Valter Muchagata
Diretor Interino de Licenciamento e Qualidade Ambiental ( i
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - iBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70 818-900-Brasília-DR

Assunto: FCN - Fébrice de Combustível Nuclear - Projeto Agroeconômico.

Senhor Diretor,

Em 1998 a INB apresentou o Estudo de Impacto Ambiental (£IA) para a
implantação da FCN Reconversão e Pastilhas. Em 2001, após revisão e atualização do
EiA, da FCN Reconversão e Pastilhas, foi apresentado o Projeto Básico Ambiental
(PBA) em atendimento à exigência do IBAMA para a concessão da Licença de
Operação e suas renovações e para a implantação da FCN Enriquecimento.

Dos processos de licenciamento citados, constou o Programa de
Mitigação e Compensação que, dentre outros, é composto do Projeto Agrceconômico.
Para a execução deste projeto a INB firmou, em 1998, contrato de comodato (n.D
2/98/042) com a empresa SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO S.A (SGC). na época
Companhia Metalúrgica Barbará. Este contrato tem vigência de 24 (vinte quatro) anos,
e seu escopo bãaico prevê o reflorestamento e a exploração ds eucalipto, bem como o
reflorestamento da mata ciliar, junto à Represa de Funil, com essências nativas.

Passados 9 anos da assinatura do contrato e 7 anos apó;S o final do
plantio do eucalipto, caqforme previsto no citado contrato, a empresa S. Gobain
encontra-se em condições de efetuar o 1.c dos 3 cortes previstos, sendo as seguintes
as condições encontrada atualmente:

ENTRADA
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FROM : INB

/

\_

^

PHÜNE NO. : 357G865 DEC. 09 200B 35I01PM PI

• Da área de 357,7 ha destinados ao contrato de comodato, os ta-hões de

eucalipto totalizam aproximadamente 210 ha.

.• Da área ds mata ciliar (em tomo do reservatório de Funil), dentro da área

destinados ao contrato de comodato, cerca de 50% (40 ha) já receberam ações

de plantio, replantio e manutenção. Atividade esta que encontra-se em

andamento.

• De acordo com a Resolução CONAMA N.° 302, de 20 de março 2002, parte da

área plantada encontra-ee, atualmente, em área de preservação pe:-manente

(APP).

Com base nas informações apresentadas e tendo em vista tratar-se a !NB (Ind.
Nucleares do Brasil S.A.) de empreendimento sujeito ao licenciamento pelo IBAMA,
vimos consultar este órgão sobre a condução a ser dada no processo de autorzação de
corte da floresta de eucaliptos (exótica) plantada em área de propriedade da empresa,
no município de Resende.

Na oportunidade, colocamos nossos técnicos è disposição de V. S* para
quaisquer Informações adicionais que se façam necessárias.

CLiSE.P/EB

GALQS.P/COMAP.P

Atenciosamente,

^
Edna Elias Xavier

Assessora Especial dâ Presidência
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SI-KVIÇOPÚKI.ICOHiL^iRAL
JiMtUuloBrasileiro do Mtlo Amhfaite c dos R&curMM Naturais Rísováveis

Diretor*» dc Mcciicí»m«ttoÀn>^iciil»l
SCl-N • TkcIm ?, lítlifttvio Scd.: do IHAMA, Mítico O

CHI* 7UKI8-9WI» Hwíliw-ÍJK
l'-ow(<il)33lfi.l2)l2,l-'íw(61>3225.Wfl5

Oficio ti tfü07/»ll,l(YWAMÀ
Brasíiia#'dc Setembro 2007.

A Senhora
Kíhia Elias Xavier
Assc-sora Tíspccíal da IVcsidciicia

. Indústrias NucIchwh tio Brasil
rXwx Mcnrt Barreto, n" 161 Hotulligo

22271-100, Rio dc Janeiro/W
Tch (21)2536-1600/Fax: (2i)2537-93(J]

Assunto: FCN- Fábrica decoiiiluiMível Nuclcnr- Projeto Agronômico

Senhora Assessoro.

