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Secretaria de Estado do Ambiente

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2010

Ofício SEA/SE n.° 463/ 2010

Senhor Presidente,

Como é de prévio conhecimento desse Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis, o Estado do Rio de Janeiro, inicialmente pela extinta
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA e, atualmente, pelo
Instituto Estadual do Ambiente - INEA vem procedendo ao licenciamento ambiental do
chamado Complexo Industrial e Logístico do Açu, conforme consta do ofício FEEMA/PRES
n° 736/06, de 09 de março de 2006. A maior parte dos empreendimentos mencionados no
referido ofício está localizada em terra firme e parte menor em mar territorial. Nesse
contexto, o IBAMA concordou que todo o processo de licenciamento fosse desenvolvido na
esfera estadual, conforme o ofício DILIC/IBAMA n° 372/2006, de 23 de junho de 2006,
firmado pelo Senhor Luiz Felipe Kunz Júnior.

Ocorre que, recentemente, foi protocolado junto ao INEA, aos 17 de junho de 2010,
requerimento para a expedição de Instrução Técnica (processo E- 07/504466/10) para o
licenciamento ambiental, na região do referido Complexo, de Unidade de Construção
Naval (estaleiro), cuja empreendedora é a empresa OSX Brasil S/A, o qual contemplará
parcela de mar territorial. Considerando que o órgão ambiental do Estado do Rio de
Janeiro já acumulou grande quantidade de conhecimentos no licenciamento ambiental de
diversos empreendimentos no Complexo e seu entorno, serve a presente para comunicar

o fato à Vossa Senhoria, na expectativa de que o entendimento do IBAMA permaneça o
manifestado anteriormente, inclusive frente ao princípio da eficiência administrativa.

Nesse sentido, submetemos os anexos documentos acima mencionados à consideração
do IBAMA, de forma que a contarmos com sua colaboração no desenvolvimento dos
trabalhos, para que as sugestões desse órgão sejam contempladas no mencionado
processo de licenciamento ambiental.
Atenciosamente,

MARILENE RAMOS
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Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente

Ofício SEA/SE n.° 479/ 2010

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2010

Senhor Presidente

Como é de prévio conhecimento desse Instituto, o Estado do Rio de Janeiro, inicialmente
pela extinta Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA e, atualmente,
pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, vem procedendo ao licenciamento ambiental
do chamado Complexo Industrial e Logístico do Açu, conforme consta do ofício
FEEMA/PRES n° 736/06, de 09 de março de 2006. A maior parte dos empreendimentos
mencionados no referido ofício está localizada em terra firme e parte menor em mar
territorial. Nesse contexto, o IBAMA concordou que todo o processo de licenciamento
fosse desenvolvido na esfera estadual, conforme o ofício DILIC/IBAMA n° 372/2006, de 23
de junho de 2006, firmado pelo Senhor Luiz Felipe Kunz Júnior.

Ocorre que, em 17 de junho de 2010, foi protocolado junto ao INEA requerimento para a
expedição de Instrução Técnica (processo E-07/504466/10) para o licenciamento
ambiental, na região do referido Complexo, de Unidade de Construção Naval (estaleiro),
cuja empreendedora é a empresa OSX Brasil S/A, o qual contemplará parcela de mar
territorial. Considerando que o órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro já acumulou
grande quantidade de conhecimentos no licenciamento ambiental de diversos
empreendimentos no Complexo e seu entorno, serve a presente para comunicar o fato a

Vossa Senhoria, na expectativa de que o entendimento do IBAMA permaneça o
manifestado anteriormente, inclusive frente ao princípio da eficiência administrativa.
Nesse sentido, submetemos os anexos documentos acima mencionados à consideração
do IBAMA, de forma que a contarmos com sua colaboração no desenvolvimento dos
trabalhos, para que as sugestões desse órgão sejam contempladas no mencionado
processo de licenciamento ambiental.
Atenciosamente.

MMA - IBAMA
Documento:

I MARILENE RAMOS
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Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente

OF FEEMA/PRES N° ~Í%/oG

Rio de Janeiro, (ft de
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de 2006.

limo. Sr.

Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
M.D. Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - IBAMA
SCEN, Trecho 2 Edifício Sede do IBAMA
Bloco C, Io andar
70818-900 - Brasilia/DF

Ref.: Mineração, Pesquisa e Comércio Ltda. - MPC - Porto de Açu, São João da Barra,
Rio de Janeiro

Senhor Diretor,

Conforme acordado em reunião realizada em 20/02/2006, referente ao licenciamento do

empreendimento denominado MPC - Mineração, Pesquisa e Comercio Ltda., Porto de Açu,
localizado no município de São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, estamos

encaminhando algumas informações do empreendimento e uma Minuta da Instrução Técnica
para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto
(EIA/RIMA), para sugestões.

Trata-se de solicitação de implantação de um empreendimento portuário de uso privativo, na

região do Litoral Norte Fluminense, localizado na Praia do Açu, na área da Fazenda Saco
D'Antas, com 6,7Km de costa. O terminal servirá de suporte de minério de ferro, oriundo do
Estado de Minas Gerais, transportado através de mineroduto, que encontra-se em
licenciamento no IBAMA.

O projeto apresenta duas áreas diferenciadas: Estmturas Marítimas, composta por um píer
distante 3 Km, da costa, com 462,65m de extensão, 252,00m, na I* fase. Opíer será protegido
por um entroncamento com formato em L, com 2 tramos de 1300m de extensão cada uma.
Será necessária a realização de uma dragagem de aproximadamente 6 milhões de metros
cúbicos. E o retroporto dividido em duas áreas, a área de processo e a áreas de infra-estrutura
do serviço.
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente
Portanto, tendo em vista que parte da atividade encontra-se em estruturas marítimas, porém os
impactos que poderão ocorrer com a implantação do empreendimento serão locais,
submetemos os documentos para que sejam incorporadas as sugestões deste órgão nos
procedimentos de licenciamento.
Atenciosamente.

ISAURA
Presidente da

GA

FEEMA
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
$ Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente FEEMA

MINUTA INSTRUÇÃO TÉCNICA
INSTRUÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL - EIA E SEU RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO
AMBIENTAL - RIMA PARA AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE

TERMINAL PORTUÁRIO, DRAGAGEM DA BACIA DE EVOLUÇÃO,
ABERTURA

DO

CANAL

DE

ACESSO

E

ATERRO

PARA

A

IMPLANTAÇÃO DO RETROPORTO, DENOMINADO PORTO DO AÇU, DE
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MPC - MINERAÇÃO, PESQUISA E
COMERCIO LTDA. LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA
BARRA, RIO DE JANEIRO.

Esta Instrução Técnica atende ao que determina a Resolução CONAMA
001/96. a Lei Estadual 1.356/88 e a Diretriz da FEEMA DZ 041 R.13 Diretriz

para implementação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. aprovada pela Deliberação CECA
3667/97.

1. OBJETIVO

Esta instrução tem como objetivo orientar a elaboração do Estudo de
Impacto Ambiental - EIA e do Relatório de Impacto Ambiental - Rima, para
AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TERMINAL PORTUÁRIO, DRAGAGEM
DA BACIA DE EVOLUÇÃO, ABERTURA DO CANAL DE ACESSO E
ATERRO PARA A IMPLANTAÇÃO DO RETROPORTO, DENOMINADO

PORTO DO AÇU sob a responsabilidade EMPRESA MPC - MINERAÇÃO,

PESQUISA E COMERCIO LTDA como consta do processo E-07/203777/05.
2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 A FEEMA e a MPC - MINERAÇÃO, PESQUISA E COMERCIO LTDA,
informarão aos interessados do pedido de licenciamento, das características

do empreendimento e suas prováveis interferências no meio ambiente,
assim como dos prazos concedidos para elaboração e apresentação do
Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA, de acordo com a Norma da FEEMA NA-042 R9 Pedido,
Recebimento e Análise de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do
Respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

2.2. O Estudo de Impacto Ambiental - EIA deverá ser apresentado em 10
(dez) exemplares em papel formato A-4 e 5 (cinco) em formato digital
obedecendo às orientações contidas nesta Instrução Técnica, firmadas pelo
coordenador e pelos profissionais que participaram de sua elaboração.

Apresentação em formato digital
Textos

Deverá ser entregue ao menos uma via do estudo em meio digital (CD),
em formato PDF e/ou documento de texto, preferentemente em arquivo
único, devendo ser evitada a subdivisão do estudo em excessivos arquivos.
Dados

Os dados gerados e/ou utilizados pelos estudos devem ser
apresentados em formato digital (CD) em forma de tabelas completas, nas

quais os resultados físico-químicos, listas de fauna e flora e dados sócioeconômicos, entre outros, devem constar com seus respectivos pontos ou

vértices das áreas geográficas amostradas. As localizações geográficas dos

pontos ou das áreas devem ser apresentadas preferencialmente no datum
WGS 84 ou SAD69 no formato de coordenadas planas ou geográficas e os

dados físico-químicos devem ser apresentados em conformidade com as
Resoluções CONAMA n° 344/04 e 357/05.
Mapas

-

Deverão ser seguidos padrões e normas técnicas em cartografia
adotadas, propostas e referendadas pelo CONCAR - Conselho Nacional
de Cartografia.

-

O referenciamento geodésico deverá ser efetuado tomando como
referência padrão segundo definição do IBGE - referencia quanto a
Datum Vertical e horizontal e demais padrões cartográficos. Deve-se

especificar claramente qual sistema de projeção foi utilizado - seja UTM,
WGS84 ou outro compatível com sistema adotado no Brasil.

- Os mapas vetoriais deverão ser entregues nos formatos passíveis de
exportação para sistema ArcGis ou compatíveis com padrão OpenGIS.

- Imagens georreferenciadas deverão ser entregues em formato GEOTIFF.
- Arquivos em formato CAD deverão apresentar níveis de informação de
acordo com a natureza temática - rios, estradas, limites, etc.

-

Os atributos relacionados a cada elemento gráfico que não puderem ser
identificados através de níveis de informação, deverão ser armazenados
em bancos de dados, planilhas ou formatos compatíveis.

- As feições cartográficas apresentadas deverão estar consistidas quanto a
sua topologia e toponímias.

- Adotar padrão de legenda vigente segundo normas CONCAR, IBGE,
DSG.
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A escala deverá ser condicionada ao tipo de empreendimento em análise
- predominantemente linear, espacial, pontual, por nível de exigência de
acurácia e precisão específicas de cada classe de empreendimento.

Deverá ser considerada quando da representação de informações na
forma de mapas temáticos o fator unidade mínima de mapeamento, a ser
definida segundo escala e acurácia requerida.

Dados no formato RASTER

•

-

Dados do tipo RASTER (imagens) deverão ser entregues em formato
geotiff, geometricamente corrigidos segundo projeção adotada no
projeto da qual fazem parte.

No caso de imagens temáticas, deverá ser apresentado em anexo
(metadados) informações quanto a acurácia de mapeamento,

processamentos adotados e procedimentos de verificação de acurácia e
consistência dos produtos finais.
Observações Complementares

-

Informações relativas ao memorial descritivo poderão ser apresentadas
em arquivos metadados anexos aos principais.

-

Os metadados deverão conter obrigatoriamente formato, acurácia,
precisão e origem dos dados utilizados, assim como descrição detalhada
dos procedimentos (processamento digital e analítico) dos dados e
informações constantes nas bases de dados.

As tabelas, relacionamentos, fontes, etc. deverão fazer parte do documento
gerai de descrição dos dados digitais (metadados).
2.3 O Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, deverá ser apresentado em

20 (vinte) vias, conforme as orientações contidas nesta Instrução Técnica,
para que sejam encaminhadas cópias á:
Prefeitura Municipal de São João da Barra - RIMA
Câmara Municipal de São João da Barra- RIMA
Prefeitura Municipal de Campos de Goytacases - RIMA
Câmara Municipal de Campos de Goytacases - RIMA
Prefeitura Municipal de Quissamã - RIMA
Câmara Municipal de Quissamã - RIMA
Comissão de Controle Ambiental e da Defesa Civil da Assembléia

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ - RIMA
Ministério Público Estadual - EIA/RIMA
Ministério Público Federal - EIA/RIMA

Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA - EIA/RIMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA-EIA/RIMA

Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - SERLA - EIA/RIMA
Instituto Estadual de Florestas - IEF - EIA/RIMA

Conselho Gestor da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu - EIA/RIMA
Capitania dos Portos (RIMA)
Além daquelas destinadas a FEEMA

2.3.1-Deverá ser entregue uma versão simplificada do Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA para publicação na homepage da FEEMA.
2.4 O Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório de
Impacto Ambiental - RIMA, serão acessíveis ao público, permanecendo as
cópias à disposição dos interessados na Biblioteca da FEEMA em São
Cristóvão, Rio de Janeiro e nas Prefeituras e Câmaras Municipais acima
mencionadas.

a)

3 - CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO

A definição dos termos técnicos empregados nesta Instrução Técnica está
contida no item 2 da Diretriz da FEEMA, DZ - 041 R.13 - Diretriz para a

Implantação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA.
3.1 O Estudo de Impacto Ambiental -

EIA deverá contemplar todas as

alternativas tecnológicas e de localização do projeto, inclusive a opção de
sua não realização, considerando a tecnologia utilizada.

3.2 Devem ser pesquisados os impactos ambientais gerados sobre a área
de influência nas fases de planejamento, implantação operação e quando for
o caso, de desativação.
3.3 Deve ser analisada a compatibilidade do projeto cem políticas setoriais,

os planos e programas de ação federal, estadual e municipal, propostos ou
em execução na área de influência, notadamente a consonância com o
Plano Diretor, o Zoneamento Municipal de São João da Barra, e com a

Resolução do CONAMA 344/04 E DZ-1845-R3 DA FEEMA,.
3.4 O Estudo de Impacto Ambiental - EIA deve atender aos dispositivos

iegais em vigor referentes ao uso e â proteção dos recursos ambientais,
considerando em todos os casos as bacias hidrográficas.
3.5 O Estudo de Impacto Ambiental - EIA deverá ser elaborado tendo como
base de referência os seguintes tópicos:

3.5.1 Definição e justificativa dos limites geográficos da área de influência do

projeto, a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, com
mapeamento em escala adequada os sítios de localização do projeto e de
incidência direta dos impactos, considerando a proximidade com as áreas

protegidas por legislação especifica: deverá ser considerado um raio mínimo
de 20 km dos sítios de impiantação do projeto.

3.5.2 Descrição do projeto e suas alternativas

Apresentação dos objetivos, das justificativas, dos dados econômicos e
financeiros, dos cronogramas, das ações a serem executadas e de dados
técnicos ilustrados por mapas, plantas diagramas e quadros incluindo:

3.5.2.1 - Localização do projeto, situação do terreno e destinação das
diversas áreas e construções, vias de acesso existentes e projetadas,
inclusive pátios de obras e vias de serviço.
3.5.2.2 - Na execução do aterro e construção do Terminal:
a) Limpeza e preparação do terreno,
terraplanagem, movimentos de terra;

remoção

da

vegetação,

b) Canteiro de obras (descrição, layout, localização, infra-estrutura, prédimensionamento, cronograma de desativação):

c) Mão de obra utilizada nas fases de construção e operação;
d) Previsão do tráfego de veículos,nas vias de acesso, nas fases de
implantação e operação;

e) Descrição dos insumos (combustível, energia, água, minérios, madeira,
etc) indicando e justificando sua origem. Deverão ser listados todos os
locais de exploração de minerais que servirão às obras, constando

cópias de suas respectivas licenças ambientais.

f) Descrição

dos

descartes

(entulhos,

resíduos

sólidos,

efluentes,

contaminantes da água, dos solos e do ar), com justificativas para a
escolha dos locais de disposição e mapas com as respectivas
localizações

g) Origem, tipos e estocagem dos materiais de construção, incluindo jazidas
se necessárias.

h) Equipamentos e técnicas construtivas;
i) Das instalações de acostagem;
j) Da bacia de evolução e canal de acesso;
k) Da infra-estrutura geral de apoio do terminal,
:•

Memorial descritivo, justificativas e critérios de dimensionamento das
construções, sistemas de infra-estrutura de saneamento;

m) Sistema de Abastecimento de água: localização e informações sobre

captação, estimativa e vazão, pontos de reservação e distribuição;
n) Sistema de esgotamento sanitário; tipos e unidades de tratamento,
localização, pontos de lançamentos

o) Sistema de drenagem pluvial: traçado e rede de drenagem e pontos de
lançamento;

p) Cronograma de obra

q) Acessos ao empreendimento, sistema viário e tipo de pavimentação.

:!s.:
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r) Apresentar projeto novo traçado ferroviário de acesso ao local,
contemplando memorial descritivo do projeto;

s) Apresentar ante projeto de construção de terminal portuário;
3.5.2.3 Na realização da dragagem:
Plano de dragagem;

Caracterização do material dragado, conforme a determina a
Resolução do CONAMA 344/04;
Apresentar as metodologias e técnicas de execução da atividade
Identificação dos locais de bota-fora;
Descrição da forma de transporte e de lançamento do material
dragado;
Estudo de dispersão do material lançado, demonstrando a
dinâmica de movimentação local;

Modelagem Matemática da dinâmica hidráulica e sedimentar para
embasar com segurança o projeto de mitigação do projeto,
apresentando diversas alternativas tecnológicas e locacionais.
Dos equipamentos e instalações e cargas e descarga;

Descrição dos dispositivos, planos e programas relacionados á
prevenção de acidentes.

3.5.2.4 - Dados técnicos sobre o projeto:

a) Metodologia da execução do Aterro, incluindo volumes a serem
utilizados, tipo e procedência do material, e os estudos geotécnicos
elaborados para a área e a definição dos sistemas de acompanhamento
e controle do mesmo;

b) Apresentação das prováveis áreas de bota-fora, apresentando a
autorização do proprietário, e licença da FEEMA, caso contrário a mesma
deverá fazer parte do licenciamento;

c) Acessos ao empreendimento por via rodoviária, contemplando estudo de
trafego de veiculos;

3.5.2.5 - Representação gráfica em escala adequada, contendo:

a) Localização e situação do projeto (planta planiaitimétrica em escala
1 5.000 ou
aquela que melhor se adequar para caracterizar
cartograficamente o empreendimento).

b) Equipamentos de infra-estrutura do canteiro de obras, contemplando layout, e projetos de água, esgoto, drenagem e coleta de lixo ;
c) infra-estrutura de abastecimento (ramais de distribuição):

d) Áreas de domínio público e ecossistemas de preservação;
e) Corpos d água, inclusive áreas de inundação.
f) Vias de acesso;

g) Das áreas a serem utilizadas como bota-fora;
h) Das jazidas de empréstimo;

3.6.

Diagnóstico Ambiental da Área de Influência:
Completa descrição e análise dos fatores ambientais e sua interações de
modo a caracterizar a situação ambiental, incluir mapas em escala
adequada e fotografias de modo a caracterizar claramente as alterações
dos fatores ambientais considerados:

3.6.1 Meio Físico
a)

Caracterização geológica, geomorfológica. hidrogeológica, pedológica;

b) Relevo, declividade e topografia;
c) Processos

erosivos e de sedimentação, estabilização dos

solos,

encharca mento (risco hidrometereológico);
d) Caracterização dos recursos hídricos;

Caracterização da qualidade do ar. abordando: concentração dos
poluentes atmosféricos; mapeamento dos pontos de medição; avaliação
das concentrações dos poluentes e particulados produzidos pelas
embarcações. Os padrões de qualidade do ar considerados devem ser
determinados seguindo a Resolução CONAMA 05/89 e 03/90 ou
legislação específica em vigor.
0

Caracterização dos níveis de ruídos na região, abordando:
. Apresentação de medidas mitigadoras, como procedimentos
operacionais de redução de ruídos, barreiras acústicas,
tratamento acústico e edificações; e

. Indicação dos índices de ruído.
g)
h)

Caracterização climatológica, piuviométrica, temperatura e ventos;

Mapeamento da rede hidrográfica, identificando a localização do
empreendimento, as características físicas da Dacia hidrográfica e
estruturas hidráulicas existentes;

i)

Potencial de produção de sedimentos na bacia e o seu transporte nas
calhas fluviais;

j)

Identificação de possíveis fontes poluidoras existentes
influência direta;

k) Oceanografia

na área de

Deverão ser feitos estudos dos principais parâmetros oceanográficos

(temperatura, saiinidade e turbidez), considerando correntes, regime de
ondas, de marés e batimetria da área de influência direta e indireta.
Caracterização da qualidade de água do ambiente das obras, a partir de

amostragens representativas, a qualidade da água na Área de Influência
Direta do empreendimento de acordo com o que estabelece as Resoluções
CONAMA n° 274/2000 e 357/2005;

Apresentar os dados de qualidade de água com medições em 3 níveis superfície, meio e fundo, e abrangência comparativa com dados pretéritos;
I) Caracterização do estado atual que se encontra o local, através de
levantamentos topo batimétricos com informações especificas sobre a
situação encontrada nas áreas diretamente afetadas e seu entorno,
incluindo tanto a área de dragagem quanto para a área de descarte
3.6.2 Meio Biótico

a) Descrição dos

ecossistemas

identificando

os

diversos tipo de

comunidades existentes e as condições em que se encontram;

b) Mapeamento da cobertura vegetal;

c) Situação atual da fauna. Confronto com a ocorrência natural no passado;

d) Destacar espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor
econômico e cientifico, endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção e
migratórias;

e) Áreas de preservação permanente, unidades de conservação e áreas
protegidas por legislação especial;

f) Áreas potenciais de refúgio de fauna e flora;

g) Uso e sustentabilidade dos recursos naturais com ênfase nos corpos
hídricos.

h) Ecossistemas aquáticos

Abordar os ecossistemas fluviais, estuarino e marinho da área de influência
direta. Levantamento e mapeamento dos componentes básicos das

populações aquáticas (plantas vasculares, fito e zoopláncton, bentos e
nêcton);

Identificação do estado tráfico dos corpos d'água que ocorrem na área
diretamente afetada, apresentando os elos críticos de suas cadeias tróficas.
Caracterização da ictiofauna da área de estudo, com lista de espécies e

composição quantitativa da comunidade como um todo, considerando a
representatividade dos diferentes grupos.

Avaliação da composição da ictiofauna utilizada como recurso pesqueiro
incluindo estatísticas pesqueiras disponíveis sobre a região e consulta aos

pescadores sobre a ocorrência das espécies ao longo do ano e a dinâmica
das pescarias-conhecimento popular;

Fls.:

Vi

Proc.:_Ç2^lI

Rufe: _JFttáa

Identificação dos Cetáceos e Quelônios que ocorrem na área do
empreendimento, considerando as ameaças potenciais à conservação
destas espécies na região.

3.6.3 Meio Antrópico

a) Ocupação e uso do solo na área de influência do projeto;
b) População total e parcela ativa por setor econômico;

c) Emoregos na área de influência e sua qualificação (por setor e faixa de
renda);

d) Empregos diretos (com qualificação) e indiretos a serem gerados pelo
empreendimento;

e) Caracterização socioeconômica da população, percepção ambiental e
organização comunitária;
f)

Potencial de oferta de bens e serviços;

g) Indicadores de saúde.
h) Estimativa da quantificação dos impostos a serem gerados (federais,
estaduais e municipais);

i)

Participação do Município na formação

PIB nacional, por setor

econômico;

j) Mercado potencial do empreendimento.

k) Levantamento de entidades não governamentais existentes na área de
influência direta e indireta:

3.7.8- Medidas Mitigadoras

O Estudo de impacto Ambiental -

EIA deve relacionar as medidas

mitigadoras que a empresa se propõe adotar tendo em vista a APP, a
análise de vulnerabilidade e os riscos individual e social calculados. As

medidas mitigadoras propostas deverão ser visivelmente correlacionadas
com os cenários acidentais e com o estudo de vulnerabilidade.

Deverá ser feita a reavaliação dos riscos considerando-se a implantação das
medidas mitigadoras propostas. Os resultados do impacto de cada medida
sobre os riscos das instalações deverão ser apresentados separadamente
(por medida sugerida).
4 Análise dos Impactos Ambientais

4.1 identificação, medição e valoração dos impactos ambientais positivos e

negativos; diretos e indiretos; locais, regionais, e estratégicos; imediatos, a
médio e longo prazos; temporários, permanentes e cíclicos, reversíveis e
irreversíveis, das ações do projeto e suas alternativas nas etapas de
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construção e operação, destacando os impactos a serem pesquisados em
profundidade e justificando a os demais, com ênfase especial na:

a) Biota, principalmente na faixa marginal de proteção e nos manguezais
existentes;

b) Na fauna marinha;

c) Na restinga;
d) Na Praia do Açu;
e) Na atividade pesqueira;
f) Na população;

g) Na malha ferroviária;
h) Na malha viária
empreendimento;

regional

e

na

malha

viária

de

acesso

ao

No solo;

I)

Na drenagem natural do terreno;

k) Nas Unidades de Conservação localizadas na área de entorno do
empreendimento
I)

Nos corpos d água

m) Análise das projeções de tráfego aquaviário, com identificação e
avaliação dos principais pólos geradores de turismo, passageiros e
cargas.

n) Impactos sócio-económicos
Apresentar uma análise do impacto da obra e de seus desdobramentos
sobre

a

economia

no contexto

local,

estadual e

federal e

sobre

as

comunidades da área de influência direta, incluindo a percepção social
referente à obra.

Descrever as implicações dos impactos positivos e/ou negativos pela
implantação do empreendimento sobre os aspectos econômicos, sociais e
culturais.

Avaliar a compatibilização das características do empreendimento com os
Planos Diretores dos Municípios afetados e com os objetivos constantes do
Decreto de Criação das Unidades de Conservação afetadas.
Analisar as implicações da implantação do empreendimento na organização
social e na taxa de crescimento urbano atual da região, relacionando a infraestrutura sócio-econômica da região com as intea'enções que serão
efetuadas.

4.2 Previsão da magnitude (definição no capítulo 2 da DZ - 041 R.13),
considerando graus de intensidade de duração e a importância dos impactos
identificados, especificando indicadores de impacto, critérios, métodos e
técnicas de previsão utilizadas;
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4.3 Atribuição do grau de importância dos impactos (ver definição no capitulo
2 da DZ 041 R 13), em relação ao fator ambiental afetado e aos demais,
bem como a relação à relevância conferida a cada um deles pelos grupos
sociais afetados;

4.4 Avaliação da sinergia dos impactos causados pela atividade
considerando a existência das demais atividades em operação na área de
influência;

4.5 Prognóstico da qualidade ambiental de influência, nos casos de adoção
do projeto e suas alternativas e na hipótese de sua não implantação,
determinando e justificando os horizontes de tempo considerados. Também
deverão ser apresentadas as conclusões sobre os resultados dos estudos
de impacto ambiental do empreendimento, enfocando os seguintes pontos:
• Prováveis modificações ambientais na área de influência do
empreendimento, sobre os meios físico, biótico e sócio-econômico
decorrentes da atividade, considerando a adoção das medidas
mitigadoras e compensatórias propostas;
• Benefícios

sociais,

econômicos

e

ambientais

decorrentes

da

atividade;

• Avaliação do prognóstico realizado quanto à viabilidade ambiental do
projeto.

4.6 Definição das medidas mitigadoras, para cada um dos impactos no item
3.7.1, justificativa dos impactos que não podem ser evitados ou mitigados e
da eficiência das medidas propostas. Considerar o atendimento à Resolução
CONAMA 2/96, face ao relevante impacto ambiental.

4.7 Elaboração de programas de gestão ambiental do empreendimento,
indicando os fatores ambientais e parâmetros a serem considerados,

acompanhados dos respectivos cronogramas de investimento e execução;
Proposta de programa .Programa de Gestão Ambiental - com base nos

impactos observados, estabelecer os Programas Ambientais Portuários,
visando controlar, mitigar e compensar os impactos advindos da implantação

e operação do porto/terminal. As medidas a serem adotadas deverão
envolver, minimamente, os seguintes programas: Programa de
Gerenciamento de Riscos, incluindo o Plano de Gerenciamento de Riscos e

o Plano de Ação de Emergência; Programa de Controle da Poluição,
envolvendo o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Portuários, o
Plano de Controle de da Poluição Hídrica. Plano de Controle de Emissões
Gasosas e Odores e o Plano de Controle da Poluição Sonora; Programa de
Monitoramento Ambiental, acompanhando os impactos no meio físico e

biótico e Programa de Capacitação e Comunicação Social, dedicado à
capacitação de recursos humanos e à administração de conflitos entre porto
e comunidade;

in

4.8 Indicação da bibliografia consultada e

das

fontes

de

dados e

informações;

4.9 Indicação do coordenador e relação dos responsáveis pelo estudo,
acompanhada das respectivas qualificações, currículos, assinaturas e
registres;

4.10 Apresentação da cópia do comprovante de inscrição no "Cadastro
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental" da

equipe multidiscipiinar responsável pela elaboração do estudo de impacto
ambiental. (Lei n°. 6938 Art. 17 incisos I).

4.11 Preparação do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA consubstanciado
de forma objetiva e facilmente compreensível, consubstanciando os
resultados do Estudo de Impacto Ambiental - EIA segundo critérios e

orientações contidas no item 5.4.8 da DZ -041 R 13.

5. Indicação da bibliografia consultada e das fontes de dados e informações.
6. Relação do coordenador e dos profissionais responsáveis pelo estudo,
acompanhada das respectivas qualificações, currículos, assinaturas e
registros profissional.

7. A Equipe Multidiscipiinar responsável pela elaboração do EIA deverá
apresentar cópia do comprovante de inscrição no "Cadastro Técnico Federal
de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental" conforme a Resolução
CONAMA 01/88.

8 .Preparação do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), consubstanciado
de forma objetiva e facilmente compreensível os resultados do EIA, segundo
critérios e orientações contidas no item 5.4.8. da DZ-041.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA
SCEN - Trecho 2, Edifício Sede - Bloco C, Brasília - DF CEP: 70.818-900

Te!.: (Oxx) 61 3316-1071, Fax: (Oxx) 61 3225-0564 - URL: http://www.ibama.gov.br

Ofício n° 3&2Q06 - DILIC/IBAMA

Brasília, -23 dejunho de2006.

A Sua Senhoria a Senhora
Isaura Fraga
Presidente

Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 493 - 10° andar - Copacabana

22.031-000 - Rio de Janeiro-RJ

Assunto. Mineração, Pesquisa eComércio Ltda.- Porto de Açu, São João da Barra, Rio de
Janeiro

Senhora Presidente,

1
Em resposta ao ofício_ FEEMA/PRES n° 736/06, encaminho, através da Nota
Técnica n° 23/^006 - COTRA/CGTMO/DILIC7TJ3AMA, sugestões à minuta de Instrução Técnica

para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental erespecÜvo Relatório de Impacto Ambiental
como parte do processo de licenciamento do empreendimento em tela.
Atenciosamente,

/
LUIZ FELIP.PE Kt^NUNIO
Diretor de Lic/nciamento Xm

FEEMA

RECCBUffl

GAB/PRES.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DOMEIOAMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO ME.O AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEJS

NOTA TÉCNICA N/2,3 /2006 -COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA
Brasília, ^1de junho de 2006
Dos Técnicos:

Para:

Assunto:

Leandro Hartleben Cordeiro - Técnico Especializado
Mariana Graciosa Pereira - Analista Ambientai
Nelson Takumi Youeda - Analista Ambiental
Júlio Henrichs de Azevedo

Coordenador CGTMO/DILIC/1BAMA

Sugestões de complementação à minuta de Instrução Técnica para
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatono de
Impacto Ambiental como parte do processo de licenciamento do Porto
de Açu em São João da Barra, Rio de Janeiro.

I - INTRODUÇÃO

•

Esta Nota Técnica resulta da consulta feita pela Fundação Estadual ^ Engenharia

do Meio Ambiente do Rio de Janeiro (FEEMA-RJ) arespeito da minuta de Inação
Técnica de para elaboração do Estudo de Impacto Ambientai e respectivo Relatono de

hrTpatto Ambiental como parte do processo de licenciamento do Porte'^ «*jf *J

dT Barra-PJ, de responsabilidade da MPC -Mineração, Pesquisa eComércio Ltda. eque
será conduzido por essa Fundação.

Oempreendimento compreende uma estrutura portuária de uso privativo, aser
oío d Barra. Oterminal servirá de suporte de minério de ferro, oriundo do e ado d
Minas Gerais, transportado através de mineroduto, atualmente em processo de

implantada na legião do Litoral Norte Fluminense, na praia de Açu, no "T^L rie
licenciamento no IBAMA.

