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Art. 1º Dispensar o TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS do 
pagamento de preço público do seguinte espaço, conforme instrução nos autos do processo nº. 
098.001.213/2013:

Terminal Local Área ocupada

Terminal Asa Sul – Ala Sul

Sala 01 53,40 m2
Sala 02 20,28 m2
Sala 03 20,17 m2
Sala 04 20,39 m2
Sala 07 13,24 m2
Sala 08 30,04 m2
Sala 09 15,84 m2
Sala 10 17,26 m2
Sala 11 17,27 m2
Sala 12 5,09 m2

Depósito 0,86 m2

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ WALTER VAZQUEZ FILHO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 188, 29 DE OUTUBRO DE 2013.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DIS-
TRITO FEDERAL, usando das atribuições previstas no Artigo 79, Inciso XVI, do Regimento 
aprovado pelo Decreto nº 25.735, de 06/04/2005, combinado com o artigo 255 a 258, ambos da 
Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. DECIDE:
Art. 1º Acolher o relatório conclusivo da Comissão de Sindicância, Processo nº 113.011.323/2013.
Art. 2º Determinar o ARQUIVAMENTO do processo.
Art. 3° Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

FAUZI NACFUR JÚNIOR

INSTRUÇÃO Nº 189, 29 DE OUTUBRO DE 2013.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DIS-
TRITO FEDERAL, usando das atribuições previstas no Artigo 79, Inciso XVI, do Regimento 
aprovado pelo Decreto nº 25.735, de 06/04/2005, combinado com o artigo 255 a 258, ambos da 
Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. DECIDE:
Art. 1º Acolher o relatório conclusivo da Comissão de Tomada de Contas Especiais, 
Processo nº 113.001.611/2010.
Art. 2º Determinar o ARQUIVAMENTO do processo.
Art. 3° Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

FAUZI NACFUR JÚNIOR

INSTRUÇÃO Nº 190, DE 29 DE OUTUBRO DE 2013.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DIS-
TRITO FEDERAL, usando das atribuições previstas no Artigo 79, Inciso XVI, do Regimento 
aprovado pelo Decreto nº 25.735, de 06/04/2005, combinado com o artigo 255 a 258, ambos da 
Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011. DECIDE:
Art. 1º Acolher o relatório conclusivo da Comissão de Sindicância, Processo nº 113.009.294/2013.
Art. 2º Determinar o ARQUIVAMENTO do processo.
Art. 3° Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

FAUZI NACFUR JÚNIOR

INSTRUÇÃO Nº 191, DE 29 DE OUTUBRO DE 2013.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 
FEDERAL, usando das atribuições previstas no Artigo 79, Incisos XVI e XVIII, do Regimento 
aprovado pelo Decreto, nº 25.735, de 06/04/2005, CONSIDERANDO que, de acordo com o ex-
posto pelo Presidente da Comissão, designada pela Instrução de nº 125, de 15 de agosto de 2013, 
publicada no DODF nº 169, de 16 de agosto de 2013, pág. 39, processo nº 113.010.925/2011, 
não foi possível concluir os seus trabalhos no prazo previsto resolve:
Art. 1º Prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos por 60 (sessenta) dias.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

FAUZI NACFUR JÚNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 213, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.
“Estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental de postos revendedores, pontos 
de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e posto 
revendedor marítimo, e dá outras providências.”

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS 
DO DISTRITO FEDERAL, nos termos da Lei nº 3.984, de 28 de maio de 2007, e no uso das 
atribuições conferidas pelos arts. 5º e 53º do Decreto nº 28.112, de 11 de julho de 2007, resolve: 
Art. 1º Estabelecer os critérios, os procedimentos, o trâmite administrativo e as premissas 
para o Licenciamento Ambiental de Postos Revendedores, Pontos de Abastecimento, Insta-
lações de Sistemas Retalhistas, Postos Flutuantes de Combustível e Postos Revendedores 
Marítimos, considerando a legislação ambiental vigente, em especial, o disposto na Resolução 
CONAMA nº 273 de 29/11/2000.
Art. 2º Para efeito desta Instrução considera-se:
I - Posto Revendedor - PR: Instalação onde se exerce a atividade de revenda varejista de com-
bustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automoti-
vos, dispondo de equipamentos e sistemas para armazenamento de combustíveis automotivo e 
equipamentos medidores;
II - Ponto de Abastecimento - PA: Instalação que possua equipamentos e sistemas para o armaze-
namento de combustível automotivo, com registrador de volume apropriado para o abastecimento 
de equipamentos móveis, veículos automotores terrestres, aeronaves, embarcações ou locomo-
tivas; e cujos produtos sejam destinados exclusivamente ao uso do detentor das instalações ou 
de grupos fechados de pessoas físicas ou jurídicas, previamente identificadas e associadas em 
forma de empresas, cooperativas, condomínios, clubes ou assemelhados;
III - Instalação de Sistema Retalhista - ISR: Instalação com sistema de tanques para o armazena-
mento de óleo diesel, e/ou óleo combustível, e/ou querosene iluminante, destinada ao exercício 
da atividade de Transportador Revendedor Retalhista;
IV - Posto Flutuante - PF: Toda embarcação sem propulsão empregada para o armazenamento, 
distribuição e comércio de combustíveis que opera em local fixo e determinado;
V - Posto Revendedor Marítimo - PM: o estabelecimento localizado em terra firme, que atende 
também ao abastecimento de embarcações fluviais;
VI - Ensaio de Estanqueidade: Conjunto de ações e equipamentos que tem como objetivo avaliar 
a presença de vazamentos ou furos nos sistemas de armazenamento subterrâneos de combustíveis 
(SASC) seja nos tanques ou nas tubulações;
VII - Sistema de Drenagem Oleosa – SDO: Sistema com a função de coletar os afluentes oleo-
sos, tratar, remover os resíduos oleosos livres, sólidos flutuantes e sedimentáveis, e destinar os 
efluentes para a rede coletora, corpo receptor ou para compartimento de contenção para posterior 
destinação, em conformidade com a norma ABNT NBR 14.605 e suas partes. O SDO é com-
posto dos seguintes dispositivos ou componentes, entre outros: área de contribuição, canaletes, 
tubulações, caixa de areia, sistema de retenção de resíduos flutuantes, separador de água e óleo, 
reservatório de óleo separado, caixa de amostragem de efluente, compartimento de contenção;
VIII - Sistema Separador de Água e Óleo – SAO: Equipamento construído em material plástico 
ou alvenaria responsável pela separação e coleta do efluente oleoso no sistema de drenagem 
oleosa. O SAO é composto por caixa de areia, caixa separadora de óleo, caixa coletora de óleo 
e caixa de amostragem em conformidade com a ABNT NBR 14.605 e suas partes;
IX - Relatório de Investigação de Passivo Ambiental – RIPA: Estudo ambiental elaborado com 
coleta de solo e água subterrânea com o intuito de confirmar ou delimitar a contaminação de um 
sítio a fim de propiciar o adequado gerenciamento da área contaminada. O RIPA terá duas etapas 
(1) investigação confirmatória e (2) investigação detalhada com análise de risco;
X - Investigação Confirmatória: Etapa do processo de identificação de áreas contaminadas 
que tem como objetivo principal confirmar ou não a existência de substâncias de origem 
antrópica nas áreas suspeitas, no solo ou nas águas subterrâneas, em concentrações acima 
dos valores de investigação;
XI - Investigação Detalhada: Etapa do processo de gerenciamento de áreas contaminadas, que 
consiste na aquisição e interpretação de dados em área contaminada sob investigação, a fim de 
entender a dinâmica da contaminação nos meios físicos afetados e a identificação dos cenários 
específicos de uso e ocupação do solo, dos receptores de risco existentes, dos caminhos de 
exposição e das vias de ingresso;
XII - Avaliação de Risco: Processo pelo qual são identificados, avaliados e quantificados os riscos 
à saúde humana ou a bem de relevante interesse ambiental a ser protegido;
XIII - Valor de Investigação - VI: É a concentração de determinada substância no solo ou na 
água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana, 
considerando um cenário de exposição padronizado. Os valores de investigação adotados pelo 
Distrito Federal são aqueles existentes no Anexo II da Resolução CONAMA nº420, de 28 de 
dezembro de 2009;
XIV - Fase Livre: Ocorrência de substância ou produto imiscível, em fase separada da água;
XV - Destinação Correta de Resíduos Sólidos Perigosos: procedimentos técnicos em que os 
resíduos sólidos perigosos são descaracterizados de sua forma inicial, e que seus elementos 
constituintes são reaproveitados, reciclados ou processados por outra(s) técnica(s) admitida(s) 
pelos órgãos ambientais competentes, observando a legislação vigente e normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos.
Art. 3° A localização, construção, instalação, modificação, ampliação e operação de empreendi-
mentos citados no art. 2º dependerão de prévio licenciamento ambiental ou autorização ambiental, 
sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis, conforme a Resolução CONAMA nº. 273, de 
29 de novembro 2000, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou quaisquer 
outras normas que as venham substituí-las, aplicável o disposto por esta Instrução Normativa.
Art. 4º O IBRAM, no exercício de sua competência, expedirá os seguintes atos administrativos:
I - Autorização Ambiental – AA: aprova a desativação ou paralisação temporária dos empreen-
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dimentos e autoriza a desativação do empreendimento com a remoção dos tanques de armaze-
namento de combustíveis sejam eles aéreos ou subterrâneos;
II - Licença Prévia – LP: concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento 
aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 
requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação;
III - Licença de Instalação – LI: autoriza a instalação do empreendimento com as especificações 
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental 
e demais condicionantes da qual constituem motivo determinante;
IV - Licença de Operação – LO: autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo 
cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 
condicionantes necessárias para a adequada operação do empreendimento;
V - Licença de Instalação para Reforma – LI-reforma: autoriza o empreendimento já instalado, 
a executar adequações necessárias de forma a atender às normas técnicas, à legislação ambiental 
vigente e solicitações do IBRAM, bem como seu funcionamento parcial apenas durante a obra;
Parágrafo único. Para os empreendimentos já instalados ou em operação, caso a etapa prevista 
para a obtenção de Licença Prévia (LP) ou Licença de Instalação (LI) não tenham sido realiza-
das, elas não serão expedidas, não desobrigando o interessado da apresentação das informações 
cabíveis ao IBRAM para a obtenção da Licença de Operação (LO).
Art. 5º Para a obtenção da Licença Prévia (LP) serão necessários os seguintes documentos:
I - Requerimento de LP;
II - Comprovante de pagamento da taxa de análise processual;
III - Aviso de requerimento de LP publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e em 
periódico local de grande circulação;
IV - Planta SICAD com escala 1:10.000 com a demarcação do empreendimento na planta;
V - Comprovante de Firma Individual, quando couber, ou Contrato Social com última alteração;
VI - Cópia dos documentos pessoais do Representante Legal do empreendimento;
VII - Procuração para movimentar o processo em nome do interessado (quando o requerente 
não for o seu representante legal);
VIII - Escritura do Imóvel, contrato de concessão real de direito de uso ou contrato de locação;
IX - Plano de Controle Ambiental – PCA, assinado e acompanhado de Anotação de Responsa-
bilidade Técnica – ART de profissional registrado no Conselho profissional no Distrito Federal 
e cadastrado no quadro de profissionais habilitados a atuar na entidade ou órgão, a ser elaborado 
segundo termo de referência no Anexo 1;
X - Declaração ou consulta prévia da Administração Regional, Normas de Edificação e Gabarito 
(NGB) ou Plano Diretor Local (PDL) informando que a área a ser ocupada tem aptidão para o 
uso pretendido (posto revendedor, ponto de abastecimento, instalação de sistema retalhista ou 
posto revendedor marítimo) de acordo com o zoneamento da região;
XI - Cópia do documento expedido pela Capitania dos Portos autorizando sua localização e seu 
funcionamento em caso de Postos Flutuantes ou Postos Revendedores Marítimos;
XII - Outorga Prévia emitida pela ADASA, caso pretenda utilizar água de corpos hídricos su-
perficiais ou subterrâneos.
Art. 6º Para a obtenção da Licença de Instalação (LI) serão necessários os seguintes documentos:
I - Requerimento de LI;
II - Comprovante de pagamento da taxa de análise processual;
III - Aviso de requerimento de LI publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e em 
periódico local de grande circulação;
IV - Aviso de recebimento da LP publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e em 
periódico local de grande circulação;
V - Projeto básico, que deverá especificar equipamentos e sistemas de monitoramento e proteção, 
sistema de detecção de vazamento, sistemas de drenagem oleosa, tanques de armazenamento de 
derivados de petróleo e de outros combustíveis para fins automotivos e sistemas acessórios de 
acordo com as normas ABNT, assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART;
VI - Planta do Sistema de Drenagem Oleosa (SDO), indicando os canaletes, os Sistemas Se-
paradores de Água e Óleo (SAO), o dimensionamento das caixas do SAO (conforme anexo A 
da ABNT NBR 14.605-2) e o ponto de lançamento do efluente pós-tratamento, assinada por 
profissional habilitado e acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
VII - Cronograma de obras, especificando as etapas da obra em consonância com o projeto 
básico e seus respectivos prazos;
VIII - Contrato de prestação de serviços da empresa responsável pela instalação do empreendi-
mento com o empreendedor descrevendo as atividades que serão realizadas;
IX - Certificado do INMETRO da empresa responsável pela instalação do empreendimento;
X - Relatório comprovando o cumprimento de todas as condicionantes da licença Prévia com a 
devida assinatura do responsável.
Parágrafo único: O projeto básico referido no inciso V deverá contemplar cobertura para a pista de 
abastecimento e a área de lavagem a fim de diminuir a contribuição de águas pluviais aos SAOs.
Art. 7º A Licença Prévia e a Licença de Instalação poderão ser concedidas concomitantemente, 
caso o empreendedor assim solicitar e se o IBRAM estiver de acordo.
Art. 8º Para a obtenção da Licença de Operação (LO) serão necessários os seguintes documentos:
I - Requerimento de LO;
II - Comprovante de pagamento da taxa de análise processual;
III - Aviso de requerimento de LO publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e 
em periódico local de grande circulação;
IV - Aviso de recebimento da LI publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e em 
periódico local de grande circulação;