Km resposta as suas observais transmitidas pela caiu ASSRPR-146707, dc 26 dc Junho dc
2007. informamos: .

1. a exploração dc ítalas dc talipm, tafiate to *«dc ymnp
pcrmanijuc, iiSo necessito uV autorização do Ibanm.

2. Em áreftR dc preservaçáo permanente está vedada qualquer intervenção ou supressão dc
vegetação

próprio

fluresttiis nativas.
AtciH*.i(MiiincntcT-

Rob

Diíciord

1iíxiíiii l:» BriBí ilu iii« tlo\Ui«
5CKN- 'hwhf 3.1 dil'it»í SeJe ilo («AMA. HW& <'- I*

as Fnneo

icnk? Ambiental

^tó^%.niiKit»H.v*vcK- «ama ii/1(/.1(

íllut"

ctoWr
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Rui Man*B*w>,181 Botafogo
22271 100 RboiJinairo RJ Brasa
TeL: (21)25381600
Fax.: (21)2537*391
e-maB: Inbrioçjnti.Bov.br

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

INB Resenda
Rod. PresHant. Duira,km330
P- •* jlraPawa

KM Ra*«Je RJ
. Pttta)SM2

2oS0 070 UaU* RJ
TeL (24) Í35T.«44/3357-8880
Fax: (24) 33574(87

Unidade do Cory^ndado de
Urânio - URA
Fazenda Cadnaar*, ^n*
Caixa Postal T
«400 000 C*eU« ba
TeL: (77)3454 48100
Fax.: (77) 34544403
a-malt: M>ceeUBa>Sint).0(wjX

Unidade de Minerais Pesados -
UMP
rDist«od«SJk.Fa:rmnciae(,
da Itabapoana
Caixa Postal 1231Q1
26230 000 Buena rj
Talefax.: (22)278a 0101
*•«!' •*uenaftinb.BWfJy

Unidade de Tratamento de
Minério - UTM
Ea«r.PoçoiAndrad|akmaia
37780000 Calda. ^3 '
Cabca Poetai Ml

3T701 B70 Poç« cj« Calda» MS
Tal.: (3S)a7221I2ti

^Í%OA. ZÕ.M.QCO

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 2009.

ASSRPR-001/09

limo. Sr.

Dr. Sebastião Custódio Pires
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
70.818-900-Brasília-DF

Assunto: FCN - Fábrica de Combustível Nuclear - Projeto Agroeconômico

Referências: Ofício n.° 689/2007/DILIC/IBAMA

CE INB ASSPR n.° 146/07

Senhor Diretor,

Em 26 de junho de 2007, a INB encaminhou, através da carta ASSPR 146/07, consulta a
este órgão sobre qual conduta deveria ser adotada jio processo de autorização de corte da
floresta de eucalipto (exótica plantada) em área de propriedade da empresa, no município
de Resende. Ressalta-se que esta floresta é resultante do projeto agroeconômico
consignado no Projeto Básico Ambiental (PBA), em atendimento à exigência do IBAMA
para o Licenciamento Ambiental da FCN Reconversão e Pastilhas em 1998 e FCN
Enriquecimento em 2001.

Em resposta, através do ofício n.° 689/2007/DILIC/IBAIvlA, de 26/06/2007 este órgão
informou que, para as porções localizadas fora das áreas de preservação permanente
(APP), o corte de eucalipto não necessitaria de autorização mas, para as áreas de
preservação permanente, tal corte, dependeria de autorização prévia do IBAMA.

Em 2008, a empresa Saint Gobain Canalização S.A (SGC), com a qual a INB mantém
contrato de comodato para a realização deste projeto, solicitou à Agência do Meio Ambiente
do Município de Resende - AMAR, órgão do SISNAMA local, licença para proceder ao
corte da floresta de eucalipto, conforme previsto no projeto agroeconômico em questão,
tendo, para tal, submetido à AMAR os documentos;

- Plano de Manejo de Silvicultura Econômica; e
- Plano de Controle Ambiental (PCA),

que apresentam como proposta de mitigação para as áreas de APP relativas à faixa
marginal do reservatório de Funil (FURNAS) um único corte e, para as áreas relativas a
topo de morro dois cortes, sendo um imediato e outro previsto para 2015. Com base nesta
proposta a AMAR emitiu, em 17/09/2008, a LO n.° 010/2008 que autoriza a SGC a operar a
atividade de colheita de Eucalipto sp, na área de propriedade da INB, em Resende. Esta
atividade teve início em novembro/2008, fora das áreas de preservação permanente (APP).