Oprojeto compreende: aárea de retroporto eestmturas marítimas, que incluem
um Píer de «2,65m de extensão, distante 3Km da costa bem como um enrocamento
Zeb t-marUm formato em Lque terá afunção de proteger opíer. Será necessária, amda,

aTeal zaçTo de uma dragagem de aproximadamente seis milhões de metros cúbicos.
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11 - ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
De um modo geral, a equipe técnica tem poucas sugestões a fazer à minuta de
Instrução Técnica apresentada. São elas:

1. No item 3.5.2.3, intitulado "Na Realização da Dragagem", sugere-se a inclusão dos
seguintes tópicos:

• Apresentação da malha amostrai para caracterização do sedimento a ser
dragado, com justificativas da sua representatividade em relação à superfície
da área de dragagem, do pacote sedimentar a ser dragado e a camada de
sedimento que ficará exposta após a dragagem;

• Caracterização das alternativas deáreas de descarte em conformidade com a
legislação vigente devendo constar as coordenadas geográficas, batimetria,
ictiofauna e comunidades bentônicas;

• Levantamento das atividades pesqueiras desenvolvidas na área de influência
direta das atividades de dragagem e de descarte indicando os períodos e as
interações com ênfase em áreas de desova, migrações, espécies endêmicas e
ameaçadas de extinção;

2. Será interessante que seja solicitada ao empreendedor uma "Análise Integrada", que
irá abordar a integração entre as informações do diagnóstico ambiental nos três
meios: físico, biótico e antrópico. Poderá ser elaborado um mapa síntese de

qualidade ambiental, contemplando os principais elementos ambientais vulneráveis
e sensíveis ao empreendimento. A Análise Integrada tem por objetivo fornecer
subsídios à identificação e a avaliação dos impactos decorrentes da atividade, bem
como a qualidade ambiental futura da região.

3. No item 3.7.8, relativo às medidas mitigadoras, propõe-se a alteração do texto "O
Estudo de Impacto Ambiental deve relacionar as medidas mitigadoras que a

empresa se propõe a adotar (...)" para: "O Estudo de Impacto Ambientai deve

relacionar as medidas mitigadoras, preventivas,
potencializadoras que a empresa sepropõe a adotar (...)".

compensatórias

e

4. No item 4.7, recomendamos asolicitação de Programa de Recuperação de Áreas de
Degradadas, bem como Programa de Gerenciamento de Efluentes.

Leandro Hartleben Cordeiro

Maria ia Graciosa-Pereira

Técnico Especializado

Analista Ambiental
Mat.: 1510215

Mat.: 1448126

Nelson
Analista Ambiental
Mat. 342853
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Logradouro Praia do Flamengo, 66,14° andar, sala 1401 (parte)
CEP 22.910.903

rro / Distrito
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7 - Contato

Nome Heraldo Pires de Albuquerque
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CPF 035751015-15
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(21)2555-4067
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Número de Folhas Anexas
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e-mail heraldo.albuquerque@osx.com.br
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9 - Descrição da (s) Atividade (s):
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AUnidade de Construção Naval, com área total estimada em 3,2 milhões m2, localizada no Município de São João da Barra/RJ,
dedicará àconstrução de navios plataforma tipo FPSO, plataformas semi submersíveis, plataformas tipo TLWP, sondas modulares,

se

conveses, navios sonda (drill ship) e jaquetas de plataformas fixas. Também sededicará à conversão de cascos de navios em FPSO

econstrução de cascos novos para transporte de líquidos. Para permitir oacesso das embarcações à Unidade de Construção Naval,
será construído um canal de acesso com cerca de 4,7 km de comprimento, 300 mde largura e profundidade média de 14,5 m.

10 - Responsável Técnico:
Nome Raul Waldimir Vieira Fernandes

CPF 408.676.417-20

Formação Profissional Engenheiro Mecânico
Telefone

(21)2555-6359

Conselho/Registro CREA/RJ
e-mail raul.fernandes@osx.com.br

Fax (21)2555-4079

|X - Projeto

[~ -Operação

•

r

Nome

CPF

Formação Profissional

Conselho/Registro

Telefone

Fax

f- - Projeto

e-mail

I- -Operação

r

11 - Declaro para os devidos fins, que odesenvolvimento das atividades relacionadas neste requerimento realizar-se-à de acordo com os dados
transcritos eanexos indicados no item 8(oito), pelo que venho requerer ao Instituto Estadual do Ambiente -INEA aexpedição da respectiva
Rio de Janeiro

ir

de

jiirio
-^

Assinatura do Representante Legal

Nome

Imprimir Formulário
Formulário de Requerimento de Licenças

de
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n

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ...

OSX BRASIL S:A

Nome empresarial
.

No. GR Manual

I.

Dt. Emissão
17/06/2010

Qüzwe 6 e

DL Vencimento
02J07/2010

Emitente / Matricula

Unki/AdrtwHstrBtiva

'
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. 69.445.67
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JCONSTRUÇÃO E REPAROS NAVAIS - 0043 - LICENÇA AMBIENTAL: LP/ Porte:EXCEPCIONAL / PPG: ALTO

Serviço (Código e Descrição)
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22566707
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Endereço da Atividade

09.112.635/0001-32

CNPJ/CPF

NO. DE FAX

éECRETARlADE ESTADO DO AMBIENTE
.:• INSTITUTO ESTADUAL DÓAMBIENTE

CAG RS 126437

Nn CR

|-

FEEMA CA

JÜS*
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AO INEA
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Declaro para os devidos fins, de que todas as informações entregues errj
papel estão em formato digital no CD.

Rio de Janeiro, H

de

Rubr.:

\ j.-\ho

de 2oto

A^rínatuxa-dtrResponsável
Heralde Albuquerque

Tels.: ( 21 ) 2555-4067

d

CPF: 035.751015-15

Anexos:

Documentos Gerais:

( X)Formulário deRequerimento preenchido e assinado pelo representante legal;
( X ) Cópias dodocumento de identidade e CPF dorepresentante legal;
( X ) Cópias do documento de identidade e CPF do Contato;

( X)Cópia daprocuração, e cópias do documento de identidade e do CPF (se houver);
( X ) Cópia das Atas de Constituição e Eleição da última diretoria (S/A), ou Contrato
Social (Ltda.);

( X ) Cópia do comprovante de inscrição no CNPJ;
( X ) Cópia da Certidão de Zoneamento; e
( X ) Planta de localização.

Documentos Específicos:
( X ) Lay-out do empreendimento;
( X) Macrolocalização;

( X) ART do responsável pelo projeto e comprovante de pagamento;
( X) Cadastro de Indústrias de Transformação - Modelo Simplificado;

( X) Documento deapresentação para abertura de processo de Licença Prévia;
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Uma empresa do Grupo EBX

\

L

Data 17\iil.ív'
Fia.:

PROCURAÇÃO

j
2*

Proc.: 02^7/li
Rubr.: .W*
Mi'

Pelo presente instrumento particular de mandato, OSX BRASIL S.A., estabelecida na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 66, 14° andar, sala 1401

(parte), CEP: 22210-903, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.112.685/0001-32, por seu
representante legal abaixo assinado, nomeia e constitui seus procuradores, os Srs.

HERALDO PIRES DE ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, engenheiro de produção,
portador da carteira de identidade n° 00.906.693-47, expedida pela SSP/BA, inscrito no

CPF/MF sob o n° 035.751.015-15; UDO AUGUSTO GEBRATH JR., brasileiro, casado,
engenheiro florestal, portador da carteira de identidade n° 20.030.214-0, expedida pelo
RGD/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 215.594.898-04; MIGUEL FRANCO FROHLICH,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade n° 20.560.658-5, inscrito no
CPF/MF sob o n° 106.890.327-90 e na OAB/RJ sob o n° 152.458, todos com endereço
profissional na Praia do Flamengo, 66, 14° andar, sala 1401 (parte), Rio de Janeiro/RJ, CEP:
22210-903, com poderes para representarem a outorgante perante o Instituto Estadual do

Ambiente - INEA e demais órgãos e autoridades da administração direta e indireta estadual,
especificamente no que se refere ao licenciamento ambiental de uma Unidade de Construção
Naval a ser desenvolvida pela outorgante no Município de São João da Barra/RJ, podendo os
outorgados firmar petições, obter cópias dos autos do processo, participar de audiências e

reuniões e praticar todos os atos que se façam necessários ao bom e fiel cumprimento deste
mandato. Os outorgados poderão, ainda, representar a outorgante perante quaisquer órgãos e
autoridades da administração direta e indireta federal e municipal porventura envolvidos no

licenciamento ambiental em questão. O presente mandato terá duração de 10 (dez) meses a
contar da data de sua assinatura, permitindo o seu substabelecimento com reservas.
Rio de Janeiro, 17 de junho de 2010.
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Proc.:02£9/-U
Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO

09.112.685/0001-32
MATRIZ

CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

03/10/2007

NOME EMPRESARIAL

OSX BRASIL SA

TÍTULO DOESTABELECIMENTO (NOME DEFANTASIA)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
CÓDIGOE DESCRIÇÃODASATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Nâo informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
LOGRADOURO

NUMERO

COMPLEMENTO

PR DO FLAMENGO

66

1401 PARTE

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

22.210-030

FLAMENGO

RIO DE JANEIRO

RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/10/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

situação especial

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 748, de 28 de junho de 2007.
Emitido no dia 15/06/2010 às 12:51:37 (data e hora de Brasília).
Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil -15/06/2010

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp
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OSX BRASIL S.A.

Fis.:

CNPJ n° 09.112.685/0001-32
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NIRE 33.3.U028401-0

ubcÁfM ...

ATA SUMÁRTA Dft aSSEMffl FT/V fiFRAI

g^BAQRPJiNÁRIA RFAI T7ADA EM 17 i^ MMOrJ?L2fllü

*• PATA, HPRAFI OCA!: Às 9:00 horas, do dia 17 de março de 2010, na sede social da
OSX Brasil S.A. CQmomtM"), situada na Cidade eEstado do Rio de Janeiro, na Praia do
| Flamengo n°66, 1401 (parte), CEP 22210-903.

N.

01

MISA: Os acionistas presentes escolheram, por unanimidade esem reservas oSr

Elke Fuhrken Batista para exercer afunção de Presidente da Assembteia eaSra. Lúcia Regina
Gu.maraes Motta Zalán para exercer afunção de Secretária da Assembléia.

III. PRESENÇA: Acionistas indicados ao final desta ata, representando atotalidade do capital
social da Companhia.

IV. CONVOCAÇÃO; Dispensada, na forma do §4° do artigo 124 da Lei n<> 6404/76
conforme alterada ("Lei das S.A.">

V- PEUPERAÇÕFS: 0s acionistas presentes decidiram, por unanimidade esem ressalvas
, aprovar a alteração do artigo 30, alínea V do Estatuto Social da Companhia de modo a

estabelecer que osaldo remanescente do lucro líquido será destinado àcriação de uma reserva
estatutana, aqual não deverá exceder ovalor equivalente a80o/o (oitenta por cento) do capital
social da Companhia. Desse modo, oEstatuto Social atualizado, lido, discutido eaprovado pela
totalidade dos acionistas da Companhia passa afazer parte integrante da presente Ata como

AnexgJ.

VI- PPCUM.ENTOSASS.NAPOS: Fica arquivado na sede da Companhia eautenticado pela
Mesa o Estatuto Social consolidado da Companhia.

VII. ENCERRAMENTO: Às 9:30 horas, nada mais havendo atratar, deram por encerrada a LJ
Assembléia. Os acionistas presentes autorizaram, ainda, a lavratura da presente ata em sua

^
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forma sumária, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos presentes, bem

como aprovaram sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos Pis.:

Proc:OeSâLU

termos dos parágrafos Io e 2o do artigo 130 da Lei das S.A.

Rubr.: kW*

VIII. ACIONISTAS PRESENTES: EBX Investimentos Ltda,, Centennial Asset Mining Fund
LLC, Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Raphael Hermeto de Almeida Magalhães,
Samir Zralck, Luiz do Amaral de França Pereira, Paulo Manuel Mendes de Mendonça, Flavlo
Godinho, Paulo Carvalho de Gouvêa e Leonardo Moretzsohn de Andrade.

- Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia,

realizada em 17 de março de 2010, lavrada no livro próprio e assinada pela totalidade dos
acionistas da Companhia. -

Rio de Janeiro, 17 de março de 2010

'jvLU<C^'tfyu hufâsL* ^-glC.-v,
LÚCIA REGINA G JIMARAES MOTTA ZALAN

Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRC
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ÍMome: OSXBRASIL S/A
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ATA SUMÁRIA DA ASSEMM FIA GERAL

FXTRAQRDINÁRTA REALIZADA FtV^ 17 nP MARÇO DE 2010

ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL
DA

OSX BRASIL S.A.

CAPITULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO EDURAÇÃO

ARTIGO 1 - AOSX BRASIL S.A. (doravante denominada a "Sociedade" ou a "Companhia") é
uma sociedade anônima de capital aberto, regida pelos termos deste Estatuto Social e pelas
demais leis e regulamentosaplicáveis.

Parágrafo Único - ACompanhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho
Fiscal (caso Instalado) sujeitam-se, ainda, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ("BM&FBOVESPA").

ARTIGO 2 - ACompanhia tem sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Ko de
Janeiro, na Praia do Flamengo, n°. 66,1401, parte, Flamengo, CEP 22.210-093.

ARTIGO 3 - Oobjeto social da Companhia consiste na participação direta ou indireta no capital
social de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, constituídas sob qualquer tipo societário,

cujo objeto social inclua a Indústria naval, a locação de equipamentos marítimos e/ou a
prestação de serviços de consultoria e/ou operacionais destinados a indústria de óleo e gás.
ARTIGO4 - ACompanhia terá prazo de duração indeterminado.
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DO CAPITAL SOCIAL EDAS AÇÕES
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DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 8 - 0 Conselho de Administração será composto de, no mínimo, S(cinco) e, no
máximo, 11 (onze) membros, todos acionistas, eleitos pela Assembíeia-Geral, com mandato
unificado de 01 (um) ano, permitida a reeleição, Após oingresso da Companhia no Novo

Mercado da BM&FBOVESPA, a posse dos conselheiros em seus respectivos cargos fica
condiconada àassinatura do Termo de Anuência dos Administradores referido no Regulamento
de Listagem do Novo Mercado, sem prejuízo das demais exigências legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de
Administração deverão ser conselheiros independentes, condição esta que será expressamente
declarada na ata da Assembleia-Geral que os eleger. Quando, em decorrência da obseivâncla
deste percentual, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao

arredondamento para onúmero inteiro: (i) imediatamente superior, quando afração for igual

ou superior a0,5 (cinco décimos); ou (ii) Imediatamente inferior, quando afração for inferior a
0,5 (cinco décimos).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para fins do disposto neste artigo, conselheiro independente

caractedza.se por <i) não ter gualgue, víncufo com aCompanhia, exceto participação de capita,(II) nao ser Acbniste Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daguele, ou não se, ou
nao ter sido, nos ulumos 03 «rês, anos, vinculado asociedade ou entidade réladonada ao

Aciomsta controlador (pessoas vincuiadas ainstituições púbiicas de ensino é/ou pesquisa estão
exchrídas deste restrição,; („„ não ter s«o, nos últimos 03 (três) anos, empregado ou *-»

•

da companhia, do Acion,s,a Controlado, ou de sociedade controlada peia Companhia; ,,v, não
ser fornecedor ou comido,, dlreto ou indirete, de se^lços e/ou produtos da Companhia, ém

magmtucle gue impligue perda de independência; (v) não se, funcionado ou administrar de

piedade ou entUade g„e esteja oferecendo ou demandando se^iços e/ou produtos é

companhia; (vi) não Sér cônjuge ou parente até segundo grau de algum admW.ado, da
Compantea; o(vii, „ã0 receber outra remuneração da Companhia além da de confiro

(proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos deste restrição,.
Conselheiros eleitos mediante as faculdades previstas nos pa,ágrafos 4« e5« do Artigo Mda

li, das Sociedades po, Ações também serão considerados conselheiros independentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de ocorrer vacância permanente de membro do Conselho

de Administração da Companhia, oseu respectivo Presidente deverá convocar Assembieia<>era,, em 15 dias, para proceder àeleição das vagas faltantes.
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PARÁGRAFO QUARTO -Findo omandato, os Conselheiros permanecerão no exercício tí^>r.:_
cargos até a Investidura dos administradores que os substituam, nos termos da lei e deste
estatuto.

ARTIGO 9 - OConselho de Administração terá, escolhido dentre os seus membros: a) um
Presidente, que convocará epresidirá suas reuniões; eb) um Vice-Presidente, que substituirá o
Presidente, em seus impedimentos e ausências. Na hipótese de ausência ou impedimento
temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do
Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo
próprio Conselho de Administração.

ARTIGO 10 -OConselho de Administração reunir-se-á, em caráter ordinário, trimestralmente

e, em caráter extraordinário, sempre que necessário, com metade de seus membros, no
mínimo, convocado pelo Presidente ou pela maioria dos Conselheiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -As reuniões serão convocadas, mediante comunicação por escrito
expedida com pelo menos 7(sete) dias de antecedência, devendo dela constar olocal, data é
hora da reunião, bem como, resumidamente, aordem do dia. Em caráter de urgência as
reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a

observância deste prazo, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do

Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso de recebimento, fax ou por
qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita acomprovação de recebimento *

PARÁGRAFO SEGUNDO -Serão admitidas reuniões por meio de teleconferência ou vWeoconferência, admitida gravação edesgravação das mesmas. Tal pardcipação será constada
presença pessoal em referida reunião, sendo assim considerada para fins de constituição de
quorum de instalação edeliberação. Nesse caso, os membros do Conselho de Administração
que participarem remotamente da reunião do Conselho poderão expressar seus votos' n, rteta

da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado. Os

votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho

deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração'
devendo acópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme ocaso, contendo ó
voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após atranscrição da ata.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Se não houver quorum de instalação em qualquer reunião do
Conselho de Administração devidamente convocada, os Conselheiros presentes na referida
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reunião poderão adiá-la, e a reunião adiada deverá ser novamente convocada pelo Presic ente
do Conselho de Administração ou por qualquer outro Conselheiro presente na reunião em

questão mediante a entrega de um aviso por escrito com antecedência mínima de 3 (três) dias
úteis para cada Conselheiro, de acordo com os termos deste Estatuto Social, da lei aplicável e
conforme possa ser regulamentado por acordo de acionistas firmado entre os acionistas e
devidamente arquivado na sede social da Companhia.

PARÁGRAFO QUARTO - Aconvocação prevista nos parágrafos anteriores será dispensada
sempre que estiver presente à reunião a totalidade dos membros em exercício do Conselho de
Administração.

PARÁGRAFO QUINTO - Para que as reuniões do Conselho de Administração possam se
instalar e validamente deliberar, será necessária a presença da maioria de seus membros em

exercício, sendo considerado como presente aquele que, na ocasião, haja enviado seu voto por
escrito.

PARÁGRAFO SEXTO - OConselho de Administração deliberará por maioria dos votos. O
Presidente do Conselho tem voto de desempate.

PARÁGRAFO SÉTIMO - As atas de reuniões do Conselho de Administração que eleger
destituir, designar ou fixar as atribuições dos Diretores, bem como aquelas que contiverem
matérias destinadas a produzir efeitos perante terceiros, deverão ser arquivadas na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro e publicada em órgão da imprensa local, adotandò-se

idêntico procedimento para atos de outra natureza, quando oConselho de Administração juloar
conveniente.

'«•«-

ARTIGO 11 - Em caso de vacância no cargo de Conselheiro, caberá ao Conselho de
Administração escolher osubstituto, que servirá até aprimeira Assembleia-Geral ase realizar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de vacância da maioria dos membros do Conselho de
Administração será convocada uma Assembleia-Geral dos acionistas para preenchimento dos
cargos.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Em caso de ausência ou impedimento temporário de Conselheiro, o
Conselho de Administração indicará, dentre os membros do Conselho de Administração, aquele
que representará o Conselheiro ausente ou impedido temporariamente.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Nas hipóteses previstas neste artigo, dê vaga,*Íísênda"otí
impedimento temporário, osubstituto ou representante agirá, inclusive para efeito de vota|plg.: 4
em reuniões do Conselho, por si e pelo substituído ou representado.

Proc: o^S3 gl

ARTIGO 12 - Aremuneração dos membros do Conselho de Administração será globa Ruor.: A^H'
anualmente fixada pela Assembleia-Geral, que homologará, também, quando for ocaso, o
montante e opercentual da participação que lhes deva caber no lucro, observado o limite
disposto no Parágrafo 1« do Artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações. OConselho de
Administração, em reunião instalada para deliberar sobre tal matéria, distribuirá tal
remuneraçãoentre seus membros.

ARTIGO 13 -Compete ao Conselho de Administração:

(0 estabelecer os objetivos, apolítica eaorientação geral dos negócios da Companhia;
(ü) convocar a Assembléia Geral Ordinária e, quando necessária, a Assembléia Geral
Extraordinária;

(iii) nomear edestituir os Diretores da Companhia, fixando-lhes atribuições;

(iv) manifestar-se previamente sobre oRelatório da Administração, as contas da Diretoria eas

demonstrações financeiras do exercício;

(v) fiscalizar a gestão dos Diretores;

(vi) examinar atos, livros, documentos econtratos da Companhia;
(vil) deliberar aemissão de bônus de subscrição;
(viii) deliberar sobre oaumento do capital social até olimite previsto neste estatuto, fixando as
condições de emissão ede colocação das ações;

M deliberar a emissão de notas promissórias para subscrição pública, nos termos da
Resolução n° 1.723/90, do Conselho Monetário Nacional;

(x) deliberar sobre aexclusão do direito de preferência dos acionistas àsubscrição de novos
valores mobiliários emitidos pela Companhia, nas hipóteses previstas pelo artigo 172 da Lei das
ik
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Sociedades por Ações;

(xl) submeter àAssembléia Geral odestino aser dado ao lucro líquido do exercício;
(xii) escolher e destituir auditores independentes;

(xiii) autorizar a compra de ações da Companhia, para sua permanência em tesouraria ou
cancelamento, nos termos da lei edas disposições regulamentares em vigor;

(xiv) distribuir entre os Conselheiros e Diretores, Individualmente, a remuneração anual total
dos administradores estipulada pela Assembléia Geral;

(xv) Iniciar ou acordar a respeito de qualquer litígio relevante;

(xvi) aprovar ou prestar garantias pela Companhia, em benefício de qualquer terceiro,
exceção de garantias prestadas aobrigações assumidas por suas subsidiárias (as quais não

com

requerem aprovação prévia do Conselho de Administração);

(xvii) contratar qualquer negócio ou série de negócios com pessoa jurídica que seja parte
relacionada à Companhia, aqualquer uma de suas subsidiárias ou a qualquer um de seus
acionistas e suas respectivas coligadas;

(xviíi) autorizar aalienação de ativos permanentes que, considerados Individualmente ou
como um todo, representem valores superiores a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de

Reais) ou 3% (três por cento) do patrimônio líquido da Sociedade, constante do último balanço
patrimonial aprovado, o que for maior, e

(xix) aprovar qualquer das matérias previstas acima no que diz respeito a sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia epor suas subsidiárias, com relação ao

exercício de direitos de voto em sociedades controladas ou não pela Companhia ou por suas
subsidiárias.

(xx) definir alista tríplice de Instituições ou empresas especializadas em avaliação econômica
de empresas, para apreparação de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de
cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado.
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ARTIGO 14 - ADiretoria é composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 9 (nove)
membros, acionistas ou não, todos residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração
da Companhia, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor Financeiro, um Diretor de Operações,
um Diretor de Engenharia, Afretamento e Desenvolvimento e um Diretor Jurídico. O Diretor-

Presidente acumulará também a função de Relações com Investidores e os demais Diretores

terão a designação indicada pelo Conselho de Administração à época de sua eleição. Os
Diretores da Companhia terão as seguintes atribuições:

(a) Cabe ao Diretor Presidente administrar egerir os negócios da Companhia, especialmente:
(I) fazer com que sejam observados opresente Estatuto Social eas deliberações do Conselho
de Administração eda Assembléia Geral; (ii) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho
de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, juntamente com o
relatório dos auditores independentes, bem como aproposta para alocação dos lucros auferidos

no exercício fiscal precedente; (iii) elaborar e propor, para oConselho de Administração, o
orçamento anual e plurlanuai, os planos estratégicos, projetos de expansão e programas de

investimento; (iv) conduzir e coordenar as atividades dos Diretores no âmbito dos deveres e

atribuições estabelecidos para os respectivos Diretores pelo Conselho de Administração epelo
presente Estatuto Social, convocando e presidindo as reuniões da Diretoria; e (v) exercer a
função de Diretor de Relações com Investidores da Companhia, atuando a,mo seu
representante legal perante o mercado de valores mobiliários, a Comissão de Vrb-es

Mobiliários - CVM eas Bolsas de Valores, nos termos epara os fins previstos na legislação
aplicável editada pela CVM,

(b) Cabe ao Diretor Financeiro: (i) auxiliar o Diretor Presidente em suas funções; (ii)
coordenar edirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira da Comovia;
(iii) coordenar esupervisionar odesempenho eos resultados das áreas de finanças de accrdó
com as metas estabelecidas; (iv) otimizar e gerir as informações e os resultados econômico-

financeiros da Companhia; (v) administrar e aplicar os recursos financeiros, a receita
operacional e não operacional; (vi) controlar ocumprimento dos compromissos financeiros no
que se refere aos requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das

operações, interagindo com os órgãos da Companhia e com as partes envolvidas; (vli)
coordenar a implantação de sistemas financeiros e de informação gerencial; (víii) promover

estudos e propor alternativas para o equilíbrio econômlco-financelro da Companhia; (ix)
preparar as demonstrações financeiras da Companhia; (x) responsabilizar-se pela contabilidade
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da Companhia para atendimento das determinações legais; e (xi) exercer outras funções
atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente.
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(c) Cabe ao Diretor de Operações e ao Diretor de Engenharia, Afretamenrj-^
Desenvolvimento: (i) auxiliar o Diretor Presidente em suas funções; e (ii) coordenar a execução
das operações e dos investimentos aprovados pelo Conselho de Administração;

(d) Cabe ao Diretor Jurídico, além das funções, atribuições e poderes a ele conferidos pelo
Conselho de Administração, e observadas a política e orientação previamente traçadas pelo

Conselho de Administração: (i) auxiliar o Diretor Presidente em suas funções; e (II) planejar,
coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas com questões jurídicas e
regulamentares da Companhia;

(e) Os Diretores desempenharão as funções atribuídas a cada um de seus cargos, as quais
serão fixadas pelo Conselho de Administração. Os Diretores poderão acumular cargos ou não
ter designação específica, de acordo com as deliberações adotadas pelo Conselho de
Administração,

PARÁGRAFO PRIMEIRO -Os diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração para
cumprir mandato de 01 (um) ano, permitida a reeleição. Após o ingresso da Companhia no
Novo Mercado da BM&FBOVESPA, a posse dos Diretores em seus respectivos cargos fica
condicionada àassinatura do Termo de Anuência dos Administradores referido no Regi.lamerto

de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, sem prejuízo das demais exigências legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Os Diretores, findo oprazo de gestão, permanecerão no ewddo
dos respectivos cargos, até a posse dos novos Diretores eleitos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de vacância na Diretoria, a referida vaga deverá ser
preenchida pelo Conselho de Administração, devendo uma reunião do Conselho de

Administração ser convocada para eleger osubstituto dentro de 15 dias depois da data em que
verificada a vaga em questão, cujo mandato expirará com os demais Diretores.

PARÁGRAFO QUARTO - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um
terço, poderão ser eleitos para cargos de Diretores, com exercício cumulativo de funções.
Ocorrendo esta hipótese, ao conselheiro-diretor, "ad honorem", caberá optar pela remuneração
que fizer jus, como Conselheiro ou adminlstrador-executivo.
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PARÁGRAFO QUINTO - Em caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretor
substitulr-se-ão, reciprocamente, por designação da Diretoria.

ARTIGO 15 - ADiretoria deverá realizar todas as reuniões no Brasil, em qualquer mome
solicitado por qualquer um de seus membros ou pelos negócios e atividades àa Companhia.
Essas reuniões deverão ser convocadas pelo Diretor Presidente mediante aentrega de um aviso
por escrito com antecedência mínima de dois dias úteis a cada Diretor, aviso este que deverá
conter uma descrição dos assuntos a serem discutidos e a data, o horário e o local da reunião.

As atas de cada reunião da Diretoria deverão ser transcritas no Livro de Atas da Diretoria, e

cópias dessas atas deverão ser entregues atodos os Diretores eao Conselho de Administração.
ARTIGO 16 - Em todas as reuniões da Diretoria, a presença da maioria dos Diretores
presentes pessoalmente deverá constituir quorum para instalação de uma reunião devidamente

convocada. Todas as questões apresentadas à Diretoria deverão ser decididas pelo voto
afirmativo da maioria dos Diretores; sendo que, em caso de empate, oDiretor Presidente terá
direito ao votode qualidade.

ARTIGO 17 -Compete à Diretoria exercer aatribuições que a lei, oestatuto e oConselho de

Administração lhe conferirem para aprática de atos, por mais especiais que sejam, desde que
em direitos permitidos, necessários ao regular funcionamento da Companhia.
ARTIGO 18 -ADiretoria exercerá as seguintes atribuições:

(i)

executar os trabalhos que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração;

(II) elaborar, anualmente, o relatório de administração, o demonstrativo eco.iomk.o-

financeiro do exercício, bem como balancetes, se solicitados pelo Conselho de Administração;

(iii) celebrar contratos, adquirir direitos eassumir obrigações de qualquer natureza, contrair
empréstimos e outorgar garantias no interesse da Companhia e suas subsidiárias, abrir e
movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques e notas promissórias; emitir e
endossar duplicatas e letras de câmbio; endossar 'warrants', conhecimentos de depósito e
conhecimentos de embarque; contratar edemitir funcionários; receber edar quitação, transigir,
renunciar direitos, desistir, assinar termos de responsabilidade; praticar todos os atos de gestão
necessários à consecução dos objetivos sociais; manifestar o voto da Companhia nas
assembléias gerais das empresas da qual aCompanhia participe, de acordo com a orientação

prévia do Conselho de Administração; registrar contabilmente todas as operações etransações
Cl.
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da Companhia; segurar e manter segurados, adequadamente, por seguradora renomada, todo w\%:
os ativos da Companhia passíveis de serem segurados;
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(Iv) elaborar, anualmente, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e ás
demonstrações financeiras do exercício, dentre elas aquelas informações periódicas e eventuais
a serem prestadas conforme o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA,
bem como submeter, após o parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, caso

este último esteja instalado, as demonstrações financeiras exigidas por lei e a proposta para a
destinação dos resultados do exercício;

(v)

preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização da Companhia;

(vi) submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os especiais da Companhia,
inclusive os reajustes conjunturais, no decurso dos exercícios anual e plurianual a que os
membros se referirem;

(vii)

aprovar e modificar organogramas e regimentos internos.

ARTIGO 19 - Arepresentação ativa e passiva da Companhia, em atos, contratos e operações
que Impliquem responsabilidade da Companhia, compete, privativamente, ao Diretor
Presidente, agindo isoladamente, ou a dois Diretores, agindo em conjunto. A Diretoria, no

entanto, poderá autorizar que a representação se cumpra por 1(um) só Diretor, por designação
coletiva do órgão.

PARÁGRAFO ÚNICO - ACompanhia será representada por qualquer Diretor, isolademonte,
sem as formalidades previstas neste artigo, nos casos de recebimento de citações ou
notificações judiciais e na prestação de depoimentos pessoais; representar-se-á, nos casos
permitidos em lei, por prepostos nomeados, caso por caso, por via epistolar.

ARTIGO 20 - Nos limites de suas atribuições, o Diretor-Presidente ou 02 (dois) Diretores
poderão constituir procuradores ou mandatários para, em conjunto com um Diretor ou outro
procurador regularmente constituído, na forma estabelecida nos respectivos instrumentos,
representar a Companhia na prática legítima de atos e assunção de obrigações em nome da

Companhia. Os mandatos definirão, de modo preciso e completo, os poderes outorgados e o
prazo de duração.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não obstante oacima exposto, no que diz respeito aqualquer matéria
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que deva ser aprovada pela Assembléia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme os
termos deste Estatuto Social e da lei aplicável, os referidos Diretores somente poderão outorgar

os poderes que sejam autorizados pela Assembléia Geral ou pelo Conselho de Administraçji^.
conforme for o caso.
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ARTIGO 21 - A remuneração dos Diretores será fixada global e anualmente pela Assembléia '
Geral, que também fixará, quando for o caso, o montante e o percentual da participação da
Diretoria no lucro da Companhia, observado o limite disposto no Parágrafo Io do Artigo 152 da
Lei das Sociedades por Ações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A verba para honorários "pró-labore", assim como a de
participação, será partilhada aos Diretores, por deliberação do Conselho de Administração,
consignada, por termo, no livro próprio.