V - Programa de Treinamento de pessoal em operação, manutenção e resposta a incidentes, assi-
nado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
VI - Plano de manutenção de equipamentos, sistemas e procedimentos operacionais, assinado 
por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
VII - Plano de resposta a incidentes englobando os itens de comunicado de ocorrência, ações 
imediatas previstas e articulação institucional com os órgãos competentes, assinado por profis-
sional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
VIII - Certificado expedido pelo INMETRO, ou entidade por ele credenciada, atestando a con-
formidade quanto à fabricação, montagem e comissionamento dos equipamentos e sistemas;
IX - Nota fiscal que comprove o ano de fabricação dos tanques de armazenamento de combustível;
X - Parecer Técnico ou requerimento de Licença de Funcionamento aprovado pelo Corpo de 
Bombeiros (CBM/DF);
XI - Parecer Técnico do Corpo de Bombeiros (CBM/DF) aprovando o armazenamento e a revenda 
de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), quando couber;
XII - Ensaio de estanqueidade a ser realizado em todo o Sistema de Armazenamento Subterrâneo 
de Combustível (SASC) e tanque subterrâneo de armazenamento de óleo usado e contaminado 
(OLUC), quando couber, assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART. O teste deverá ser realizado conforme a ABNT NBR 13.784 
ou outra norma que a venha substituir;
XIII - Plano de Emergência Individual Simplificado conforme disposto no anexo IV da Resolução 
CONAMA 398 de 11/06/2008 quando Postos Revendedores Marítimos e Postos Flutuantes assi-
nado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
XIV - Outorga de direito de uso de recurso hídrico emitida pela ADASA quando couber.
XV - Relatório assinado por técnico responsável acompanhado de Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART atestando a conformidade dos canaletes, pisos da área de abastecimento, lavagem 
e lubrificação e Sistemas Separadores de Água e Óleo – SAO segundo as normas vigentes;
XVI - Relatório, assinado por técnico responsável acompanhado de Anotação de Responsabi-
lidade Técnica – ART, atestando a existência de todos os equipamentos de segurança contra 
vazamento, transbordamento e derramamento de combustíveis instalados no empreendimento 
(Check valve, monitoramento intersticial, câmaras de contenção, válvula de esfera flutuante, 
válvula anti-transbordamento, etc.) ou as respectivas notas fiscais;
XVII - Registro do pedido de autorização para funcionamento na Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP;
XVIII - Relatório comprovando o cumprimento de todas as condicionantes da Licença de Ins-
talação com a devida assinatura do responsável.
Art. 9º Para os empreendimentos que se encontram em funcionamento na data de publicação 
desta Instrução, sem a devida licença de operação, o interessado deverá apresentar os documentos 
relacionados nos artigos 5º incisos IV a XI, 6º incisos V a VII e 8º, exceto incisos IV XVIII, bem 
como os documentos listados abaixo:
I - Análise físico-química dos efluentes que são direcionados à rede de esgoto, após tratamento 
nos Sistemas Separadores de Água e Óleo (SAO). A coleta de amostras deverá ser realizada 
por técnico habilitado e deve ser gerado Laudo de Análise de Efluentes Líquidos do SAO 
conforme Anexo 5;
II - Comprovante do recolhimento de óleo usado, efetuado por uma empresa especializada 
autorizada pela ANP;
III - Comprovante de destinação dos resíduos perigosos – classe I (conforme classificação esta-
belecida na ABNT NBR 10.004);
IV - Relatório de Investigação de Passivo Ambiental (RIPA), conforme Termo de Referência 
constante no Anexo 2, para os casos de empreendimentos nos quais nunca tenha sido realizada 
nenhum tipo de investigação no solo ou na água subterrânea ou a critério do IBRAM, desde 
que de forma justificada.
Art. 10. Para a obtenção da Licença de Instalação para reforma (LI-reforma) serão necessários 
os seguintes documentos:
I - Requerimento de LI;
II - Comprovante de pagamento da taxa de análise processual;
III - Publicação de aviso de requerimento de LI publicado no Diário Oficial do Distrito Federal 
– DODF e em periódico local de grande circulação;
IV - Plano de Desativação e Remoção de Tanques conforme Termo de Referência constante no 
Anexo 4, assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART quando houver remoção de tanques;
V - Projeto básico, que deverá especificar equipamentos e sistemas de monitoramento e proteção, 
sistema de detecção de vazamento, sistemas de drenagem oleosa, tanques de armazenamento de 
derivados de petróleo e de outros combustíveis para fins automotivos e sistemas acessórios de 
acordo com as normas ABNT, assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART;
VI - Planta do Sistema de Drenagem Oleosa (SDO), indicando os canaletes, os Sistemas Sepa-
radores de Água e Óleo (SAO), o dimensionamento das caixas do SAO e o ponto de lançamento 
do efluente pós-tratamento referente a futura instalação, assinada por profissional habilitado e 
acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
VII - Cronograma de obras, especificando as etapas de reforma em consonância com o projeto 
básico e seus respectivos prazos;
VIII - Contrato de prestação de serviços da empresa responsável pela instalação do empreendi-
mento com o empreendedor descrevendo as atividades que serão realizadas;
IX - Certificado do INMETRO da empresa responsável pela instalação do empreendimento;
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X - Relatório de Investigação de Passivo Ambiental (RIPA), conforme Termo de Referência 
constante no Anexo 2, para os casos de empreendimentos nos quais nunca tenha sido realizado 
nenhum tipo de investigação no solo ou na água subterrânea ou a critério do IBRAM, desde 
que de forma motivada.
§ 1º A LI-Reforma aplicar-se-á sempre que houver substituição ou implantação de tanques de 
armazenamento de combustível.
§ 2º A duração da LI para reforma será dada de acordo com o cronograma de obras apresentado 
ao IBRAM, não podendo ser superior a 02 (dois) anos.
§ 3º Caso o empreendimento, antes da reforma, já possua LO, esta permanecerá válida pelo 
período original, ou seja, a LI para reforma não alterará o prazo de validade da LO vigente.
§ 4º Caso o empreendedor deseje operar de forma concomitante com as reformas, o mesmo deverá 
apresentar, previamente à emissão da licença, solicitação por meio de ofício acompanhado de 
Ensaio de Estanqueidade recente do SASC comprovando a inexistência de vazamentos.
§ 5º O Relatório de Investigação de Passivo Ambiental (RIPA) poderá ser apresentado após a 
emissão da LI-Reforma, mediante solicitação e desde que o IBRAM julgue que a não investigação 
prévia da área não acarretará risco aos operários que trabalharão nas obras.
Art. 11. As seguintes atividades necessitarão de Autorização Ambiental - AA:
I - Paralisação de atividades;
II - Remoção de tanques e encerramento de atividades.
Parágrafo único: A documentação mínima necessária para concessão da Autorização Ambiental 
deverá ser entregue conforme determinado nos arts. 18 e 19.
Art. 12. As seguintes alterações no empreendimento deverão ser prévia e obrigatoriamente 
comunicadas ao IBRAM, sem a necessidade de manifestação expressa para o prosseguimento 
das modificações, observadas as disposições do art. 20:
I - Substituição, acréscimo e exclusão de linhas (tubulações), desde que não haja alteração no 
volume de combustível armazenado;
II - Substituição ou instalação de câmaras de contenção, filtros, ilhas e unidades de abastecimento;
III - Instalação ou desativação de área de lubrificação salvo se houver a substituição, remoção 
ou instalação de tanques subterrâneos;
IV - Remoção de tanque de óleo lubrificante usado ou contaminado subterrâneo.
V - Instalação ou desativação de área de lavagem;
VI - Instalação, substituição ou reforma de sistema separador de água e óleo – SAO;
VII - Início de remediação ambiental;
Art. 13. Para a renovação da Licença de Operação (LO) serão necessários os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licença de Operação – LO;
II - Comprovante de pagamento da taxa de análise processual;
III - Aviso de Publicação de requerimento de Licença de Operação publicado no Diário Oficial 
do Distrito Federal – DODF e em periódico local;
IV - Apresentar um relatório referente ao cumprimento de todas as condicionantes da Licença 
de Operação anterior e, quando possuir, da Licença de Instalação para reforma com a devida 
assinatura do responsável.
§ 1º A concessão da nova LO está vinculada à comprovação do cumprimento de todas as 
condicionantes, exigências e restrições contidas na LO objeto da renovação e da verificação 
da conformidade dos equipamentos instalados com a legislação e as normas vigentes à época.
§ 2º Conforme estabelecido no art. 14 da Resolução CONAMA nº420, de 28 de dezembro de 
2009, o IBRAM poderá solicitar, quando da renovação da LO, novo Relatório de Investigação 
de Passivo Ambiental – RIPA caso haja indícios de que o solo ou a água subterrânea foram im-
pactados pela atividade durante a vigência da licença de operação anterior. Tal exigência deverá 
necessariamente ser motivada.
Art. 14. Qualquer atividade que não necessite de licença ambiental, bem como, não se inclua no 
rol apresentado nos arts. 11 e 12, não necessitarão de comunicação ao IBRAM.
Art. 15. O IBRAM poderá solicitar, a qualquer momento, outros documentos ou informações comple-
mentares do requerente ou de outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão.
Art. 16. O pagamento dos custos da análise do licenciamento não garante ao interessado a con-
cessão da licença requerida e não o isenta de imposição de penalidade por infração à legislação 
ambiental.
Art. 17. Ficam dispensadas do licenciamento ambiental as instalações de Sistema de Armazena-
mento Aéreo de Combustíveis (SAAC) com capacidade total de armazenagem até 15m³ (quinze 
metros cúbicos). As instalações devem ser construídas de acordo com as normas técnicas da 
ABNT em vigor, ou na ausência delas, com normas de outros estados da federação ou outras 
internacionalmente aceitas.
Parágrafo único: entende-se por Sistema de Armazenamento Aéreo de Combustíveis (SAAC) 
aquele constituído exclusivamente por tanques e tubulações aéreas. Empreendimentos com 
tanques aéreos e tubulações subterrâneas ou mistas são classificados como Sistemas de Arma-
zenamento Subterrâneo de Combustíveis (SASC).
Art. 18 Ocorrendo paralisação das atividades, fica o empreendedor obrigado a comunicá-la ao 
IBRAM conforme previsto no art. 11 e seguir os procedimentos abaixo listados, bem como os 
constantes no Anexo 3.
§ 1º Entende-se por paralisação a suspensão temporária das atividades, caracterizada por período 
superior a 90 (noventa) dias corridos sem lançamento nos livros de registro de movimentação e 
controle de produtos, motivada por solicitação do interessado,
§ 2º Todo o Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível – SASC ou Sistema de 
Armazenamento Aéreo de Combustível – SAAC deve estar limpo e desgaseificado, descargas 
e linhas tamponadas e bombas desconectadas e bujonadas durante o período da paralisação.

