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Nº 245, quinta-feira, 22 de dezembro de 2011
Em 20 de dezembro de 2011
Nº 4.912 - O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉTRICA-ANEEL, no uso das atribuições regimentais,
tendo em vista deliberação da diretoria e o que consta do Processo no
48500.001323/2004-11, resolve conhecer do recurso interposto pela
empresa Rialma Companhia Energética V S.A., contra o Despacho nº
4.725, de 7 de dezembro de 2011, emitido pela Superintendência de
Fiscalização dos Serviços de Geração, que negou a liberação para
início da operação em teste da Pequena Central Hidrelétrica Pontal do
Prata, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, com o obejtivo de:
I - Autorizar a Rialma Companhia Energética V S.A. a iniciar a
operação em teste da Pequena Central Hidrelétrica Pontal do Prata; II
- estabelecer o prazo 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta decisão, para que os termos do item 7.1.2 da seção 3.1,
revisão 3, do PRODIST sejam plenamente atendidos, sob pena de
revogação da autorização ora concedida; III determinar que a linha de
transmissão de interesse restrito Pontal do Prata - Chapadão do Céu
permaneça sob titularidade da Rialma Companhia Energética V S.A.,
que responderá pela operação e manutenção da citada linha de transmissão até a comprovação do que trata o item II, momento em que
essa linha de transmissão poderá ser incorporada pela CELG; e autorizar o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e a CELG
Distribuidora a emitir as declarações de que trata o art. 5o da Resolução no 433, de 2003, considerando as características técnicas
presentes no projeto básico consolidado da usina.
NELSON JOSÉ HÜBNER MOREIRA
RETIFICAÇÃO
Na Resolução Autorizativa nº 3.212, de 22 de novembro de
2011, constante do Processo nº 48500.004147/2009-19, publicada no
DOU de 05/12/2011, seção 1, página 122, v. 148, onde se lê: "constituída por uma unidade geradora de 30.000 kW", leia-se: "constituída
por uma unidade geradora de 33.750 kW" e onde se lê "Potência
Instalada de 30.000 kW", leia-se "Potência Instalada de 33.750
kW"