PARÁGRAFO SEGUNDO - 0 empregado eleito pelo Conselho de Administração para o cargo
de Diretor, enquanto no exercício do cargo, terá seu contrato de trabalho suspenso, passando a

receber honorários e eventual participação nos lucros na forma estabelecida neste estatuto,
flcando-lhe assegurado o retorno ao cargo anteriormente ocupado, de acordo com a legislação
social vigente.

ARTIGO 22 - A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário e as suas reuniões serão
presididas pelo Diretor que na ocasião seja escolhido.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As reuniões serão sempre convocadas pelo Diretor-Presidente ou
porquaisquer 2 (dois) Diretores, Para que possam ser instaladas e validamente deliberúi. será
necessária a presença da maioria dos Diretores que na ocasião estiverem no exercício de se-js
cargos, ou de dois diretores, se só houver dois Diretores em exercício.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no livo
próprio e serão tomadas por maioria de votos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, a
Diretoria poderá indicar um substituto dentre os demais Diretores da Companhia, que exercerá
todas as funções do Diretor substituído, com todos os poderes, inclusive o direito de voto e
deveres do Diretor substituído.
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CAPÍTULO IV
Proc.:Q2Sa/iI
DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO 23 - ACompanhia terá um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e
igual número de suplentes, o qual funcionará em caráter não permanente. Após o ingresso da
Companhia no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, a posse dos conselheiros em seus respectivos
cargos fica condicionada à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal
referido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, sem prejuízo das

demais exigências legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no
país, legalmente qualificados, serão eleitos pela Assembléia Geral que deliberar a instalação do

órgão, a pedido de acionistas que preencham os requisitos estipulados no parágrafo 2° do
artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações, com mandato até a primeira assembléia geral
ordinária que se realizar após a eleição.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os membros do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração
que lhes for fixada pela Assembléia Geral durante o período em que o órgão funcionar e

estiverem no efetivo exercício das funções, observado o parágrafo 3o do Artigo 162 da Lei das
Sociedades por Ações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - OConselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições orevisias
em lei, sendo indelegáveis as funções de seus membros.

CAPITULO V

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS

ARTIGO 24 - AAssembléia Geral dos Acionistas, nos termos da lei, reunir-se-á:

a)

Ordinariamente, nos quatro primeiros meses, depois de findo o exercício social para:

I - tomaras contas dos administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras;

II - eleger o Conselho de Administração nas épocas próprias e o Conselho Fiscal, quando for o
caso;

ÍL>**
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III - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se houver, e a distribuição de
dividendos, quando for o caso;
Fia.:
Proc.:OZSQü±

IV - fixar a remuneração dos administradores.

Rubr.

b)

Extraordinariamente, sempre que, mediante convocação legal, os interesses sodas

aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas.

ARTIGO 25 - A Assembléia Geral será Instalada e dirigida pelo Presidente do Conselho de

Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada por outro Conselheiro e dirigida
por um Presidente escolhido |>elos Acionistas. 0 secretário da mesa será de livre escolha do
Presidente da Assembléia,

ARTIGO 26 - Os anúncios de convocação, publicados na forma e nos termos da lei, conterão,
além do local, data e hora da Assembléia, a ordem do dia explicitada e, no caso de reforma do
estatuto, a Indicação da matéria.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os anúncios de convocação listarão os documentos exigidos para
que os acionistas sejam admitidos à Assembléia, os quais devem ser depositados previamente
na sede da Companhia pelos acionistas no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data
marcada para realização da Assembléia.
i
•

PARÁGRAFO SEGUNDO -Além das matérias que são de sua competência previstas em le- e
no presente Estatuto Social, competirá também à Assembléia Geral Extraordinária aprovar:

I - o cancelamento do registro de Companhia aberta perante a Comissão de Valores MoDiliárros
-CVM;

II - a saída da Companhia do Novo Mercado da BM&FBOVESPA;

III - a escolha da empresa especializada responsável pela determinação do valor econômico da
Companhia para fins das ofertas públicas previstas neste Estatuto, dentre as empresas
previamente apontadas pelo Conselho de Administração; e

IV - os planos para outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados da
Companhia, com exclusão do direito de preferência dos acionistas;
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V- aprovar ou completar qualquer fusão, dissolução, liquidação, encerramento, consolidação,

reestruturação corporativa, recapitalização, cisão ou incorporação da Companhia ou áeV^-:
qualquer uma de suas subsidiárias, ou de qualquer sociedade na Companhia, e a Incorporação
de ações envolvendo a Companhia ou qualquer subsidiária;
VI - aumentar o capital social acima do limite do capital autorizado, ou emitir valores mobiliários

que confiram direitos patrimoniais, valores mobiliários conversíveis em ações ou opções, bônus
de subscrição ou outros direitos de aquisição de ações da Companhia;

VII - aprovar a apresentação voluntária de um pedido de encerramento, dissolução ou
liquidação, autorizar qualquer pedido de falência ou pedido de recuperação judicial pela
Companhia ou por qualquer subsidiária;

VIII- aprovar o resgate, recompra ou amortização de valores mobiliários que confiram direitos

patrimoniais ou de valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia ou de qualquer
subsidiária ou a redução do capital da Companhia ou de qualquer subsidiária; e

IX -aprovar a transferência, venda, arrendamento, penhor, permuta ou outra alienação, seja
em uma única transação ou em um grupo ou série de transações relacionadas, de uma parte
substancial dos ativos da Companhia ou de qualquer uma de suas subsidiárias.

CAPÍTULO VI
DO EXERCÍCIO SOCIAL

ARTIGO 27 - Oexercício social terá Início em 1« de janeiro etérmino em 31 de dezembro de
cada ano.

ARTIGO 28 -Ao final de cada exercício social aDiretoria fará elaborar oBalanço Patrimutilai e
as demais demonstrações financeiras exigidas em lei.

ARTIGO 29 - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação,

os

prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.

ARTIGO 30 - OConselho de Administração apresentará àAssembléia Geral para aprovação
proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício que remanescer após as seguintes
deduções ou acréscimos, realizadas decrescentemente e nessa ordem:
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a) 5% para a formação da Reserva Lega(, que não excederá de 20% (vinte por cento) do
capital social. Aconstituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício em que o
saldo dela, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% (trinta por cento) do
Capital Social;

b) 0,001% para pagamento do dividendo mínimo obrigatório dos acionistas; e

c) o saldo remanescente do lucro líquido, após a destinação contida nos itens (a) e (b)
anteriores, será destinado a criação de uma reserva estatutária, a qual não deverá exceder o

valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do capital social. Areserva estatutária terá por
finalidade financiar o desenvolvimento, o crescimento e a expansão dos negócios da
Companhia. Depois que o limite da reserva de lucros for alcançado, o saldo poderá ser

distribuído aos acionistas como um dividendo adicional, se aprovado pelos acionistas na
Assembléia de Acionistas relevante.

PARÁGRAFO ÚNICO - As demonstrações financeiras demonstrarão a destinação da
totalidade do lucro líquido no pressuposto de sua aprovação pela Assembléia Geral Ordinária.

ARTIGO 31 - ACompanhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá levantar
balanço semestral e declarar dividendos àconta de lucro apurado nesses balanços. OConselho
de Administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

CAPÍTULO VII

-M ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO,

CANCELAMENTO DE REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA ESAÍDA DO NOVO
MERCADO

ARTIGO 32 - ACompanhia não registrará (i) qualquer transferência de ações para o
Comprador do Poder de Controle, ou para aquele(s) que vier(em) adeter oPoder de Controle,

enquanto este(s) não subscrever(em) oTermo de Anuência dos Controladores referido nó
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA; ou (ii) qualquer acordo de

acionistas que disponha sobre oexercício do Poder de Controle sem que os seus signatários
tenham subscrito o referido Termo de Anuência dos Controladores.

ARTIGO 33 -AAlienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
19
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como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou

resolutiva, de que oadquirente se obrigue aefetivar oferta pública de aquisição das demais \ProcjÇte*?///
ações dos outros acionistas da Companhia, observando as condições eos prazos previstos na jHubr.^l^
legislação vigente e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, de
forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado aoAcionista Controlador Alienante.

ARTIGO 34 - Aoferta pública referida no artigo anterior também deverá ser efetivada ()
quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos

relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação de
Controle da Companhia; ou (ii) em caso de alienação de controle de sociedade que detenha o
Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante

ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia em tal alienação e
anexar documentação que o comprove.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aquele que já detiver ações da Companhia eque venha aadquirir o
Poder de Controle da mesma, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado
com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações estará obrigado a

efetivar oferta pública referida no artigo 33, eressarcir os acionistas de quem tenha comprado
ações em bolsa nos 06 (seis) meses anteriores àdata da Alienação de Controle, aque.n deverá
pagar a diferença entre o preço pago ao Acionista Controlador Alienante e o valor.pago ;èm
bolsa, por ações da Companhia neste período, devidamente atualizado pelo índice Geral de
Preços - Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.

ARTIGO 35 - Sem prejuízo das demais obrigações impostas por lei, pelo Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e pelo presente Estatuto Social, goós uma
operação de Alienação de Controle da Companhia, oComprador restará obrigado a., quando,

aplicável, tomar todas as medidas cabíveis para recompor opercentual mínimo de 25% (vinte e
cinco por cento) do total do capital social da Companhia dentro dos 06 (seis) meses
subseqüentes à aquisição do Poder de Controle.

ARTIGO 36 - O cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia está
condicionado à efetivação de uma oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo
Acionista Controlador ou pela Companhia, conforme o caso, por um preço mínimo
correspondente ao valor econômico da Companhia apurado em laudo elaborado por instituição
ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de
decisão da Companhia, seus administradores e/ou seu Acionista Controlador, além de satisfazer
os requisitos do parágrafo 1° do artigo 8° da Lei das Sociedades por Ações, e conter a
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responsabilidade prevista no parágrafo 6» do mesmo artigo,

PARÁGRAFO PRIMEIRO -Aescolha da instituição ou empresa especializada respon_.
determinação do valor econômico da Companhia é de competência privativa da Assembléia
Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a
respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos

votos dos acionistas representantes das Ações da Companhia em Circulação presentes naquela
assembléia, que se instalada em primeira convocação deverá contar com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações da Companhia
em Circulação, ou que se instalada em segunda convocação poderá contar com apresença de
qualquer número de acionistas representantes das Ações da Companhia em Circulação. Os
custos de elaboração do referido laudo, contudo, deverão ser assumidos integralmente pelo
ofertante.

PARÁGRAFO SEGUNDO -operito ou aempresa avaliadora escolhida pela Assembléia Gera.
devera apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos
elementos de comparação adotados . instruído com os documentos relatrvos aos bens

avaliados, ecomparecerá àassembléia que conhecer do laudo, afim de prestar as informações

que lhe forem solicitadas. Não obstante, o avaliador continuará responsável, peiante a
Companhia, os acionistas eterceiros, pelos danos que lhes causar por culpa ou dolo em sua
avaliação, sem prejuízo da responsabilidade penal em que tenha Incorrido.

ARTIGO 37 -ACompanhia poderá sair do Novo Mercado da BM&FBOVESPA aqualquer tempo

tZ££T*
SGJacom
(° aP'antecedência
0Vada PreV'prévia
amentede"30ASS€mb,
eia-Gera'; •«comunicada à
BM&FBOVESPA por escrito
(trinta) dias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO -Asaída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA não implicará para a

Companhia aperda da condição de companhia aberta registrada na BM&FBOVESPA.

PARÁGRAFO SEGUNDO -Asaída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA não eximirá a

Companhia, os administradores eoAcosta Controlador de cumprir as obrigações eatender as
exigências decorrentes do Contrato de Participação no Novo Mercado, do Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, da ata* Compromissória edo Regulamento
de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado que tenham origem em fatos anteriores à
saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.

PARÁGRAFO TERCEIRO -Após asaída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, os valor,
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mobiliários da Companhia não poderão retornar a ser negociados no Novo Mercado da
BM&FBOVESPA por um período mínimo de 02 (dois) anos contados da data em que tiver sido Ptoc.:OZ<T3ÍIÍ
formalizada a saída, salvo se a Companhia tiver oseu controle acionário alienado após a Rnor.: 0;&
formalização da referida descontinuidade.

ARTIGO 38 -Asaída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA para que as ações passem a ter
registro fora do Novo Mercado obriga oAcionista Controlador a efetivar uma oferta pública de

aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo
respectivo valor econômico, aser apurado na forma prevista no artigo 36 deste Estatuto Social,
respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Anotícia da realização da oferta

pública deverá ser comunicada àBM&FBOVESPA edivulgada ao mercado imediatamente após a
realização da Assembleia-Geral que houver aprovado a referida descontinuidade.

ARTIGO 39 - Asaída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA em razão de cancelamento de

registro de companhia aberta deverá observar todos os procedimentos legais eregulamentares

aplicáveis, incluindo mas não se limitando àrealização da oferta pública prevista no artigo 36
deste Estatuto Social.

ARTIGO 40 - Na hipótese de saída do Novo Mercado da BM&FBOVESPA em virtude de

operação de reorganização societária, na qual acompanhia resultante dessa reorganl7ação tão
seja classificada como detentora desse mesmo nível de governança corporativa, o Acionista
Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais

aaonistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo valor econômico das ações, ase- aPundo

na forma prevista no artigo 36 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis. Anotícia da realização da oferta pública deverá ser comunicada à
BM&FBOVESPA edivulgada ao mercado imediatamente após arealização da Assemb-eia L*ral
que houver aprovado a referida reorganização.

ARTIGO 41 -Para fins do disposto neste Estatuto Social: (I) «Acionista Controlador' significa o
acionista ou ogrupo de acionistas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum
que exerça oPoder de Controle da Companhia; (ii) 'Acionista Controlador Alienante' significa o

Acionista Controlador quando este promove aAlienação de Controle da Companhia; (iii) 'Ações
da Companhia em Circulação' significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as
ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas aele vinculadas, por administradores da
Companhia e aquelas em tesouraria; (iv) «Alienação de Controle' significa a transferência a

terceiro, atítulo oneroso, do bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s)
seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da
0
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Companhia; (v) 'Comprador' significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante'
transfere o Poder de Controle da Companhia; (vi) 'Poder de Controle' significa o poder
efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa de
titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo de pessoas vinculado por acordo de
acionistas ou sob controle comum que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a
maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas Assembléias Gerais da
Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do
capital votante.

CAPÍTULO VIII
DA ARBITRAGEM

ARTIGO 42 - ACompanhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal

quando instalado, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação,
validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho

Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem
como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em gerai; à'ém
daquelas constantes do Regulamento de Listagem do Novo Mercado, do Regulamento de
Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação i,<V Novo
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CAPÍTULO IX

*. •;• I : .

DA LIQUIDAÇÃO, DISSOLUÇÃO EEXTINÇÃO

ARTIGO 43 - ACompanhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - OConselho de Administração nomeará o liquidante e a assembléia
geral determinará o modo de liquidação e elegerá o conselho fiscal.
CAPÍTULO X

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 44 - ACompanhia, a qualquer tempo, objetivando aperfeiçoar seus serviços e
adaptar-se às novas técnicas de administração, poderá adotar processos mecânicos de emissão
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ARTIGO 45 - As disposições contidas no parágrafo único do Artigo 1, no item (xx) do Ai igu
13, e nos Capítulos VII e VIII deste Estatuto Social somente terão eficácia a partir da

•'

publicação do Anúncio de Início da primeira distribuição pública de ações de emissão da
Companhia.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2010

'2
ç^^-Aji&^Átíi
LÚCIA REGINA GUIMARÃES MOTTA ZALÁN
Secretária
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I- PATA, HORA EIOCAI: No dia 26 de maio de 2010, às 14:30 horas, na sede social da OSX
Brasil S.A. («Companhia" ou "OSX"), situada na Cidade eEstado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, n.°, 66,14°. Andar, sala 1401 (parte), CEP 22210-903.

H. QÜÓRUM: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia indicados <
final da presente ata.

III. ÇQNVQÇAÇÃQ: Reunião convocada por correspondência eletrônica enviada em 17 de maio de
2010.

IV. MESA: Verificada apresença da maioria dos Conselheiros, oSr. Eike Fuhrken Batista assumiu a
presidência dos trabalhos edesignou aSra. Lucla Regina Guimarães Motta Zalán para secretariar a
reunião.

V- 0£DEM_DQ_fiIA: Deliberar sobre: (i) Criação do Comitê de Auditoria da Companhia e
aprovação do Regimento Interno; (íl) Eleição dos membros do Comitê de Auditora; (iii)
Remuneração dos membros do Comitê de Auditoria (iv) Reeleição da Diretoria; (v) Aprovação da
Revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia; (vi) Aprovação
da Revisão da Política de Divulgação e Uso de Informações para oMercado; (vil) Aprovação da
criação de filial no Edifício Serrador; (viii) Aprovação para acontratação pela Companhia e/ou suas
subsidiárias, em 2010, de empréstimos ou financiamentos bancários e outorga de garantias
correlatas, para atender as necessidades financeiras da Companhia em 2010; (ix) 1ornar
conhecimento sobre o andamento do licenciamento ambientai da unidade de construção nEval de

t; *, '•

Santa Catarina.
*:•- *i ij
tf

VI. PEUPERAÇÕES: OConselho de Administração da Companhia deliberou, por unsóirr.idpde
sem ressalvas:

*
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(O Aprovar acriação do Comitê de Auditoria, com base no que dispõe oartigo 7°, parágrafo JE 35"

do Estatuto Social da Companhia, bem como os termos do seu respectivo Regimento Interno que, -,~^j7
depo,s de lido ediscutido por todos, foi devidamente aprovado, passando omesmo afazer parte MaJ^SET

presente Ata na forma doAnexo I;

(») Ato contínuo, eleger como membros do Comitê de Auditoria da Companhia os Srs. SAMIR
ZRAICK, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade no. 1584618 (IFP/FJ)
-nscrito no CPF/MF sob ono. 1.9.615.207-72, membro independente do Conselho de Administração
da OSX, ora indicado Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia, LUIZ DO AMARAL DE
FRANÇA PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade no
02.849.359-1 (DETRAN/RJ), inscrito no CPF/MF sob ono. 014.707.017-15, membro independente do
Conselho de Administração da OSX, e JÚLIO ALFREDO KLEIN JÚNIOR, brasileiro, casado
contador, residente edomiciliado àAvenida Professor Manoel de Abreu, 851 apto. 802, Maracanã Rió
de Jane,ro, RJ, portador da carteira de identidade No. 33.733/0-6, expedida pelo Conselho Regional

de Contabilidade do Rio de Janeiro, inscrito no CPF sob o No. 314.880.727-87 os quais

desempenharão as atribuições cabíveis ao aludido Comitê, nos termos do Estatuto Social da
Companhia edo Regimento Interno do Comitê de Auditoria (Anexo I). Os membros do Comitê ora
eleitos sao todos independentes em relação ao acionista controlador da Companhia eaos demais
membros de sua Administração, eterão mandato de 1(um) ano acontar da presente data;

(Hi) Aprovar, ainda, aremuneração mensal equivalente aR$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada

membro do Comitê de Auditoria, pelo exercício de suas funções;

(iv) Reeleger que
os semembros
da Diretoria,
cujo 0rdjnárja
mandato^vigorará
até a.regi(zar^
Reunião do^Conselho
Administraçã0
segu, •Assemb|
.ja Gera|
Companhj^
exercfc_o ^de
2011: LUIZ EDUARDO GUIMARÃES CARNEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carte,ra de identidade n<> 1.419.506, Inscrito no CPF/MF sob o n° 491.156.427-04, residente e
domiciliado na Cidade eEstado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, no 66, 1401, parte
Flamengo, CEP 22.210-093, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Operações dá
Companhia. Ao Diretor Presidente está vinculada ainda aGerência Executiva de Segurança Meto
Ambiente e Saúde, à qual estão afetas as questões de desenvolvimento sustentável, inclusive

ambientais; ROBERTO BERNARDES MONTEIRO, brasileiro, engenheiro civil, casado jm iegime

da comunhão parcial de bens, portador da carteira de identidade n<> 22608627-7 (SSP/SP), inscrito no
CPF/MF sob ono 175.507.418-24, residente edomiciliado na Cidade eEstado do Rio de Janeiro, na
Praia do Flamengo, n<> 66, sala 1401 (parte), Flamengo, CEP 22.210-903, para os cargos ri- Bíretor
Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; LUCIANO MEDRADO CRUZ PORTO

brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, advogado, portador da Carteira dé
C^-'
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identidade n° 78998 (OAB/RJ), inscrito no CPF/MF sob on° 011.979.497-71, residente edomiciliado*"1—^

na Cidade eEstado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia do Flamengo, n° 66, sala 1401 (partje^oc':—:
Flamengo, CEP 22.210-903, para o cargo de Diretor Jurídico; e EDUARDO COSTA VAZ MUffi"**/
brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° 6.107.069 (SSP/SP), inscrito
no CPF/MF sob o n° 425.489.187-34, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
com escritório na Praia do Flamengo, n° 66, sala 1401 (parte), CEP 22.210-903, para o cargo de
Diretor de Engenharia, Afretamento e Desenvolvimento.

Os Diretores presentes, ora reeleitos, declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos de
exercer a administração da Companhia por lei especial ou por se encontrarem sob os efeitos de

condenação criminal, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crime fallmentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

(v) Aprovar a Revisão da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia;
(vi) Aprovar a Revisão da Política de Divulgação e Uso de Informações para o Mercado da
Companhia;

(vii) Aprovar a abertura de nova filial da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praça
Mahatma Gandhi, n° 14, Centro, CEP 20031-100, denominado Edifício Serrador;

(viii) Aprovar a contratação pela Companhia e/ou suas subsidiárias, ao longo de 2010, de
empréstimos ou financiamentos bancários, bem como a outorga de garantias correlatas, para atender
as necessidades financeiras da Companhia em 2010, conforme apresentado nesta data aoColegiado;

(ix) Tomar conhecimento sobre o andamento do licenciamento ambiental da unidade de construção
naval de Santa Catarina e providências correlatas.

VI1- ENCERRAMENTO: Às 16:30 horas, nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a
presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que, lida e achada conforme, vai
devidamente assinada pelos Conselheiros presentes.

•;

VIU. CONSELHEIROS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, Eliezer Batista da Silva, Luiz dp Amaral
de França Pereira, Paulo Manuel Mendes de Mendonça, Flavio Godinho, Paulo Carvalho de Gouvêa e ;;'";;';;
Samir Zraick, o último por teleconferência.
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- A presente é cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração da OSX Brasil S.A.,
realizada em 26 de maio de 2010, lavrada em livro próprio e assinada pelos membros do Conselho de
Administração da Companhia acima relacionados. -
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Companhia Aberta

REGIMENTO INTERNO

DO COMITÊ DE AUDITORIA DA

CAPITULO I

Do Comitê e dos Seus Objetivos

Artigo Io - 0 Comitê de Auditoria (doravante denominado simplesmente como"Comitê") será regido
pelo presente regimento, pelas disposições do estatuto social da Companhia e pela legislação
aplicável.
Artigo 2o - Compete ao Comitê assessorar o Conselho de Administração da Companhia no
desempenho das suas atividades relacionadas ao acompanhamento das práticas contábeis adotadas
na elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e, ainda, na
indicação e avaliação da efetividade da auditoria independente.

Parágrafo Primeiro - O Comitê tem sua validade e eficácia verificadas pelo teor do artigo 160 da
Lei n°. 6.404/76.

Parágrafo Segundo - As atribuições ora concedidas ao Comitê não se confundem com aquelas
conferidas ao Conselho de Administração da Companhia por força do seu Estatuto Social e da Lei n°
6.404/76. 0 Comitê deverá sempre atuar dentro dos limites estabelecidos por este regimento interno.

CAPITULO n

Da Subordinação
Artigo 3o - O Comitê deverá sempre se reportar diretamente ao Conselho de Administração, atuando
com independência com relação à Diretoria da Companhia.

CAPITULO ffl

Da Organização e Composição

Artigo 4o - O Comitê será composto por 3 (três) membros, com mandato unificado de 1 (um) ano,
nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração, devendo a um deles ser conferido o título
de Coordenador, o qual coordenará e presidirá o Comitê.
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Artigo 50 - os membros do Comitê deverão ser escolhidos dentre pessoas que guardem/FI..:
~>ata

independência à Companhia, conforme este termo édefinido nas Regras do Novo Mercado daL~g, 'T
Bovespa e, ainda, ao menos um membro do Comitê de Auditoria deverá ser necessariamente "IP

membro do Conselho de Administração da Companhia.

7 Ru°r..'Aí;

Artigo 6° -Os membros do Comitê deverão possuir capacitação técnica para oexercício do cargo
especialmente no que diz respeito ao conhecimento de áreas como contabilidade, finanças e
auditoria.

^

Artigo 70 -os membros titulares do Comitê farão jus àremuneração global anual aser fixada pel

Conselho de Administração da Companhia.

CAPITULO IV

Do Representante

Artigo 80 -0Coordenador do Comitê será escolhido pelo Conselho de Administração.
Artigo 9° - Compete ao Coordenador:

(a) Convocar e presidir as reuniões;

(b) Nomear osecretário, oqual não deverá ser membro do Comitê, que será oresponsável
pela elaboração das agendas, atas das reuniões ecomunicações para os membros do Comitê;
(c) Cumprir efazer cumprir as normas deste regimento interno;

(d) Encaminhar ao Conselho de Administração as análises, pareceres e relatórios elaborados

no âmbito do Comitê; e

(e) Convocar, em nome do Comitê, os representantes do Conselho Fiscal, da Diretoria eoutro*
eventuais participantes das reuniões.

CAPÍTULO V

Das Atribuições do Comitê

Artigo 10-0 Comitê terá as seguintes responsabilidades e poderes:

(a) Recomendar ao Conselho de Administração a empresa a ser contratada para a prestação dos
serviços de auditoria independente àCompanhia, bem como sua respectiva remuneração eventual "- <<«.!

substituição, quando for o caso;
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(b) Rever e revisar, previamente à divulgação ao mercado, asdemonstrações contábeis e financflrajs.:

&^

da Companhia, incluindo relatório da administração, notas explicativas e parecer dos audilore^..^-

independentes, bem como os comunicados financeiros àimprensa (e.g., IAN, ITR, dados econôrjiico-

financeiros, etc);

I li ••'

(c) Assegurar que sistemas e procedimentos adequados estejam em funcionamento no que se refere
à preparação das demonstrações financeiras pela Companhia, e que tais sistemas assegurem a

integridade das informações incluídas ou derivadas das demonstrações financeiras (além do que
prevêem os itens anteriores) e avaliar periodicamente a adequação de tais sistemas e procedimentos.

(d) Assegurar que o sistema de gestão de risco e dos controles sejam eficazes. Entender, avaliar e
monitorar o ambiente de controles internos, especialmente quanto aos ciclos mais importantes de

transações. Entender a função de processamento eletrônico de dados e controles existentes sobre
informações e sistemas operacionais.

(e) Supervisionar e avaliar a efetividade dos auditores independentes e da auditoria interna da
Companhia, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos legais e normativos
aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos.
(f) Avaliai o cumprimento, pela Diretoria da Companhia, das recomendações feitas pelos auditores
independentes e auditores internos, bem como recomendar ao Conselho de Administração a
resolução de eventuais conflitos entre os auditores independentes e a Diretoria;

(g) Pré-aprovar todos os serviços que não se refiram à auditoria independente e que eventualmente
venham a ser prestados pelos auditores independentes da Companhia para suassubsidiárias;

(h) Recomendar à Diretoria da Companhia a correção ou aprimoramento de políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições;

(i) Reunir-se com os Conselhos de Administração e Fiscal, para discutir políticas, práticas e
procedimentos identificados no âmbito de suas respectivas competências, sempre que parecer
oportuno ou houver solicitação;

(j) Revisar e aprovar a política de contratação da Companhia de sócios, empregados, ex-sócios e exempregados dos atuais ou antigos auditores independentes da Companhia;
(k) Solicitar esclarecimentos à Diretoria ou a qualquer de seus membros; e

(I) Cumprir outras atribuições que venham a ser eventualmente determinadas pelo Conselho de
Administração.

Parágrafo Primeiro - Os membros do Comitê terão total independência no exercício de suas
atribuições, devendo manter sob caráter de confidencialidade as informações recebida.-; da
Companhia e dos auditores independentes.
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Parágrafo Segundo - O Comitê poderá, sempre que necessário e de forma justificada, contra
serviço de profissionais especializados, mas desde que respeitados os limites de orçamento anu
Comitê aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.
Parágrafo Terceiro - Nos 2 (dois) primeiros meses de cada exercício social, o Comitê d'
encaminhar para o Conselho de Administração Relatório Anual do Comitê de Auditoria (doravante
denominado simplesmente como "Relatório") referente ao ano anterior findo. Este Relatório deverá
ser elaborado de forma independente com base nas informações da Companhia, bem como com base
naquelas informações levantadas pelos auditores externos.
Parágrafo Quarto - O Comitê deverá ter competência para se comunicar diretamente com os
auditores independentes e com os auditores internos da Companhia, sendo certo que esse últmo
deverá reportar-se ao Comitê e ao Conselho de Administração da Companhia.

CAPITULO VI
Do Funcionamento

Artigo 11-0 Comitê reunir-se-á:
(a) Ordinariamente, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência à reunião do
Conselho de Administração, em data, local e horário estabelecidos pelo seu Coordenador. Será
estabelecido e divulgado calendário anual de reuniões, com locais, datas e horários;
(b) Extraordinariamente sempre que, mediante convocação legal, os interesses sociais
aconselharem ou exigirem a manifestação dos acionistas, ou ainda nos casos em que assim
seja solicitado pelo Conselho Fiscal ou pelo os auditores independentes da Companhia.

Artigo 12 - As convocações para as reuniões deverão ser feitas pelo Coordenador, sempre com
pelos menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. Ficam dispensadas todas e quaisquer
formalidades de convocação nos casos em que todos os membros do Comitê de Auditoria
compareçam espontaneamente.

Artigo 13 - Sempre que necessário, os assuntos tratados e discutidos deverão ser lavrados sob a
forma de ata, que deverá conter um resumo dos principais pontos e fatos deliberados.

Parágrafo Primeiro - Éexpressamente permitida a participação de membros às reuniões ordinárias •-«--<
e extraordinárias do Comitê por meio do sistema de teleconferencia telefônica, com posterior
lavratura e assinatura da respectiva ata, quando aplicável.

Parágrafo Segundo - Todas as deliberações do Comitê serão tomadas por maioria de vqtps dos \
seus membros.

"<•••"

~' '>TJa?Brir^te-BBB-w

SERVIÇO PÚBLICA

--*

. DUAL

17JÜl/?Ü1fr»K:a'

CAPITULO VII

fi».:_£Il

PrL:02gUlJ

Das Disposições Gerais
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Artigo 14 - Aos membros do Comitê aplicam-se integralmente as disposições contidas na
6.404/76, especialmente aquelas que se referem às responsabilidades, deveres, obrigações, limites^
impedimentos e vedações aos administradores da Companhia.

Artigo 15 - Os casos omissos relativos ao presente regimento serão submetidos ao Conselho de
Administração da Companhia.
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Prefeitura de São João da Barra

CERTIDÃO

Considerando o preceituado na Resolução CONAMA 237/97 e
disposto no artigo 10 §,-, ÇERTJOCAMOS gue oempreendimento da

OSX Brasil S.A., objeto do licenciamento ambienta, pelo órgão
competente INEA encontra-se em conformidade com odisposto nas leis

50/2006 (Flano Diretor Municipal) e115/2008 (Macrozoneamento) no
due tange àsua localização, uso eocupação do solo egue aPrefeitura
de São João da Barra nada ,em a opor em reiação ao referido
empreendimento.

São João da Barra, 16 de junho de 2010.

Carla Maria Machado dos Santos
Prefeito
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ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

l •la-L^LAJ^111

Natureza:

Fato Gerador:

OBRA E SERVIÇO

Tipo:

AUTO LANÇAMENTO

PRINCIPAL

N°:

N° da ART principal:

N°do registro do profissional:

Nome do profissional:

1981121816

RAUL WALDIMIR VIEIRA FFRNAMnco

Há Prof. Co-Responsável?