§ 3º Quando da solicitação de AA com o intuito de paralisar as atividades deverão ser apresen-
tados os seguintes documentos:
I - Comunicado de paralisação das atividades, endereçado ao IBRAM;
II - Plano de Paralisação das Atividades, assinado por profissional habilitado acompanhado da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme Anexo 3;
III - Ensaio de estanqueidade a ser realizado de acordo com a ABNT NBR 13.784 e suas alterações;
Art. 19 Quando do encerramento das atividades, os empreendimentos ficarão obrigados a 
comunicá-la ao IBRAM conforme previsto no art. 11 e seguir os procedimentos abaixo listados.
§ 1º Entende-se por encerramento das atividades, a remoção total dos equipamentos e 
a utilização do imóvel para outras finalidades que não se enquadrem naquelas descritas 
no art. 1º desta Instrução.
§ 2º Quando da solicitação de AA para o encerramento da atividade deverão ser apresentados 
os seguintes documentos:
I - Comunicado de encerramento das atividades, endereçado ao IBRAM;
II - Plano de Desativação e Remoção de Tanques de Armazenamento de Combustíveis Líquidos, 
assinado por profissional habilitado acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) conforme Anexo 4;
III - Cronograma de obras, especificando as etapas de remoção e seus respectivos prazos;
§ 3º Após o recebimento da AA, deverá ser apresentado Relatório de Investigação de Passivo 
Ambiental – RIPA, assinado por profissional habilitado acompanhado da Anotação de Respon-
sabilidade Técnica – ART, de acordo com o Anexo 2.
§ 3º Na impossibilidade da remoção de algum tanque deverá ser apresentado laudo técnico 
justificando tal fato, assinado por profissional habilitado acompanhado da Anotação de Respon-
sabilidade Técnica – ART, devendo atender à ABNT NBR 14.973.
Art. 20 Para a realização das atividades previstas no art. 12 deverão ser seguidos os 
seguintes procedimentos:
§ 1º Para as atividades descritas nos incisos I e II do art. 12, exceto a troca ou instalação de 
câmaras de contenção, deverá ser entregue a seguinte documentação:
a) Comunicado informando da troca ou substituição dos equipamentos a ser entregue previamente;
b) Apresentação de ensaio de estanqueidade posterior à troca no caso de substituição ou adição 
de linhas (tubulações);
c) Apresentação de planta, assinada por profissional habilitado acompanhada de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, com a disposição de todas as linhas, tanques e unidades abas-
tecedoras nos casos de adição de linhas (tubulações) ou de equipamentos.
§2º Para as atividades descritas nos incisos III e V do art. 12, deverá ser entregue a 
seguinte documentação:
a) Comunicado informando sobre a alteração a ser realizada;
b) Planta indicando a nova instalação e o respectivo sistema de drenagem oleosa assinada por 
profissional habilitado acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
§ 3º Quando da ativação de área de lubrificação, a instalação do tanque de armazenamento de 
óleo usado deverá ser realizada conforme art. 22;
§ 4º Quando da desativação da área de lubrificação, o responsável deverá comunicar o fato.
§ 5º O tanque subterrâneo de óleo lubrificante usado ou contaminado poderá ser removido sem 
a necessidade de autorização ambiental desde que o responsável comunique previamente e 
apresente os seguintes documentos após as obras:
a) Comprovante de destinação do tanque; 
b) Comprovante da destinação do óleo contido no tanque, bem como dos resíduos gerados durante 
os procedimentos realizados para desgaseificação e inertização;
c) Investigação da área do tanque seguindo a metodologia disposta na Decisão de Diretoria nº 
010/2006/C – CETESB, anexo VI.
§ 6º Para as atividades descritas nos incisos VI e VII do art. 12 e a troca ou instalação de câmara 
de contenção, o responsável deverá apenas comunicar as alterações.
Art. 21 Os efluentes gerados na área de abastecimento, lavagem e lubrificação de veículos 
deverão ser recolhidos por Sistema de Drenagem Oleosa (SDO) e receber tratamento primário 
em Sistema Separador de Água e Óleo (SAO) constituído por caixa de areia, caixa separadora, 
caixa coletora e caixa de amostragem de efluentes, construído dentro dos padrões estabelecidos 
pela ABNT NBR 14.605-2 e suas alterações.
§ 1º Os padrões de lançamento de efluentes tratados do SAO, inclusive os lançados em fossa 
séptica, deverão respeitar o disposto nas Tabelas I e II do Decreto Distrital nº. 18.328 de 18 de 
junho de 1997 ou norma que venha substituí-lo.
§ 2º Caso não haja rede coletora de esgoto no local do empreendimento, o efluente tratado, após 
separação no SAO, deverá ser lançado em fossa séptica construída segundo as ABNT NBR 7.229 
e 13.969 ou normas que venham substituí-las.
§ 3º Fica proibido o lançamento de resíduos provenientes da área lavagem de veículos, lubrificação 
e abastecimento, mesmo após tratamento no SAO, na rede de águas pluviais.
§ 4º Os empreendimentos com lavagem de veículos deverão possuir SDO exclusivo para essa 
área. Os SAOs da pista de abastecimento e da área de lavagem deverão possuir caixa de amos-
tragem de efluentes própria e independente.
Art. 22 O armazenamento de óleo usado ou contaminado deverá ser efetuado em tanques aéreos 
ou subterrâneos. Em caso de tanque aéreo, este deverá ser disposto em local coberto, com piso 
impermeável e circundado por barreiras ou canaletes de contenção ligados ao SAO da pista. No 
caso de implantação de tanque subterrâneo, este deverá ser do tipo jaquetado, possuir câmara 
de contenção na descarga selada e monitoramento intersticial, bem como deverá ser feito teste 
de estanqueidade de acordo com a ABNT NBR 13.784 e suas alterações.
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Art. 23 Em caso de acidentes ou vazamentos que representem situações de perigo ao meio ambien-
te ou às pessoas, bem como na ocorrência de passivos ambientais, os proprietários, arrendatários 
ou responsáveis pelo estabelecimento, pelos equipamentos, pelos sistemas e os fornecedores de 
combustível que abastecem ou abasteceram a unidade, responderão solidariamente pelos danos, 
pela adoção de medidas para controle da situação emergencial e pelo saneamento das áreas 
impactadas, de acordo com as exigências do IBRAM.
§ 1º A ocorrência de quaisquer acidentes ou vazamentos deverá ser comunicada imediatamente 
ao IBRAM após a constatação ou conhecimento, isolada ou solidariamente, pelos responsáveis 
pelo estabelecimento e pelos equipamentos e sistemas;
§ 2º Os responsáveis pelo estabelecimento e pelos equipamentos e sistemas, independentemente 
da comunicação da ocorrência de acidentes ou vazamentos, deverão adotar as medidas emer-
genciais requeridas pelo evento, no sentido de minimizar os riscos e os impactos às pessoas e 
ao meio ambiente;
§ 3º Os proprietários dos estabelecimentos e dos equipamentos e sistemas deverão promover 
o treinamento, de seus respectivos funcionários, visando orientar as medidas de prevenção de 
acidentes e ações cabíveis imediatas para controle de situações de emergência e risco;
§ 4º Os tanques subterrâneos que apresentarem vazamento deverão ser desgaseificados, inerti-
zados, removidos e destinados corretamente em conformidade com a ABNT NBR 14.973 e suas 
alterações. Comprovada a impossibilidade técnica de sua remoção, mediante laudo assinado por 
técnico responsável acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, os tanques 
deverão ser desgaseificados, preenchidos com material inerte e lacrados;
Art. 24 Será declarada contaminada aquela área em que comprovadamente for constatada, me-
diante investigação confirmatória, elaborada conforme o Anexo 2, a contaminação com concen-
trações de substâncias no solo ou nas águas subterrâneas acima dos Valores de Investigação – VI.
Art. 25 Ultrapassado o VI para quaisquer substâncias em um determinado sítio, deverá ser rea-
lizada investigação detalhada e análise de risco.
§ 1º A investigação detalhada referida no caput deverá ser realizada conforme ABNT NBR 15.515-3.
§ 2º A Decisão de Diretoria nº263/2009/P – CETESB, de 20 de outubro de 2009, deverá ser uti-
lizada subsidiariamente quando as informações necessárias à execução da investigação referida 
no caput não forem suficientemente descritas na ABNT NBR 15.515-3.
§ 3º Os modelos de análise de risco e geração de alvos de remediação a serem adotados poderão 
ser obtidos através do software RBCA (Risk Based Corrective Action), cujos procedimentos 
encontram-se definidos nas normas ASTM (American Society for Testing and Materials – EUA) 
PS-104-98, E-2081-00(2004)e1, ou através das Planilhas para Avaliação de Risco em Áreas 
Contaminadas sob Investigação da CETESB ou pode-se adotar os quadros de Concentrações 
Máximas Aceitáveis (CMAs) presente no Anexo 3 da Decisão de Diretoria nº263/2009/P. 
Ressalta-se que os valores obtidos por meio de modelagem deverão ser compatíveis com os 
quadros de Concentrações Máximas Aceitáveis (CMAs) e quaisquer discrepâncias deverão ser 
devidamente justificadas.
§ 4º Na eventualidade de informações conflitantes, deverá prevalecer o estabelecido nesta Instrução.
Art. 26 Deverá ser implantado sistema de remediação em área que for constatada a presença de 
substâncias químicas em fase livre ou for comprovada, após investigação detalhada e avaliação 
de risco, a existência de risco à saúde humana.
§ 1º Sendo constatada a presença de substâncias químicas em fase livre, medidas de remediação 
visando sua remoção deverão ser implantadas em um prazo máximo de 90 dias.
§ 2º Nenhum sistema de remediação poderá ser implantado sem a elaboração dos estudos am-
bientais necessários, que subsidiem a escolha da melhor alternativa técnica ao caso.
Art. 27 Caso a área esteja contaminada, mas não haja risco à saúde humana e não haja a presença 
de fase livre, deverá ser realizado monitoramento de água por período não inferior a 02 (dois) anos.
§ 1º A amostragem de água deverá ser realizada conforme os procedimentos estabelecidos no 
item 4.3 do Anexo 2.
§ 2º O monitoramento do terreno deverá ser realizado de tal forma a haver pelo menos 02 (duas) 
campanhas de amostragem na época seca e 02 (duas) campanhas na época chuvosa. Caso as 
concentrações, durante todo o período estabelecido, se mantenham estáveis ou em decaimento, 
a área será considerada como não contaminada;
§ 3º Os poços de monitoramento deverão ser construídos de tal forma que o nível d’água esteja 
inserido na seção filtrante do poço. Caso a variação do nível d’água seja grande, o empreendedor 
deverá instalar poços de monitoramento específicos para cada época do ano a fim de garantir que 
o nível d’água estará dentro da seção filtrante do poço de monitoramento.
Art. 28 A partir da data de publicação desta Instrução todos os estabelecimentos que possuam 
SASC sem acesso a boca de visita dos tanques e com tubulações subterrâneas metálicas ficam 
obrigados a requerer LI para reforma, em tempo hábil para cumprimento dos prazos estipulados 
para realização das adequações elencadas no art. 31, inciso III.
Art. 29 A idade limite para troca de tanques é de 30 anos a partir da data de fabricação, desde 
que os equipamentos sejam jaquetados ou de parede dupla, possuam acesso à boca de visita e 
sensor de interstício.
§ 1º Tanques de parede simples têm vida útil máxima de 15 anos a contar da data de fabricação 
e devem ser substituídos conforme determinação desta Instrução.
§ 2º A idade dos tanques deverá ser comprovada por meio da data de fabricação afixada na boca 
de visita do tanque ou, em sua ausência, por documento hábil apresentado pelo interessado. 
Art. 30 Todos os empreendimentos listados no art. 1º localizados em área urbana e dotados 
de SASC, a serem instalados ou em processo de reforma, deverão instalar equipamentos 
e sistemas referentes a postos classe 3 conforme classificação da ABNT NBR 13.786 ou 
norma futura que venha a substituí-la.

