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LICENA DE INSTALAçA0 N o 046/2013

( ) 1  Via Interessado	 ( ) 21 Via Processo	 6Q 3a Via Arquivo

Processo n°: 191 .000.423/1998

Parecer Técnico: 089/2013 - GELEU/COLAM/SULFI

Interessado: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ: 34.274.233/0112-10

Endereco: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - PRESIDENTE JK

Atividade Licenciada: REFORMA E MODIHCAcAO NA PLANTA DE

ARMAZENAMENTO E DIsTRIBuIcA0 DE COMBUSTIVEIS DE AvlAcAo (JET-01)

DA UNIDADE DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Prazo de Validade: 15 (quinze) meses

Compensacao: Ambiental (X) Não ( ) Sim - Florestal (X) Não ( ) Sim

I - DAS OBSERVAcOES:

1) Esta Licença de lnstalacao so terá validade apos sua publicacao no Diário

Oficial I do Distrito Federal e em periôdico de grande circulacao no Distrito

Federal, devendo essas publicacoes serem efetivadas a expensas do

interessado, conforme previsto na Lei n° 041/89, artigo 16, § 1°, no prazo

máximo de 30 (trinta) dials, a partir da assinatura do Aceite. Após efetuadas as

publicacOes, entregar páginas dos jornais a este IBRAM, em ate 10 (dez) dias,

SOB PENA DE SUSPENSAO DESTA LIcENcA;

2) 0 IBRAM, observando o disposto no artigo 19 da Resolucao CONAMA n.°

237/97, poderá alterar, suspender ou cancelar a presente Licença de lnstalaçao;

3) 0 requerimento da Licenca de Operacào deste empreendimento deverá ser

protocolizado no perlodo de vigência desta licenca, ou de sua eventual prorrogacao,

sendo obrigatOrio observar as CONDICIONANTES, EXIGENCIAS, RESTRIçOES e
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PRAZOS de apresentacao da documentacao técnica complementar estabelecidos

na presente Licenca de Instalaçao;

4) Qualquer alteracao nos projetos previstos para a empreendimento deverá ser

precedida de anuência documentada deste Instituto;

5) 0 IBRAM deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de

qualquer acidente que venha a causar risco de dano ambiental;

6) Deverá	 ser	 mantida	 uma	 via	 desta	 licenca	 no	 local	 do

empreendimento/atividades;

7) As condicionantes da Licenca de Instalacao n° 046/2013, foram extraldas do

Parecer Técnico n° 089/2013 - GELEU/COLAM/SULFI, fls. 764 a 772.

II - DAS CONDICIONANTES, EXIGENCIAS E REsTRIcOEs:

1.A presente licenca está sendo concedida com base nas inforrnacoes constantes

do processo e não dispensa e nem substitui, outros alvarás ou certidöes exigidas

pela Legislaçao Federal ou Distrital;

2. lsolar as areas que estiverem em obras corn barreiras fisicas (tapumes) durante

a realizacao dos trabaihos, garantindo a seguranca dos transeuntes e

possibilitando a acesso a essas dependências somente a pessoas autorizadas;

3. Instalar barreiras fisicas a fim de conter os sedimentos de modo a evitar que seu

carreamento para via pUblica e conseqüenternente, para a galeria de águas

pluviais;

4. Apresentar, ate juiho de 2014, nova relatOrio contemplando a investigacao

detaihada da area e avaliacao de risco a saüde humana. 0 estudo deverã ser

elaborado conforme as disposicoes da ABNT NBR 15.515-3 e a Decisão de

Diretoria n0263/2009 - CETESB contendo principalmente a correta delimitaçào

horizontal e vertical das plumas das substâncias qulmicas de interesse corn a

instalacão de pelo menos urn pogo multinivel e levantamento histárico das

atividades existentes no entorno ao longo dos anos a tim de esclarecer a real

origem da contaminacao. Os parâmetros a serem analisados devem ser as

mesmos das investigacöes anteriores. Apesar do longo prazo, a investigacao
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deverá ser realizada o mais rápido possivel a fim de resguardar a saüde dos

próprios funcionários do local;

5. Toda a tubulacao de conducao de combustiveis deverá ser aérea;

6. A pista de abastecimento deverá possuir piso compactado e impermeabilizado

corn canaletes capazes de suportar a pressão dos velculos que trafegarao no local;

7. Adequar o piso das bacias de contencao dos tanques verticals a ABNT NBR

17.505-2, item 5.2.3.2, ou seja, corn coeficiente de permeabilidade de 106 cm/s;

8. Dar adequada destinacao ao tanque a ser removido e aos resIduos perigosos

gerados no processo de remocao dos mesmos e apresentar comprovantes de

destinação;

9. Apresentar, ao término das obras, comprovacao da destinacao adequada do

tanque e dos resIduos gerados no processo de desgaseificacao e inertização. Os

comprovantes deverào indicar a tipologia e a quantidade dos residuos;

10. Depositar os residuos de construcao civil gerados durante a reforma do

empreendimento em local indicado pelo SLU;

11. A empresa responsavel pela instalação e manutencao dos equipamentos e

sistemas deverá ser certificada pelo IN METRO

12. Apresentar, em urn prazo máximo de 30 (trinta) dials, o certificado emitido

pelo INMETRO, ou empresa por ele certificada, da empresa responsável pela

instalacao dos equipamentos e sistemas ou declaracao da certificadora inforrnando

que a mesma encontra-se em processo de certificaçao;

13. Caso seja instalado novo sistema separador de agua e Oleo, este deverá

atender ao estabelecido na ABNT NBR 14.605-2;

14. Apresentar o RelatOrio de Conclusão das Obras corn Anotacao de

Responsabilidade - ART abrangendo Os documentos relacionados abaixo:

a. Relacao de todos os equipamentos de seguranca contra vazamento,

transbordamento e derramamento de combustIveis instalados no

empreendimento (válvula de retencao em linha, câmaras de contencão, válvula

de esfera flutuante, válvula antitransbordamento, etc.);,
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b. Laudo atestando a conformidade dos canaletes, pisos da area de

abastecirnento e lavagem e sisternas separadores de água e Oleo - SAO

segundo as normas vigentes;

c. Memorial descritivo/justificado do dimensionamento dos sisternas

separadores conforme ABNT/NBR 14.605 e suas partes. Os sistemas devem

atender as seguintes exigOncias: terem avaliadas suas eficiências, conforme

ABNT NBR 14.605-7, ter urn profissional habilitado responsável pelo projeto,

ter urn profissional habilitado responsável pela execuçãolinstalação, ser

constituido de material rigorosarnente estanque e corn perrneabilidade maxima

de 10 cm/s, referenciado a àgua a 20°C.

Brasilia-DF, .O decu1ic de 2011.

NILTON REIS BATISTA JUNIOR
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos HIdricos do Distrito Federal
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