HáProfissional de Empresa Vinculada'

Não

Código Entidadede Classe

Não

N°do registro da empresa:

Sindicato dos Engenheiros doEstado do RJ

Nome da Empresa:

Nome doContratante: (Pessoa Jurídica)
OSX BRASIL SA

CIC/CNPJ

Endereço

PRAIA DO FLAMENGO

N°

Bairro:

66

Município:
RIO DE JANEIRO

FLAMENGO

09112685000132
14 ANDAR

UF:

CEP:

RJ

N° do Contrato:

Ramo:

OSX600032

Ativ. Técnicas Res..

3101

Quantificação

N°Pavt*>

2400.00 h/mas

49

Data inicio
01/04/2010

Descrição/Informações Complementares:

I

Prazo do Contrato
Indeterminado

Especif. da Ativ.:

20

I

Complemento

222109Q3

Complemento, da Ativ •

I

J75
N°H.H./J.T.

Valor cont/Honorários

Salário

360000.00

o

Cp tWVA^

g M%^

^

OSSc,

o
ro

O

Fniiofo-x
Endereço

c

PIS INDUSTRIAL DE SÃO .mÃQ
a5
JO&n DA
nA BARRA
Bairro.

r™

aqii

™T"^

Município:

L7f-—
—z
^SJOAORARPA _
(X )Declaro oç^prin^n.oJ^^^^^^^

^

17/06/2010

ÍProfissiona,Con,ra7a|1o \1
S^,

-

CEp.
2820000Q

"j ^ ^SSüSg! «" »'«"*™n,o ao oarágrafe, g= „. „ do '
~

~

Contratante ^

^

£

[complemento
Complemento

UFRJ
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HEMETER ESTA VIA AO PRFA r1

*

1

\/ \S

—J/Ti.
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5NSÃBILIDADE DO PROFISSIONAL. AUTOR DA ART

v.crea-rj.org.br

CREA-RJ
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SOLICITAÇÃO DE BAIXA

O

Término da Obra/Serviço

O

Rescisão do Contratante

O

Outro:

ART N° IN00385951
Data:

Nomedo Requerente.
Assinatura:

Data:

SEMPRE QUE CESSAR ARESPONSABILIDADE TÉCNICA

PELA OBRA OU SERV.ÇO PELOS MOTIVOS AC.MA, REMETER ASOL.CITAÇAOO DE BAIXA PARA O CREA-RJ
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N°PROCESSO

SISTEMA DE LICENCIAMENTO DEATIVIDADES POLUIDORAS - SLAP

\

inslltulo estadual

i n e a do ambiente

CADASTRO DE INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

w

(MODELO SIMPLIFICADO)

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA
DATA

03

CAD

MÊS

DIA

ANO

REFERÊNCIA CARTOGRÁFICA

EScilJl

131 FL

15 | QUAOR

COORDENADAS UTM(km)
Õ7[NORTE
I 09|

ZONEAMENTO

ll/| H

INSC ESTADUAL

23

CÓDIGOATIVIDADE

05

191 CÓDIGO

25

BACIA HIDROGRÁFICA;

21

DESCRIÇÃO

CG.C./CPF

FUNCIONAMENTO

27|DATA
IND

«|HORAS

PRINCIPAL ATIVIDADE EXERCIDA

|31J DIAS-5

FUNC P/DIA

Fabricação e/ou montagem de veículos rodoviários, aeroviários e

. FUNC P/SEM

REG CONSELHO REGIONAL

Navais, peças e acessórios. Montagem e reparação de embarca-

132

• CREA-5'Rq

Coes e estruturas flutuantes, reparação de caldeiras, máquinas,

33

Turbinas e motores.

37

CRÓ - 3' Ro
CRF-7

IDENTIFICAÇÃO DAATIVIDADE

M

OSX BRASIL S/A
RAZÃO SOCIAL

m
NOME DE FANTASIA

31
UNIDADE

ENDEREÇO DA ATIVIDADE

< Zfr/3

LOGRADOURO

_âZ)
BAIRRO/
l , LOCALIDADE

SI

,ü&

l^éneoi/o

/yy

(USA/0^'->

U3 CÓD

£t-joú-m>

mm...

Jimc6rY&™:*m\-- 1 ZPr>-«« H*,^

TEL

sâ RA

LsacóD.

DISTRITO

DIST/RA

ENDEREÇO DO ESCRITÓRIO

-M-

Praia do Flamengo 66, Bloco A, 14° andar

LOGRADOURO
-Sal

BAIRRO/

,LOCALIDADE

Flamengo

2555-6100

_IEL .

L53 CÓD

22210-093

BAIRRO

m
MUNICÍPIO

Rio de Janeiro

~L63 CÓD.
MUNIC

69 I CARACTERÍSTICA ATMDADF

STATUS

EM ATIVIDADE
NORMAL

018

EM IMPLANTAÇÃO

026

EM PROJETO DE

ÚNICA NOESTADO

X

PRINCIPAL

067

TB——

075

z3

DESATIVADA

083

DEPENDENTE

PARALISADA

PRODUÇÃO

N°FUNCIONÃRJOS_

1.602.133

\ET~

059

m
ADMINISTRAÇÃO

935.866
PRODUÇÃO
3.200.000

TOTAL

REPRESENTANTE JUNTOÃO INEA

5T

Heraldo Pires de Albuquerque

NOME

ST

Gerente Executivo de SMS

CARGO

ia—

- 0& ?S/- 0/Ç-A
8306-7759/2555-4067 \^T
RAMAL

DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS
LOCAL E DATA

NOME LUIZ EDUARDO GUIMARÃES CARNEIRO
CARGO NA EMPRESA

C/<Ptr^-\3~41

c,c OS 7S1 Q|f -| ^

4067

PARA USO EXCLUSiyg_DO_INEA_
RECEPÇÃO

?

500

9.500

CONSTRUÍDA

034

IMPLANTAÇÃO

.ÁREA ( m;)

SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS - SLAP
instituto estadual

inea do ambiente

N° PROCESSO

CADASTRO DE INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO
(MODELO SIMPLIFICADO)

ESTOCAGEM

301
MATERIAL ESTOCADO

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

QUANTIDADE MÉD ANO

UNID MEDIDA

CÓDIGO DO PRODUTO

mEdVdÁ0'

QUANTIDADE

CFORMA

FORMA
MATERIAL ESTOCADO

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA
UNID MEDIDA

QUANTIDADE MED. ANO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓD. UNID.

CFORMA

QUANTIDADE

MEDIDA

:

:—

FORMA
MATERIAL ESTOCADO

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

QUANTIDADE MÉD ANO

UNID MEDIDA

CÓpiGO DO PRODUTO | C2,|pfpAD I QUANTIDADE | CFORMA

FORMA
MATERIAL ESTOCADO

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA
UNID MEDIDA

QUANTIDADE MED ANO

MATERIAL ESTOCAOO

CÓDIGO DO PRODUTO ^broA'

QUANTIDADE

CFORMA

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA
UNID MEDIDA

QUANTIDADE MED ANO

CÓDIGO DO PRODUTO | ^^^q®' I QUANTIDADE CFORMA

FORMA

MATERIAL ESTOCADO

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

QUANTIDADE MÊD. ANO

UNID MEDIDA

CÓDIGO DO PRODUTO | C^D.^AD i QUANI IDADE CFORMA

í (;KMA

MATFRIAL ESTOCADO

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA
UNID MEDIDA

QUANTIDADE MÉD ANO

CÓDIGODO PRODUTO

CÓD. UNID.
—finnrnft—

QUANTIDADE

CFORMA

FORMA

nFRCRir.Ari nnisi procfssoisi f opfracófs industriais

SENDO NECESSÁRIO FOLHAS EXTRAS PARA DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS, ANEXE-AS AO FORMULÁRIO INDICANDO O U° DE PAGINAS.
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Uma empresado Grupo EBX
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Uma empresa do Grupo EBX

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU
1.1

EMPREENDEDOR

O Grupo EBX iniciou suas atividades em mineração de ouro e ferro na década de 80,
pavimentando a expansão de seus negócios no Brasil e no mundo. Nos últimos anos, o
Grupo EBX tem focado seus esforços na identificação de oportunidades de investimento

nos setores de infra-estrutura e recursos naturais, áreas em que o Brasil apresenta
importantes diferenciais competitivos.

Esses investimentos estão concentrados nas empresas MMX (mineração), MPX (energia),
LLX (logística), OGX (óleo e gás) e OSX (serviços em petróleo). OGrupo também investe
em projetos que visam ao estimulo ao entretenimento e ao turismo do Rio de Janeiro,
cidade onde se localiza a sua sede.

Seu foco é criar riqueza partindo do zero, de forma rápida e expressiva. Para tanto, conta
com os melhores talentos do mercado e imprime uma gestão com visão 360°, gerenciando
de forma eficaz todas as etapas de seus projetos.

OGrupo EBX desenvolve suas atividades de maneira sustentável, preservando o meio
ambiente e promovendo o desenvolvimento das comunidades nos locais onde atua.

Exemplo disso, éavalorização da força de trabalho local que, na média, representa cerca de

70% da mãode-obra contratada por suas empresas eadota uma política de Governança

Corporativa moderna e transparente, que garante a proteção dos interesses de todos os
acionistas e demais partes interessadas.

Por essa razão, as empresas do Grupo que possuem capital aberto (MMX, LLX, MPX, OGX
e OSX) têm suas ações listadas no Novo Mercado da Bovespa, assegurando o mais alto

padrão de governança. As empresas do Grupo buscam permanentemente aliar agilidade,
eficiência equalidade nos processos decisórios da alta administração, alcançando assim, a'

excelência na gestão de seus negócios e, conseqüentemente, maximizando o retorno
esperado pelos acionistas.

Assim, oGrupo EBX, fundado epresidido por Eike Batista há quase 30 anos, desenvolve e

administra negócios nos setores de rnineração, energia, logística, petróleo e gás, fontes
renováveis, entretenimento e também no setor imobiliário, com tecnologias de última
geração e responsabilidade socioambiental.

AFIGURA 1.1-1 apresenta ofluxograma das empresas do Grupo EBX.
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Uma empresa do Grupo EBX

FIGURA 1.1-1

FLUXOGRAMA DAS EMRESAS DO GRUPO EBX

Recursos Naturais & Intraestrutura
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Eliezer Batista

AOGX foi constituída em julho de 2007 e, em novembro de 2007, captou US$ 1,3 bilhão por
meio de uma colocação privada de ações ("private placement") para assegurar os recursos
necessários para participar da 9a Licitação promovida pela Agência Nacional do Petróleo ANP, realizado também em novembro de 2007.

Na licitação, a OGX adquiriu 21 concessões exploratórias, as quais, segundo Estudo de
Viabilidade preparado pela DeGolyer & MacNaughton, empresa de consultoria em
certificação de reservas no setor de petróleo e gás natural, contêm recursos potenciais totais
de petróleo e gás natural estimados em média de 20 bilhões de barris equivalentes, e
recursos potenciais riscados líquidos para a OGX da ordem de 4,8 bilhões de barris
equivalentes, tomando como base uma probabilidade média de sucesso de 27%.

No entanto, a equipe de exploração da OGX acredita que o índice médio de sucesso se
situará em torno de 50%. Com isso, a OGX tornou-se amaior companhia privada brasileira
no setorde petróleo e gás natural, comconcessões cobrindo área de cerca de 6.800 km*.
10216-0000-EV-RT001-0
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A OGX conta com equipe altamente qualificada em exploração de petróleo no Brasil, com
experiência de grandes descobertas e altas taxas de sucesso ao longo dos últimos anos. Em
junho de 2008, a OGX realizou sua oferta pública de ações, onde foram captados cerca de

US$ 4,1 bilhões em umaoferta 100% primária, tornando-se a maior operação dessa natureza
já realizada no Brasil. Os recursos captados serão destinados à campanha de exploração e
desenvolvimento de seus blocos exploratórios.

A implantação da Unidade de Construção Naval do Açu, é de responsabilidade da OSX
Brasil S.A, uma empresa brasileira do Grupo EBX. A OSX nasceu comobjetivo de atender a
forte demanda nacional relacionada com a prestação de serviços de suporte para a indústria
de petróleoe pretende fabricar, afretare operar seus equipamentos.

Para tanto, foi considerado o plano de investimentos anunciado pelas empresas do setor de
petróleo no Brasil, incluindo a OGX. Tal demanda é decorrente da regulamentação da ANP
que determina que 70% dos equipamentos a serem usados deverão ser necessariamente

produzidos no País, dessa forma, a indústria naval e offshore e os estaleiros irão requerer
investimentos significativos nos próximos anos para atender à forte demanda que se
espera. As estimativas são de que este mercado precisará, em poucos anos, de uma

produção equivalente a US$ 50 bilhões em equipamentos para exploração e produção.
1.2

EMPREENDIMENTO

O Empreendimento objeto de licenciamento ambiental:
Razão Social:

OSX BRASIL S/A

Endereço Matriz:

Praia do Flamengo 66, BI. A, 14° andar
Flamengo - CEP 22.210-906
Rio de Janeiro - RJ

CNPI:

Telefone/Fax:

091.112.685/0001-32
(21) 2555-4067

Representante Legal:

Luciano Porto e Roberto Monteiro

E-mail:

luciano.porto@osx.com.br roberto.monteiro@osx.com .br

A Unidade de Construção Naval da OSX se dedicará à construção e conversão de navios-

plataforma tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Off-loading), na construção de
plataformas tipo TLWP (Tension Leg Wellhead Platform), na construção dejaquetas tipo WHP
(Wellhead Platform) e de navios transportadores de líquidos e óleos.
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Uma empresa do Grupo EBX
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A Unidade ocupará área aproximada de 320 hectajfeg há íôcahdácTe de Açu, no Distrito
Industrial de SãoJoão da Barra, município de São João da Barra - RJ.
1.2.1

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

A FIGURA do ANEXO 1 apresenta a localização prevista para implantação do
empreendimento, bem como os acessos a serem utilizados.

10216-0O0O-EV-RTOO1-O

ANEXO B

CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS

1.3

JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO

Aindústria da construção naval é muito antiga no Brasil, vindo dos remotos tempos
coloniais. Os portugueses, que na época da Descoberta eram grandes construtores navais,
logo perceberam as vantagens de construir navios aqui, aproveitando a abundância e

excelência das madeiras e a mão de obra indígena. As primeiras embarcações de tipo
europeu construídas foram dois bergantins feitos no Rio de Janeiro em 1531.

Posteriormente outros estaleiros foram fundados na Bahia e Rio de Janeiro, mantendo a
produção de naus, navios encouraçados enavios cruzadores. Apartir de 1890, os estaleiros

brasileiros entraram num processo de estagnação edecadência irreversível, em uma época
de grande evolução na indústria mundial, ficando obsoletos equase inúteis.
Em 1937 houve uma retomada da produção com os navios mineiros da classe Carioca, os
contra-torpedeiros da classe Marcílio Dias, e navios de estrutura soldada que
representaram um grande progresso tecnológico. A partir de 1958, com a criação do Fundo

de Marinha Mercante e depois a organização do GEICON (Grupo Executivo da Indústria

de Construção Naval), eda Comissão de Marinha Mercante, que faziam parte do Plano de
Metas do Governo Juscelino Kubitscheck, deu-se o renascimento da grande construção
naval mercante no Brasil. Fundaram-se dois grandes estaleiros eforam feitas aampliação e
modernização deoutros estaleiros, com um investimento total deUS$ 40 milhões.

O progresso foi contínuo e notável até 1979, com a construção de um número cada vez
maior de navios, não só de maior porte, como mais diversificados e mais sofisticados. Em

1979, teve início uma grave crise em nossa indústria de construção naval, que persistiu até o

final dos anos 90, ressurgindo impulsionada pela crescente demanda de embarcações
offshore e, posteriormente, por novos petroleiros, gerada pelo rápido desenvolvimento da
indústria de Petróleo e Gás.

De acordo com o presidente da Transpetro, a indústria naval viveu durante anos uma crise

que afetou a economia do setor e fez com que muita gente desacreditasse num possível
ressurgimento. Em 2005, sob muitas críticas, foi lançado oedital que deu opontapé inicial
para a sua retomada. "Na época a descrença foi grande, afinal o Brasil era considerado o

país do futuro. Hoje estamos vivendo este futuro e agora todos estão mais otimistas",

afirmou Machado ao ressaltar que 95% do comércio nacional é realizado por navios.
Dados do governo federal mostram o vigor do setor. Em 2008 o país gastou 16 bilhões de
dólares com transporte marítimo, superando em mais de 100% o montante de 7 bilhões de

2005. A descoberta do pré-sal, que trouxe uma grande expectativa na indústria,

especialmente para as empresas fornecedoras de equipamentos eda cadeia de logística.
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Segundo aPetrobrás, em 2020 aprodução do óleo chegará aseis milhões de barris/dia (IBP

2009). Atualmente, com a descoberta da camada pré-sal, o país inaugurou um novo

patamar de encomendas para aindústria naval. Aestimativa do banco UBS Pactuai para
E&P (Exploração eProdução) de um volume de 50 bilhões barris de óleo equivalente (boe)

éde investimentos de US$ 600 bilhões com aatual tecnologia de produção.

Ademanda da Petrobrás por plataformas de produção, sondas de perfuração ebarcos de
apoio está mudando o perfil da indústria naval brasileira. Novos projetos de estaleiros
estão surgindo por todo opaís, com uma ligeira tendência de desembarque na região

Nordeste (MACIEL, 2009). APetrobrás possui robusta carteira de investimentos para o
período 2009-2013, de US$ 174,4 bilhões, considerada amaior do mundo. Deste plano US$
104,6 bilhões são dedicados àatividade de exploração eprodução de petróleo egás.

ORio de Janeiro, que ora foi oberço da indústria naval brasileira tem restritos espaços
físicos para crescer, eas áreas existentes estão sobrevalorizadas. Além disso, os grandes
detentores de tecnologia de ponta para osetor se mostram mais dispostos aconstruir um
novo estaleiro com inovações do que fazer upgrades em plantas mais antigas. Atualmente

os grandes estaleiros estão localizados no Rio de Janeiro

De acordo com oquadro de encomendas elaborado pelo Sindicato Nacional da Indústria da
Construção e Reparação Naval e Offshore (SINAVAL) serão construídas 214 novas

embarcações no país até 2015. Com isso, afrota mercante sob abandeira brasileira passará
9nVd™™
TPB (T°neladaS
2015
(PORTOS &NAVIOS,
2009). P°r P°rte Bmt0) 6m 20°7 Para 7'6 =***« * TPB em
Para atendimento da demanda do pré-sal, a Petrobrás pretende contratar de estaleiros
nacionais 28 novas sondas de perfuração que poderão, inclusive, ser usadas na exploração

da camada pré-sal. Aestratégia para acontratação dos equipamentos foi aprovada pela
Diretoria Executiva da empresa, segundo informação divulgada em 11 de novembro de

2009 pela estatal. Oempreendimento deverá gerar mais de 40 mil empregos diretos e
indiretos. Os recursos de R$ 4bilhões virão do Fundo Garantidor da Construção Naval

(OLIVEIRA, 2009).

AOGX, uma empresa do Grupo EBX, éamaior companhia privada brasileira do setor de
petróleo e gás natural em área marítima de exploração, com 22 blocos e 4,8 bilhões de
recursos potenciais riscados líquidos. Acarteira de encomendas da OGX é estimada em

US$ 15 bilhões einclui 11 FPSOs (plataformas de perfuração Floating, Production, Storage
and Offloading), 4TLWPs (Plataforma de produção semi-submersível) e 15 jaquetas

sujeitas acláusulas de conteúdo local, oque exige acolocação destas encomendas no Brasil
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Outros players que estabeleceram consórcios com a OGX e Petrobrás na posição de
operadores ou não-operadores ou que operam independentes em E&P no Brasil podem
trazer demandas marginais.

Para atender aatual demanda do setor de petróleo egás, que se delineia principalmente na
exploração das camadas do pré-sal, é necessário um comprometimento de participação
nacional na construção de navios, ante oesforço de iniciativas, como o Prominp, Promef, o
PAC e a estratégia de fomento a indústria nacional.

Essa demanda está associada à regulamentação do conteúdo local da ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para concessões de áreas

exploratórias de petróleo, que estabelece metas para fabricação de equipamentos para
exploração e produção em cerca de 75% de conteúdo local, medida esta, destinada a

impulsionar o setor naval brasileiro, gerando efeitos multiplicadores na cadeia produtiva
de segmentos da indústria de partes epeças utilizadas na produção de plataformas e outras
embarcações.

De acordo com avaliações feitas pela OGX, a oferta de estaleiros aptos a competir pelas
encomendas de sondas e plataformas é muito restrita, limitando-se a apenas 4 empresas
com infraestrurura adequada (Brasfels, Mac Laren, Atlântico Sul e Rio Grande). Destas
apenas a Brasfels tem plenas condições competitivas, ainda que limitada em capacidade (as
outras três estão construindo seus diques secos).

Outras empresas como Mauá, UTC eQUIP estão apenas aptos acompetir por encomendas
pontuais do setor, sem infra-estrutura adequada. De acordo com oSINAVAL, as empresas
atuais são classificadas conforme sua aptidão para o atendimento deencomendas navais.

Segundo Alfredo Renault, superintendente da Organização Nacional da Indústria do

Petróleo (Onip), cerca de 60% de todo oinvestimento da indústria brasileira nos próximos
três anos partirão do setor de petróleo e gás. OSINAVAL estima que o setor fechará 2009
com46 mil empregos, aumento da ordemde 10% em relação a 2008.

No cenário mundial, em novembro de 2008 a China constituiu o principal construtor naval
produzindo, sobremaneira, petroleiros e graneleiros (tankers and bulk), seguido da Coréia
do Sul, com a produção de petroleiros, plataformas de petróleo, graneleiros e portacontêineres (containership). A carteira de encomendas brasileira foi estimada em 82 navios.

Esse número aumenta para 338 se forem incluídas as encomendas já anunciadas pela
Petrobrás de 23 petroleiros (tankers), 146 navios de apoio a plataformas de produção de
petróleo, 28 navios sondas e 11 plataformas de petróleo e 20 outros tipos de embarcações.
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Considerando essa demanda a posição do Brasil sobe para o sexto lugar, logo acima da
índia, no ranking de unidades em construção, semconsiderar porte ou valor.
O projeto da Unidade OSX do Açu surgiu destas necessidades de suprir as demandas da
indústria petrolífera de produção doméstica de equipamentos para exploração e produção
de petróleo e gás, tais como: plataformas fixas, FPSO's, navios-sonda e semi-submersíveis.
Em paralelo, a demanda por partes e peças para a construção de plataformas e outras
embarcações, junto à necessidade dos índices de nacionalização para o produto final
(Conteúdo Local), criará demanda para outros segmentos industriais, fortalecendo, com
vigoroso efeito encadeado e multiplicador, a expansão e a formação de riqueza em outros
elos da cadeia produtiva metalmecânica que supre a indústria naval.
Do mesmo modo as condições técnicas de encontrar uma grande área premente para a
construção de um estaleiro em conjunto com condições náuticas favoráveis recaíram sobra

as extensões do Complexo Portuário do Açu e do Distrito Industrial de São João da Barra
(DISJB). Outros fatores que influenciaram a escolha da região é a capacidade de mão de
obra local e os programas de incentivo do governo fluminense para o desenvolvimento
industrial do Norte Fluminense, entre estas a indústria náutica.

Do ponto de vista da geração de empregos, a previsão inicial é da geração de cerca de 4.000
empregos diretos na fase de implantação do empreendimento. Para a fase de operação
estão previstos mais de 5.000 empregos diretos.
A chegada de um estaleiro no DISJB irá potencializar o já presente aquecimento da
atividade econômica da região e também traz desafios para os governos locais, como a
formação e a qualificação da mão de obra e a criação de infraestrutura adequada para
atender ao aumento do fluxo de pessoas.

A capacitação de profissionais da região para absorção de mão de obra local, em seus
empreendimentos faz parte da política corporativa do Grupo EBX. A meta é privilegiar os
municípios mais próximos da área, principalmente São João da Barra e Campos dos
Goyatacazes.
1.4

1.4.1

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

Finalidades do Empreendimento

A Unidade de Construção Naval da OSX se dedicará à construção e conversão de navios-

plataforma tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Off-loading), na construção de
plataformas tipo TLWP (Tension Leg Wellliead Platform), na construção de jaquetas tipo WHP
(Wellliead Platform) e de navios transportadores de líquidos e óleos. A Unidade de
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Construção Naval ocupará uma área aproximada de 3/0 hectares na localidade de Açu, no
Distrito Industrial de São João da Barra, município de São João da Barra - RJ.
1.4.2

Unidades Industriais

A Unidade de Construção Naval da OSX será constituída das seguintes unidades
industriais, conforme o layout apresentado no ANEXO 2:
Oficinas de Caldeiraria Pesada
Oficina de Caldeiraria Leve

Oficina de Tubulação
Oficina de Unidades

Pátio de Acabamento Avançado
Oficinas de Tratamento e Pintura

Pátio de Montagem de Tubulação
Pátios de Pré-Edificação
Oficina de Mecânica
Oficina de Eletricidade

Dique Seco
Pátio de Montagem de Módulos

Pátio de Montagem de Jaquetas
Cais de Acabamento

Cais de descarga de materiais
Cais de load-out de jaquetas

Área de Estocagem de chapas e perfilados
Área de Estocagem dematéria prima
Oficina de manutenção

Galpão de transportes industriais
Galpão de marinharia
Galpão de andaimes

Central de gases industriais
Central de compressores
Subestação Principal de energia
Subestações de Distribuição de energia
Almoxarifado central

Prédio da administração
Prédio da produção

Brigada de incêndio

Estações de tratamento de efluentes e de água
Centro de treinamento
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1.4.2

Sistemas de Produção

Para fins de construção de uma embarcação, a engenharia divide o seu casco em estruturas
metálicas que são denominadas de blocos. Esses blocos, para fins de construção, também

sãodivididos em estruturas metálicas menores, denominadas de secções e assim por diante
até se chegar aos menores componentes, denominados de elementos estruturais. Esses
elementos estruturais, as secções e os blocos são fabricados e montados nas Oficinas de
Caldeiraria Pesada.

Asua fabricação e montagem compreende uma grande série de etapas de produção desde o
processamento do material, submontagem estrutural até montagem e soldagem dos blocos.
A seguir, é apresentada uma descrição sucinta dessas etapas de produção:

a) As chapas e perfilados, recebidos por via marítima, são descarregados no Cais de
Descarga de Materiais e são transportados até o Parque de Chapas e Perfilados, onde são
estocados até o seu uso na produção.

b) De acordo com a programação, esse material é transportado até uma unidade automática
de pré-tratamento e pintura, que integra as Oficinas de Caldeiraria Pesada, onde esse

material será jateado com abrasivos (granalha de aço) e receberá a primeira proteção de
tinta (sliopprimer) em suas superfícies.

c) Em seguida, as chapas e perfilados são transportados para as estações de processamento
(marcação, corte e conformação). Todas as máquinas de marcação e de corte são
automatizadas.

d) Esse material processado segue um fluxo de produção bem definido dentro das Oficinas
de Caldeiraria Pesada, até a montagem final dos blocos, que inclui a soldagem de todos os

elementos estruturais, com um controle de precisão nas suas diversas etapas de produção.
Ainda nas Oficinas de Caldeiraria Pesada, são montados alguns itens de caldeiraria leve,
tais como, reforços de equipamentos, penetrações de tubos, escadas, degraus e etc, de
acordo com a estratégia de acabamento avançado.

e) Os blocos liberados da Oficina de Caldeiraria Pesada são transportados para o Pátio de
Acabamento Avançado visando à complementação da montagem e soldagem dos itens

fabricados na Oficina de Caldeiraria Leve, tais como, passarelas, escadas, jazentes de
equipamentos e dutos de ventilação. Assim, quanto maior o percentual deincorporação de
itens de acabamento de aço nos blocos, maior será o índice de acabamento avançado da
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produção, significando menores volumes de operações a serem efetuadas em etapas
posteriores da produção, em condições mais desfavoráveis.

f) Após a complementação dos "trabalhos a quente" da etapa anterior, os blocos são
transportados até as Oficinas de Pintura, nas quais as superfícies danificadas por oxicorte e
soldagem são tratadas e pintadas de acordo com o esquema de pintura definido para cada
região. O tratamento e a pintura são realizados em ambiente fechado, climatizado, com

abrasivo composto de granalhas de aço, que são reciclados à medida do seu uso. As poeiras
de abrasivos e de tintas existentes no ar são filtradas e separadas adequadamente de forma
que não haja a mínima contaminação na atmosfera. As partículas menores de granalha
também sãoseparadas para um destino adequado.

g) Os blocos liberados das Oficinas de Pintura são transportados para oPátio de Montagem
de Tubulação, no qual são efetuados os retoques finais de pintura e são montadas as
tubulações fabricadas na Oficina de Tubulação.

h) Após os retoques de pintura e montagem de tubulação na fase anterior, os blocos são

transportados até os Pátios de Pré-Edificação, onde são acoplados entre si, por meio de

soldagem. Nesses pátios, ocorrem retoques de pintura das emendas de blocos, após o
tratamento da superfície efetuado por meio de ferramentas mecânicas. Também são

montadas algumas unidades fabricadas na Oficina de Unidades, alguns trabalhos de
montagem e conexão de tubulações. Afinalidade da Oficina de Unidade é a montagem de
grandes secções de redes de tubulação, com suportes, válvulas e instrumentações. Essas
redes deverão ser testadas e pintadas antes da sua instalação final nos blocos ou no casco da

embarcação no dique. Conjunto de equipamentos, tais como, bombas, separadores,
purificadores são montados em seus jazentes e conectados com redes de tubulação,
válvulas, calhas elétricas na Oficina de Unidades. Em resumo, os trabalhos que seriam
realizados posteriormente, na fase do casco no dique ou no cais de acabamento, são
antecipados nessa Oficina de Unidades, visando à racionalização do processo produtivo do
estaleiro.

i) Após as inspeções nos blocos complementados nos Pátios de Pré-Edificação, osblocos são
movimentados através dos Pórticos até o Dique Seco, para a sua edificação final, visando à
formação do casco da embarcação. Nesses diques secos são efetuados trabalhos de
montagem de acessórios de aço, de tubulações, de equipamentos, de instalação de itens de
eletricidade, de tratamento de superfície e de pintura tanto do casco externo como das áreas
internas. Esse tratamento de superfície do casco externo é efetuado por meio de
hidrojateamento, sem o usode abrasivos. O tratamento de superfície das áreasinternas será
efetuado através de ferramentas mecânicas.

j) O casco da embarcação será removido do dique seco para o Cais de Acabamento, após a
conclusão dos trabalhos, respectivas inspeções finais estruturais e de pintura nas áreas
abaixo da sua linha de flutuação, concluídos os testes hidrostáticos e de estanqueidade. No
cais de acabamento são efetuados os trabalhos complementares de instalação de
equipamentos, serviços de tubulação, de eletricidade, de montagem complementar dos
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itens de caldeiraria leve, testes de equipamentos, de sistemas, serviços de tratamento e
pintura, montagem e instalação de módulos da Planta de Processo, fabricados no Pátio de

Montagem deMódulos. Nessa fase serão efetuadas asprovas decais daembarcação.
k) Após a conclusão da maior parte das provas de cais no Cais de Acabamento, a
embarcação é rebocada até uma região do mar visando ao embarque dos últimos módulos
da Planta de Processo, onde são finalizadas as provas decais.

1) Os testes de desempenho dos sistemas - operação assistida - são realizados após o
posicionamento final da embarcação na área de produçãoda unidade.
1.4.3

Canal de Acesso e Bacia de Evolução

O anteprojeto geométrico do canal de acesso e da bacia de evolução da Unidade de

Construção Naval estão apresentados no ANEXO 1. Ocanal terá cerca de 350m de largura e
14,5m de profundidade. O volume a ser dragado foi calculado em cerca de 5.100.000 m3.
1-4-5

LAYOUT PRELIMINAR DO EMPREENDIMENTO

O ANEXO 2apresenta o layout preliminar do empreendimento.