Parágrafo único: Os empreendimentos localizados em área rural deverão seguir a Tabela A.1 de 
classificação segundo ABNT NBR 13.786 ou norma futura que a venha substituí-la.
Art. 31 Os empreendimentos descritos no art. 1º deverão se adequar ao disposto nesta Instrução, 
a partir da data de sua publicação, de acordo com os prazos descritos abaixo.
I – A substituição de tanques de parede simples fabricados conforme ABNT NBR 13.312 e 13.212 
e estiverem em área urbana conforme Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) vigente 
deverá ser realizada nos seguintes prazos:
a) 18 (dezoito) meses para tanques com idade superior a 20 (vinte) anos;
b) 03 (três) anos para tanques com idade entre 15 (quinze) e 20 (vinte) anos;
c) 04 (quatro) anos para tanques com até 15 (quinze) anos ou até que se completem os 15 (quinze) 
anos, o que for maior.
II – A substituição de tanques de parede simples fabricados conforme ABNT NBR 13.312 e 
13.212 e estiverem em área rural conforme Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) 
vigente deverá ser realizada nos seguintes prazos:
a) 18 (dezoito) meses para tanques com idade superior a 20 (vinte) anos;
b) 3 (três) anos para tanques com idade entre 15 (quinze) e 20 (vinte) anos;
III – Os empreendimentos deverão instalar obrigatoriamente e no prazo máximo de 01 (um) ano 
os seguintes equipamentos prioritários de proteção:
a) Válvula de retenção instalada em linha de sucção nas tubulações de todas as unidades 
de abastecimento;
b) Câmaras de contenção nas descargas de combustível, unidades de filtragem e unidades de 
abastecimento;
c) Terminais corta-chama nos respiros dos tanques.
Parágrafo único: Deverão ser apresentados regularmente ensaios de estanqueidade obedecendo 
às determinações e prazos definidos pela ABNT NBR 13.784 ou norma que venha a substituí-la.
Art. 32 Postos Revendedores Marítimos devem obrigatoriamente possuir tanques aéreos.
Art. 33 Todas as análises laboratoriais apresentadas ao IBRAM deverão ser realizadas por labo-
ratórios acreditados na norma ISO IEC 17.025.
§ 1º Excepcionalmente serão aceitos laudos de análise de laboratórios não acreditados até 06 
(seis) meses após a publicação desta Instrução.
§ 2º A regra estabelecida no § 1º não se aplica às análises laboratoriais exigidas nas investigações 
de áreas contaminadas.
 Art. 34 O não cumprimento do disposto nesta Instrução sujeitará os infratores às sanções pre-
vistas na Lei Distrital nº 41, de 13 de setembro de 1989, demais legislações e normas aplicáveis 
ou as que venham a substituí-las.
Art. 35 Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO 1
ROTEIRO PARA CONFECÇÃO DE PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL – PCA