03/ O4/a»*?
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^ 'Sede

22271 1» Rtafcj.,^ Rj BrM„
Tel.: (21)2538«00
Fax.: (21) JS37 9»1
e-mai: Bbrton>o.sw.t).

lNBRe»enoe
RM.Prewmü,Dl^ ao
Engenheka p,».
27555000 RMwhRJ

'"• PweHaK
>° fl7S eaW. rj

-_/ Si3Í57-M44 /335T - 8B80

"-m-: w"»»M*Oi*i|ov.bf

INDUSTRIAS

NUCLEARES

DO BRASIL

Considerando as informações apresentadas, vimos submeter toda a documentação
obtida pela Saint Gobain junto à AMAR para a apreciação e posicionamento de V. Sa, de
forma a darmos continuidade ao processo de corte de eucalipto pela SGC.

Fazenda Cachoeira t/n-
Zalxa Pastel T
16400 000 Ceetlt* ba
TeL: (77)34544600
r4X.: (77)34544BQ3

wimH InbMoae^inb.oov.br

jnidade de Mirais Pes^,

»Itatwpoene ^^
alxa Postei 1231&i
3230000 Buena rj
«taíMJ <22)27BQ0101
meil: lnbbuenaQinb Qov

lida. .fatamento d
inério-uTM ae
tr. PoçosAndnd« p™ M .
700 000 Ceklet £? ^
ha Postal «BI

C.:{35)37221B1Q/100.
.ali: fnt«al0«O(nb|),^,br

Na oportunidade colocamos nossos técnicos à
informações adicionais que se façam necessárias.

disposição de V.S.a para quaisquer

Atenciosamente,

:-/C
Edna Elias Xavier

Assessora Especial da Presidência
Indústrias Nucleares do Brasil

Anexos:

Plano de Manejo de Silvicultura Econômica
Plano de Controle Ambiental (PCA)
Licença Operacional LO AMAR n.° 010/2008

COMAP.P/JJB

GALQS.P;COMAPP:GQUALN:CPRAL.N

MANTIS: Caso 3065

"W.--
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>tKMtÜ W. «UCO FF-nF.RAl.

MIMSTERIO DO MEIO VMBIKMfc
INSI ri l IU BKAS1LLIKO DO MEIO AMBIEVTT F DOS ttfÇl RSOS H.\T\ RAKRF.NOVaVEIS- 1UAMA

OFÍCIO N° 397/2009 - COEND/CGENE/DIUC/IBAMA

Brasília, 31 de julho rio 2009,

A Sua Senhoria o Senhor

Jorge José de Barros
Coordenador de Meto Ambiente e Proteção Radíoíõgiea - INB
Rodovia Presidente Dutra s/n° km 330 - EngwPassos
CEP, 27.555-000 - Resende - RJ
FAX Í24|332l.flfl65

Assunto: Autorização de Supressão dê Vegetação

Prezado Senhor,

1- Encaminho, em anexo, a Autorização de Supressão de Vegetação n°
35672009, á proceder supressão de vegetação na área de Presen/açao Permanente—APP
da Fábrica de Combustível Nuclear com a retirada rolai das eucaliptos e recomposição de
essências nativas.

2. Lembro que o empreendedor deverá publicar que recebeu a referida
Autorização, conforme Resolução CONAMA N° 006/86. e enviarcópia das publicações para
este Instituto.