10216-0000-EV-RT001-0

ANEXO B

CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS

Proc
nca

X
Uma empresa do Grupo EBX

10216-O000-EV-RT001-O

ANEXO B

CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS

J i . ' ' v >V

Proc. E-u

nSPJtfél.
*l !!
üu

>ata ...„.*_/

rica

wbsx
Uma empresa do Grupo EBX

ANEXO 1

Rubr.:^SE

n-k--*—r i IIIr.l 7QAil

©SESeSLí"*<""-•>
_/cuniNc SHOP

® WXT RO0M (7SOV)

©SUBA"*"»''

.(<

©El»'*'™*- W«K)

®sss«s!?y5,««««» <•»*-) ©asasrar" <•»»->

©ss^oSmS-sasg*™»
'*««•) *«
©swassap("-,>
®DtOUESECO (62400m')
EsT*C*0 DE nirujcu» — ._..
DRY DOCK

©ia"»»*"» <*»<••>
®MIU lOFTdsoOn')
(V^S'^?.1? n,"*WHIO

® SmES"8 co,1r*1- <,2«»»,>
®WS™BUTia» SUBSTAnON

DL^NHUS l)K PFFFgfM^-

''•" •°mat~ —-—-^^^^

2—«2JWÍ. S2TSS- £££,"""** »—••—í
^l^^STKO INDUSTRIAL PORTO DO AÇU
Uri •—.*.„.. ..c^^.

ESTALEIRO DA OSX

RCg»QNSAVP.
PBOJ

24/05/10
Drs.

24/05/10

APRÕV.

24/05/10

ARRANJO

CAIS-3525m-SEM BACIA DE EVOLUÇÃO
ESCAlj»

24/05/101 1:25000

«V.

"H 1.10.124

5j

Dg-D24-BOn-nnnT| F'

E
ro*á*ro

AI

•

MACROLOCALIZAÇAO

Esrnuxs Pfwcrns

«orxuro ÉM ao

—.._.._

um oo dstwto aOMM

LOCAI 0NOE RH FUN0EAD0 UM EQUIPAMENTO AOCP - nmrcnr

DOPPUH CURRENT PROFILER. PW RKamWDe CO^flE

wfnws eondas, no peWooó oe wuj&lml"outÍbro^Òw

^í^eíraS"!!^.^^^
0E E0UUBRK), NO IN*» DO EMSSAR»

<*-**

QXO PREVISTO PARA IMPLANTAÇÃO 00 EMSSARB SUBMARINO

BXO PREVISTO PARA IMPLANTAÇÃO DO EMISSÁRIO TERRESTRE
COCADAS PR0POEM0ES
armou educo

<

i

\

//

/

.-

\

;7'ZIPA \

NOTAS
1 - l~.,»n ooB... Co.loy6f.co «rvetto C. ^ „ d. imeoeni
2 - CoouMnooo* UTM no Si.Iemo SAD-69

> (2008)

3 - [>,.••.„, a. .ele™nelo «p-l-1000-0007 r7 - Scnoolícnico

. - DeMnnos at ,efg,enao 3911-10-10.7 .4 - li. mino, <-,o

5 - Oe»nhos fie referencio ZP-0-51IO-300I - Sofidolêcnlco
6 - O.ienho. o. ,.fer^Cio CIM4-W-2IW-02-PO1 - RAM tWtVHARIA
- Oesenhoi oe lefcrenc») CO6.-0COO-O2-POI - RAM ENGENHARIA

8 - Deeeete. o, .UM RAM-SK-OES-110 RE..0 - RAM EWXKHAffA - SUPll» BOA!

=)i
J J

'GSinT""!—•
LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE DE

CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU
ROVERS
EASSOOADOS
ran
^5iRBÃijio~
=3«rWICAtA0

c^DcoouirÃt=3MAiro.

BC

Proc. E"0?/.

Uma empresa do Grupo EBX

FI...

ANEXO 2

26

Proc.: QjX^U-1
Rubr.: MH>

PUBL J ESTADUAL

Processo: Séy
FI«.:_1Sl

Folha
Rubrica

Rubr.:
3B

í.j áXúlm
Ao SEAPRO,

••

Encaminho, nesta da. <—confe? - « —-P~ 'jjj£
PRÉVIA
conforme Decreto 42159, em nome de «™^
paraautuaçãodoprocessoeposteriorencammhamentoa
CENTRALDE ATENDIMENTO.
Em, 17/06/2010

LeilstCômes dos Santos
Matr.27/1402
CA- INEA

A CENTRAL DE ATENDIMENTO
Em Prosseguimento.
Em

. | vl-òC I'•'?
>ge Luiz Carlos dos Santos

'/ m>

<

ü /kmüdi i /m*m
â

B/AMi/Á

9/Âm
Ana Maria Ferreira Ganido
Astestora da Central ds AtovJtevento

Matrícuta 3Mt20-4

Cartral de MMfcaNb - INEA

i

Rs.:

9«=.

oi^j/íx

Ruor.:; MW

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado do Ambiente
Instituto Estadual do Ambiente

ATO DA DIRETORA DE LICENCIAMENTO

PORTARIA INEA DILAM N°. 064/2010

DE 22 DE JUNHO DE 2010.

Cria Grupo de Trabalho para elaborar a Instrução Técnica
fSrim?
6 Pr°Ceder,
â análiSe
acompanhamento
de
fciA/RlMA, para
a .mplantação
da eUnidade
de Construção
Nava com canal de acesso, localizado em Açú, município de

Brasil S/A

^ 8responsabilidade da empresa OSX

ilSSEw* £LLI?NC,AIÍENT0 AMBIENTAL DO INST.TUTO ESTADUAL DO

^2^e12^nrS2^.attbü^S qUe 'he Sâ° COnfáridas "*> ^f
RESOLVE:

27n084DDE9NISE RORES UmTa°í 2T' Ana'ÍSta ^biental/Químico matricua

MAURÍCIO COUTO
TNIorií
tVTH-BiÓ,°9a'
matrícula matrícula
n° 27/130n°•
27/1348-1
MARLENECÉSAR
MENDmw.r7
Anfs
a tAmb'en^Engenheiro,

matrícula n° 27/1494 3 JuS B^StÁmÍntÍ % Ambienta,/En9enheira Química,

390591-6, MARIANA D^ANDRADEMWMOS
Znn™* ^T1^^ "°
f M ' B,ólo9a. matricula n° 390597-3,

ANSELMO FREDFRiro WP-rn tá

roníripnorin h

nSl=2Ç

°' Tecnico Amb|ental, matrícula n° 27/1040-4 para sob a

° PTeir°' constituírem GruP° de Trabalho, para as ações que seafizerem

lZ^ZS:SmT^?^f2o7n,o¥o de Sâ0 Joâo da earra' °°nf°™ °

oíS3SSZtnÜK abra"9idaS '**~-* SSSM
*s'porç6^mPc«írioen,,ara "" Vi90r " ^ de Sua pubNc^°- ™«*— *
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2010.

ANA QR^INA R- HENNEY
Diretora da DILAM
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Rio de Janeiro, 23 de junho de 2010
Luiz Canos de Souza Barreiros,

Ao

Adjunto I

Matricula 390122-0

INEA - Instituto Estadual do Ambiente
Rua Fonseca Teles, 121 - São Cristóvão
Rio de Janeiro, RJ

j»;

^NGcA\0

Central de Atendimenlo - INF f

Att.: Ana Cristina Henney

inea do ambiente
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Ref.: Processo E-07/504.466/10

Prezada Senhora,

No dia 17 de junho de 2010, foi solicitada junto a este órgão a abertura de um
processo para concessão de Licença Prévia (LP) para uma Unidade de Construção

Naval da empresa OSX Brasil S.A., bem como das áreas de apoio e pátios
necessários ao desenvolvimento de tais atividades.

Sem prejuízo ao que foi apresentado no momento de abertura do processo, vimos por
meio desta apresentar os documentos anexos para complementar as informações
anteriormente apresentadas, por se tratar de descrição mais completa do
empreendimento.

Desta forma, apresentamos os seguintes anexos:

' Anexo 1 - Cadastro de Indústrias de Transformação (Modelo
Simplificado);

* Anexo 2- Descritivo do Processo - Unidade de Construção Naval do Açu
- OSX Brasil S.A.

Sem mais para o momento, despedimo-nos reiterando nossos sinceros protestos de
mais elevada estima.

Cordialmente,

Heraldo Albuquerque
Gerente Executivo de SMS

V/UJo AíJCjU ^Vo GA*
am^-u;

-

Praia do Flamengo, 66-14°. Andar- Flamengo- Rio de Janeiro-RJ- CEP 22.210-903
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Uma empresa do Grupa EBX

Anexpji - Cadastro de Indústrias de Transformação (Modelo Simplificado)

Praia do Flamengo, 66-14° Andar- Flamengo- Rio de Janeiro-RJ- CEP 22.210-903
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N° PROCESSO

instituto estadual

i n e a do ambiente

CADASTRO DE INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

RUBRICA

FI.

(MODELO SIMPLIFICADO)

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA
CÓDIGO EMPRESA

01

DATA
CAD

03

MÊS

DIA

ANO

CÓDIGOATIVIDADE

05

COORDENADAS UTM (km)
07] NORTE

REFERÊNCIA CARTOGRÁFICA

ESC LU |13f~FL
23

ZONEAMENTO

|15| QUADR ||7| N°

INSC ESTADUAL

191 CÓDIGO

ESTE

BACIA HIDROGRÁFICA

21

DESCRIÇÃO

CGC /CPF

25

m

FUNCIONAMENTO

27) DATA"
IND

>9J HORAS

PRINCIPAL ATIVIDADE EXERCIDA

3lj

FUNC.P/DIA

Fabricação e/ou montagem de veículos rodoviários, aeroviários e
Navais, peças e acessórios. Montagem e reparação de embarcações e estruturas flutuantes, reparação de caldeiras, máquinas,

32

Turbinas e motores, atividades de apoio marítimo e movimentação

ir

DIAS

FUNC P/SEM

REG. CONSELHO REGIONAL
crea-5» Ro33
CRQ - 3' Rg
CRF-7

e estocagem de produtos siderúrgicos.
IDENTIFICAÇÃO DAATIVIDADE

Pr

OSX BRASIL S/A
RAZÃO SOCIAL

2T
NOME DE FANTASIA

SÉ
UNIDADE

ENDEREÇO DAATIVIDADE

53

—

LOGRADOURO

Hl

BAIRRO /

Lá2 CÓD

LOCALIDADE

13

BAIRRO

13

TEL

L53 CÓD

MUNICÍPIO

CEP

.53 RA

MUNIC

T a CÓD.
OIST/RA
Idi;

DISTRITO

ENDEREÇO DO ESCRITÓRIO

W

Praia do Flamengo 66, Bloco A, 14° andar
LOGRADOURO

~M

BAIRRO I
LOCALIDADE

3

Flamengo

BAIRRO

2555-6100

TEL.

l_53 CÓD

MUNICÍPIO

CEP

22210-093

Rio de Janeiro

LS3 CÓD.
MUNIC

69 I CARACTERÍSTICA ATIVIDADE

STATUS

EM ATIVIDADE
NORMAL

EMIMPLANTAÇÃO

026

EM PROJETO DE

IMPLANTAÇÃO
DESATIVADA
PARALISADA

ÚNICA NO ESTADO

018

-

PRINCIPAL

067
075

034
042

ÁREA (m")

PRODUÇÃO

z3

N° FUNCIONÁRIOS

1.602.133

zzT

935.866

m

CONSTRUÍDA
DEPENDENTE

083

23

059

ADMINISTRAÇÃO

500

9.500
PRODUÇÃO

3.200,000
TOTAL

REPRESENTANTE JUNTO ÁO INEA

5T
NOME

3T
CARGO

Heraldo Pires de Albuquerque

Gerente Executivo de SMS
DECLARO SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS

TEL.

8306-7759/2555-4067 P2RAMAL

4067

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

RECEPÇÃO"
LOCAL E DATA-RIO DE JANEIRO 17Í06/10

NOME LUIZ EDUARDO GUIMARÃES CARNEIRO
CARGO NA EMPRESA: PRESIDENTE

J

r~
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11 r a l l do ambiente

N° PROCESSO

\

FI

(MODELO SIMPLIFICADO)

PRODUTOS FABRICADO

101
PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

CAPACIDADE DE

PRODUÇÃO

PRODUTOS

10ll CÓDIGO DO PRODUTO

CÓD. UNID.

UNIOADE
DE
MEDIDA

ANUAL

QUANTIDADE

MEDIDA

FPSO

5

UNIDADE

WELLHEAD

7

UNIDADE

NAVIO DE TRANSPORTE (ÓLEO E LÍQUIDO)

1

UNIDADE

FONTES DE ENERGIA

107

TIPO

107

CÓD

QUANTIDADE

UNIDADE

ÓLEO COMBUSTÍVEL APF/BPF

018

nvVANO

ÓLEO COMBUSTÍVEL BTE

026

m3/ANO

ÓLEO COMBUSTÍVEL E

034

tnVANO

RESÍDUOS INDUSTRIAIS
ESTALXXS) FISICOISl DO(S) RESIDUO(S)
LIQUIDO

ÓLEO COMBUSTÍVEL EPM

042

m5/ANO

ÓLEO COMBUSTÍVEL 0C4

059

ms/ANO

ÓLEO COMBUSTÍVEL DIESEL

067

mJ/ANO

SÓLIDO

QUEROSENE

075

m:'/ANO

033 QUANTIDADE/ANO

EU UNIDADE

230

TONELADA

ITil QUANTIDADE/ANO

BT3 UNIDADE

38 250

m'

CARVÃOANTRACITO

083

1/ANO

CARVÃO BETUMINOSO

091

UANO

SEMI-SÓLIDO

LIGNITO

109

I/ANO

EDI QUANTIDADE/ANO

IH3 UNIDADE

COQUE

116

t/ANO

6 900

TONELADA

CARVÃO VEGETAL

124

UANO

125

GÁS DE PROCESSO

DESTINOFINAL DO(SI RESÍDUO(S)

133

mil ma/ANO

ATERRO SANITÁRIOMUNICIPAL

018

140

mil m'/ANO

ATERRO PRÓPRIO

026

158

m3/ANO

REAPROVEITAMENTO P7TERCEIROS

GÁS DE NAFTA (de ma)

166

m3/ANO

QUEIMA AO AR LIVRE

042

UANO

INCINERADOR

059

UANO

ESTOCAGEM

067

kwh/MÉS

REAPROVEITAMENTO PRÓPRIO

97S

'nflrario na industrial

GÁS NATURAL
.'rífi C.amnosl

GLP (da bujâol

BAGAÇO

174

LENHA

181

ENERGIA ELÉTRICA

190

4.167

X

992

034

992

CONSUMO DE ÃGUA

127] INCORPORADA AO PRODUTO

.

.

PRODUÇÃO (m'/DIA>

129j CIRCUITO ABERTO RESFRIAMENTO

Í3Í] DEMAIS ÁGUAS DA PRODUÇÃO

135)

TOTAL (mJ/DIA)

4 500

137

FONTES DE ABASTECIMENTO

REDE PÚBLICA CEDAE

N° MATRÍCULA NA CIA DE ÁGUAS

2

REDE PÚBLICA MUNICIPAL

3

POÇOFREÁTICO

4

N»MATRÍCULA NA CIA DE ÁGUAS

POÇO PROFUNDO

5
X

MANANCIAL DE SUPERFÍCIE

6

OUTROS

X

\

:•..

_W
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PRODUTOS FABRICADO
PARA USOEXCLUSIVO DO INEA

20jJ CÓDIGO DO PRODUTO

CÓD UNID
. MEDIDA

CONSUMO
ANUAL

MATÉRIA PRIMA

QUANTIDADE

MEDIDA

CHAPAS DE AÇO

207

UNIDADE
DE

180.000

TONELADA

PONTOS DEDESCARGA DEEFLUENTFS I inilinog
ORIGEM

CORPO

ESGOTO SANITÁRIO

EMISSÁRIO SUBMARINO

RECEPTOR

ORIGEM

CORPO

PARA USOEXCLUSIVO DOINEA
CÓD S. ESGOTAM"

CÓD BACIA HIDROGRÁFICA

EFLUENTES INDUSTRIAIS

EMISSÁRIO SUBMARINO

RECEPTOR

PARA USOEXCLUSIVO DOINEA
CÓD. S ESGOTAM10

CÓDBACIA HIDROGRÁFICA

ORIGEM

CORPO

PARA USOEXCLUSIVO DOINEA

RECEPTOR

CÓD S ESGOTAMTO

CÓD BACIA HIDROGRÁFICA

ORIGEM

CORPO

PARAUSO EXCLUSIVO DO INEA

RECEPTOR

CÓD S ESGOTAM'0

CÓD BACIA HIDROGRÁFICA

ORIGEM

CORPO

PARAUSO EXCLUSIVO DO INEA

RECEPTOR

213

CÓD BACIA HIDROGRÁFICA

PONTOS DE EMISSÃO PARA ATMOSFERA

CHAMI

NÉ

CÓD S ESGOTAM10

(1)

DUTO (2)

FONTE DE EMISSÃO

EOUIP.(3)

TIPO DE EMISSÃO
PARTÍCU

GASES

LAS (1)

(2)

PROCESSO DE SOLDAGEM

PROCESSO DE JATEAMENTO COM GRANALHA DE AÇO

n
•

PROCESSOS DE CORTE EACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS

•

^fc

^3
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CADASTRO DE INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

N"PROCESSO

RUBRICA

FI

(MODELO SIMPLIFICADO)

ESTOCAGEM

301

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

MATERIAL ESTOCADO

QUANTIDADE MED ANO

UNID MEDIDA

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓD UNID.

QUANTIDADE

CFORMA

MEDIDA

FORMA

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

MATERIAL ESTOCADO

QUANTIDADE MED ANO

UNID. MEDIDA

CÓDIGO DO PRODUTO

COO UNID "

QUANTIDADE

CFORMA

MEDIDA

FORMA

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

MATERIAL ESTOCADO

QUANTIDADE MED. ANO

UNID MEDIDA

CÓDIGO 00 PRODUTO

CÕD. UNID.

QUANTIDADE

CFORMA

MEDIDA

FORMA

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

MATERIAL ESTOCADO

QUANTIDADE MED. ANO

UNID MEDIDA

CÓDIGO DO PRODUTO

CÕD. UNID.

QUANTIDADE

CFORMA

MEDIDA

'•(»!!.• A

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

MATERIAL ESTOCADO

QUANTIDADE MÉD ANO

UNID MEDIDA

CÓD. UNID.

QUANTIDADE

CFORMA

MEDIDA

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

MATERIAL ESTOCADO
QUANTIDADE MED ANO

CÓDIGO DO PRODUTO

UNID MEDIDA

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓD. UNID'

QUANTIDADE

CFORMA

MEDIDA

FORMA

PARA USO EXCLUSIVO DO INEA

MATERIAL ESTOCADO

UNID MEDIDA

QUANTIDADEMÉD ANO

CÓDIGO DO PRODUTO

CÓD UNID
—urniií»—

QUANTIDADE

CFORMA

FORMA

ncscRinÃn nmsi pRncFssnísi f qpfracOfs industriais

400

SENDO NECESSÁRIO FOLHAS EXTRAS PARA DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS ANEXE-AS AO FORMULÁRIO INDICANDO O N" DE PAGINAS.
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PAGINAS
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Anexo 2" Descritivo do Processo - Unidade de Construção Naval do Açu - OSX
Brasil S.A.
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ABERTURA DE PROCESSO - REQUISIÇÃO DE LP
DESCRITIVO DE PROCESSO

OSX BRASIL S.A

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU

Operação n° 10263

10263-0000-EV-RT001-0
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Uma empresa do Grupo EBX

ABERTURA DE PROCESSO - REQUISIÇÃO DE LP
DESCRITIVO DE PROCESSO

OSX BRASIL S.A

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAL DO AÇU

Operação n° 10263

10263-0000-EV-RT001-0

0
REV.

Para Aprovação

DESCRIÇÃO / FINAUDADE

DATA

OSX

OSX

Anovello

JPitta

ELAB.

VERIF.

APROV.

AUTOR.

Uma empresa do Grupo EBX
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Uma empresado Grupo EBX

10

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO NAVAÍ DO APIT
11

EMPREENDEDOR

OGrupo EBX iniciou suas atividades em mineração de ouro e ferro na década de 80
pavimentando a expansão de seus negócios no Brasil e no mundo. Nos últimos anos o'
Grupo EBX tem focado seus esforços na identificação de oportunidades de investimento

nos setores de infra-estrutura e recursos naturais, áreas em que o Brasil apresenta

importantes diferenciais competitivos.

Esses investimentos estão concentrados nas empresas MMX (mineração), MPX (energia)

LLX (logística), OGX (óleo egás) eOSX (serviços em petróleo). OGrupo também investe

em projetos que visam ao estímulo ao entretenimento e ao turismo do Rio de Janeiro
cidade onde se localiza a sua sede.

Seu foco écriar riqueza partindo do zero, de forma rápida eexpressiva. Para tanto, conta
com os melhores talentos do mercado eimprime uma gestão com visão 360°, gerenciando

de forma eficaz todas as etapas de seus projetos.

OGrupo EBX desenvolve suas atividades de maneira sustentável, preservando c
ambiente e promovendo o desenvolvimento das comunidades nos locais onde atua
Exemplo disso, éavalorização da força de trabalho local que, na média, representa cerca de

70 /o da mao-de-obra contratada por suas empresas eadota uma política de Governança

Corporativa moderna e transparente, que garante a proteção dos interesses de todos os
acionistas e demais partes interessadas.

Por essa razão, as empresas do Grupo que possuem capital aberto (MMX, LLX, MPX OGX

eOSX) têm suas ações listadas no Novo Mercado da Bovespa, assegurando omais alto

padrão de governança. As empresas do Grupo buscam permanentemente aliar agilidade

eficiência equalidade nos processos decisórios da alta adrrúnistração, alcançando assim a'
excelência na gestão de seus negócios e, conseqüentemente, maximizando o retorno
esperado pelos acionistas.

Assim, oGrupo EBX, fundado epresidido por Eike Batista há quase 30 anos, desenvolve e

administra negócios nos setores de mineração, energia, logística, petróleo e gás, fontes
renováveis, entretenimento e também no setor imobiliário, com tecnologias de última
geração e responsabilidade socioambiental.

AFIGURA 1.1-1 apresenta ofluxograma das empresas do Grupo EBX.

102I6-0000-EV-RT001-0
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FIGURA 1.1-1

FLUXOGRAMA DAS EMRESAS DO GRUPO EBX

Outros Negócios
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AOGX foi constituída em julho de 2007 e, em novembro de 2007, captou US$ 1,3 bilhão por
meio de uma colocação privada de ações ("private placement") para assegurar os recursos
necessários para participar da 9a Licitação promovida pela Agência Nacional do Petróleo ANP, realizado também em novembro de 2007.

Na licitação, a OGX adquiriu 21 concessões exploratórias, as quais, segundo Estudo de
Viabilidade preparado pela DeGolyer & MacNaughton, empresa de consultoria em
certificação de reservas no setor de petróleo egás natural, contêm recursos potenciais totais
de petróleo e gás natural estimados em média de 20 bilhões de barris equivalentes, e
recursos potenciais riscados líquidos para a OGX da ordem de 4,8 bilhões de barris
equivalentes, tomandocomo base uma probabilidade média de sucesso de 27%.

No entanto, a equipe de exploração da OGX acredita que o índice médio de sucesso se
situará em torno de 50%. Com isso, a OGX tornou-se a maior companhia privada brasileira
nosetor de petróleo e gás natural, com concessões cobrindo área decerca de 6.800 km2.
10216-0000-EV-RTO01 -O
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A OGX conta com equipe altamente qualificada em exploração de petróleo no Brasil, com
experiência de grandes descobertas e altas taxas de sucesso ao longo dos últimos anos. Em

junho de 2008, a OGX realizou sua oferta pública de ações, onde foram captados cerca de
US$ 4,1 bilhões em uma oferta 100% primária, tornando-se a maior operação dessa natureza
já realizada no Brasil. Os recursos captados serão destinados à campanha de exploração e
desenvolvimento de seus blocos exploratórios.

A implantação da Unidade de Construção Naval do Açu, é de responsabilidade da OSX
Brasil S.A, uma empresa brasileira do Grupo EBX. AOSX nasceu com objetivo de atendera

forte demanda nacional relacionada com a prestação de serviços desuporte para a indústria
de petróleo e pretende fabricar, afretar e operarseus equipamentos.

Para tanto, foi considerado o plano de investimentos anunciado pelas empresas do setor de
petróleo no Brasil, incluindo a OGX. Tal demanda é decorrente da regulamentação da ANP
que determina que 70% dos equipamentos a serem usados deverão ser necessariamente

produzidos no País, dessa forma, a indústria naval e offshore e os estaleiros irão requerer
investimentos significativos nos próximos anos para atender à forte demanda que se
espera. As estimativas são de que este mercado precisará, em poucos anos, de uma
produção equivalente a US$ 50 bilhões emequipamentos para exploração e produção.
1.2

EMPREENDIMENTO

O Empreendimento objeto de licenciamento ambiental:
Razão Social:

OSX BRASIL S/A

Endereço Matriz:

Praia do Flamengo 66, BI. A, 14° andar
Flamengo - CEP 22.210-906
Rio de Janeiro - RJ

CNPT:

09.112.685/0001-32

Telefone/Fax:

(21) 2555-4067

Representante Legal:

Luciano Porto e Roberto Monteiro

E-mail:

luciano.porto@osx.com.br roberto.monteiro@osx.com.br

A Unidade de Construção Naval da OSX se dedicará à construção e conversão de navios-

plataforma tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Off-loading), na construção de

plataformas tipo TLWP (Tension Leg Wellliead Platform), na construção de jaquetas tipo WHP
(Wellliead Platform) e de navios transportadores de líquidos e óleos.

10216-0000-EV-RTO01 -0
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Além destas as atividades acima descritas, estão previstas ainda, as de suppiy boat
(incluindo operações de bunker e área de apoio) e movimentação (onshore e offshore) e
estocagem de produtos siderúrgicos.

A Unidade ocupará área aproximada de 320 hectares na localidade de Açu, no Distrito
Industrial de SãoJoão da Barra, município de São João da Barra - RJ.
1.2.1

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

A FIGURA do ANEXO 1 apresenta a localização prevista para implantação do
empreendimento, bem como os acessos a serem utilizados.

10216-0000-EV-RT0O1-O

ANEXO B

CONESTOGA-ROVERS E ASSOCIADOS

[•fi*: -tol
ftoc..Q2S3üJ-i <

#(§!
Uma empresa do Grupo EBX

1.3

JUSTIFICATIVAS DO EMPREENDIMENTO

A indústria da construção naval é muito antiga no Brasil, vindo dos remotos tempos
coloniais. Os portugueses, que na época da Descoberta eram grandes construtores navais,
logo perceberam as vantagens de construir navios aqui, aproveitando a abundância e

excelência das madeiras e a mão de obra indígena. As primeiras embarcações de tipo
europeu construídas foram dois bergantins feitos no Rio de Janeiro em 1531.

Posteriormente outros estaleiros foram fundados na Bahia e Rio de Janeiro, mantendo a

produção de naus, navios encouraçados e navios cruzadores. Apartir de 1890, os estaleiros

brasileiros entraram num processo de estagnação e decadência irreversível, em uma época
degrande evolução na indústria mundial, ficando obsoletos e quase inúteis.
Em 1937 houve uma retomada da produção com os navios mineiros da classe Carioca, os

contra-torpedeiros da classe Marcílio Dias, e navios de estrutura soldada que
representaram um grande progresso tecnológico. A partir de 1958, coma criação do Fundo

de Marinha Mercante e depois a organização do GEICON (Grupo Executivo da Indústria
de Construção Naval), e da Comissão de Marinha Mercante, que faziam parte do Plano de
Metas do Governo Juscelino Kubitscheck, deu-se o renascimento da grande construção

naval mercante no Brasil. Fundaram-se dois grandes estaleiros eforam feitas a ampliação e
modernização de outros estaleiros, com um investimento total de US$ 40milhões.

O progresso foi contínuo e notável até 1979, com a construção de um número cada vez
maior de navios, não só de maior porte, como mais diversificados e mais sofisticados. Em

1979, teve início uma grave crise em nossa indústria de construção naval, que persistiu até o
final dos anos 90, ressurgindo impulsionada pela crescente demanda de embarcações
offshore e, posteriormente, por novos petroleiros, gerada pelo rápido desenvolvimento da
indústria de Petróleo e Gás.

De acordo como presidente da Transpetro, a indústria naval viveu durante anos uma crise

que afetou a economia do setor e fez com que muita gente desacreditasse num possível
ressurgimento. Em 2005, sob muitas críticas, foi lançado o edital que deu o pontapé inicial
para a sua retomada. "Na época a descrença foi grande, afinal o Brasil era considerado o

país do futuro. Hoje estamos vivendo este futuro e agora todos estão mais otimistas",
afirmou Machado ao ressaltar que 95% docomércio nacional é realizado por navios.

Dados do governo federal mostram o vigor do setor. Em 2008 o país gastou 16 bilhões de
dólares com transporte marítimo, superando em mais de 100% o montante de 7 bilhões de

2005. A descoberta do pré-sal, que trouxe uma grande expectativa na indústria,

especialmente para as empresas fornecedoras de equipamentos eda cadeia de logística.
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Segundo a Petrobrás, em 2020 a produção do óleo chegará a seis milhões de barris/ dia (IBP,

2009). Atualmente, com a descoberta da camada pré-sal, o país inaugurou um novo
patamar de encomendas para a indústria naval. A estimativa do banco UBS Pactuai para
E&P (Exploração e Produção) de um volume de 50 bilhões barris de óleo equivalente (boe)
é de investimentos de US$ 600 bilhõescom a atual tecnologia de produção.
A demanda da Petrobrás por plataformas de produção, sondas de perfuração e barcos de
apoio está mudando o perfil da indústria naval brasileira. Novos projetos de estaleiros

estão surgindo por todo o país, com uma ligeira tendência de desembarque na região
Nordeste (MACIEL, 2009). A Petrobrás possui robusta carteira de investimentos para o
período 2009-2013, de US$ 174,4 bilhões, considerada a maior do mundo. Deste plano, US$
104,6 bilhões sãodedicados à atividade de exploração e produção de petróleo e gás.
O Rio de Janeiro, que ora foi o berço da indústria naval brasileira tem restritos espaços
físicos para crescer, e as áreas existentes estão sobrevalorizadas. Além disso, os grandes
detentores de tecnologia de ponta para o setor se mostram mais dispostos a construir um
novo estaleiro com inovações do que fazer upgrades em plantas mais antigas. Atualmente
os grandes estaleiros estão localizados no Rio de Janeiro

De acordo com o quadro de encomendas elaborado pelo Sindicato Nacional da Indústria da
Construção e Reparação Naval e Offshore (SINAVAL) serão construídas 214 novas

embarcações no país até 2015. Com isso, a frota mercante sob a bandeira brasileira passará
de 3,3 milhões de TPB (Toneladas por Porte Bruto) em 2007 para 7,6 milhões de TPB em
2015 (PORTOS & NAVIOS, 2009).

Para atendimento da demanda do pré-sal, a Petrobrás pretende contratar de estaleiros
nacionais 28 novas sondas de perfuração que poderão, inclusive, ser usadas na exploração
da camada pré-sal. A estratégia para a contratação dos equipamentos foi aprovada pela
Diretoria Executiva da empresa, segundo informação divulgada em 11 de novembro de
2009 pela estatal. O empreendimento deverá gerar mais de 40 mil empregos diretos e
indiretos. Os recursos de R$ 4 bilhões virão do Fundo Garantidor da Construção Naval
(OLIVEIRA, 2009).

A OGX, uma empresa do Grupo EBX, é a maior companhia privada brasileira do setor de
petróleo e gás natural em área marítima de exploração, com 22 blocos e 4,8 bilhões de
recursos potenciais riscados líquidos. A carteira de encomendas da OGX é estimada em
US$ 15 bilhões e inclui 11 FPSOs (plataformas de perfuração Floating, Production, Storage
and Offloading), 4 TLVVPs (Plataforma de produção semi-submersível) e 15 jaquetas,
sujeitas a cláusulas de conteúdo local, o que exige a colocação destas encomendas no Brasil.
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Outros p/aym que estabeleceram consórcios com a OGX e Petrobrás na posição de
operadores ou não-operadores ou que operam independentes em E&P no Brasil podem
trazer demandas marginais.

Para atender aatual demanda do setor de petróleo egás, que se delineia principalmente na
exploração das camadas do pré-sal, é necessário um comprometimento de participação
nacional na construção de navios, ante oesforço de iniciativas, como oProminp, Promef, o
PACe a estratégia de fomento a indústria nacional.