Este Termo de Referência (TR), de caráter orientativo e indicativo, constitui documento que con-
tém as diretrizes básicas para o estudo a ser elaborado, contemplando o mínimo a ser abordado, o 
que não impede que maiores detalhamentos, embora não dispostos neste termo, sejam realizados.
O PCA deverá ser elaborado por profissional(is) habilitado(s), responsável(is) tecnicamente 
pelas informações apresentadas e devidamente cadastrado no Cadastro de Prestadores de Ser-
viço de Consultoria Ambiental. O trabalho deverá ser realizado a expensas do empreendedor, 
devendo constar no documento nome, assinatura, registro no respectivo Conselho Profissional e 
a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) de cada profissional, bem como, assinatura do 
empreendedor afirmando que conhece o teor do estudo apresentado. A responsabilidade técnica 
dos profissionais no que diz respeito aos dados e às informações não cessa na entrega do produto 
final, conforme legislação em vigor.
O IBRAM, a qualquer momento, poderá solicitar informações complementares julgadas neces-
sárias à análise da proposta.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Não é permitido nenhum tipo de cópia integral ou parcial de 
livros, textos da internet ou qualquer outra fonte, ressalvadas as citações elaboradas de acordo 
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Caso seja identificada 
cópia, o estudo será recusado e o seu responsável poderá ser descredenciado neste Instituto 
conforme Resolução CONAM nº02, de 18/07/2006.
APESCTOS LEGAIS
· Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981 – dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências;
· Lei nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;
· Lei nº. 12.305, de 02 de agosto de 2010 – institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
· Lei Orgânica do Distrito Federal, de 08 de junho de 1993 e suas alterações;
· Lei Distrital nº. 41, de 13 de agosto de 1989 – dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito 
Federal e dá outras providências;
· Lei Distrital Complementar nº. 803, de 25 de abril de 2009 – aprova o Plano Diretor de Orde-
namento Territorial do Distrito Federal – PDOT e dá outras providências;
· Decreto Distrital nº 18.328, de 18 de junho de 1997 – dispões sobre os limites de lançamento 
de Efluentes Líquidos na Rede Coletora de Esgotos e dá outras providências;
· Resolução CONAMA nº237, de 19 de dezembro de 1997 – dispõe sobre a revisão e comple-
mentação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental;
· Resolução CONAMA nº273 de, 29/11/2000 – estabelece diretrizes para o licenciamento am-
biental de postos de combustíveis e serviços e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição;
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· Resolução CONAMA nº357, de 17 de março de 2005 – dispõe sobre a classificação dos corpos 
de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências;
· Resolução CONAMA nº420, de 28 de dezembro de 2009 – dispõe sobre critérios e valores 
orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes 
para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência 
de atividades antrópicas;
· Resolução CONAM nº02, de 18 de julho de 2006 – dispõe sobre o Cadastro de empresas 
Profissionais Prestadores de Serviço de Consultoria Ambiental da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos e dá outras providências;
· Norma ABNT NBR 7.229 – Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos;
· Norma ABNT NBR 10.004 – Classificação dos resíduos sólidos;
· Norma ABNT NBR 10.005 – Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de 
resíduos sólidos;
· Norma ABNT NBR 10.006 – Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de 
resíduos sólidos;
· Norma ABNT NBR 10.007 – Amostragem de resíduos sólidos;
· Norma ABNT NBR 11.174 – Armazenamento de resíduos classes II (não inertes) e III (inertes);
· Norma ABNT NBR 12.808 – Classificação dos Resíduos de serviço de saúde;
 · Norma ABNT NBR 12.235 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos (procedimento);
· Norma ABNT NBR 12.236 – Critérios de projeto, montagem e operação de postos de gás 
combustível comprimido;
· Norma ABNT NBR 13.781 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Ma-
nuseio e instalação de tanque subterrâneo;
· Norma ABNT NBR 13.782 – Posto de Serviço – Sistemas de Proteção Externa para Tanque 
Atmosférico Subterrâneo em Aço-Carbono;
· Norma ABNT NBR 13.783 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Posto 
revendedor veicular (Serviços) – Instalação do sistema de armazenamento subterrâneo de com-
bustíveis – SASC;
· Norma ABNT NBR 13.784 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Seleção 
de métodos para detecção de vazamentos e ensaios de estanqueidade em sistemas de abasteci-
mento subterrâneo de combustíveis (SASC);
· Norma ABNT NBR 13.786 – Seleção de equipamentos e sistemas para instalações subterrâneas 
de combustíveis em postos de serviço;
· Norma ABNT NBR 13.787 – Controle de estoque dos sistemas de armazenamento subterrâneo 
de combustíveis (SASC) nos postos de serviço;
· Norma ABNT NBR 13.969 – Tanques sépticos – unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos – projeto, construção e operação;
· Norma ABNT NBR 14.605-2 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - Siste-
ma de drenagem oleosa Parte 2: Projeto, metodologia de dimensionamento de vazão, instalação, 
operação e manutenção para posto revendedor veicular;
· Norma ABNT NBR 14.605-7 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Siste-
ma de drenagem oleosa Parte 7: Ensaio padrão para determinação do desempenho de separadores 
de água e óleo provenientes da drenagem superficial;
· Norma ABNT NBR 15.118 – Posto de serviço – Câmaras de contenção construídas em 
polietileno;
· Norma ABNT NBR 15.138 – Armazenagem de combustível – Dispositivo para descarga selada;
· Norma ABNT NBR 15.428 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Ma-
nutenção de unidade de abastecimento;
· Norma ABNT NBR 15.456 – Armazenamento de líquido inflamável e combustíveis – Cons-
trução e ensaios de unidade de abastecimento;
· Norma ABNT NBR 15.515-1 – Passivo ambiental em solo e água subterrânea – parte 1: ava-
liação preliminar;
· Norma ABNT NBR 15.515-2 – Passivo ambiental em solo e água subterrânea – parte 2: in-
vestigação confirmatória;
· Norma ABNT NBR 15.515-3 – Passivo ambiental em solo e água subterrânea – Parte 3: In-
vestigação detalhada
· Norma ABNT NBR 15.594 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Posto 
revendedor de combustível veicular (serviços).
· Norma ABNT NBR 15.776-1 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – 
parte 1: seleção de equipamentos e infraestrutura para sistema de armazenamento aéreo de 
combustíveis – SAAC;
FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS
O PCA deverá ser apresentado da seguinte forma:
O Plano de Controle Ambiental – PCA deverá inicialmente ser apresentado em apenas 01 (uma) 
via impressa, em papel A4, de acordo com o padrão da ABNT, encadernado com grampo trilho. 
Após a aceitação do estudo, deverá ser apresentada nova via contendo as correções porventura 
solicitadas e devidamente encadernada em capa dura de espessura mínima igual a 3 mm. Estudos 
protocolados em espiral não serão aceitos.
Os formatos de apresentação poderão ser A3, A2 e A1 desde que possibilite a encadernação em A4.
Os produtos deverão ser apresentados na forma de textos impressos (formato A4) contendo, no 
corpo do texto, os gráficos, as fotos e as tabelas e, como anexos, os mapas.
Os volumes deverão ser impressos em qualidade Laserprint ou similar.
A apresentação deverá obedecer às normas estabelecidas pela ABNT.

Deverá ser entregue uma cópia do estudo em meio digital em Compact Disc R, no qual também 
deverão estar armazenados os mapas digitais, os textos e demais documentos gerados (fotogra-
fias, gráficos e tabelas).
Os arquivos originais de mapas, figuras e croquis dos tipos *.dwg, *.apr, * jpg, *.wmf e outros 
deverão estar organizados em pastas separadas para não confundir com os textos.
O sistema de elaboração dos mapas deverá ser integrante do Sistema de Informações Geográficas 
(SIG). As “view” deverão ser compostas dos temas básicos (sistemas, viários, hidrografia; grade 
de coordenadas, curvas de nível, toponímia). O layout deve ter no mínimo: tema, título, grid com 
coordenadas geográficas, legenda, indicação da direção norte, nome da contratante e contratada, 
escalas gráficas e numéricas, logomarcas.
Todo o material cartográfico deverá ser entregue em meio digital compatível com o Programa 
Arcinfo ou Arcview.
ESTRUTURA DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (CONTEÚDO MÍNIMO)
1. IDENTIFICAÇÃO
1.1.   Da empresa/empreendedor:
· Nome ou Razão Social do Empreendedor
· CPF ou CNPJ
· Endereço para correspondência e contato
1.2.   Do Responsável Técnico/Equipe Técnica pelo PCA:
· Nome ou Razão Social
· CPF ou CNPJ
· Número do Registro Profissional
· Endereço para correspondência e contato
· Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
2. INTRODUÇÃO
2.1. Objetivos do trabalho
2.2. Descrição sucinta da atividade desenvolvida pelo empreendimento
2.3. Aspectos Gerais do Empreendimento abordando:
· Histórico do empreendimento constando data de implantação, registro de reformas efetuadas, 
histórico de vazamentos/acidentes e demais informações julgadas necessárias;
· Produtos comercializados e forma de armazenamento;
· Descrição das atividades desenvolvidas no empreendimento além da comercialização de com-
bustíveis e derivados (lavagem e lubrificação de veículos entre outras).
3. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1. Informar a localização geográfica do empreendimento devendo conter mapa ou croqui 
detalhado dos acessos viários principais e secundários. Preferencialmente, conter a posição 
identificada no Mapa Rodoviário do Distrito Federal ou em imagem de satélite;
3.2. Informar, de acordo com o mapa ambiental do Distrito Federal mais atual, quais unidades 
de conservação encontram-se situadas em um raio de 10 km do empreendimento;
3.3. Informar o zoneamento referente ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito 
Federal (PDOT) vigente para a região onde o empreendimento está inserido.
4.  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO EMPREENDIMENTO:
4.1.   Croqui de localização do empreendimento indicando as edificações existentes num raio de 
100 m com destaque para a existência de clínicas médicas, hospitais, sistema viário, habitações 
multifamiliares, escolas, indústrias ou estabelecimentos comerciais de forma a comprovar a 
classificação do empreendimento conforme estabelecido na ABNT NBR 13.786;
4.2. Classificação da área do entorno do estabelecimento que utiliza o Sistema de armazenamento 
Subterrâneo de Combustíveis e enquadramento deste sistema conforme ABNT NBR 13.786.
4.3.  Caracterização hidrogeológica com definição estimada do sentido do fluxo das águas sub-
terrâneas, identificação das possíveis áreas de recarga e indicação dos corpos d’água existentes 
em um raio de 100 m de distância do empreendimento;
4.4.  Localização de poços de captação destinados ao abastecimento público ou privado regis-
trados nos órgão competentes, em um raio de 100 m;
4.5.  Caracterização geológica do terreno da região onde se insere o empreendimento com análise 
de solo, contemplando a permeabilidade do solo e o potencial de corrosão;
4.6.  Descrição topográfica da área especificando a declividade do local;
4.7.  Caracterização do empreendimento em relação aos tipos de fitofisionomias existentes no 
local e em seu entorno, contemplando levantamento florístico e da fauna existente. Em ambientes 
bastante antropizados ou em áreas urbanas consolidadas é suficiente a discriminação dos espé-
cimes arbóreos, bem como, dos animais que possivelmente habitem o local.
5. MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS NEGATIVOS
5.1.   Projeto básico especificando os equipamentos e sistemas de monitoramento, proteção, sis-
tema de detecção de vazamento, tanques de armazenamento de derivados de petróleo, incluindo 
o tanque de óleo lubrificante usado ou contaminado. Para os empreendimentos já instalados, 
indicar o ano de instalação dos equipamentos, bem como o ano de fabricação dos tanques. Para 
os empreendimentos pleiteantes apenas à licença prévia, não há necessidade de indicar a loca-
lização precisa dos equipamentos;
5.2.   Descrição do tratamento e destinação final dos resíduos sólidos gerados no empreendimen-
to incluindo os oriundos da instalação e operação do empreendimento (embalagens de óleos, 
resíduos do sistema separador de água e óleo, resíduos de construção civil (RCC) entre outros);
5.3.   Detalhamento do tipo de tratamento e controle de efluentes provenientes dos tanques, 
áreas de bombas e áreas sujeitas a vazamento de derivados de petróleo ou de resíduos oleosos;
6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS.
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS       
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8. ANEXOS:
Mapas;
Desenhos/croquis;
Fotografias;
Apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada no 
respectivo Conselho;
Outros que se fizerem necessários.