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 21 de dezembro de 2011

GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios.
§1º O(s) veículo(s) transportador(es) de recipientes transportáveis de GLP dos fornecedores, sejam de distribuidores ou de
outros revendedores, deve(m) estar acompanhado(s) de documento
fiscal para o revendedor, a fim de comprovar a operação comercial
referente à carga e/ou descarga.
§2º O documento fiscal, de que trata o parágrafo anterior,
deverá comprovar o fornecimento de recipientes transportáveis de
GLP, cheios, em quantidade menor ou igual à capacidade máxima de
armazenamento do revendedor em quilogramas de GLP, de acordo
com a autorização da ANP.
§3º O(s) veículo(s) transportador(es) estacionado(s) no interior de imóvel, desacompanhado(s) de documento fiscal, serão, para
os fins desta Resolução, equiparados aos veículos transportadores do
revendedor, devendo observar o disposto no art. 2º.
§4º Durante as operações de carga e/ou descarga, o motor do
veículo e seus equipamentos elétricos auxiliares deverão ser desligados e a chave de partida deverá permanecer na ignição.
§5º Os recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios somente poderão ser transportados na
posição vertical, observando os critérios de empilhamento constantes
da Tabela 1 do Anexo desta Resolução.
§6º Adota-se como horário de funcionamento do estabelecimento, para fins desta Resolução, o horário de atendimento ao
público, que deverá ser exibido na entrada do imóvel que possua área
de armazenamento para recipientes de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios.
Art. 2º Para as situações em que o(s) veículo(s) transportador(es) carregado(s) com recipientes transportáveis de GLP necessitar(em) permanecer estacionado(s) no interior do imóvel, no horário
de funcionamento do estabelecimento, sem estar(em) realizando operação de carga e descarga, ou fora do horário de funcionamento do
estabelecimento, deverão ser observadas as seguintes condições:
I - armazenar os recipientes transportáveis de GLP, cheios,
parcialmente utilizados e/ou vazios existentes no imóvel, tanto no(s)
veículo(s) transportador(es) quanto na(s) área(s) de armazenamento,
devendo o somatório dos recipientes ser igual ou inferior à capacidade máxima total da(s) área(s) de armazenamento, em quilogramas
de GLP, existente(s) no referido imóvel;
II - respeitar a quantidade máxima de recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios a ser armazenada no veículo transportador, devendo ser igual ou inferior a
50% (cinquenta por cento) da capacidade máxima total da(s) área(s)
de armazenamento, em quilogramas de GLP, existente(s) no referido
imóvel, observado o disposto no inciso I;
III - estacionar o(s) veículo(s) transportador(es) carregado(s)
com recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados
e/ou vazios, afastado(s) da(s) área(s) de armazenamento existente(s)
sobre piso, a uma distância mínima de 3,0 metros, contada a partir do
bocal de descarga do motor aos limites da(s) área(s) de armazenamento;
IV - estacionar o(s) veículo(s) transportador(es) carregado(s)
com recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados
e/ou vazios, respeitando as distâncias mínimas de segurança, a partir
dos limites da carroceria do veículo, em relação ao limite do imóvel,
estabelecidas na Tabela 2, do Anexo, bem como os critérios de empilhamento constantes da Tabela 1 do Anexo desta Resolução;
V - afastar o(s) veículo(s) transportador(es) carregado(s) com
recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou
vazios, entre si, caso exista mais de um no imóvel, em, no mínimo,
1,0 m entre os limites das carrocerias;
VI - afastar o(s) veículo(s) transportador(es) carregado(s)
com recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados
e/ou vazios, em, no mínimo, 1,5 m de ralos, caixas de gorduras,
esgotos, galerias subterrâneas e similares;
VII - exibir 1 (uma) placa, no local de estacionamento do(s)
veículo(s) transportador(es), a uma altura de 1,80 m do piso, com o
seguinte dizer: "PROIBIDO O USO DE FOGO E DE QUALQUER
INSTRUMENTO QUE PRODUZA FAÍSCA", de tal forma que a
uma distância de 3,0 m seja possível a visualização e identificação da
sinalização; e
VIII - estacionar o(s) veículo(s) transportador(es) de recipientes transportáveis de GLP em local ventilado, devendo, quando
coberto, ter no mínimo 2,60 m acima do piso da carroceria do caminhão e possuir, no mínimo, um espaço livre permanente de 1,20 m
entre o topo da pilha de recipientes transportáveis de GLP localizados
na carroceria do veículo e a cobertura. A estrutura e a cobertura
deverão ser construídas com produto resistente ao fogo, sendo que a
cobertura terá resistência mecânica menor que a estrutura que a suporta.
Art. 3º Os demais veículos automotivos, assim como os
veículos transportadores sem recipientes transportáveis de GLP em
sua carroceria, somente poderão estacionar no interior do imóvel se
respeitada a distância mínima de afastamento de 3,0 m em relação aos
limites da(s) área(s) de armazenamento, contada a partir do bocal de
descarga do motor.
Art. 4° Quando identificado, durante a operação de carga e
descarga, recipientes transportáveis de GLP com vazamento, os mesmos deverão retornar no veículo transportador para o fornecedor.
Art. 5º Fica vedada a permanência de veículo transportador
carregado com recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente
utilizados e/ou vazios, no interior de imóvel, com o cavalo mecânico
desengatado da carreta ou semi-reboque, exceto, nos seguintes casos,
desde que observados os arts. 3º e 6º desta Resolução:
i)em área de armazenamento classificada como classe especial de acordo com a Norma NBR 15514:2007 da ABNT; ou
ii)quando da operação de carga e/ou descarga em imóvel que
disponha de sistema preventivo fixo de combate a incêndio, durante
seu horário de funcionamento, observado o §1º do art. 1º desta Resolução.
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Nº 4.923 - Liberar unidades geradoras para início de operação comercial a partir de 22 de dezembro de 2011. Processo nº
48500.006012/2010-13 Interessado: Miassaba Geradora Eólica S.A.
Usina: EOL Miassaba II Unidades Geradoras: UG1 a UG9, de 1.600
kW, cada Localização: Município de Guamaré, Estado do Rio Grande
do Norte.
A íntegra do Despacho está juntada aos autos e estará disponível no endereço eletrônico http://www.aneel.gov.br/biblioteca.
ALESSANDRO D'AFONSECA CANTARINO
Substituto

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL
E BIOCOMBUSTÍVEIS
RESOLUÇÃO Nº 70, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011

O DIRETOR-GERAL Substituto da AGÊNCIA NACIONAL
DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP,
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº
283, de 9 de dezembro de 2011, e tendo em vista a Resolução de
Diretoria n.º 1151, de 20 de dezembro de 2011,
Considerando que é atribuição legal da ANP regular as atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, como
definido no art. 8º, XV, da Lei nº 9.478/97, e art. 1º, caput, e § 1º, I,
da Lei 9.847/99;
Considerando o que dispõe a Resolução CNPE nº 1, de 8 de
março de 2005, do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE;
Considerando a publicação da Norma ABNT NBR 15514 Área de armazenamento de recipientes transportáveis de gás liquefeito de petróleo (GLP), destinados ou não à comercialização - Critérios de segurança, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT;
Considerando a publicação da Resolução ANP nº 5, de 26 de
fevereiro de 2008, que adotou a Norma NBR 15514, entre outros
dispositivos;
Considerando que os imóveis que possuem áreas de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP cheios, parcialmente
utilizados e vazios, em seu interior, devem observar as condições
mínimas de segurança estabelecidas na Norma ABNT NBR 15514 e
o disposto na presente Resolução;
Considerando a necessidade de disciplinar o estacionamento
de veículos transportadores de recipientes transportáveis de GLP
cheios, parcialmente utilizados e vazios, no interior de imóvel onde
exista área de armazenamento para recipientes transportáveis de GLP,
a fim de resguardar as condições mínimas de segurança, resolve:
Art. 1º O(s) veículo(s) transportador(es), em horário de funcionamento do estabelecimento, poderá(ão) se aproximar da(s) área(s)
de armazenamento, assim como estacionar no interior do imóvel, a
fim de efetuar a operação de carga e/ou descarga de recipientes de