Essa demanda está associada à regulamentação do conteúdo local da ANP (Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para concessões de áreas

exploratórias de petróleo, que estabelece metas para fabricação de equipamentos para
exploração e produção em cerca de 75% de conteúdo local, medida esta, destinada a

impulsionar osetor naval brasileiro, gerando efeitos multiplicadores na cadeia produtiva
de segmentos da indústria de partes epeças utilizadas na produção de plataformas eoutras
embarcações.

De acordo com avaliações feitas pela OGX, aoferta de estaleiros aptos a competir pelas
encomendas de sondas e plataformas émuito restrita, limitando-se a apenas 4empresas

com infraestrutura adequada (Brasfels, Mac Laren, Atlântico Sul e Rio Grande). Destas
apenas aBrasfels tem plenas condições competitivas, ainda que limitada em capacidade (as
outras três estão construindo seus diques secos).

Outras empresas como Mauá, UTC eQUIP estão apenas aptos acompetir por encomendas
pontuais do setor, sem infra-estrutura adequada. De acordo com oSINAVAL, as empresas
atuais são classificadas conforme sua aptidão para oatendimento de encomendas navais.

Segundo Alfredo Renault, superintendente da Organização Nacional da Indústria do

Petróleo (Onip), cerca de 60% de todo oinvestimento da indústria brasileira nos próximos
três anos partirão do setor de petróleo e gás. OSINAVAL estima que osetor fechará 2009

com 46 mil empregos, aumento da ordem de 10% em relação a 2008.

No cenário mundial, em novembro de 2008 aChina constituiu oprincipal construtor naval
produzindo, sobremaneira, petroleiros egraneleiros (tankers and bulk), seguido da Coréia
do Sul, com a produção de petroleiros, plataformas de petróleo, graneleiros e portacontêineres (containership). Acarteira de encomendas brasüeira foi estimada em82 navios.

Esse número aumenta para 338 se forem incluídas as encomendas já anunciadas pela
Petrobrás de 23 petroleiros (tankers), 146 navios de apoio a plataformas de produção de
petróleo, 28 navios sondas e 11 plataformas de petróleo e 20 outros tipos de embarcações.
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Considerando essa demanda aposição do Brasil sobe para osexto lugar, fogo acima da
Ioda, no rankmg de unidades em construção, sem considerar porte ou valor
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Acapacitação de profissionais da região para absorção de mão de obra local, em seus
empreendimentos faz parte da politica corporativa do Grupo EBX. Ameta éprivilegiar os

Go^tâcàl™'8 Pr6XÍm°S ^ área' prÍnC'Pataenle Sâo *-» ** Barra eCampfs dos
14
1.4.1

CARACTERÍSTICAS GFRAIS nr> EMPRFFNnrMPMTr.
Finalidades do Empreendimento

AUnidade de Construção Naval da OSX se dedicará àconstrução econversão de naviosplata orma tipo FPSO (Floating, Production, Storage and Off-loading), na construção de
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Construção Naval ocupará uma área aproximada de 320 hectares na localidade de Açu, no
Distrito Industrial de São João da Barra, município de São João da Barra - RJ.
1.4.2

Unidades Industriais

A Unidade de Construção Naval da OSX será constituída das seguintes unidades
industriais, conforme o layout apresentado no ANEXO 2:
Oficinas de Caldeiraria Pesada
Oficina de Caldeiraria Leve

Oficina de Tubulação
Oficina de Unidades

Pátio de Acabamento Avançado
Oficinas de Tratamento e Pintura

Pátio de Montagem de Tubulação
Pátios de Pré-Edificação
Oficina de Mecânica
Oficina de Eletricidade

Dique Seco
Pátio de Montagem de Módulos
Pátio de Montagem de Jaquetas
Cais de Acabamento

Cais de descarga de materiais
Cais de load-out de jaquetas

Área de Estocagem de chapas e perfilados
Área de Estocagem de matéria prima
Oficina de manutenção
Galpão de transportes industriais
Galpão de marinharia
Galpão de andaimes

Central de gases industriais
Central de compressores
Subestação Principal de energia
Subestações de Distribuição de energia
Almoxarifado central

Prédio da administração

Prédio da produção
Brigada de incêndio
Estações de tratamento de efluentes e de água
Centro de treinamento
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•

Refeitórios

•

Vestiários

•

Portaria

•

Estacionamento de carros

Aseguir, uma breve descrição das atividades de suppiy boat eprodutos siderúrgicos:
Suppiy Boat

(i) preparo earmazenagem de Bunker (combustível dos motores dos navios), havendo ti
para armazenagem de Bunker, Óleo combustível e Diluentes.
(ii) na área de apoio.

Produtos Siderúrgicos

Pátio para estocagem emovimentação (onshore eoffshore) de Produtos Siderúrgicos
1.4.3

Sistemas de Produção

Para fins de construção de uma embarcação, aengenharia divide oseu casco em estruturas
metálicas que são denominadas de blocos. Esses blocos, para fins de construção, também

sao divididos em estruturas metálicas menores, denominadas de secções eassim por diante

ate se chegar aos menores componentes, denominados de elementos estruturais Esses
elementos estruturais, as secções e os blocos são fabricados e montados nas Oficinas de
Caldeiraria Pesada.

Asua fabricação emontagem compreende uma grande série de etapas de produção desde o
processamento do material, submontagem estrutural até montagem esoldagem dos blocos.
Aseguir, éapresentada uma descrição sucinta dessas etapas de produção:

a) As chapas e perfilados, recebidos por via marítima, são descarregados no Cais de
Descarga de Materiais esão transportados até oParque de Chapas ePerfilados, onde são
estocados até o seu uso na produção.

b) De acordo com aprogramação, esse material étransportado até uma unidade automática
de pré-tratamento e pintura, que integra as Oficinas de Caldeiraria Pesada, onde esse

material será jateado com abrasivos (granalha de aço) e receberá a primeira proteção de
tinta (shopprimer) em suas superfícies.

c) Em seguida, as chapas eperfilados são transportados para as estações de processamento
(marcação, corte e conformação). Todas as máquinas de marcação e de corte são
automatizadas.
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d) Esse material processado segue um fluxo de produção bem definido dentro das Oficinas
de Caldeiraria Pesada, até amontagem final dos blocos, que inclui asoldagem de todos os

elementos estourais, com um controle de precisão nas suas diversas etapas de produção

írtr
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ai^s«tais como, reforços
de equipamentos,
penetrações
de tubos,
escadas, *->*£*
degraus eetc£de
acordo com aestratégia de acabamento avançado

e) Os blocos liberados da Oficina de Caldeiraria Pesada são transportados para oPátio de
Acabamento Avançado visando »«implementação da montagem esoldagem dos iter.

fabricados na Oficina de Caldeiraria Leve, tais como, passamlas, escada!, jazeu e d
equipamentos edutos de ventilação. Assim, quanto maior opercentual de incorraZ d
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h) Apôs os retoques de pintura emontagem de tubulação na fase anterior, os blocos são

tr nsportados até os Pátios de Pré-Edificação, onde são acoplados enfie si, por meti

o.dagem. Nesses páfios, ocorrem retoques de pintura das emendas de blls, apóst

tratamento aIgumas
da superfície
monadas

efetuado
^ .por
^ meio
^ ^ de ferramentas
^ ^ mecânicas. Tambén" são
sao
montagem econexão de tubulações. Afinalidade da Oficina de Unidade éamontagem de

grandes secções de redes de tubulação, com suportes, válvulas einstrumentações Essas
redes deverão ser testadas epintadas antes da sua instalação final nos blocos ou no casco da
embarcação no dique. Conjunto de equipamentos, tais como, bombas, separadores
purificadores são montados em seus jazentes econectados com redes de tubulação'
válvulas, calhas elétricas na Oficina de Unidades. Em resumo, os trabalhos que seriam

realizados posteriormente, na fase do casco no dique ou no cais de acabamento, são

estfefio "^
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i) Após as inspeções nos blocos complementados nos Páfios de Pré-Edificação, os blocos são
movnnentados através dos Pórticos até oDique Seco, para asua edificação final, visando à
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formação do casco da embarcação. Nesses diques secos são efetuados trabalhos de

montagem de acessórios de aço, de tubulações, de equipamentos, de instalação de itens de

eletricidade, de tratamento de superfície ede pintura tanto do casco externo como das áreas
internas. Esse tratamento de superfície do casco externo é efetuado por meio de
rudro,ateamento, sem ouso de abrasivos. Otratamento de superfície das áreas internas será
efetuado através de ferramentas mecânicas.

j) Ocasco da embarcação será removido do dique seco para oCais de Acabamento, após a
conclusão dos trabalhos, respectivas inspeções finais estruturais e de pintura nas áreas
abaixo da sua linha de flutuação, concluídos os testes hidrostáticos ede estanqueidade No
cais de acabamento são efetuados os trabalhos complementares de instalação de

equipamentos, serviços de tubulação, de eletricidade, de montagem complementar dos
úens de caldeiraria leve, testes de equipamentos, de sistemas, serviços de tratamento e
pintura, montagem einstalação de módulos da Planta de Processo, fabricados no Pátio de

Montagem de Módulos. Nessa fase serão efetuadas as provas de cais da embarcação
k) Após a conclusão da maior parte das provas de cais no Cais de Acabamento a

embarcação érebocada até uma região do mar visando ao embarque dos últimos móduios

da I lanta de Processo, onde são finalizadas as provas de cais.

1) Os testes de desempenho dos sistemas - operação assistida - são realizados após o

posicionamento final da embarcação na área de produção da unidade.
1.4.4 Canal de Acesso e Bacia de Evolução

Oanteprojeto geométrico do canal de acesso e da bacia de evolução da Unidade de

Construção Naval estão apresentados no ANEXO 1. Ocanal terá cerca de 350m de largura e

14,5m de profundidade. Ovolume aser dragado foi calculado em cerca de 5100 000 m*
143

LAYOUT PRELIMINAR DO EMPREENDIMENTO

OANEXO 2apresenta olayout prehminar do empreendimento.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

INSTRUÇÃO TÉCNICA DILAM/CEAM N°28/2010

,N!LR=ÇÜ? TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
7mp ATflRE5CTIV° RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA PARA
SüSiSi0 °E UM ESTALE|RO E SEU CANAL DE ACESSO DE
cf5P°NSABILIDADE
DA OSX BRASIL S/A, ASER IMPLANTADA NO MUNICÍPIO DE
SAO JOÃO DA BARRA, RJ.
Esta Instrução Técnica atende ao que determina a Resolução CONAMA 001/86 a Lei

Estadual 1.356/88 e a DZ 041 R.13 Diretriz para Implementação do Estudo de Impacto

S

cLcA3667"7PeCtÍVO Re'atÓrÍ° * "^*"**«* "R'MA' apr0Vada ^

1.OBJETIVO

Esta Instrução tem como objetivo orientar a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental EIA e do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, para implantação de um estaleiro e seu

07/504?466/1T°' responsabilidade da 0SX Brasil SA> como constam do processo E2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 O INEA e a OSX BRASIL S/A. informarão aos interessados do pedido de
meio ambiente, assim como dos prazos concedidos para aelaboração e apresentação do

licenciamento, das características do empreendimento e suas prováveis interferências no

mUtSSSS0
**"!!?z$£e
respectivo
Relatóri0 edeAnálise
lmPactodeAmbiental
RIMA de acordo com
a NA-042.R-9 -seu
"Pedido,
Recebimento
Estudo deImpacto Amb.ental (EIA) edo Respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)".

2.2 O Estudo de Impacto Ambiental - EIA deverá ser apresentado ao INEA em 04
quatro) vias, formato A-4 e em meio digital, obedecendo às orientações contidas nesta
Instrução Técnica, firmadas pelo coordenador e pelos profissionais que participaram de

sua elaboração.

2.3

r

ORelatório de Impacto Ambiental - RIMA deverá ser apresentado em 04 (quatro)

TécSnic0amat0 A"4 *^ "^ d'9Ítal' obedecendo as orientações contidas nesta Instrução

I do ambiente
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2.4

Oempreendedor, após o aceite do INEA, encaminhará uma cópia do Estudo de

Impacto Ambiental - EIA e de uma cópia do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA em

meio digital, para os seguintes locais:

OBS: Poderá ser verificada com os interessados, a necessidade de encaminhamento dos
estudos em formato A4.

• Prefeitura Municipal de São João da Barra
• Câmara Municipal de São João da Barra

• Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
• Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes
• Comissão de Controle Ambiental e da Defesa Civil da ALERJ
• Ministério Público Federal
• Ministério Público Estadual

• Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
• Comissão Estadual de ControleAmbiental - CECA
• Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

2.5 O Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório de Impacto
Ambientai - RIMA, serão acessíveis ao público, permanecendo as cópias à disposição dos

interessados na Biblioteca do INEA, na Prefeitura Municipal de São João da Barra e na
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

3 - CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO

Adefinição dos termos técnicos empregados nesta Instrução Técnica está contida no item

2, DZ-041 - R-13 - Diretriz para a Implantação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do
respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

3.1 O Estudo de Impacto Ambiental deverá contemplar todas as alternativas
tecnológicas e locacionais do projeto, inclusive a opção de sua não realização.

3.1.1. Descrever as tecnologias de processo e de controle ambiental disponíveis no
mercado nacional e internacional, situando a tecnologia adotada no empreendimento,

indicando os níveis de emissão esperados para os poluentes atmosféricos a serem
estudados, relacionando-os com os limites de emissão preconizados com os limites

internacionais, apresentando metas ao longo do tempo. Detalhar estratégia e cronograma
para atendimento às melhores práticas internacionais.

3.2

Devem ser pesquisados os impactos ambientais gerados sobre a área de

influência direta e indireta do empreendimento, nas fases de planejamento, implantação,

operação e quando for o caso de desativação.

• f^A^f instituto estadual
I do ambiente
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3.5.1. Descrição do projeto ealternativas adotadas, enfocando principalmente:
•

Objetivos e justificativas do projeto;

•

Dados econômicos e financeirosas

SS^ST1 ° Pr°íe,° "" eSC3la adequada (W"*" ««<*'* escolhida).

a) Edificações e áreas de utilização;
b) Canteiro de obrasc)
d)
e)

•

•

£».£•3$gX?!££~»tm (á9ua- eS9°'°- *"-«" **->

Vias de circulação, internas e de acesso

Tratamento paisagístico;

Ações a serem executadas e dados técnicosOronogramas.

Além destes, adescrição do empreendimento deve contemplar:
3.5.1.1. - Fase de construção:

•

1•«%* do ambiente

Rua Fonseca Teles 121 -8o sn.^s^ã^^Z^^— . CEp 2Q940,200 teF1T1E^r
www.inea.rj.gov.br

Fik:

US

Proc.: Q 2 Sai JA

Hubr.; J^fe
•r

' ã*

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE - SEA
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

9) diTSno WEFÍJ? íerreT' rem°Çâ0 da ve9eta?ã0 eatividades de alteamento
terraplanagemf
' ^"^ d° ^^ hÍdráulÍC0; aterro mecânico e
Ò) 22£5 ? 0bíaS: descriCão; arranJ° 9eral; pré-dimensionamento; localização
central
h° CanteÍr°
"forneci™nto
de energia
centrai de
de SnríS^r^
concreto, s.stema de
captaçãodee°br3S
abastecimento
de água
potávelelétrica;'
e de

SdEtüSZ eSgH0S Sa?ÍtárÍ°S ede drena9em Pluvial' 'erenciamento de

EãSJ1 H?°CI!d0S a f3Se de construÇâo (fonte, quantidades previstas
tSSSLi^S?
d? C-ntr°,e); SÍStema de controle dos efluentes oleosos
associados a fase de construção;
c) Mão de obra etransporte de funcionários na fase de construção;

d) 2S2?°, d° tráfef de veícul°s nas vias de acesso e Plano Logístico de transporte

EBS^SK"pessoal ematerial emedidas de
G) bo^aTnLets^ *" matefÍaÍS * empréstim°' Íncluindo Jazidas elocal de

f) Cronograma de obras e de investimentos.
3.5.1.2. - Fase de operação do Estaleiro

Prfntrn.?0 ?8 te?truturas' infraestruturas, sistemas de produção e dos sistemas de

controle amb.ental que compõem oempreendimento contemplando os itens abaixo

3) ESSTSE1! UttÍIÍZadaSrtno processo com respectivos volumes, unidade de origem e

qulndo *S£tranSP°rte' f°rmaS de 6St0Ca9em eoaracterísticas físico-químicas

b)

ZZZEU d3S teCnologias de ProduÇão adotadas com layout e fluxogramas de
processo,

c)

Descrição dos equipamentos das unidades, indicando cada fonte geradora de
poluentes atmosféricos e as respectivas cargas poluidoras, estimadas em kg/h;

d) Descrição da tecnologia/sistemas de controle de emissões atmosféricas para todas as
tontes de geração de poluentes e respectivas eficiências;

e) Caracterização das principais fontes de ruído das unidades de produção inclusive
com indicação de dispositivos de atenuação e níveis sonoros esperados 1m da fonte;

f) Sistema de geração elétrica - planta, subestação e rede de distribuição de energia

instituto estadual

inea do ambiente
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g)

Sistemas de infra-estrutura de água industrial e potável, esgotamento sanitário e
tratamento dos efluentes industriais que serão utilizados do complexo industrial
incluindo:

Descrição das vazões, composições e cargas do efluente sanitário

- Caracterização das fontes de efluentes líquidos industriais, 'com prováveis
composições em concentração e cargas, vazões horárias e diárias

h) Efluentes:

•

Para o esgotamento sanitário:
lançamento, incluindo:
♦ Descrição das vazões,

♦

composições e cargas;

Descrição do sistema de tratamento de esgotos sanitários e águas residuais de
refeitório e de cozinha, de forma a atender a DZ-215.R-4 - Diretriz de Controle
de Carga Orgânica Biodegradável em Efluentes Líquidos de Origem não
Industrial e a NT-202.R-10 - Critérios e Padrões para Lançamento de

finais
•

tipos e unidades de tratamento e pontos de

aposentando as respectivas eficiências e concentrações

Para os efluentes líquidos industriais:

♦

Caracterização das fontes de efluentes líquidos industriais, com prováveis

composições em concentração e cargas, vazões horárias e diárias-

v Descrição e fluxograma dos sistemas de controle, com respectivas eficiências
para os principais parâmetros de interesse, de forma a atender a NT-202 R-10

- Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos, apresentando
as respectivas eficiências e concentraçõesfinais.

• Para osistema de água potável, água de serviço e de incêndio do projeto para a
fase de operação:

♦

H

Localização, informações sobre tipo de captação (subterrânea, superficial ou

de concessionária), estimativa de volume e vazão, pontos de reserva e
distribuição; tipos e unidades de tratamento, local de lançamento dos efluentes

quer sejam no uso ou no tratamento;
I)

nS!!tmawdecdtre,na9em
plUV'al: traçad0' rede de drenagem e pontos de lançamento do
projeto do Estaleiro.

J)

Águas pluviais contaminadas:

• Apresentar as fontes de águas pluviais contaminadas, com respectivas vazões e
possíveis contaminantes;

• Prever na proposta de controle edispositivos que propiciem oreuso das águas,
k) Resíduos sólidos urbanos e industriais:

• Levantamento dos possíveis resíduos a serem gerados, com as quantidades
previstas e alternativas dedestinação de acordo com a legislação vigenteI F^^fl instituto estadual
I v V I do ambiente
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• Definição dos sistemas de manuseio, acondicionamento, armazenamento
transitório, coleta, transporte edestinação final dos resíduos aserem gerados• Proposta de Gestão de Resíduos, priorizando a não geração e, secundariamente
as alternativas de redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, em último caso'

a destinação final.

I) Caracterização dos fluxos de tráfego relativos à operação.
3.5.1.3 Realização da dragagem:

" utilizada3 de Plan° dS Dragagem' contemplando as características da draga aser
rcZtfiFSfJt?Ãcon\aPresentação
materÍa' aSef dragad°'
COnforme
a ^termina
a Resolução do
do
«2í™i£
de malha
amostrai
para caracterização

T^T£a T a9aí' "°m **""*"• de sua representatividade em relação

Í22ÍT. H3 3r? de dra9a9em, do pacote sedimentar a ser dragado e a
camada de sedimento que ficará exposto após a dragagem
' óatPrrnSf6 PTl™S '°CaÍS de b°ta-f°ra' Caso nào seJa todo direcionado para
.oSnn
3^í "° Pr°jet°' c°ntemplando acaracterização das alternativas

*2SAZSELr coordenadas ge09ráficas-batimetria'ictiofauna e

fteíroVm
Cas° nãoaseJa
todo direcionado
para o
aterro em ÍT^0
terra c.tado no""^
projeto,'anÇad°'
demonstrando
dinâmica
de movimentação
• Descrição da forma de transporte ede lançamento do material dragado.

3"6' 5ES5K!°Hda
aná'plantas,
.iSe 6damapas
aPresentação
utilizada em todas as
ou cartas;dos resultados, informando aescala
• Todas as análises deverão ser apresentadas em mapas temáticos em escalas

' fin nnn

^

a,ná'ÍSe da áfea de influência direta dos empreendimentos e

irSíSe^;' ^ áreaS ^ fragNÍdade' VU,nerabilidade . de especal

• ílí?»!1^"? de Pr0jeçâ° U™ (Universal Transversa de Mercator) edatum

• WGS 84 (World Geodetic System 1984);

• Dados geográficos, preferencialmente, no formato digital SHP (ArcGis) No
füSír
°Ut?!- f°[mat0S CAD também poderâo ser aceitos: DXF (AutoCad); e
DGN (Microstation);
• Imagens indicando a localização com a poligonal do empreendimento Estas

deverão estar nos formatos JPG, ECW, TIF ou GEOTIF.
OBS: Não serão aceitos mapas em PDF.

m

It^A^f instituto estadual
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3.7

Diagnóstico Ambiental da área de influência

Odiagnóstico deverá contemplar completa descrição, caracterização e análise dos fatores

ambientais e suas interações, com representação em mapas nas escalas indicadas e

fotografias.
3.7.1

Definição e justificativa dos limites geográficos da área de influência do projeto a

ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos. Mapear as áreas de influência

indireta e diretamente afetadas considerando os planos, programas e projetos

existentes na região, detalhando os sítios de localização do projeto e de incidência
direta dos impactos.

3.7.2

Representação gráfica deve ser devidamente georeferenciada em escala entre
1:5.000 a 1:25.000 dos mapas temáticos a serem realizados dando enfoque aos
itens abaixo:

a) Delimitação da bacia hidrográfica na qual o empreendimento previsto está inserido
com devida caracterização de uso e ocupação do solo;

b) Áreas de domínio público, sítios arqueológicos e áreas tombadas
c) Áreas de Preservação Permanente, Unidades de Conservação da Natureza e suas
Zonas deAmortecimento, e áreas protegidas por legislação especial;

d) Localização dos corpos d'água existentes, delimitação de suas bacias de drenagem e
respectivas faixas marginais de proteção (caso aprovadas pelo INEA) áreas de

inundação, nascentes e olhos d'água;

e) Cobertura vegetal, incluindo as formações florestais em seus diferentes estágios de
regeneração;

M

f) Área que, adepender da aprovação do INEA, poderá ser destinada àcomposição da

Keserva Florestal Legal, segundo os limites especificados no Código Florestal Lei n°
4.771 de 1965, se for o caso de tratar de área rural ou se passou a compor área urbana a
partir de 1989;

g) Apresentar todas as intervenções hidráulicas previstas (canalização capeamen o

construção de pontes, travessias, etc).
3.7.3. Meio Físico

a)

Levantamento topográfico do terreno;

b) Caracterização geológica, geomorfológica e classificação de solos;
c) Processos erosivos e de sedimentação, estabilização dos solos;
d) Caracterização hidrológica dos corpos hídricos se houver da área de influência do
projeto, no que concerne a problemática de inundação e /ou suprimento de água;
e) Caracterização da qualidade dos corpos hídricos, considerando os diferentes

compartimentos (água e sedimento). Devem ser utilizados parâmetros bacteriológicos,

i n O f l instituto estadual
I I v» K4 do ambiente
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nece°s"sárioÍC°S * bÍ°IÓgÍC°S' de fontes secundárias ou dados primários, quando
J Caracterização do nível de ruído pré-existente no entorno imediato do terreno do

empreendimento;

3.7.3.1- Caracterização Marinha
a)

b)
c)

d)

e)

Estudo de circulação das águas marinhas (correntes locais)-

Caracterização do perfil de praia e contorno costeiro;
Caracterização batimétrica dos fundos marinhos;

Estudo da dinâmica de deposição edispersão de sedimentos no fundo marinho-

caracterização climatológica, pluviométrica, temperatura e ventos-

3.7.4.Meio Biótico

Realização do mapeamento georeferenciado das fitofisionomias existentes-

' ern0prree^d!rnentboe P°SSÍVeÍS alter3ÇÕeS *" APF>S em fUnÇâ° da ^"taçao do
* ímSnSfrfaracter;zação
da vegetação existente na ADA incluindo as formações
em seus diferentes estágios de regeneração.
á«?íínSí.^S0C;°IÓgÍCa d°! remanescentes de vegetação nativa existentes na
Tinr? SP*f e intervenção, de acordo com atipologia de restinga encontradao Tipo reptante, arbust.va fechado pós-praia, herbáceo inundável, arbustivo aberto

fíZl^^:9^°J^^^ -6StUd0 «^sociológico amostrai da
• Listagem das espécies (nome popular, nome científico famí
botânica, origem);

ia

Densidade absoluta (DA);
Densidade relativa (DR);
Dominância relativa (DoR);
Dominância absoluta (DoA);
Freqüência absoluta (FA);
Freqüência relativa (FR);

índice de valor de importância (IVI);
índice do valor de cobertura (IVC);

Tipo arbóreo não inundado, arbóreo periodicamente inundado e arbóreo
permanentemente inundado - Inventário Florestal por Amostragem com 10% de

erro amostrai e 90% de probabilidade ou Tipo Censo, sendo incluídos os
indivíduos com DAP igual ou superior a 5 cm:

• Listagem das espécies florestais (nome popular, nome científico família
botânica, grupo ecológico e origem);

Rio de Janeiro
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•Distribuição diamétrica por espécie (5-10 cm 10-20 cm 20 ?n rm ™*n

cm, 50-70cm, 70-100 cm, acima de 100 cm)

•Distribuição por classes de alturas (total ecomercial)-

'

°m' 3°

•Área basal e volume total e médio por espécie-

"PnRlmHtr0S F.itossocÍo|ó9icos; densidade absoluta (DA), densidade relativa
SSí t*2!f?i abS°'Uta (DoA)' dominância relativa (DR) freqüência

S2Í.CS;
índice
de valor
ind cedo valor ;eqUíCÍa
de coberturafelatÍVa
(IVC) e(FR)'
Curva
espécie
áreade imporiâncl (IV)''

'££*££?"*(cun/a d0 co,etor) quand0 °inventário for realizado

'|deTaSeCS° ^ am0Stragem das espécies herbáceas, epífitas e
" ESHf•^ eSpéCÍeS natíVaS' exóticas' indicadoras da qualidade ambiental de

* SS5535ÍSÍSBTpossíveis reín,roduçôes de anima,s ~^*» *•»*
' SSEÍÍSS0 ^ aV"aUna dar ên,aSa àS es'écies <*» '-em ««'ação •

• Caracterização eavaliação da biota marinha na área de estudo contendo-

• fridicaçao dos pontos amostrais e metodologia de coleta
• Caracterização da comunidade nectònica com ênfase na ictiofauna

zoa0p,âncfoanÇ,a0 * a™*M' P'anClônica <fitoe|â"*«
• Caracterização da comunidade bentônica.

^^tó^^^»*de es~ da*~ —i
3.6.5. Meio Socioeconômico
a)

b)

SSmte
d° f°
Tàrea de(direta
influência
Weiacontendoeindireta) do projeto
uinamica ooSSSa.e^
populacional na área
de influência
e indireta)
1. Pirâmide etária em termos proporcionais ao total de população

2. Taxas de crescimento-

3LStudo)r!dade (% ana'fabet0S' %analfabetismo funcional, escolaridade por anos de
instituto estadual
inea do
ambiente
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c) Análise de renda, pobreza da população, contendo:

• População economicamente ativa (PEA) por setor de atividade, ocupação(de
acordo com Grandes Grupos Ocupacionais do IBGE) e estrato de renda-

• índice de Gini;

• Participação do município no PIB nacional por setor de atividade;

• Uma análise do mercado formal de trabalho usando na economia formal segundo
a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)
d) Empregos diretos (com qualificação) e indiretos a serem gerados pelo

empreendimento;

K

e) Caracterização socioeconômica qualitativa da população da área de influencia direta
voltada à Percepção ambiental e organização comunitária, contendo levantamento da
população daAID quanto às expectativas a respeito do empreendimento

f)

Indicadores de saúde;

g) Estimativa da quantificação dos impostos a serem gerados (federais, estaduais e
rnunicip3is K

h) Situação atual em relação ao uso de sessão de área expedido pela Secretaria de

comTec:etoanoUr,nn(SPU/GRPU) T ** tr3tar de faÍXa de marinha ee™ conformidade

(RÍGC)
QUe ^^ S° °Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro
Lif^T*0
daS ativ'dades Pesqueiras desenvolvidas na área de influência direta da
atividade de dragagem e de descarte indicando os períodos e as interações com ênfase

em áreas de desova, migração, espécies endêmicas e ameaçadas de extinção
U Caracterização e avaliação da situação atual do patrimônio arqueológico da área de
estudo, conforme determina a Portaria n° 230, de 17/12/2002 do IPHAN.

4. IDENTIFICAÇÃO EAVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

4.1 Identificação e avaliação dos impactos ambientais positivos e negativos diretos e

Ipínnrí;' regi°nais' e estratégicos; imediatos, a médio e a longo prazotempo anos permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; das ações do projeto e
r h V3?!VaSK de imP|antacâO' operação, manutenção e desativação, com a
rf°Hda metodologia empregada. Na avaliação de impactos ambientais deverão ser
considerados os impactos cumulativos esinérgicos, com ênfase nos seguintes impactos:
a) Alterações na qualidade das águas superficiais e subterrâneas que drenam para a
bacia hidrográfica da área onde se localizará o empreendimento e a dependência
local destes recursos naturais. Alterações na qualidade e fluxo dos cursos d'água de

alimentação e descarte; incluindo o impacto das águas descartadas nas comunidades
aquáticas (ictiofauna, fitoplanctônica, zooplanctônica e bentônica)OBS. Amodelagem hidrodinâmica da pluma de dispersão de sedimentos deverá ser
elaborada em torno da área de dragagem e de bota-fora (se pertinente)
0
instituto estadual
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inea do ambiente
•8o andar - São Cristóvão - Rio de Janeiro - CEP 20940-200 tel.: 21 23348390
www.inea.rj.gov.br
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Alteração na flora e fauna-

to^.ZJTtâ.SZZ,™ d° - ««"Ouiçao «as atividadea,

"S S t r r ^ (9eraÇâ° da am^°. •**« de «roca entrea

I) interferência na saúde, educação, renda equalidade de vida da população.

ÍLST. dtaçTo9feUd;ctSandTo*SdS""?* «"*»•"* os graus de
com oestabelecido na Deliberação CECAN-f888den'^°S ambi6n,ais' de acordo
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r-dadeterminando
-*-e
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juswcando os horizontes de tempo coSados

recuperação da área no caso de acidentefe iu«iS!L%P

de emer9é™a. plano de

evitados ou mitigados, considerando a7d0ção * mS? "I'PaC,0S qUe nâ0 "°^m se'
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4.7 Elaboração de proposta te acÕmJânhamen.Õ T " °CaS° as c™P^^tôrias.
indicando os fatores ambientais S f c a «. monitoração dos impactos,
implantação e de operação incluído a dér°iâ0 T« iconsldera<ios ™s fases de
parâmetros, freqüência, indicadores e £5g? de m»?'3- ' S6rem ™"«™ados,
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5. Indicar a bibliografia consultada e as fontes de dados e informações.

Í,!2*J coordenador eos profissionais responsáveis pelo estudo, com as respectivas
qualificações, currículos, assinaturas e registros profissionais.

7 AEquipe Multidiscipiinar responsável pela elaboração do EIA deverá apresentar cópia
de Defesa^mN^r
"0 determinado
'°^m Técnico
Federal CONAMA
de Atividades
e Instrumentos
de
Defesa Ambientai ,SCnÇfâ0
conforme
na Resolução
n° 01/88.

8' o^iv?iii Ret'atÓrÍ0 de 'mpaCt0 Ambiental (R,MA)' oo^ubstanciado de forma

^^lor^^^^^^^^d0 °S «

d° ^ segundo os

^^^,3^E^ELAB0RAÇÃ0 DA ,NSTR^°
Anselmo Federico Neto
Matrícula n° 27/1040-4

'

Li^

<

lariana de Andrade Ramos
Matr. 390597-3

.