ANEXO 2
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO 

AMBIENTAL – INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA
Este Termo de Referência (TR), de caráter orientativo e indicativo, constitui documento que con-
tém as diretrizes básicas para o estudo a ser elaborado, contemplando o mínimo a ser abordado, o 
que não impede que maiores detalhamentos, embora não dispostos neste termo, sejam realizados.
O Relatório de Investigação de Passivo Ambiental deverá ser elaborado por profissional(is) 
habilitado(s), responsável(is) tecnicamente pelas informações apresentadas e devidamente 
cadastrado no Cadastro de Prestadores de Serviço de Consultoria Ambiental. O trabalho deverá 
ser realizado a expensas do empreendedor, devendo constar no documento nome, assinatura, 
registro no respectivo Conselho Profissional e a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) 
de cada profissional, bem como, assinatura do empreendedor afirmando que conhece o teor do 
estudo apresentado. A responsabilidade técnica dos profissionais no que diz respeito aos dados 
e às informações não cessa na entrega do produto final, conforme legislação em vigor.
O IBRAM, a qualquer momento, poderá solicitar informações complementares julgadas neces-
sárias à análise da proposta.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Não é permitido nenhum tipo de cópia integral ou parcial de 
livros, textos da internet ou qualquer outra fonte, ressalvadas as citações elaboradas de acordo 
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Caso seja identificada 
cópia, o estudo será recusado e o seu responsável poderá ser descredenciado neste Instituto 
conforme Resolução CONAM nº02, de 18/07/2006.

ESTRUTURAÇÃO DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL – 
ETAPA: INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
1.1. Informações Gerais da empresa/empreendedor:
1.1.1. Nome ou Razão Social do Empreendedor;
1.1.2. CPF ou CNPJ;
1.1.3. Endereço para correspondência e contato.
1.2. Informações Gerais do Responsável Técnico e da Equipe Técnica:
1.2.1. Nome ou Razão Social;
1.2.2. CPF ou CNPJ;
1.2.3. Número do Registro Profissional
1.2.4. Endereço para correspondência e contato.
1.2.5. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
1.3. Objetivo e motivação da realização da Investigação de Passivo Ambiental;
2.  MODELO CONCEITUAL DA ÁREA
2.1. Caracterização da área
2.1.1. Localização geográfica do empreendimento devendo conter mapa ou croqui detalhado dos 
acessos viários principais e secundários. Deverá conter a posição identificada no Mapa Rodoviário 
do Distrito Federal ou em imagem de satélite, constando as coordenadas geográficas ou UTM;
2.1.2. Área total do terreno e a edificada;
2.1.3. Sistemas de drenagem no local (esgoto e águas pluviais);
2.1.4. Diagramas esquemáticos do sistema de abastecimento de combustíveis com a localização 
das unidades abastecedoras, das linhas, dos filtros, dos tanques de armazenamento de derivados 
de petróleo (incluindo o óleo lubrificante usado ou contaminado) e dos tanques antigos que 
tiverem sido retirados ou desativados;
2.1.5. Classificação do empreendimento conforme ABNT NBR NBR 13.786;
2.1.6. Descrever os equipamentos e sistemas de monitoramento, proteção, sistema de detecção 
de vazamento;
2.1.7. Movimentação média mensal de combustível por produto;
2.1.8. Descrição das atividades desenvolvidas no empreendimento além da comercialização de 
combustíveis e derivados (troca de óleo, lavagem, etc.);
2.2. Histórico do empreendimento
2.2.1. Histórico do empreendimento constando a data de implantação, o registro de reformas 
efetuadas, o histórico de vazamentos/acidentes e, em caso de ocupação pretérita, a descrição das 
atividades desenvolvidas no local anteriores a implantação do atual empreendimento;
2.2.2. Características e situação (em uso ou desativado) dos tanques e das linhas de combustíveis;
2.2.3. Relação de estudos realizados anteriormente no local principalmente investigações de 
passivo ambiental anteriores, ensaio de estanqueidade, entre outros, proveniente de pesquisa 
efetuada junto ao proprietário, entidades e órgãos diversos conforme descrito no “Anexo A” da 
ABNT NBR 15.515 – 1.
3. INVESTIGAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS NO SOLO (VOC)
3.1. Plano de amostragem da medição de gases no solo
3.1.1. A área de interesse a ser investigada será definida como o polígono retangular, acrescido 
de 10 m em cada um de seus lados, que circunscreva as fontes prioritárias:

·      Tanques, em uso ou desativados incluindo o tanque de óleo usado
·      Unidades abastecedoras,
·      Filtros de diesel,
·      Bocais de descarga à distância,
·      Troca de óleo e lubrificação,
·      Lavagem de veículos,
·      Armazenamento de produtos ou resíduos,
·      Sistema Separador de Água e Óleo (SAO).
OBSERVAÇÃO: Caso as áreas referentes às atividades indicadas não sejam contíguas, deve-se 
determinar a área de cada atividade, acrescentando-se 10 m a cada um de seus lados.
3.1.2. Os pontos de medição de gases devem ser dispostos na área de interesse conforme uma 
malha regular, quando possível, com espaçamento de no máximo 5 m. Sempre que forem ob-
servadas anomalias, a malha deverá ser adensada para melhor caracterização da pluma de gases;
3.1.3. Os pontos de medição de gases, quando próximo a algum equipamento (filtro de diesel, 
unidade abastecedora, tanque entre outros), devem ser alocados entre 1 m a 3 m do referido 
equipamento de forma a garantir uma perfuração segura;
3.1.4. Os demais aspectos do plano de amostragem devem seguir o estabelecido no item 6.2 
(Plano de Amostragem) da ABNT NBR 15.515-2;
3.2. Procedimento de avaliação de gases no solo
3.2.1. Previamente à execução dos trabalhos devem ser inspecionadas as utilidades subterrâneas 
(redes de água e esgoto, galerias de água pluvial entre outras) para verificar a eventual presença 
de combustíveis e realizar medições da concentração de vapores e dos índices de explosividade;
3.2.2. As medições de gases no solo (VOC) devem seguir os procedimentos estipulados na 
Decisão de Diretoria nº010/2006/C – CETESB, anexo IV, sub-anexo 02;
3.2.3. A coleta e medição de gases no solo deverão ocorrer à profundidade de 1 m medido a 
partir da superfície do terreno;
3.2.4. Os analisadores de gases devem ser mantidos, operados e calibrados de acordo com as 
recomendações do fabricante contidas no manual do equipamento. Antes de se efetuar cada 
leitura deve ser verificada a leitura do zero do equipamento. Caso a medição seja diferente de 
zero, deve-se trocar a mangueira da sonda;
3.2.5. Deverá ser encaminhado o registro da calibração do equipamento de medição de gases, 
indicando a data de calibração e o gás utilizado.
4.    INVESTIGAÇÃO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS EM SOLO E ÁGUA
4.1. Determinação do número de sondagens de água e solo
4.1.1. A quantidade mínima de pontos de sondagem será definida em função da quantidade de 
tanques existentes conforme disposto na tabela 1 (incluindo o tanque de armazenamento de óleo 
usado quando subterrâneo);
4.1.2. A determinação do nível d’água será realizada com uma primeira sondagem com profun-
didade máxima de 20 m ou até se atingir o topo rochoso (o que for menor). Caso o nível d’água 
(NA) seja atingido, deverá ser recolhida uma amostra de água subterrânea (conforme item 4.3.1) 
e uma amostra de solo (conforme item 4.3.1) para cada ponto de sondagem executado. Caso o 
NA não seja atingido até essa profundidade, deverão ser coletadas apenas amostras de solo para 
cada sondagem realizada;
4.1.3. As demais sondagens nas situações em que o NA não seja atingido se limitarão à profun-
didade de 5 m. As amostras de solo deverão ser coletadas conforme item 4.3.1. Na sondagem 
mais profunda deverá ser instalado um poço de inspeção conforme àqueles de coleta de água 
subterrânea referidos no item 4.3.2;