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012011122200107

107

ISSN 1677-7042

Art. 6º O veículo transportador carregado com recipientes
transportáveis de GLP cheios, parcialmente utilizados e/ou vazios,
localizado em imóvel de revendedores de GLP deverá apresentar
condições de ser retirado do interior do imóvel, a qualquer momento.
Disposições Transitórias
Art. 7º O estabelecimento que possuir área de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP em seu interior terá o
prazo, a contar da data de publicação desta Resolução no Diário
Oficial da União, de até:
I - 180 (cento e oitenta) dias para atender aos incisos I, II, IV
e VIII do art. 2º e art. 5º; e
II - 60 (sessenta) dias para atender ao inciso VII do art.
2º.
Parágrafo único. Os demais dispositivos entram em vigor na
data de publicação desta Resolução no Diário Oficial da União.
Das Disposições Finais
Art. 8º Esta Resolução não se aplica às bases de armazenamento e envasamento para distribuição de GLP, devendo, para
tal, ser observada a Norma ABNT NBR 15186 - Base de armazenamento, envasamento e distribuição de GLP.
Art. 9º O não atendimento às disposições desta Resolução
sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei n.º 9.847, de 26 de
outubro de 1999, e no Decreto n.º 2.953, de 28 de janeiro de 1999,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
Art. 10 Os casos omissos e as situações não previstas nesta
Resolução, relacionados com o assunto ora regulamentado, serão objeto de análise e deliberação da ANP.
Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
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Tabela 1. Empilhamento de Recipientes Transportáveis de

GLP
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Empilhamento
Massa Líquida dos Recipientes Cheios
Recipientes Vazios ou ParRecipientes*
cialmente Utilizados
Inferior a 5 kg
Altura máxima da pilha Altura máxima da pilha
igual a 1,5 m
igual a 1,5 m
Igual ou superior a Até cinco recipientes
Até cinco recipientes
5 kg até inferior a
13 kg
Igual a 13 kg
Até quatro recipientes
Até cinco recipientes

* Nota 1: Massa líquida é a quantidade nominal pré-estabelecida, em
quilogramas, para comercialização de GLP em recipientes transportáveis, estampada em suas alças ou no seu corpo.
* Nota 2: Recipientes transportáveis com massa líquida superior a
13kg não podem ser transportados e armazenados empilhados.
Tabela 2. Distâncias mínimas de segurança, em relação ao
limite do imóvel, para o estacionamento do(s) veículo(s) transportador(es) de recipientes de GLP.
Classe

I
II
III
IV
V
VI
VII

Distâncias Mínimas de Segurança (m)
Limite do imóvel, inclu- Limite do imóvel, exceto Limite do imóvel, inclusisive com passeios públi- com passeios públicos ve com passeios públicos
cos (com muro de, no (sem muro ou com muro (sem muro ou com muro
mínimo, 1,80 m de altu- de menos de 1,80 m de de menos de 1,80 m de
ra)
altura)
altura)
1,0
1,5
1,3
2,0
3,0
2,5
3,0
4,5
3,5
3,0
4,5
3,5
3,5
5,0
4,0
4,0
6,0
5,0
5,0
7,5
6,0

RESOLUÇÃO Nº 71, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011
O DIRETOR-GERAL Substituto da AGÊNCIA NACIONAL
DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP,
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº
283, de 9 de dezembro de 2011, tendo em vista o disposto no artigo
8º e nos seus incisos I e XVIII da Lei n° 9.478, de 6 de agosto de
1997, alterada pela Lei n° 11.097, de 13 de janeiro de 2005, e pela
Lei nº 12.490, de 16 de setembro de 2011, bem como com base na
Resolução de Diretoria nº 1191, de 20 de dezembro de 2011,
Considerando que compete à ANP implementar a política
nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis, com ênfase na
garantia do suprimento de derivados de petróleo, gás natural e seus
derivados e biocombustíveis, em todo o território nacional;
Considerando que cabe à ANP proteger os interesses dos
consumidores quanto a preço, qualidade e oferta de produtos, bem
como especificar a qualidade dos derivados de petróleo, gás natural e
seus derivados e dos biocombustíveis;
Considerando a Resolução CONAMA nº 433, de 13 de julho
de 2011, que estabelece os limites de emissões referentes à fase
MAR-I do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores - PROCONVE, a vigorar a partir de 1º de janeiro de
2015, que devem ser atendidos nos testes de homologação, certificação e desenvolvimento das máquinas agrícolas e rodoviárias, nacionais ou importadas, destinadas exclusivamente ao mercado interno
brasileiro;

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