_

Denise Flores Lima
Matr. 27/1301-0

<A L ,/nn

Dyrton Bellas da Silva

Maurício Couto César Jun#r

Matr. 27/1084-2

Matr. 27/1348-1

Juliana Bustamante de Monti Souza
Matr. 390591-6
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NOTIFICAÇÃO

FOLHA

N°CEAMNOT/00016597

Nome OSX BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 09.112.685/0001 -32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO DA UNIDADE UN019031

UNIDADE CONSTRUÇÃO NAVAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

ENDEREÇO DAATIVIDADE

RODOVIA RJ-240

BAIRRO/LOCALIDADE BARRA DOAÇU
R.A/DISTRITO

município SÃO JOÃO DA BARRA

CEP 28000-000

CONTATO/REPRESENTANTE HERALDO PIRES DE ALBUQUERQUE
TELEFONEIS) 21 - 83067759

PROCESSO E-07/504466/2010

CARGO
DOC. VINCULADO

TÉCNICO DO(A) INEA DYRTON BELLAS DA SILVA
MATRICULA 27/1084-2

Em conformidade com os termos da Lei n° 1 3Sfi úp mnima „,,<» *-„*.,

SSSlíS

e S6U Cana' ^ a"SS°' S°b 3"»*«*«•* - OSX Brasi, S.A. como conía T processo

e°maZMA ^

** "^ "" Cen,ra' * 'to"*m'nto d° »"*• "• "-* * *00 às 15h00, conforme procedimentos

Rio de Janeiro. 08 de outubro de 2010

DIVISÃO COORDENAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS
CARGO COORDENADOR

MATRÍCULA 27/1084-2

•DYRTON BELLAS DA SILVA

OBSERVAÇÕES

Recebi a 1aVia deste documento

DATA

Jtd/jiln *f SjÚfid*'CARGO

ASSINATURA

1- Fazer referenda ao n° deste documento em qualquer correspondência enviada ao(à) INEA sobre este assunto
2-Qualquer esclarecimento sobre este documento poderá ser obtido nos seguintes endereços
- RIO DE JANEIRO Avenida Venezuela, n-110. PraçaMauá. Centro

•CAMPOS: Av. José AWs deAzevedo. 483 - Parque Rosai» -CEP:28025-496 -Tel

-FRIBURGO Av. Conselheiro Julius Aro. 164. Olana Nova -CEP: 26623 000 . Tel: (0xx22) 2543 5261

' iuÜIÍ REDON0A Av """•*•<* Adaloeno Nunes „• 5900 -Belmonte -CEP 27273-011 Tel: (0xx24|3346 2330

' WUHU^ Rua
pE'SnBema.do
B,"T deMUrtóC'
8' 91 "•*"
308'3""3"
••""• 28970-000
* •»«*•» •CEP:
23907-900
-Tel <0,*24)3367 .673
•ARAHUAMA
Vasconcelos
s/if 159
-Centro .CEP:
Tel (0u24)
665 2567

- PETROPOLIS Rua Bmoen n" 318 CEP 25660-000 Tel (0xx24) 242 2363

-ITAGUAI -Rua Gal Bocaiúva. 607. )•Andar. Centro -CEP: 23615-310 -Tel <0«x21>2668-6299

- NITERÓI -Av Fellclano Sodré. 8- Centro . CEP 24030-014 - Tel (0«x21 )2717 4669

-MACAÊ -Rua Puma Oel Esl. 187 -cavaleiros -CEP: 27920-170 -Tel: |0xx22) 2791-4065

D 1°Via-Branco-Responsável D rVia ^ .CECA Q 3.via .Verde .CA • 4o y,a .Rosa .Proces50 r", 5. via .Amarela. Reg|onai

inea

pafai^*^*^'..

governodoestadodor.odejane.ro
secretaria do ambiente

.^f^TOESjrADUAl^oAMBIENTE

RUBRICA
FOLHA

Julianabms
-1

—

N°CEAMNOT/00016597

£t2SêíÜm^^

(Reso,uçâono1doCONAMAdei ^jo no Cadastro Técnico Federa, de Atividade e .nstrumentos de „,

i-^itCa"** """ - ~os para e^amento de cópias desses
O.V.SÃO COORDENAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTA.S
CARGO COORDENADOR
"

,

MATRÍCULA 27/1084-2

Rio de Janeiro. 08 de outubro de 2010
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_yOYRTON BELLAS DA SILVA

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro - Comprovante de pagamento

Sede Rua Marquês de Olinda, 29 Niterói RJ

sn
. J IMPRENSA OFICIAL
do Estado do Rio de Janeiro
Empresa Pública

CEP: 24030-170 -Tel.. 2717-4141 PABX
C Postal 597 - CNPJ: 28.542.017/0001-90
Insc. Mun: 023 256-1 - Insc. Est: 80014 856
Agências Rio - Rua Sâo José. 35 - SI 222/24
Rio de Janeiro - Tels: 2332-6550 / 2332-6549
Niterói - Rua Visconde do rio branco, 360
3 Piso loja 321 - Centro - Tel.: 2719-2689

Cliente: OSX BRASIL SA

Ofício n°. 837156
Agência:
SEDE

Data / hora de recebimento:
08/10/2010 14:50:29

Matérias:

Preço unitário cm/col: 132,00

Tam. (cm)

Id

1031299

3,18

Valor

Desconto

A pagar

419,76

0,00

419,76

Procedência: INEA

Inserção/Local: PARTE V (PUBLICAÇÕES A
PEDIDO)

Observações: Data prevista de publicação:
13/10/2010

419,76

Total:

0,00 419,76

0 1'via: CLIENTE | 2' via: Contabilidade

*. J IMPRENSA OFICIAL
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CEP 24030-170-Tel 2717-4141 PABX
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Ofício n°. 837156

Niterói - Rua Visconde do riobranco. 360

Agência:

Data / hora de recebimento:

3 Piso loja 321 - Centro - Tel 2719-2689

SEDE

08/10/2010 14:50:29

Cliente: OSX BRASIL SA

Matérias:

Preço unitário cm/col: 132.00

Tam. (cm)

Id

1031299

3,18

Valor Desconto

A pagar

419,76

0,00

419,76

0,00 419,76
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Procedência: INEA

Inserção/Local: PARTE V (PUBLICAÇÕES A
PEDIDO)
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Total:
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NOTIFICAÇÃO

N°CEAMNOT/00016987

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO DA UNIDADE UN019031

Nome OSX BRASIL S.A.
CNPJ/CPF 09.112 685/0001-32

UNIDADE CONSTRUÇÃO NAVAL

CÓDIGO DA ATIVIDADE

ENDEREÇO DA ATIVIDADE
RODOVIA RJ-240

BAIRRO/LOCALIDADE BARRA DO AÇU

R.A/DISTRITO

MUNICÍPIO SÃO JOÃO DA BARRA

CEP 28000-000

CONTATO/REPRESENTANTE HERALDO PIRES DE ALBUQUERQUE

CARGO

TELEFONE(S) 21 - 83067759

DOC. VINCULADO

PROCESSO E-07/504466/2010

técnico DO(A) INEA DYRTON BELLAS DA SILVA

MATRICULA 27/1084-2

Na forma do disposto na Lei 1356, de 03/10/1988, fica V.Sa. notificado de que o EIA e respectivo RIMA
referentes ao requerimento de Licença Prévia - LP para implantação de um Estaleiro e seu canal de
acesso, sob a responsabilidade da OSX Brasil S.A. como consta do processo E-07/504466/10, foram
aceitos por este Instituto para fins de análise.

A empresa deverá distribuir cópias dos referidos documentos aos órgãos mencionados na IT n° /2010,
conforme procedimentos em anexo. Promover a publicação da entrega do EIA e respectivo RIMA, de
acordo com a DZ-041-R-13, aprovada pela Deliberação CECA n° 3.663 de 28.08.97 e a NA-052.R-1,
aprovada pela Deliberação CECAn" 4093 de 21/11/01.

O não cumprimento dos termos desta Notificação sujeita o infrator às multas e demais sanções previstas
na Lei n" 3.647, de 14/09/00.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2010

DIVISÃO COORDENAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS
CARGO COORDENADOR

MATRÍCULA 27/1084-2

DYRTON BELLAS DA SILVA

OBSERVAÇÕES

Recebi a 1° Via deste documento

DATA

4^j/ji a; <á*AhiMínáf

—

tUC'

CARGO

ASSINATURA

- Fazerreferência ao n°deste documento em qualquer conespondência enviada ao(à) INEA sobre este assunto

- Qualquer esclarecimento sobre estedocumento poderá serobtido nos seguintes endereços:
- RIODE JANEIRO Avenida Venezuela. n' 110. Praça Mauà. Centro
- CAMPOS Av.José Alvesde Azevedo 483 - Parque Rosário - CEP28025-496 - Tel
• FRIBURGO Av Conselheiro Jufcus Aip. 184. Olaria Nova - CEP 28623000 • lei (0xx22)2543 5261

•VOLTA REDONDA: Av Alnwanle Adafeerto Nunes n' 5900- Belmonte -CEP 27273-011 Tel {0«24)3346 2330
ANGRA DOS REIS: Estrada Municipal. 91 - Salas308/310/311 - Praia doJardim -CEP 23907-900 - lei:(0xx24)3367 1673
• ARARUAMA Rua Bernardo de Vasconcelos s/n*159- Centro- CEP:28970-000 Tel (0xx24) 665 2567

PETRÔPOLIS Rua Bingen n-318CEP 25660-000 Tel: (0xx24| 2422363

ITAGUAl -Rua Gal Bocaiúva. 607. 1*Andar. Centro -CEP 23815-310 - Tel (0xx21)2688-6299
NITERÔI-Av Felictano Sodrè, 8 -Centro -CEP 24030-014 •Tel (0xx21)2717 4669
MACAÉ •Rua Punia Del Esl.187• cavaleiros - CEP: 27920-170 - Tel: (0xx22) 2791-4065

I Io Via -Branco -Responsável \Z2 2° Via -Azul -CECA Q]

3° Via - Verde - CA

•

4° Via - Rosa - Processo

D

5° Via - Amarela- Regional
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N°CEAMNOT/00016987

PROCEDIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO DO EIA/RIMA:

1. Mencionar em todas as correspondências o n° do processo e da Notificação referente ao
empreendimento;

2. É de responsabilidade do empreendedor a distribuição das cópias do EIA/RIMA aos órgãos
indicados na Instrução Técnica, de acordo com modelo de carta em anexo;

3. O gabarito para publicação do aceite, só será fornecido após a comprovação da entreqa de todos
os EIA/ RIMA;

4. A comprovação da entrega dar-se-á por:
-AR ou SEDEX com A. R. da E.C.T.;

-Carimbo de recebimento aposto na cópia da correspondência que encaminhou o EIA/RIMA.

Aanálise do EIA/RIMA, sóterá início após a apresentação do comprovante da publicação do aceite.
DIVISÃO COORDENAÇÃO DEESTUDOS AMBIENTAIS
CARGO COORDENADOR

MATRÍCULA 27/1084-2

. . Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2010

DYRTON BELLAS DA SILVA

Fís.:

<U8

%*.: rasam
Rubr,:

Umaempresa do Grupo EBX

Ao

Instituto Estadual do Ambiente - INEA
At.: Dyrton Bellas da Silva
DD. Coordenador da CEAM

Av. Fonseca Teles, n° 121 -8o andar, São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ,

Ref.: Publicação do Aceite do EIA/RIMA - Unidade de Construção Naval do Açu
Processo INEA n° E-07/504466/10.

Instrução Técnica DILAM/CEAM n° 28/2010
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2010.
Prezado Senhor,

Em atendimento á Notificação CEAMNOT/00016987 datada de 22/10/10 e resoectivo

Anexo em conformidade com aInstrução Técnica DILAM/CEAM n° 28/2010 vimoTsoTcitar

ÍocessT
93bfrÍt° ambiental
P^ aPUblÍCaÇã°
d° AC6Íte
^A/RIMA,
Xnfos Hnao
processo 'JTSiS
de licenciamento
(Processo
INEAd0 n°
E-07/504466/10)
nZS^ri"*»d!Tjnad°
de ConstrL,Ção
perante este Instituto Estadual UnÍdade
do Ambiente
(INEA). Naval d0 AçS (UCN A°çut emíâmfte
Renovando nossos protestos de elevada estima econsideração, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,

1 t -^néraldo Albuquerque

ôeréhte Executivo de SMS

|*| A

Recebido em:
Nome:

/

£% instituto estadual

•• " ^ ^ « do ambiente
Coordenação de Estudos Ambientais
Recebido em: 9ã I \Q I f\ ás Ylu<n

Ass/Mat: Ofrwj/y. / ?cr, .-vQ <.,-

Cargo:

OSX

Praia do Flamengo, 66, 14°Andar,
Rio de Janeiro. RJ. CEP 22210-903
Tel.: 21 2555-5500
Fax: 21 2555-5550/ 5560

t(Q)SX
Uma llll|ll<\:i iln(liupnIUX

Prefeitura Municipal de Sao João da Barra
At.: Carla Maria Machado dos Santos
DD. Prefeita Municipal de São João da Barra
Rua Barão de Barcelos, 88 - Centro
28200-000- São João da Barra - RJ

Ref.: Encaminhamento de EIA/RIMA - Unidade de Construção Naval do Açu
Processo INEA n° E-07/504466/10
Instrução Técnica DILAM/CEAM n° 28/2010

Ç

Rio do Janeiro, 22 de outubro de 2010.
Prezado Senhor,

Em cumpumento ao item 2.4 da Instrução Técnica DILAM/CEAM n' 28/2010 econsidomnHo

odisposto no item 5.10 da DZ-0041.R-13, aprovada pela Deliberado CECA Í1S?T&

de agosto do 1997 ena NA-0052.R-1, aprovada pela Deliba Sn pppÍÍÍJ no* Í' t 2

n'E O7/5044Z0ul «lTleVM r?850 de ,iC0»'üií»"ento ambiental (Processo INEA
/iirw A^«7 ? ?011pree,K,iment0 dominado Unidade de Construção Naval do Ar

Kfo^

* Sâ° ^ * Barra/RJ, SSM^

l..fomu.,nos <|uo o I-IIA/RIMA também ficará acessível ao público na Biblioteca do INFA

Renovando nossos protestos do elevada estima oconsideração, subsc. evemo-nos,
Atenciosamente,

r-Jefaldó Albuquerque
Gerente Executivo de SMS

Recebido em: _^£ lj_ / w,"'
Nome: ' • '' f W**^

, 1

.

Cargo: WU^W' * U«**««*~ ****'
Vlto / luizio StpmúiOiniz
Sub»cret»ro de Corouniciçâo Sócia'
Mat ?41500-n

OSX

Praia<lo Flamengo, 66, M° Andai,
Piodo Janeiro. RJ CEP22210403
Tol.: 21 2650-5500

Fax: 21 2555 5550/5560

Unia CM|M««a «li, ii, (i;,„ f |ix

Câmara Municipal do São João da Barra
AL: Alexandre Rosa Gomes

DD. Presidente da Câmara Municipal de São João da Barra
Rua Barão de Barcelos, 88 - Centro
28200-000- Sâo João da Barra - RJ

Ref.: Encaminhamento de EIA/RIMA - Unidade de Construção Naval do Acu
Processo INEA n° E-07/504466/10.

V

Instrução Técnica DILAM/CEAM ne 28/2010
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2010.
Prezado Senhor,

odi3oririilmaü
vuSv£«SV!l
n°28/2010
uihposio no item o.io
da DZ-0041.R-13, ^SsSSfSS^
aprovada peta Deliberação
CFCA e«*«4*«*
n° 1 fifrt ri« -m

do agosto de 199/ e na NA-0052.R 1, aprovada pela.Deliberação CFCA iíifií?2 o? f

^ujiu ,>00, 2,4 ,6 feiras. 13.00 as 10:00 horas o3a o5o folias das 10:00 às 14:00 horas.

As manifestações publicas deverão ser encaminhadas àCentral do Atendimento do INFA „n

d^íoS
Renovando nossos protestos de elevada estima oconsideração, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,

.JieraJcfó Albuquerque
Gerente Executivo de SMS

Recebido em: 22, /_h± / /ofc.Nome-/^y\íj,y, Q&pi <c •,/f/^ r
Cargo: ,

•„ ..tfírr/í'/'

OSX

i¥

/^

Praia do Flamengo. 66, 14"Andar.
Pio do Janeiro. RJ. CF.P 22210-003
Tel.: 21 2655-5500
Fax: 21 2555-5550/5560

^Wí
••:•

Uma cnipirii iht Oiiiiki IUX

Prefeitura Municipal do Campos dos Goytacazes
AL: Nelson Nahim Matheusde Oliveira

DD. Prefeito Municipal deCampos dos Goylacazes

Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Parque Santo Amaro

Campos dos Goytacazes

Ref.: Encaminhamento de EIA/RIMA - Unidade de Construção Naval do Acu
Processo INEA n° E-07/504466/10.

Instrução Técnica DILAM/CEAM n° 28/2010
Rio de Janeiro. 22 de outubro de 2010.
Prezado Senhor,

?
r no '°
S",ZÍC,a
,nslri,Çã01aprovada
écnica DILAM/CEAM
n« 28/2010
odisposto
.tom'dlfa.10
da DZ-0041.R-13,
pela Deliberação
CECA econsiderando
n° 3663 de 28
de agosto de 1997 ena NA-0052.R-1. aprovada pela Deliberação CECA nM 093 de 21 de

AnSS PimV\ VÍ,n°S SSSÍÜSS (Uma) CÓpÍa em «^SS cio Estudade^mpac o

JZ^^rf1"!Relatóri0
de lmpac,°Ambien,al
,ambél» ™oi
ífSmtSàSSSl
roferen,e* ao '>rocesso
* licenciamento<R,MA>-es,e
ambiental (Processo
INEA

UCNfJZ T11Z í TT™ rní .den0llli»a<'0 "SÉS de Construção Naval do Açu

«iSp?,r^C|U<!-° |:|A/,-IM1A tambôm íicará aco8slvo1 ao !*»*«> na Biblioteca do INFA

2U940 200 Ta°7>7™
Gn'n1.21;
6°0nC,ar
™° eC,ÍS,Ó^°
» 10:00
(to ^«*o
20940-200.
2.4 .6a fonas:'^13:00
oa 16:00
horas o3a
6" feiras 'das
às 14:00RJli
horasCFp''

As manifestações públicas deverão ser encaminhadas àCentral do Atendimento do INEA na

STfiST3SMSL °a,1dar•Sâ0 cristóvã0"Ri0 £Ja,10iro -RJ -»-«K»
Renovando nossos protestos de elevada estima econsideração, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,

Gerente Executivo de SMS

Recebido em: &l_ IK) / jü
Nome: |a»M/YyvM G&voüiòu csto^ ú^a
Cargo: A/Vm^Ic/tOÒ: Ox 1/VLflxP IMjfokO
osx

Praia do Flamengo, 66.14" Andar,
Pio do Janolio. RJ. CEP 22210-003
Tel.: 21 2555-5500

Fax: 21 2550 5500/55G0

Prefeitura Muni oipai de Campos dos Goytacazes

M#

Numero: 2010.005.002840-3-RE UutrkxDIMVOOROEinoDAtlLVA

Org«cs «ECRETARIA MUNICIPAL DE AOMM8THAAO
8t(w: PROTOCOLO QERAL

íaitnsegauejn

!i>3

Fis.:
Proc.

ÍU63 |iA

^

JS
:

À

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes
DD 52*!!? ST1** Rib8iro G°'»es
Ref.: Encaminhamento de EIA/RIMA-MniHoH . ~

Processo INEA tf E-oSJee^O

Instrução Técnica DILAM/CEAM n« 28/2010

Construção Naval do Açu
Rio de Janeiro. 22 de outubro de 2010.

Prezado Senhor,

do agosto de 1997 e na NA-0052 R 1L?T*1*.pe,a De«l>eração CECA n° 3mTZot

"ovembro do 2001. vimos «K oTSf W De,ibe^o CECA nM 093 de" 21 de

mmmmwm
inst.tuto Estadual do Ambiente (INEA)

ã° íla Barra/RJ, em trâmite perante o

sSSã«aa»AsaS8!-;íÍB
Atenciosamente,

Hej-alóg^iDuquerque

Gerente Executivo de SMS

Recebido m\\2ãjÂ£lJ^_
Nome:

OSX

Prata do Flamengo. 66. WAndai.

Hio do Janolro. RJ. CEP 222.0 003
Tel.: 21 2505-5500
•"» J°3
Fox: 21 2555 5550/5560

.

Proc.:Q3f9|^

Huor:^M\
Umaempresa do Grupo EBX

Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro - ALERJ
At.: André Lazaroni

DD. Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro

Palácio Tiradentes - Rua Primeiro de Março - s/a - Centro
20010-090 - Rio de Janeiro - RJ

Ref.: Encaminhamento de EIA/RIMA - Unidade de Construção Naval do Açu
Processo INEA n° E-07/504466/10.
Instrução Técnica DILAM/CEAM n° 28/2010

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2010.
Prezado Senhor.

Em cumprimento ao item 2.4 da Instrução Técnica DILAM/CEAM n° 28/2010 e considerando
o disposto no item 5.10 da DZ-0041.R-13, aprovada pela Deliberação CECA n° 3 663 de 28
de agosto de 1997 e na NA-0052.R-1, aprovada pela Deliberação CECA n° 4 093 de 21 de

novembro de 2001, vimos encaminhar 01 (uma) cópia em meio digital do Estudo de Impacto

Ambientai (EIA) e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), este também em 01
(uma) cópia impressa, referentes ao processo de licenciamento ambiental (Processo INEA
n E-07/504466/10) do empreendimento denominado Unidade de Construção Naval do Açu
(UCN Açu) a ser implantado no Município de São João da Barra, em trâmite perante o
Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

Informamos que o EIA/RIMA também ficará acessível ao público na Biblioteca do INEA
situada na Rua Fonseca Teles, 121 - 6o andar - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ - CEP:
20940-200, 2a,4a,6a feiras: 13:00 às 16:00 horas e 3a e 5a feiras das 10:00 às 14:00 horas.

As manifestações públicas deverão ser encaminhadas à Central de Atendimento do INEA na

Rua Fonseca Teles, 121 - 8o andar - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ - CEP - 20940-200

das 10:00 às 17:00 horas.

Renovando nossos protestos de elevada estima e consideração, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
>

He^ájílr>ÂÍDuquerque
Gerente Executivo de SMS

Recebido em.cMj /H IId

Nome: A^A/A/àf StfAJfV-V

Car9°: étt&Wi

&W-1
osx

Praia do Flamengo, 66, 14° Andar,
Rio de Janeiro. RJ. CEP 22210-903
Tel.: 21 2555-5500
Fax: 21 2555-5550/5560

Uma empresa do Grupo E8X

Comissão de Defesa Civil da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro -

ALERJ

At.: Flávio Bolsonaro

JDaDne,roeSALERJda C°mÍSSã° ^ DefeSa CÍVÍ'da Assembléia Le9islativa *> Etado do Rio de
Palácio Tiradentes - Rua Primeiro de Março - s/a - Centro

20010-090-Rio de Janeiro-RJ

Ref.: Encaminhamentor de EIA/RIMA - Unidade de Construção Naval do Açu
Processo INEA n°E-07/504466/10.
Instrução Técnica DILAM/CEAM n° 28/2010

Ç

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2010.
Prezado Senhor.

odispTsto Sírtnl fomda kmSW? ™**DILT'CE™ n- 28/2010 ecensurando

Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

ESTlff^^

Barra/RJ. em trâmite perante o

. Bibüoteca do INEA,

^F^e^ISfSr^S ^encaminhadas àCentral de Atendimento do INEA na
das 10 ^às 1^00 horaV

"^ Cn8tóVa° "RÍ° de Janeir° "RJ "CEF>" 20940-200

Renovando nossos protestos de elevada estima econsideração, subscrevemo- nos,
Atenciosamente.

HjMdfijWBtiquerque
-GereríleExecutivo de SMS

Recebido em:

/_

Nome:

Cargo:

4&*

OSX

Praiado Flamengo, 66,14° Andar,
Rio de Janeiro. RJ. CEP 22210-903
Tel.: 21 2555-5500
Fax: 21 2555-5550/5560

Unia empresa do Grupo EBX

Ao

Ministério Público Federal

flPf.1PR1.l/ RIO DE JANEIRO

AL: Dr. Eduardo André Lopes Pinto

130901009688201025

Av Nilo Peçanha, 23 e 31
Centro - Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20020-100

Tel.: (21) 2107-9300

Instrução Técnica DILAM/CEAM n° 28/2010
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2010
Prezado Senhor,

de agosto de 1997 ena NA-0052.R-V iÍSSXÍSÍÍSSS^ CECA n° 3-«3. de 28
novembro de 2001. vimos encaminhar 01S?SÍLDe,,beraCâo CECA "° 4093, de 21 de
Ambiental (EIA) edo respectivo Relatório ÍiIÍZaI^5*" d° Estudo de ""Pacto
(uma) cópia impressa, ^^^^^P^£^S^ (R,MA)- este também em 01

n° E-07/504466/10) do empreendimenKpn^ íce™ament° ambiental (Processo INEA

UCN Açu) aser implantada^^^SrSolaíSfS
t £TrUÇã° Naval do A^
da Barra/RJ. em trâmite perante o

Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

^^^

ao público na Biblioteca do INEA

20940-200^6*^^^

^lS2?5i^

das 10.00 às 17:00 horas.

Centra,de Atendimento do INEA na

ã° CriStÓVâ° ~R,° de Ja™>° -RJ -CEP -20940 2S0

Renovando nossos protestos de elevada estima

e consideração, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

uquerque

Gerente Executivo de SMS

Cargo:

Gisille Leite Tavare.
Tócreco Admiolofrallvo
MPF6333-9

OSX

Praia do Flamengo. 66,14° Andar
Kro de Janeiro. RJ. CEP22210-903

Tel.: 21 2555-5500

Fax: 21 2555-5550/5560

Uma empresa do Grupo EBX
Ao

Ministério Público Estadual do Rio de janeiro

ío^éTr^^^^
^Pr°teÇâ0 d° Mei° Ambiente ePa^anio Cuitura.
Rodrigo Silva, 26/7» andar - Centro, Rio de Janeiro/RJ
Instrução Técnica DILAM/CEAM n° 28/2010
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2010.
Prezado Senhor,
S

^S^l^da2^^yssSZSESZn-28/2010e—-—»
de agosto de 1997 ena NA-0052.RÍ mnSZ^SiSfSSS^ CECA n° **£ de 28

novembro de 2001, vimos encaminhar ofZnaf&*£?*&! CECA n° 4°93. de 21 de
Ambiental (EIA) edo respectivXlatório SS^ST^ digital do Estudo d* '™Pacto

(uma) cópia impressa, SSSÍÍÍ5£íffS^2SS2í(R,MA)' este também Ç*

nUCN
E-07/504466/10)
do empraeSrnX^
aílbiental (Processo INEA
Açu) aser implantado no MunSpioT^ãfJoão 1 r de ^^frução Naval do Açu

Instituto Estadual do Ambiente (INEA)

Barra/RJ, em trâmite Plante o

J^T^
das 10:00 ás 17:00 horas.

aop^co na Biblioteca do INEA
Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ - CEP - 20940-200

Renovando nossos protestos de elevada estima e consideração, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,

Mbuquerque

Gerente Executivo de SMS

Recebido em:

/

Nome:

Cargo:

osx

Praia do Flamengo. 66,14°Andar

Rio deJaneiro. RJ. CEP 22210-903

Tel.: 21 2555-5500

Fax:21 2555-5550/5560

8
cg
ro

ca
O

si
8?

() (» C II f-í E N T

O

Oií022,.00!:i9ló/IO-97
Uma

empresa do Grupo EBX

DATAa

Ao

^-HRfUi

.——doMeioAmblenteedosRscursosNaturais
At.: Adilson Gil

DD. Superintendente

Praça 15 Novembro, n°42 10° Andar /-„„.

20010-010 Rio de Janeiro -RJ

' Centrt>

Ref.: Encaminhamento de EIA/RIMA -1imw^ ^ ^

Processo INEA n° E-07/504466/l^)

* Construcão Naval do Açu

Instrução Técnica DILAM/CEAM n° 28/2010

Rio de Janeiro. 22 de outubro de 2010.
Prezado Senhor,

de agosto de 1997 e na NA-005? rV l' apr°vada pe,a De''beração CECA ii-aSSiS

novembro de 2001, vímo^Snlar' OlE 5Í Delibera^° CECA n° 4ggfde 21 2

T>

--ü^do-AiDuquerque

O-erente Executivo de SMS
Recebido em: _^2/ k?/ Uo

N°me: Mekr
Cargo:

osx

Rh ífdfFlamen9°. 66. 14° Andar

St«SM ^4»*

Fax: 21 2555-5550/5560

Uma empresa do Grupo EBX

Comissão estadual de Controle Ambiental
AL: Antônio Carlos de Freitas Gusmão

DD. Presidente da CECA

6•^Z^^^^^de
Const
r
ução
NavaldoA?u
Instrução Técnica DILAM/CEAM n» 28/2010
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2010.
Prezado Senhor,

Em cumprimento ao item 24da ln<ttr. .,>«« T. ,

odisposto no item 510 de.te2n25 oÇâ° Técn,ca D'LAM/CEAM n° 28/201 n«„ u

de agosto de 1997 ena NA S^fIn' 2T*8 P6,a ^ S j ^ W j

^J^êíâle^rAiDuquerque"

Gerente Executivo de SMS

Recebido em: 2^?_ fjo/jfofo
Nome: , i. •

^ /?

^

Car9o: a—- *JL^
I Praia do Flamengo. 66, U- Andar

SíiJ2a5r55scEP222io-ró

Pax: 21 2555-5550/5560

Fia.:

I-^O

Rubr.:4g|£
Ao

-ns.l1Utoaopatrima„ioHi8tóricoeArt(8t.coNacjoiiai(pHAN

Ref.: Encaminhamento de EJA/rima ,, ..

£££sar^ss^a1^de
'nstruçao Técnica DILAM/CEAM n» 28/2010 consfruçâ°Na-*^u
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2010

Prezado Senhor,

n° E-07/504466/10) do emnmS-

Pr°Cesso de «cencfamenta«mS* ? *,ambém em 01

As man/fesíações públicas deveran

°:°° áS UM h°ras

Rua Fonseca Teles ?2f n» ?° ser caminhadas èCentra, ri a,

*s ,0:00 às nZMrL'. *^'Sâ° «-**•-&^E^g^*»**".
Renovando nossos protestos de elevada eslim»
Atenciosamente,
"""'"''^ 8u<>~o-nos.
Gerente Executivo de SMS

bebido em: ãêtM/j&fá

Nome:
Cargo:

Jorgeíí Franco i /

6'SrnPHAHMk

A'>at.: 171O0OI

osx

Praia do Flamengo. 66, 14» Andar
Fax: 21 2555-5550/5560

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro - Comprovante de pagamento

Sede: Rua Marquês de Olinda,29 Niterói RJ

a. J IMPRENSA OFICIAL
do Estado do Rio de Janeiro
KiupiTOft Púi.lioM

CEP 24030-170-Tel 2717-4141 PABX
C Postal 597 - CNPJ: 28 542 017/0001-90

Ofício n°. 841832

Insc Mun. 023 256-1 - Insc Est: 80 014 856

Agências: Rio - Rua Sâo José. 35 - SI 222/24
Rio de Janeiro - Tels 2332-6550 / 2332-6549
Niterói - Rua Visconde do rio branco. 360
3 Piso loja 321 - Centro - Tel: 2719-2689

Cliente: OSX BRASIL S.A

Agência:

Data / hora de recebimento:

SEDE

25/10/2010 15:33:21

Matérias:

Preço unitário cm/col: 132,00

Id

Tam. (cm)

1038591

5,78

Valor Desconto

A pagar

762,96

0,00

762,96

762,96

0,00 762,96

Procedência: INEA

Inserção/Local: PARTE V (PUBLICAÇÕES A
PEDIDO)

Observações: Data prevista de publicação
27/10/2010
Total:

!** 1avia: CLIENTE

2" via: Contabilidade

Sede Rua Marquês de Olinda. 29 Niterói RJ
CEP 24030-170-Tel 2717-4141 PABX

». i IMPRENSA OFICIAL

do Estado do Rio de Janei ro
Kmpirs* PúliliRH

Ofício n°. 841832

C Postal 597 - CNPJ 28 542 017/0001-90
Insc Mun 023 256-1-Insc Esl: 80 014 856
Agências Rio - Rua Sâo José, 35 - SI 222/24

Riode Janeiro- Tels 2332-6550/2332-6549
Niterói - Rua Visconde do riobranco, 360

Agência:

Data / hora de recebimento:

3 Piso loja 321 - Centro - Tel 2719-2689

SEDE

25/10/2010 15:33:21

Cliente: OSX BRASIL S.A.