Tabela 1: Número mínimo de sondagens 

                  Nível d’água (NA)
Número de tanques NA < 20 m NA > 20 m

< 5 3 5

> 5 4 6

4.2. Locação dos pontos de sondagem
4.2.1.  Os pontos de sondagem devem ser alocados nos pontos que apresentarem anomalias na 
investigação de compostos orgânicos voláteis (item 3). Caso não sejam observadas anomalias 
ou não haja diferenças significativas entre os resultados, as sondagens deverão ser executadas a 
jusante das fontes de contaminação (considerando o provável sentido de escoamento das águas 
subterrâneas) na seguinte ordem de prioridade: tanques de armazenamento de combustível, filtros 
de diesel, bocais de descarga à distância, unidades abastecedoras, tanque de óleo usado e caixa 
separadora de água e óleo (SAO);
4.2.2. As sondagens devem ser executadas a uma distância entre 1 m e 3 m dos equipamentos 
descritos no item anterior de forma a garantir uma perfuração segura;
4.3. Coleta de amostras de água e solo e execução de análises químicas
4.3.1.  As coletas de amostras de solo e água devem ser realizadas conforme a Decisão de Di-
retoria nº 010/2006/C – CETESB, anexo IV, Tarefa 5. Deverá prevalecer o estabelecido nesta 
Instrução quando houver itens contraditórios com a referida norma;
4.3.2. A instalação e o desenvolvimento dos poços de monitoramento de água subterrânea deve 
ser executada de acordo com a ABNT 15.495 partes 1 e 2. As amostras de águas apenas devem 
ser coletadas após o adequado desenvolvimento do poço;
4.3.3. As amostras de água subterrânea devem ser coletadas conforme Decisão de Diretoria nº 
010/2006/C – CETESB, anexo IV, sub-anexo 03;
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4.3.4. Todas as amostras de água e solo coletadas devem ser encaminhadas a laboratório para 
determinação de pelo menos os seguintes parâmetros:
· Hidrocarbonetos aromáticos voláteis (BTEX) – benzeno, estireno, tolueno, etilbenzeno e xilenos;
· Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) – antraceno, benzo(a)antraceno, benzo(k)
fluoranteno, benzo(g,h,i)perileno, benzo(a)pireno, criseno, deibenzo(a,h)antraceno, fenantreno, 
indeno(1,2,3-c,d)pireno, naftaleno.
4.3.5. Todas as amostras coletadas a menos de 10 m da área de troca de óleo e lubrificação ou 
tanque subterrâneo de armazenamento de óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC), devem 
ser analisadas também para TPH (hidrocarbonetos totais de petróleo). O laboratório deve ser 
informado de que a análise a ser realizada deve possibilitar a quantificação dos hidrocarbonetos 
que compõem o óleo lubrificante;
4.3.6. Caso haja indícios da presença de outros contaminantes além daqueles listados no item 4.3.4. 
o IBRAM poderá solicitar a inclusão de tais compostos no rol de substâncias a serem analisadas;
4.3.7. Caso seja constatada a presença de produto em fase livre em algum poço, não será neces-
sária a coleta de amostras de água subterrânea;
4.3.8. O laboratório selecionado para execução das análises químicas deve possuir certificação 
ISO 17.025 ou outra que venha a substituí-la;
4.3.9. Os resultados obtidos deverão ser comparados com os Valores Orientadores de Intervenção 
para Solo e Água Subterrânea da Resolução CONAMA 420, de 28 de dezembro de 2009 e, se 
as substâncias encontradas não apresentem valor orientador nessa legislação, adotar os outros 
valores orientadores nacionais ou internacionais vigentes (CETESB, Lista Holandesa, entre 
outros). Caso os resultados das análises químicas de solo e água subterrânea apresentem valores 
superiores aos Valores Orientadores de Intervenção para Solo e Água Subterrânea, deverá ser 
realizada Investigação Detalhada da área e Avaliação de Risco à Saúde Humana, que indicará a 
necessidade ou não de remediação ambiental;
5. DESMOBILIZAÇÃO E REMOÇÃO DE TANQUES
5.1. Em caso de encerramento das atividades, deverá ser realizada também investigação da área dos 
tanques segundo a metodologia disposta na Decisão de Diretoria nº010/2006/C – CETESB, anexo VI.
5.2. O IBRAM poderá solicitar, a seu critério e desde que de forma motivada, a investigação da 
área dos tanques quando de sua substituição.
6.    RELATÓRIO CONCLUSIVO DA INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA
6.1. Após o fim das etapas de investigação do empreendimento, deverá ser entregue ao IBRAM 
um relatório conciso e objetivo acerca da conclusão dos trabalhos realizados;
6.2. O relatório deverá conter além de todas as informações exigidas nos itens anteriores, os 
seguintes itens:
· Planta ou croqui do estabelecimento com a indicação dos pontos de sondagem e a localização 
atual das edificações, dos equipamentos, das tubulações, dos drenos e galerias subterrâneas;
· Planta ou croqui da área do estabelecimento com a localização dos pontos de amostragem de 
gases e as respectivas concentrações. As concentrações deverão ser representadas com isolinhas 
de concentração em gradiente de cores no qual a cor mais escura simbolizará a mais alta con-
centração de compostos orgânicos voláteis e a mais clara, a menor concentração;
· Descrição do método de campo empregado na amostragem de gases do solo;
· Justificativa para a seleção dos pontos para execução das sondagens para coleta de solo e água 
subterrânea;
· Apresentar a descrição do perfil de cada sondagem realizada, indicando a litologia observada, 
a profundidade do nível d’água, a profundidade final da sondagem, as concentrações de gases 
medidas e a profundidade correspondente à amostragem de solo. Apresentar justificativa técnica 
para eventual interrupção da sondagem antes da profundidade requerida;
· Perfil construtivo dos poços de monitoramento ou do poço de inspeção, indicando a cota dos 
primeiros, a qual deve ser determinada para o topo do tubo de revestimento do poço;
· Mapa potenciométrico com a localização dos poços de monitoramento instalados e com a 
representação das linhas de mesmo potencial hidráulico e do sentido de escoamento da água 
subterrânea;
7.    BIBLIOGRAFIA A SER CONSULTADA
· CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente (2000). Resolução nº. 273, de 29 de no-
vembro de 2000;
· CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente (2009). Resolução nº. 420, de 28 de de-
zembro de 2009;
· CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2006). Decisão de Diretoria nº 010-
2006-C, de 26 de janeiro de 2006. Dispõe sobre os novos Procedimentos para o Licenciamento 
de Postos e Sistemas Retalhistas de Combustíveis e dá outras providências;
· CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2006). Decisão de Diretoria nº. 
195-2005-E, de 23 de novembro de 2005. Dispõe sobre a aprovação dos Valores Orientadores 
para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São Paulo – 2005, em substituição aos Valores 
Orientadores de 2001, e dá outras providências;
· CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2006). Decisão de Diretoria nº. 
103/2007/C/E, de 22 de junho de 2007. Dispõe sobre o procedimento para gerenciamento de 
áreas contaminadas.
· CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (2006). Decisão de Diretoria nº. 
263/2009/P, de 20 de outubro de 2009. Dispõe sobre a aprovação do Roteiro para Execução de 
Investigação Detalhada e Elaboração de Plano de Intervenção em Postos e Sistemas Retalhistas 
de Combustíveis;
· IEMA – Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (2007). Instrução Normativa 
nº02, de 22 de janeiro de 2007;

· ABNT NBR 13.786 – Posto de Serviço – Seleção dos equipamentos para sistemas para 
instalações subterrâneas de combustíveis;
· ABNT NBR 13.895 – Construção de poços de monitoramento e amostragem – procedimento;
· ABNT NBR 15.492 – Sondagem de reconhecimento para fins de qualidade ambiental – 
Procedimento;
· ABNT NBR 15.515-1 – Passivo ambiental em solo e água subterrânea – Parte 1: Avaliação 
preliminar;
· ABNT NBR 15.515-2 – Passivo ambiental em solo e água subterrânea – Parte 2: Investigação 
confirmatória;
· ABNT NBR 15.515-3 – Passivo ambiental em solo e água subterrânea – Parte 3: 
Investigação detalhada;
· ABNT NBR 15.724 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis — Bases e 
terminais de distribuição de combustíveis — Métodos de avaliação quantitativa de emissões de 
compostos orgânicos voláteis no armazenamento e movimentação de produtos;
· ABNT NBR 15.738 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis — Bases e 
terminais de distribuição de combustíveis — Medição de concentração de compostos orgânicos 
voláteis nas emissões oriundas do carregamento de líquidos combustíveis;
· ASTM-E 1739/95 e ASTM-E 2081/00 – Análise de Risco (RBCA).

ANEXO 3
ROTEIRO PARA ELBORAÇÃO DE PLANO DE PARALISAÇÃO 

TEMPORÁRIA DAS ATIVIDADES.
 Este Termo de Referência (TR), de caráter orientativo e indicativo, constitui documento que con-
tém as diretrizes básicas para o estudo a ser elaborado, contemplando o mínimo a ser abordado, o 
que não impede que maiores detalhamentos, embora não dispostos neste termo, sejam realizados.
O Plano de Paralização Temporária das Atividades deverá ser elaborado por profissional(is) 
habilitado(s), responsável(is) tecnicamente pelas informações apresentadas e devidamente 
cadastrado no Cadastro de Prestadores de Serviço de Consultoria Ambiental. O trabalho deverá 
ser realizado a expensas do empreendedor, devendo constar no documento nome, assinatura, 
registro no respectivo Conselho Profissional e a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) 
de cada profissional, bem como, assinatura do empreendedor afirmando que conhece o teor do 
estudo apresentado. A responsabilidade técnica dos profissionais no que diz respeito aos dados 
e às informações não cessa na entrega do produto final, conforme legislação em vigor.
O IBRAM, a qualquer momento, poderá solicitar informações complementares julgadas 
necessárias à análise da proposta.
O objetivo do roteiro é estabelecer os procedimentos para a paralisação temporária das atividades 
dos Sistemas de Armazenamento Subterrâneo de Combustível – SASC e Sistema de Armaze-
namento Aéreo de Combustíveis – SAAC dos empreendimentos passíveis de licenciamento 
ambiental ou autorização ambiental.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Não é permitido nenhum tipo de cópia integral ou parcial de 
livros, textos da internet ou qualquer outra fonte, ressalvadas as citações elaboradas de acordo 
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Caso seja identificada 
cópia, o estudo será recusado e o seu responsável poderá ser descredenciado neste Instituto 
conforme Resolução CONAM nº02, de 18/07/2006.