Atânclosamante,

Mi

Alysson Bezerra Ramos
Coordenador de Emergia Elétrica, Nuclear e Dutos

Substituto
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SERVIÇO PUBLICO FEOERAL
MIWSTÉRiO DO MEIO AMBIE NTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MBO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS •IBAMA

AUTORIZAÇÃO DF. SUPRESSÃO DK VEGETAÇÃO N" 356/2009

O PRESIDENTE DO INSTITtTO BRASILEIRO DO MKK) AMBIENTE E DOS
RKf.'l!RSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, designado pela Purtaiia n" 1S3. publicada no
Diário UIíckiÍ da I.niâo de 03 dt junho dv 2'H)X. no usodas atribuições que lhe confere o art. 22 dy
Anexo I dn Decreto n" í> <»*>=>. de 2o dc abril de 2007. que aprovou a F.strutuia Regimental rin lha ma.
publicado no I) O I dc 27 de abril de 2007. e o a:l X" do Regimento Interno aprovado pela Portaria
UM/MMA n* 230. de 14 dc maio dc 2uií2. republicada no 1)0 1" de 21 de junho de 21)02;
RESOLVE:

Autorizar a.

EMPRESA; INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S A - INB
CCC: 00 322.818/0020-93

ENDEREÇO: Rodovia Presidente Dutra, Km 330
CEP: 27 S55-OO0 CIDADE; Resende UF: RJ
TELEFONE: <24) 3354-2S22 FAX: (24) 3354-5939
REGISTRO NO IBAMA: N6 02001 .000680/95-58

proceder a supiessão dc vegetação na Área de Preservação Permanente - APP da Fábrica de
Combustível Nuclear com a retirada total dos eucaliptos e recomposição de essências nativa*.

A validade deste documento é de 365 (trezentos e sessenta c cinco) dias, contados a partir
desta data. O não cumprimento das condicionantes contidas nesta Autorização implicará sua
revogação o na aplicação das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental vigente, sem
prejuízo de outras sanções c penalidades cabíveis.

Brasília-DF. ~

^

f

Roberto Messias Franco

Presidente do IBAMA
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AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO V 356/2009

1. Condições Gerais

1.1 O não cumprimento das condicionamos contidas nesta Autorização implicará na sua
rcvoaaçao e na aplicação das sanções e penalidades previstas na Legislação Ambiental, pela
Lei 4 771<'6* o novo Código Florestal, modificada pela Medida Provisória n" 2lW>-ó7 de
24/OK/Oí. e suas alterações" na Lei 9.605/98. resoluções CONAMA 300/2002, 303/2002.
Íf-O/2006. e Iej>isíaçiVs estaduais, 3em prejuízo de outras sanções e penalidades cabíveis

12 O IBAMA. mediante decisão motivada, poderá mudilicar as condicionaiUes, as medidas de
controle eadequação, bem como. suspendei'ou cancelar t*Ma Licença, caso ocorra.

* violação ou inadequação dc quaisquer condicionantes ou normas legais,

* omissão ou falsa descrição de informações relevantes que iubiidiaiam a expedição da
licença,

* superveniência degraves riscos ambientais e dc saúde

1.3. Comunicar ao TBA\4A. o inícioc o término da atividade dc supressão de vegetação

2. Condições Especificas:

2 1 Proceder a supressío da \euelaç?.o estritamente nas áieas discriminadas por esta
Autorização;

2.2. Apresentar no prazo de 30 tuima) dias. do cronojaamp. atualizado do plantio das essências
nativas para as duas classificações de área dc preservação permanente;

2.3 O cone deverá ser no sistema de Toras Curtas, com utilização de motosserra e lumbawento
manual,

24. O plantio das essências nativas devera ser realizado imediatamente após a retirada do
Eucalipto, devendo ser informada a data de liberação das áreas e o inicio da atividade de
plantio das essências nativas.

2.5. No processo dc recuperação dessas áreas de preservação permanente, ale do uso da técnica
da regeneração natural, seía-obrigatòrio o plantio com mudas de árvores nativas da região,

2.6. Deverão ser obedecido* ic<ios os procedimento* estabelecidos no Programa dc
Recomposição de .Áreas de Preservação Permanente.

2 7 Deverão ser enviados relatórios crimeílrajs. com registros fotográficos, tanto do corte dos
Eucaliptos como do plantio das essências nativas.

28 O r.ào cumpnmcrto das condições e dos prazos aqui determinados ou aoconcncia de algum
acidente com danos au meio ambiente acarretara a imediata suspensão desta autorização c
autuação dos responsáveis





Barra Mansa, 16 de outubro de 2008.

Agência do Meio Ambiente do Município de Resende/RJ.

Ref.: Licença Ambiental n° 010/2008 - Processo n° PMR 10.368/2008

Prezado Senhor,

Saint-Gobain Canalização Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 2S.672087|í0074-18,
encaminha a V. Sa. a publicação da concessão da LICENÇA N° 010/2008, referente
Processo n° PMR 10.968/2008, atendendo a uma das condicionantes da recenda Licença.

Atenciosamente.

tSaint-GobairraCanalização Ltda.
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LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
LON° 010/2008

OPresidente da Agência do Meio Ambiente do Município ce Resende - AMAR, no
uso das suas competências de que trata oartigo 4°, item 11 da Lei Municipal n° 2.524, de 05/09/2005
modificada econsolidada pela Lei n° 2.539, de 29/12/2005, Resolução CONAMA n° 237/97 Decreto
Estadual n° 40.793 de 05/06/2007, Decreto Estadual nM0.9S0 de 15/10/07, Decreto Mumcipal n°
1.960/07 ede acordo com oque consta no processo PMR n° 10.968/08.

RESOLVE:

Licenciar aSAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, estabelecida na Via Doutor
Sérgio Braga, n" 452 - Barra Mansa -RJ, inscrita no CNPJ sob on° 28.672.CS7/0074-18, aoperar
atividade de colheita de Eucaliptos sp, na área da INB - Indústrias Njicleares cb Brasil - Engenheiro
Passos - Resende - RJ, mediante as seguintes condições erestrições:

De Validade Geral: '

1. Esta licença diz respeito exclusivamente aos aspectos ambientais,
2. Esta licença não poderá sofrer qualquer alter^ão, nem ser plastificada, sob pena

de perder sua validade.

3. Esta licença deverá ser publicada em periódico^ regional ou local de grande
c*cdaçâonoM™^
edeveráíserenviada copiada publicação para AMAR.

4. AAMAR exigirá outras informações e novas medidas de controle ambiental,
sempre que julgar necessário.

(conímua napróxima folha)

, Esta licença é válida até 17 de setembro de 2010, respeitada as condições nela
estabelecidas, e é concedida com base nos documentos e informações constantes no Processo
Administrativo PMR n°10.968/08 e seus anexos.

.'Resende, 17de setembro de2008- ; -

''""'--'m^""""' wm i -3ÊÈÊM
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De Validade Especifica:

Resende
5. Manter atualizados junto a AMAR os dados cadastrais relativos a atividade ora

. licenciado.

6. Requerer a renovação desta licença de operação no prazo de 120 (cento e vinte)

dias antes do vencimento do período de validade desta licença.

7. Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de yetores;

(insetos, roedores e o mosquito Aedes aegvpti).

8. Não realizar queima de qualquer material ao ai' livre. _

9. Submeter previamente à AMAR, para análise, e parecer, qualquer alteração ou

ampliação na atividade. '

10". O responsável pelo empreendimento deverá se submeter a permanente fiscalização.,

da AMAR e responderá por qualquer descumprimento das condicionantes

constantes nesta licença.

1. Atender o Plano de Controle Ambiental (PCA) apresentado.

2. Apresentar cronograma das atividades do item 5 do Termo de Referência Relativo*-

á Implantação e Manutenção de Reflorestamento Ciliar.

3. Apresentar um relatório referente à situação atual da áreaciliar xeflorestadár*'

O não cumprimento do estabelecido nesta licença e das normas ambientais vigentes sujeita aó

infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Federal n° 9.605, de 12/02/98 e

decreto regulamentadores. ,

Estálicença não substitui outras licenças eventualmente necessárias* que'possam vir a ser

requeridas por outros órgãos do SISNAMA.