ESTRUTURA DO ROTEIRO DE PROCEDIMENTOS PARA 
PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA

1 PLANO DE PARALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
1.1 Informações Gerais
·Nome e Razão Social do empreendedor;
·Endereço do estabelecimento;
·Endereço para correspondência e contato do empreendedor;
·Número do Processo e da última Licença Ambiental do empreendimento.
1.2 Caracterização do Empreendimento
·Descrição do sistema de armazenamento de combustíveis:
- Subterrâneo / Aéreo;
- Tubulação metálica / Polietileno de Alta Densidade - PEAD;
- Tanque pleno / bipartido / tripartido;
- Capacidade volumétrica dos tanques;
- Tipo de combustível armazenado nos tanques.
·Descrição dos equipamentos instalados e estrutura do empreendimento:
·Monitoramento dos tanques:
- Eletrônico ou manual;
- Existência de monitoramento intersticial.
1.3 CRONOGRAMA DE PARALISAÇÃO
Indicar as datas/período dos procedimentos de paralisação temporária das atividades.
1.4 RESPONSABILIDADE TÉCNICA
O documento deverá ser assinado por responsável técnico devidamente habilitado atestando-se, 
ao final do procedimento, a conformidade da execução do plano.
 

ANEXO 4
ROTEIRO PARA ELBORAÇÃO DE PLANO DE DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO 

DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
 Este Termo de Referência (TR), de caráter orientativo e indicativo, constitui documentos que 
contêm as diretrizes básicas para o plano de desativação e remoção de tanques de armazenamento 
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de combustíveis líquidos, contemplando o mínimo a ser abordado, o que não impede que maiores 
detalhamentos, embora não dispostos neste termo, sejam realizados.
O Plano de Desativação e Remoção de Tanques deverá ser elaborado por profissional(is) 
habilitado(s), responsável(is) tecnicamente pelas informações apresentadas e devidamente 
cadastrado no Cadastro de Prestadores de Serviço de Consultoria Ambiental. O trabalho deverá 
ser realizado a expensas do empreendedor, devendo constar no documento nome, assinatura, 
registro no respectivo Conselho Profissional e a Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) 
de cada profissional, bem como, assinatura do empreendedor afirmando que conhece o teor do 
estudo apresentado. A responsabilidade técnica dos profissionais no que diz respeito aos dados 
e às informações não cessa na entrega do produto final, conforme legislação em vigor.
Na impossibilidade da remoção de algum tanque, deverá ser apresentado um laudo técnico, 
assinado por um profissional qualificado, descrevendo os motivos desta impossibilidade, 
acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, de forma a atender 
a ABNT NBR 14.973.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Não é permitido nenhum tipo de cópia integral ou parcial de 
livros, textos da internet ou qualquer outra fonte, ressalvadas as citações elaboradas de acordo 
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Caso seja identificada 
cópia, o estudo será recusado e o seu responsável poderá ser descredenciado neste Instituto 
conforme Resolução CONAM nº02, de 18/07/2006.
 

ESTRUTURA DO PLANO DE DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO DE TANQUES 
1. IDENTIFICAÇÃO
· Nome e Razão Social do empreendedor;
· Endereço do estabelecimento;
· Endereço para correspondência e contato do empreendedor;
· Número do Processo e da última Licença Ambiental do empreendimento.
2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
· Descrição do sistema de armazenamento de combustíveis:
- Subterrâneo / Aéreo;
- Tipo de tubulação (metálica ou de material plástico – PEAD);
- Tanques plenos, bipartidos ou tripartidos;
- Capacidade volumétrica dos tanques;
- Tipo de combustível armazenado nos tanques.
3. REMOÇÃO, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL
· Descrição sucinta dos procedimentos para desgaseificação e inertização dos tanques antes da 
remoção. Deverá ser informado como será a coleta dos efluentes gerados no processo;
· Descrição sucinta dos procedimentos para remoção dos tanques;
· Indicação das empresas que receberão os tanques removidos e os efluentes perigosos gerados 
no processo. Caso não haja ainda definição do responsável pela coleta, o interessado deverá 
apresentar uma lista com as prováveis empresas capazes de coletar esses resíduos;
4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA
O Plano de Desativação e Remoção de Tanques deverá ser assinado por responsável técnico 
devidamente habilitado para tanto, bem como, acompanhado da respectiva anotação de respon-
sabilidade técnica (ART).

ANEXO 5
ROTEIRO DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO 

DE ANÁLISE DE EFLUENTES LÍQUIDOS DO SAO
Os efluentes líquidos oriundos do Sistema Separador de Água e Óleo deverão ser analisados de 
acordo com os seguintes parâmetros:
 
1. Sólidos sedimentáveis;
2. Óleo e graxas (substâncias solúveis em hexano).

O Laudo de Análise de Efluentes Líquidos deverá conter, no mínimo:

Identificação do empreendimento;
I - Dados de pH e Temperatura;
II- Data de coleta;
III- Características do ponto de coleta (por caixa separadora) com fotos;
IV- Identificação do técnico coletor (nome e qualificação);
V- Razão social da empresa que está executando o serviço;
VI-Descrição dos procedimentos de coleta e de preservação das amostras para cada parâmetro 
(deve incluir a cadeia de custódia);
VII-Identificação do responsável técnico habilitado pela empresa.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PORTARIA Nº 199, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 
substituta, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no artigo 2º, da Lei nº 
4.949, de 15 de outubro de 2012, bem como a autorização do Conselho de Política de Recursos 
Humanos – CPRH publicada no DODF nº 219, de 21 de outubro de 2013, RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a Polícia Militar do Distrito Federal a contratar entidade para a realização de 
Concurso Público a fim de prover 50 (cinquenta) vagas para o cargo de Segundo-Tenente do 
Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM e 01 (uma) vaga para o cargo de Segundo-Tenente 
do Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPMC, todos da Carreira de Policial Militar do 
Distrito Federal, destinando-se 3 (três) vezes para cadastro reserva.
Art. 2º Caberá à PMDF a observância dos dispostos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
quando da execução dos atos relacionados à contratação de entidade, e Lei nº 4.949, de 15 de 
outubro de 2012, bem como os termos das resoluções do CPRH.
Art. 3º O Projeto Básico pertinente à realização do certame deverá ser submetido à apreciação 
da Secretaria de Estado da Administração Pública do Distrito Federal – SEAP.
Art. 4º A publicação do Edital Normativo do concurso em mote dar-se-á somente após a avaliação 
conjunta da SEAP e da PMDF.
Art. 5º Fica estabelecido que a SEAP indicará um servidor efetivo para participar de todos os 
atos pertinentes ao exposto na presente Portaria.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

JACKELINE DOMINGUES DE AGUIAR

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

PORTARIA CONJUNTA Nº 372, DE  25 DE OUTUBRO DE 2013.
OS TITULARES DOS ORGÃOS CEDENTE E FAVORECIDO, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas, e ainda de acordo com o Decreto nº 17.698, de 23 de setembro de 1996, 
RESOLVEM:
Art. 1° Descentralizar o crédito orçamentário na forma que especifica:
DE: UO 34.101 – Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal;
UG: 340.101 – Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal.
PARA: UO 400.101 – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação;
UG: 40.101 – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; 
GESTÃO: 0001 – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação;
Programa de Trabalho: 27.812.6206.4090.0042 –(PEDF)–Apoio a Eventos Esportivos-DF- 
Natureza de Despesa 339039 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Fonte de Recurso: 100; 
– Ordinário Não Vinculado; Valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
OBJETO: Descentralização de recursos para: Contratação de empresa especializada na elaboração 
de aplicativo móvel para as plataformas iOS (Apple) e Android (Google) para a divulgação da 
Gymnasíade 2013, conforme processo 220.001.256/2013.
Art. 2° Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

             CÉLIO RENÉ TRINDADE VIEIRA                    GLAUCO ROJAS IVO
                     Secretário em exercício                                           Secretário

                     Titular da U.O. Cedente                               Titular da U.O. Favorecida

SECRETARIA DE ESTADO DA MICRO E PEQUENA  
EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA

PORTARIA Nº 34, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLI-
DÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, interino, no uso de suas atribuições, em face do Art. 35 do 
Decreto nº. 32.716, de 1º de janeiro de 2011, e, também, de acordo com  Decreto n.º 33.188, de 
11 de setembro de 2011, e, ainda, do artigo 214, e do § 1º do artigo 211 da Lei Complementar 
nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o prazo descrito no artigo 4º da portaria n.º 19 de 31 de julho de 2013, 
publicada no DODF n.º 209 de 7/10/2013, fl.63, nos termos do § 2º, do artigo 214, da Lei 
Complementar nº 840, de 23/12/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VITOR DE ABREU CORRÊA

PORTARIA Nº 35, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLI-
DÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, interino, no uso de suas atribuições, em face do Art. 35 do 
Decreto nº. 32.716, de 1º de janeiro de 2011, e, também, de acordo com  Decreto n.º 33.188, de 
11 de setembro de 2011, e, ainda, do artigo 214, e do § 1º do artigo 211 da Lei Complementar 
nº 840, de 23 de dezembro de 2011,RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o prazo descrito no artigo 4º da portaria n.º 21 de 31 de julho de 2013, 
publicada no DODF n.º 209 de 7/10/2013, fl.64, nos termos do § 2º, do artigo 214, da Lei 
Complementar nº 840, de 23/12/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VITOR DE ABREU CORRÊA

PORTARIA Nº 36, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLI-
DÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, interino, no uso de suas atribuições, em face do Art. 35 do 
Decreto nº. 32.716, de 1º de janeiro de 2011, e, também, de acordo com  Decreto n.º 33.188, de 