,-r; =**-.-•'

*?"•-"' '.'-i<-"

",.-^í.i„^f
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Vgência cr Meio Ambiei.ve do Município de Resende

ENELREÇO
Av. Rita Ferreira da Rocha, s/n°

Jardim Jalisco - Parque das Águas
Tel: 3354 7792 ou 3354 8663

•£.QÍ&J.'..^.^iti.^ome

issunto: \S^h>r^y>pr&5t

IMPORTANTE:

Oi processos da Agência do Meio Ambiente
seko atendidos por ordeni cronológica das
respectivas datas de entrada.
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Resende

Rufcr.

Prefeitura Municipal derResçn
Agência do Meio Ambiente do Município deResende

AaêiKk io Mmh Âmkturtf
de Mmkfph é* Kêuné»

... REQUERIMENTO PARA CORTE OU PODA DE ÁRVORES

Norne: :h.<M^C. GtfàzOUO* S^s^.gQwfiaW L.M.&ÍX.:
Endereço: ....X^..^...r. :.^.^.,^f..^.!^.?...Ifi^P.^.r^.A^itoM!.ft5...
Bairro:.^^.^...«^uvçÃ-. ,..TelefoneM%o9.1.M^.:.....CPF: W>S,Í1<?Ms}^
Ponto de Referência: ., :........ •

Descrição: ^Q^^vW &^....:fe^^

C.cVi...^w^<^^ -^ £.^\^W.?~...v^
..:^^;^,.,...skxvv,.a Y^ov^wà^. ^^....^^xv«^..:.... .........

Data: .QRLq&.Í.ZoO ©....... Assinatura: ... ^ÇXMftÇÜjrí.

V.STORIA TÉCNICA

Requerente i Localização Quantidade Espécie

Proprietário | Calçada

Inquilino [Área Pública.
Vizinho jÁrea particular :

JTerrenoVizEr.no

Porte Condição Fitossanitária Condição de Segurança
V ffequeno (até 6 metros) í Boa Boa

Médio(até 10 metros) I RecJar Regular

Grande(mais de 10m) j Ruir.'! Ruim

Parecer (situação / recomendação)

RECEBIDO

Pese • Ass.:



Prefeitura Municipal d&Res nde
Agência do MeioAmbiente do Município de Resende

Quant. Espécie

?n2,9>\\Q tamrA^W ^

Medida Compensatória:

N° de mudas:

Espécie(s):

Local; (

(

( ) Sim

Morta
Justificativa

Decrepta
Podas Excessivas ouinadequadas
Infestação de Parasitas
Infestação de Pragas
Agressões (anelamento 9tc.)
Espécie Inadequada
Risco de Queda

Queda de Folhas e Galhos
Copa Baixa

Obstrução de Sinalização
Obstrução de Iluminação
Podade Condução/For-nação
Afetando a Fiação
Afetando a Construção
Danos à Infra-Estruture Urbana
Aprovação de projetos de Construção
Levantamento de Raiz
Outros

( )Não

)Área particular

)Áreapública ( ) calçada piso:

4*

\giacia do lUãh Ambbnto
úo Munkfpio d» Ruimndm

Código
M

D

PE/l

Ipa
Jpr

El

RQ
QFG

CB

OB

OI

PC/F

AF

AC

DU

APC

LR

O

Largura:

Fiação: ;

Recuo: largura da via:
Marcação do Plantio:

( ) efetuada pelaAgência

( )efetuada pelo Requerente

Plantio:

( )Agência ( )Requerente
OBS:
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

n dias do mês de

procedemos ao encerramento deste volume n° \jJS~~ . ao piuuc;
de n° Olflflf.OOOhfloAc-S^ , contendo ÜE

frw->h^u> éeiníü.

folhas. Este volume encerra-se com afolha de n° IV^vV • Abrindo-se
em seguida ovolume de n° \J l\\ ^_-
Para constar, eu \^\v^P^ Vygw^ KL
subscrevo e assino.

DJsnV-3

•;&Ka:;i Gornes Nunes.
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