Matérias:

Preço unitário cm/col: 132,00

Tam. (cm)

Id

1038591

5,78

Valor Desconto
762,96

0,00

A pagar
762,96

Procedência: INEA

fO lUnâü êwi' ,15//ú//c
Inserção/Local: PARTE V(PUBLICAÇÕES A

PEDIDO)

Observações: Data prevista de publicação
27/10/2010
Total:

762,96

0,00 762,96

1a via: CLIENTE W 2a via: Contabilidade

https://www.ioerj.com.br/asps/recibo_agenciaiopg.asp?idof=841832

25/10/2010

OSX Brasil S.A.

CNPJ 09112686/0001-32

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Per^rt^

localizado no mun.ipio de Sào João da Baíra"Zl7sZ reTponsab^^e

-INEA, oEs.udo de Impado

"" ^'^ ' "» "' de acess°'

SC^s°ecRae,T^
^Tf^tTSE CÊ^4'£K*%"-<»""
»»»*» <° ^
Barra ena Câmara Municipal de Sâo João da Barra
"
J8ne'r°' "a Prefeitura Mun'c">al de São João da
^ « í ^ r ^ s r~ Lcrr
,nea' -a P**"*• f—
' "° Pra*°Arten,°
de 30 dla$ d°
con,ados
da data «-*
desta

Publicação (Processo E-07/504 466/1 ó°

Rubr.: flgfl ,

#

*#*»/'lú

Rio de Janeiro

Secretaria de estado ao Aíubientite

Oficio SEA/SE n,° 5^5/ 2010

Rio de Janeiro, 15de outubro de 2010

Senhor Presidente

AjSwcTToe? SÍrV°;me í ''«"'•iW ^iterar os termos do Ofício SEA/SE n°

quais opróprio IBAMA cmç^do^T^^^J10^^^ eSeu •*•+. **

ambiental pelo órgão^Xnla^uí

V°IV,mem° d°S Pr0C6SS0S de lamento

25?£?!&^^^
£E?00°
"2*°?
à"**
di
s
POSi
Ç
âo
para!
pormenorizadas acerca ao ^nJ^LLtS^^l ?™ defini*ões

necessário.

«nowww, caso esse Instituto considere

Sh^hÍSS^^^ove-to a oportunidade para renovaradicionais
que porventura
protestos de estma e

consideração.

* 11 © C3 Í5sti,u*o estadual

" • ^" ^*i ao ambiente

Coordenação de Estudos Ambientais
L ecebido em: _2£j IqjÍO* ás

[Ass/Mat:

jSP/*fw*tt>'

MARJ1.ENE r/AMOS

""Se ctetária de Estado do Ambiente

\s

"Ofú

Exmo Sr. ABELARDO tíAYMA

"

"

MD. Presidente do

\b^03l
RECEBIDO

C/C aExma. Ministra do Meio Ambiente ÍZA8ELLA MÔNJCA VIEIRA TEIXEIRA
GOVERNO DO !

Rio de Janeiro

Avenida Venezuela. 110 - Saúde - Rio de Janeiro -RJ-CEP: 20081-312
www ambiente rj.gov br

XI/ lo / to
INEA
PROTOCOLO

.

GovêfcÜoWiU
Rio de Janeir

Pia.: JKj*i

92°!6

Secretaria dt* t.Súulò ác Aniftfbfttt
OfíCÍC SEA/Sfc n.- 479/ jq.jjj

s

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2010

Senhor Presidente

Como é de piv/io conhecimento nessa instituto, o Estaao do Rio de Janeiro, inicialmente

pela extinta Fundação Estaduai de Ençerihàrfe do Meio Ambiente - FEEMA e, atualmente,
pelo instituto hstadual oo Anüblnnre •-• iNEA, vem procedendo ao licenciamento ambiental

do chamado Complexo Industrial e Logístico- do Açu, conforme consta do ofício

FEEMA/PR.F° -' 736/06, de 09 de rrarço de 2006 Amaior parte dos empreendimentos

mencionados -o referido ofício *e& focalizada em terra firme e parte menor em mar
territorial. Nesse contexto o 'BAMA concordou que todo o processo de licenciamento

*»*•

fosse desenvolvido na asféré eKtqdirél, conforme oofício DILIC/IBAMA n° 372/2006, de 23
de junho de 2G0õ, firmado pela &*W; Lyiz Felipe Kunz, Júnior.

• '

Ocorr= que. — Í7 ie junho tie ?0'0 "fcw pretoTDtadc.fwii* ao INEA requerimento para a

expedição d, insiução Técnica (processo E-07'504466/10) para o licenciamento

ambiental, n?: reo'ao do r^erido Comolexo, de Unidade de Construção Naval (estaleiro)
cuja empreendedora é n empresa OSX Brasil S/A, o qual contemplará parcela de mar

territorial. Cor;;; ierando que oórgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro já acumulou

grande qus.udade de conhecimentos no licenciamento ambiental de diversos
empreendimentos no Complexo e seu eniornp, serve a presente para comunicar o fato a

Vossa Senhoria, na expectativa de que o entendimento do IBAMA permaneça o
manifestado anteriormente, irdi.we frente ao princípio da eficiência administrativa.

Nesse sentido, submetemos os anòj-os dpuiffleníos acima mencionadps à consideração

do IBAMA, ch
ia que a couí&i .os com sua colaboração no desenvolvimento dos
trabalnos, pata que as sugestões desse órgão sejam contempladas no mencionado
processo djelipenciamení:: .?rr!;:c~*r.
Aíenciosamer í í.

4r,'L
I OTARILÉNE RAMOS
Secreta ia de Estado do Ambiente

Exmo. Sr. ABELARDO EÀVVA
M.D. Presidente ao
•
.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e cios Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Setor de Clubes Esportivos Norte, SCEN Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA
70818-900-Brasília, DF

C/C a Exma. Ministra do Mefo Ambiente ÍZABELLA MÕNICA VIEIRA TEIXEIRA
6*fe
RíodeJaneiro
ao*mbwme

eaniMagare .tzisj^owi iiíiaars

Avenida Venezuela,

IO- Saúde - Rio de Janeiro - RJ-CEP: 20081-312
ivww.ambienle ij gov br

Uma empresa do Grupo EBX

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2010

A Senhora

Ana Cristina Rangel Henney
Diretora de Licenciamento Ambiental
Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Ref.:

Requerimento para arealização das Audiências Públicas
Processo n° E-07/504466/10

Uma. Sra. Diretora,

Considerando a publicação dos avisos referentes à entrega e disponibilização aos

interessados do Estudo de Impacto Ambiental e do respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA) da Unidade de Construção Naval do Açu (UCN Açu) ede seu
respectivo canal de acesso (DOC. 01), vimos, espontaneamente, requerer aeste r. órgão
ambiental arealização de audiências públicas para expor aos interessados oconteúdo do
referido estudo, nos termos da Resolução CONAMA n° 09/87.

Colocando-nos ao inteiro dispor de V. Sa. para quaisquer esclarecimentos adicionais que
se fizerem necessários, renovamos os nossos votos de distinção eapreço.
Atenciosamente,

±è&&7
Initityui e a t a d u a l

ferak

do arnbiento

CENTRAL DE ATENDIMENTO - CA

Ricebido em: -• } J-,iL. I

jerente Executivo de SMS

Por:
M*lr:

OSX Brasil S.A.

rr ^frf^-

OSX

Luiz Carlos de Souza Barrei»!.
Adjunté. i
Matricula 39ÒÍ??**

Central de Me ídlmen

^v
,*

\n^i

Praia do Flamengo. 66, 14° Andar.
Rio de Janeiro RJ CEP 22210-903

"

Tel: 21 2555-5500

Fax: 21 2555-5550/5560

DOC. 01

da

Id: 1038578

1995. Jair *»™ d0^r8^£

s||va Souza.. 2008: Alex Ri-

CNPJ: 73.794.836/0001-89

CENTRO TÉCNICO FLUMINENSE (CETEF)

lVeiraECRRMIVSEEDÜrMat. 0942689-,

waustsass. ssks ££&*» de»

176/00; Diretora: Jurema Vieira de «J*"*^, ^va, CRRM

Normal: ^ ^ ^ t L ^ Prado dos

de 18/05/2004 Pág. 13, onde se lê. Ed. P°^ P^°'^fso Subse.

ODiretor do Instituto Analice, mantido por Instituto, Analice Lt-

CNPJ: 33.776907/0001-04

ENTIDADE MANTENEDORA: "NSTITUTOANALICE LTDA.
.

oocjtüpia r-nPFN BI N° áfltam - ° Presidente do Conselho Re-

«—» -—-ssasar°° R,°DE jm°

da Costa Pinto - Presidente - SINTRACONST raiem*. ^ mw6

Niterói - Tel: 0xx-21-2620-0175

Av. Amaral Peixoto, 96 SIs. tttjj 1« • Centro

DA GONBm VcNpj 30 ,32 849/0001-80

^Wg^deRepresentação Profíssional_

INSTITUTO ANALICE

W: 1037532

"* 1035425

Lopes, matrícula 09425844.

conforme BO W»*"»»™
•'

meros 591400, 591500 •J^8?2SL"SSaB 591984,592026,

EXTRAVIO: •*"ÜZWifffiW S^-'«^

CA

592070, 592071
30/09/2010.

d|_

CNPJ: 28.826.394/0009-08

Id: 1035423

CARL ZEISS VISION BRASIL INDÚSTRIA ÓPTICA LTDA

17/09/2010.

extravio: •«-«rtffísrti safss-s

awsgKsSSKS
2010: Edilene Conceição a*****"? g-J Matr. E/COIE
sino Fundamental - Educação de Jovens e M«os

CNPJ 09.265.284/0001-12

CENTRO DE ENSINO LIVRE EXPRESSÃO

Id: 1038412

09: AndreTc^s dos Santos eCatarina Fernanda da Silveira.

CNPJ: 00 850 315/0001-28

|ca Rodrigues

tos
de Araújo Viana; Petter de Souffll•^JfJJÍ R°egina Célia
Rafael Silva Rego; Raimundo Nonato Lameira Rosa, Regina o

Paulo Sérgio Azeredo dos Santos, Peorc ™"> _

Medeiros Pereira; Natalia Barros Ram,cuMaKM^Natta oe^^
Raimundo; Natatoa ^J^U^VSSdí de Senna Cardoso

Souza Batista; Monica Lopes Ma"n™J*0"''"" '. Natá|ia de Jesus

to Azevedo; Mansa Guimarães Lima m

Duarte da Silva. - ^oua.juiuy"

r-at!irr, - Fnsino Medo - Edu-

,ecomunicações
-«W^*»*?^n^Bernardino dos^ Santos,
cação de Jovens e Adultos zuu*. vou
103M29

sidente.

»* 1039021.

Conselheira/Coordenadora.RenaUÍ^^J^,^ ' . Assess ^téc-:^

Smento !;e9ÍomrcORCEN/Rjere
todo
Interno do COR|N/RJ e an^sS^-TSS-Í
a
r
g ^corpo
^
!iSfdaR^
0 2£*fcBaTosem2006e-rRobenrtCoa
Jun^dos
Santos Almeida.
Gl0,
i
a
Borese
Mana
£
Fátima
^
,
^
^
,
7
^
Crir-2O07:
Ivan
Azeredo
da
Silva.Leonardo
Li,
Weng Rimes, Maneia Corre*Ide^' Bessa AsMon; Moisés de

Silva; Marco Aurélio de Moraes Barreto. Marcos José W>
va; Marcos José da Silva; Marcos Otávio de Souzat*

SESSHS

MKHH

iÜ^Hü

SgggsSsSSffirS

RELAÇÃO NOMINAL DOS CONCLU.NTES DO CURSO TÉCN.CO

COLÉGIO ARNALDO PRIETO

Relações de Concluintes

W: 103S320

CENTRO EDUCACIONAL PERICAR LTDA.
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Diário Oficial

do Estado do Rio de Janeiro

FUNERÁRIA SÃO SALVADOR LTDA - ME

CNPJ n° 28.669.786/0001-53 - NIRE 332.0452742-0

; E lital de Convocação: Convocamos todos os sócios quotistas
e reunirem em AGE a se realizada no dia 08/11/2010, às 10:00
horas em 1" convocação com a totalidade do capital social e, em 2
convocação, no mesmo dia e local, às 12 horas, com maioria simples

do capital social, na sede da empresa, situada na Dom Valmor, 179 Centro - Nova Iguaçu / RJ, a fim de deliberar a seguinte ordem do

Sra. Maria Luiza Corrêa, na forma do Artigo 1.089 e 1.086 da Lei

dia: I) Exclusão dos sócios minoritários, Sr. Carlos Sebastião Neves e
10 406/2002 ficando desde já intimados para o comparecimento e o

1037904

exercido do'direito de defesa; II) Abertura de Filial; III) Alteração Con
tratual; IV) Assuntos Gerais. Nova Iguaçu, 18/10/2010. Carlos Alberto

Barbosa Vieira e José Fonseca - Sócios-Administradores.

CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA
CNPJ: 36.427.615/0004-99

CONCESSÃO DE LICENÇA

CARBOGRAFITE INDUSTRIAL DE SOLDAS LTDA torna público que
recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE

OPERAÇÃO LO n° IN002530, com validade até 20 de agosto de
2015 para realizar as atividades de fabricação e montagem de equi
pamentos e acessónos para tecnologia de solda e proteção individual
^ ^^

DOMÍNIO OSWALDO CRUZ - ITAIPAVA, município de PETROPOLIS.

(EPI), na ESTRADA UNIÃO E INDUSTRIA, 15.500, LOTE 22, CON

(Processo n° E-07/203027/2001)
INARME INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA
CONCESSÃO DE LICENÇA
CNPJ: 32.505.364/0001-10

INARME INDÚSTRIA DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA torna pú

blico que recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICEN
ÇA DE OPERAÇÃO LO n° IN002837, com validade até 28 de setem
bro de 2015 que a autoriza para realizar a atividade de fabricação de

vasilhames para laticínios, na RUA BARTOLOMEU BUENO, 110 -

E-07/200086/1989)

|d. 1025174

SANTO AGOSTINHO, município de.VOLTA REDONDA. (Processo n :

INCORPORAÇÃO LTDA

RESIDENCE DE ANGRA

CONCESSÃO DE LICENÇA
06.645.947/0001-36

RESIDENCE DE ANGRA INCORPORAÇÃO LTDA torna público que
recebeu do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA AM
BIENTAL SIMPLIFICADA LAS n. IN002909. com validade ate 08 de
outubro de 2014, para realizar obra de construção de condomínio re
sidencial multifamiliar. composto por 12 unidades habitacionais com 2

pavimentes cada, com 411.36 metros quadrados de projeto do pa

^ ^^

vimento térreo, e pavimentação das vias de acesso, na SERVIDÃO
DA RUA PAZ E BEM. LOTE 5 - CAMORIM GRANDE, município de

ANGRA DOS REIS. (Processo n.: E-07/505219/2010)

EDIFICAR ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 08.359.939/0001-59

CONCESSÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL

EDIFICAR ENGENHARIA LTDA. toma público que recebeu do Insti
tuto Estadual do Ambiente - INEA, a CERTIDÃO AMBIENTAL CA n°

Publicações a Pedido
TALIZAÇÃO S.A.', esta Empresa toma a iniciativa de renovar o re

gação do pagamento do valor da reserva por parte da ICATU CAPI

Considerando que o término do prazo prescricional extingue a obri

ferido prazo por igual período de 5 (cinco) anos a partir desta data,
Números de série: Vip Capitalização de 3514745 até 5596104; Ibi-

mantidas as demais condições originais de contratação. Produtos e

capitalização de 2182367 até 6107664; Titulo de Capitalização Banco

do Nordeste Sorteio Semanal de 3717677 até 5597322; BannCap 2
milhões de 3827084 até 6027424; Super Banese Capitalização de
3677548 até 5619592; BRB CAP Série Milhão de 3030247 até
3637677; BANESCAP Extra de 1733327 até 5012165; SUPERCAP de
4297527 até 4358362; Beg Capitalização Super Prêmios de 1713725
até 2698179; VIP MILHÃO de 5564248 até 5594448; CitiCapitalização
Plus de 2349199 até 5555867; Invest Plus de 2431 até 5679059;

Zapt! Mais Capitalização de 1741425 até 3712157; Bec Capitalização

Ano XXXVI - N? 196 - Parte V

Rio de Janeiro, quarta-feira - 27 deoutubro de 2010

das, ou depositá-lo, na sede da Companhia; ou (b) optar por outorgar

dos poderes dos signatários, com as firmas devidamente reconheci

procurações físicas para que as pessoas indicadas pela Companhia
os representem no dia da AGE, conforme modelo de procuração dis
ponível no Manual de Assembléia, disponível no website da Compa
nhia (www.pdgrealty.com.br/ri); (v) o acionista que comparecer à AGE
e apresentar a documentação exigida não será impedido de participar

rão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por
meio do telefone (21) 3504-3800 ou via e-mail; ri@pdgrealty.com.br.

da AGE- e (vi) os acionistas da Companhia interessados em acessar
as informações ou sanar dúvidas relativas às propostas acima deve

1038634

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2010. Gilberto Sayâo da Silva - Pre

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

CNPJ N° 09.112.685/0001-32

OSX BRASIL S.A.

sidente do Conselho de Administração.

João Pereira.

v

«.-.-— -i- r»;„

103g320

w. 1(m579

a ^ o,-ir,nictac. nu*» têm a intenção de se

ção e dos documentos correlatos referentes ãs matérias constantes

rios - CVM (www.cvm.gov.br), conforme artigos 124 e 135 da Lei
6 404/76 e Instrução CVM 481/09, cópia da Proposta da Administra

paodeacucar.com.br/ri) e na página da Comissão de Valores Mobiliá

na página de relações com investidores da Companhia (www.grupo-

à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia,

membros do Conselho de Administração da Companhia. Encontram-se

da Companhia, nos termos da Proposta da Administração; (c) Incor
poração das ações de emissão de Nova Casa Bahia S.A. pela Com
panhia, nos termos da Proposta da Administração; (d) Ratificação da
indicação da empresa especializada para elaboração dos laudos de
avaliação contábil, nos termos da Proposta da Administração, (e) Al
teração do Artigo 5o do Estatuto Social da Companhia, nos termos da
Proposta da Administração; (f) Consolidação do Estatuto Social da
Companhia, nos termos da Proposta da Administração; e (g) Reelei
ção dos membros do Conselho de Administração e eleição de novos

TRAORDINÁRIA. Ficam convocados os senhores acionistas da GLO
BEX UTILIDADES S.A. ("Companhia") a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 09 de novembro de 2010,
às 16:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Capital
do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Prefeito Dulcidio Cardoso,
n° 2000, Barra da Tijuca, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: (a) Cancelamento de ações em tesouraria da Companhia, nos
termos da Proposta da Administração; (b) Aumento do capital social

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EX

NIRE 33.300.141.073

CNPJ/MF N° 33.041.260/0652-90

GLOBEX UTILIDADES S.A.

tação do contrato a Lei 10.406/02; (f) Mudança nos administradores;
(g) Assuntos gerais. Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2010 Manoel

Entrada de novos; (d) Aumento do capital R$ 1.350.000.00; (e) Adap

DIA- (a) Reativação da sociedade; (b) Saída de Espólios e sócios; (c)

vembro de 2010, às 10:00 horas, na sede social da sociedade, lo
calizada no Município de Belford Roxo, na Av. Augusto Vasco Aranha,
1007 - Areia Branca, para deliberar, sobre a seguinte ORDEM DO

tas da VIAÇÃO CARAVELE LTDA, para se reunirem no dia 3 de no

REUNIÃO DOS QUOTISTAS. Ficam convocados os senhores quotis

CNPJ n° 30.780.217/0001-22

VIAÇÃO CARAVELE LTDA

determinada a realização de estudo de impacto ambiental

Ambiente - INEA, através do processo n° E-07/504466/10, a Licença

A OSX Brasil S.A. torna público que requereu ao Instituto Estadual do

de 1716077 até 1738841; BesCap Capitalização de 1671930; Max$orte de 3403562 até 3484222; ibiCard Cap de 5427049 até 6495541;

Título de Capitalização Banco do Nordeste Pagamento Único de

Prévia - LP para a implantação de um estaleiro e seu canal de aces
so, localizado no Município de São João da Barra. Informa que foi

mium de 1755114 até 5563836; BRBCAP Duplo Milhão de 3864818

2720142 até 2727774; Multi BEA CAP de 1758305 até 2486029; Ver

de Capitalização de 3024304 até 5621507; BEC Capitalização Pre-

1767410- ZAPTMUITO MAIS de 3963217 até 5589583; Bannsul Ca

até 5660501; Big Din Din Banespa Capitalização de 2205532 até
5568042; Super Din Din Banespa Capitalização de 1746231 até
pitalização de 3462946 até 3832127; Maxi Prêmio 5 de 3617946 ate

4310289; Sudameris Capitalização de 1784638 até 4122004; C.tiCa-

pitalização de 1664771; Din Din Banespa Capitalização de 1722996

até 2069038 BesCap Vida Nova de 3269314 até 5556205; BRBCAP
SÉRIE MAXI de 1760439; TOP BANESCAP de 4824441 até 5596488;

MultiCap de 3750804 até 4180015; Ganhe mais Leader de 3634838

até 5596495 Beg Capitalização Super Prêmios Pagamento Único de
Dois de Abril, 36, Centro. Rio de Janeiro - RJ.

1735525 até' 1760392. ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A.* Praça Vinte e

• Icatu Capitalização S.A. antiga Icatu Hartford Capitalização S/A
Id: 1039313

SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO BRASIL S.A.
CNPJ 09.266.129/0001-10 - NIRE 33.300.284.770

Edital de Convocação AGE: Ficam os srs. acionistas convocados a
se reunirem em AGE a se realizar no próximo dia 10.11.10. as 15 h.,
na sede social da Cia, na R. Francisco Sá, 23/807, RJ, a fim de dis
cutirem e deliberarem sobre matérias relativas a desenvolvimento de

novo negócio, apresentado em Reunião de Conselho de Administra
ção realizada em 19.10.2010. RJ. 26/10/10. José Carlos Sussekind Presidente do Conselho de Administração
1039289
CONCESSÃO DE LICENÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL

CNPJ: 01.612.981/0001-90

2015 que aprova a concepção, localização e implantação de quadra

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL torna público que recebeu
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA AMBIENTAL
SIMPLIFICADA LAS n° IN002757, com validade até 14 de outubro de

poliesportiva, no BECO DOS ANJOS - ROLAMÃO, município de PI
NHEIRAL. (Processo n«: E-07/503258/2010)
^ ^
por ^

NIRE: 33.3.0024862-1

CNPJ: 08.061.951/0001-82

ECOLIFE FREGUESIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
^^

P
c.-~,~. MnulHorins ns senhores acionistas da Eco-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL £.
—«• nnrN,»,An,A

GOYTACAZES.

(Processo

E-

Id: 1038027

n°:

Id: 1031198

o.l/o i .wo i 'm/v i -v^.

tafogo, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem sobre as segui

Id: 1039441

Id: 1039399

de 2005, que o prazo prescricional destes tem término previsto para

Novembro de 2010, conforme prevê o artigo 178 do Código Civil.

chegaram ao final de seu período de vigência no mês de Novembro

resgate do valor de sua reserva dos títulos que foram cancelados ou

lares de títulos de capitalização por ela emitidos, correspondentes aos
números de série listados abaixo, os quais ainda não efetuaram o

COMUNICADO - A ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A.' comunica aos titu

CNPJ/MF n° 74.267.170/0001-73 - NIRE 3.330.016.539-8

ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A.*

CESSO SMARH N° 250/001327/2009).

JANEIRO - TODOS OS BAIRROS, MUNICÍPIOS DE TODOS (PRO

PERMERCADO, EM TODO TERRITÓRIO DO ESTADO DO RIO DE

GERAL, COM PROCEDÊNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS-SU-

PARA OPERAR UM COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM

LAM-O N° 189/2010-COM VALIDADE ATÉ 05 DE JULHO DE 2014,

DRICOS, A LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL DE OPERAÇÃO,

RECEBEU DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍ

SUPERMERCADO REAL DE ICARAÍ LTDA TORNA PUBLICO QUE

CONCESSÃO DE LICENÇA

CNPJ: 10.697.697/0001-55

SUPERMERCADO REAL DE ICARAi LTDA

Id: 1038025

0 n° 174/2010, com validade até 13 de outubro de 2014.

website (www.pdgrealty.com.br/ri)
e no website da
CVM
(www.cvm.gov.br); (ii) para serem admitidos nesta AGE, os acionistas
deverão portar, além de extrato contendo a respectiva posição acio

•

•

XI
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S.A., para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a se rea
to de mandato, com poderes especiais e documentos comprobatórios

T '"

J^-
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NÁRIA - Ficam convocados os Srs. acionistas da Televisão Cidade

•

JT
^

£ 1 r.

33

(Nj

Id: 1039401

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDI j

NIRE 33.300.286.411

TELEVISÃO CIDADE S.A.
CNPJ/MF N° 01.673.744/0001-30

Cia. até as 18:00h do dia 04/11/2010. RJ, 26/10/2010 - Rosana Mon
teiro Xavier - Diretora Presidente.

datos de representação na AGE serão recebidos na sede social da

ações preferenciais; (ii) outros assuntos de interesse da Cia.. Os man

a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias que compõe a Or
dem do Dia: (i) alteração da redação do § 3o do Art. 4o do Estatuto
Social da Cia. que dispõe sobre as condições de titularidade das

05/11/2010, às 11:00h, à Av. Rio Branco n° 80, 14" andar, Centro/RJ,

Metal Data S/A (Cia.) a se reunirem em AGE, que se realizará no dia

Edital de Convocação - AGE - Ficam convidados os Acionistas da

CNPJ/MF 29.171.253/0001-00 - NIRE 33.2.0726090-4

acionista que desejar ser representado por procurador: (a) deverá
apresentar, conforme determina o §1° do artigo 8o do Estatuto Social,
observado o artigo 126, § 1o, da Lei 6.404/76, o respectivo instrumen

15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"); (iv) o

data da AGE. respeitado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404, de

comprovantes de extratos expedidos pelas instituições financeiras res
ponsáveis pela custódia com até 3 (três) dias de antecedência da

escriturais ou em custódia que depositem na sede da Companhia os

presentação, bem como documento de identificação com foto dos re
presentantes legais, para os fundos de investimento; (iii) nos termos
do artigo 8o, §2° do Estatuto Social, solicitamos aos titulares de ações

trador, além da documentação societária outorgando poderes de re

solidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu adminis

pessoas jurídicas; e (c) cópia autenticada do último regulamento con

cumento de identificação com foto dos representantes legais, para as

tação societária outorgando poderes de representação, bem como do

da do último estatuto ou contrato social consolidado e da documen

cialmente reconhecidas), para as pessoas físicas; (b) cópia autentica

METAL DATA S/A

DA DO GUERENGUÊ, 2.059 - JACARAPAGUÁ, município de RIO DE
JANEIRO. (Processo n° E-07/201625/2001)

acionistas estão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia, no

Id: 1036731

LO n° IN002953, com validade até 19 de outubro de 2015, para rea

lizar a atividade de fabricação de produtos odontológicos, na ESTRA

e documentos relevantes para o exercício do direito de voto pelos

nária, os seguintes documentos: (a) documento de identificação com
foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe profissional ofi

DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA torna público que recebeu do

Instituto Estadual do Ambiente - INEA, a LICENÇA DE OPERAÇÃO

às matérias a serem deliberadas, assim como as demais informações

CONCESSÃO DE LICENÇA

Id: 1039409

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos - SMARH, através do
Processo n°
250/001638/2010, a Licença Ambiental Municipal de Operação - LAM-

CNPJ: 28.879.989/0001-74

SALGADÃO BAR E LANCHONETE LTDA ME

Cláudio de Medeiros Bocayuva Bulcão - Diretor.

compreendendo o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial,
Demonstração de Resultado, Demonstração das Origens e Aplicações
de Recursos e Demonstração das Mutações do Patnmônio Líquido.
Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, cujas có
pias e documentos se encontram na sede da sociedade â disposição
dos acionistas; b) Deliberação e de.stinaçâo do resultado do exercício;
c) Eleição dos membros da diretoria para os exercícios de 2010, 2011
e 2012, bem como fixação de seus honorários. Rio de Janeiro, 25 de
outubro de 2010. lone de Medeirds-Bbcayuva Bulcão - Diretora. Pedro

nanceiras referentes ao exercício findo de 31 de dezembro de 2009.

ordem do dia: a) Exame, discussão e votação das demonstrações fi

Janeiro - RJ - CEP 20.011-020, a fim de deliberarem sobre a seguinte

vocação, na sede social na Rua Bela, 250 - São Cristóvão - Rio de

realizar-se em 3 de novembro de 2010. ás 10:00 horas, em 1* con

São convidados os senhores acionistas de Casa Bom Pastor Serviços
Funerários S.A. para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a

CNPJ: 33.112.665/0001-46

481, de 17 de dezembro de 2009 ("Instrução CVM 481"). relacionados

Id: 1038591

CNPJ - 36.194.207/0001-91 - NIRE: 33.202.248.027

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ordem do dia. Informações Gerais: (i) as informações e documentos
previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n°

da data desta publicação. (Processo E-07/504466/10)

Id: 1038561

CASA BOM PASTOR SERVIÇOS FUNERÁRIOS S.A.

Conselho de Administração.

ro Luis Antônio, n° 3142. nesta Capital, sob protocolo. São Paulo, 25
de outubro de 2010. Maria Silvia Bastos Marques - Presidente do

DFL. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Atendimento do INEA, na Rua Fonseca Teles, 121 - 8o andar - São
Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ, no prazo de 30 dias contados a partir

As manifestações públicas deverão ser encaminhadas à Central de

vem a qualidade de acionista da Companhia e os poderes de repre

sentação com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realiza
ção da Assembléia. Os documentos deverão ser encaminhados ao
ncpartampntn iurírtirn Snr.iptánr. da Companhia, na Avenida Brigadei

data da Assembléia Geral relacionados às matérias constantes desta

atos que tenham sido praticados pela administração anteriormente â

ta dentro do capital autorizado; e (iii) confirmar e ratificar todos os

Municipal de São João da Barra e na Câmara Municipal de São João

da Barra.

da Companhia, em decorrência do desdobramento acima proposto e
das emissões realizadas pelo Conselho de Administração até esta da

mesmos direitos e vantagens integrais das Ações Ordinárias pré-existentes, sendo que cada Ação Ordinária passará a ser representada
por 2 (duas) Ações Ordinárias pós-desdobramento (os Depositary
Shares continuarão a representar 2 (duas) Ações Ordinárias após o
desdobramento); (ii) alterar o artigo 5o e parágrafos do Estatuto Social

valor nominal de emissão da Companhia ("Ação Ordinária") será cria
da e atribuída ao seu titular 1 (uma) nova Ação Ordinária, com os

seja aprovado, para cada ação ordinária nominativa, escriturai e sem

les, 121 -6o andar - São Cristóvão - Rio de Janeiro, na Prefeitura

Informa que o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA estará a dis
posição dos interessados na Biblioteca do INEA, na Rua Fonseca Te

sua responsabilidade.

OSX Brasil S.A. torna público que entregou ao Instituto Estadual do
Ambiente - INEA, o Estudo de Impacto Ambiental referente ao reque
rimento da Licença Prévia para implantação de um estaleiro e seu ca
nal de acesso, localizado no município de São João da Barra, sob

bre a seguinte ordem do dia ("AGE"): (i) desdobramento da totalidade
das ações ordinárias de emissão da Companhia, de modo que, caso

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

16:00 (dezesseis) horas, na sede social da Companhia, na Praia de
Botafogo, n° 501, salão 201, conjunto 203, 2o andar, sala 1, Torre Pão

da Companhia, a ser realizada no dia 04 de novembro de 2010, às

recer, em segunda convocação, à Assembléia Geral Extraordinária

Empreendimentos e Participações ("Companhia") convidados a compa

CONVOCAÇÃO: Ficam os senhores acionistas da PDG Realty S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE SEGUNDA

Companhia Aberta de Capital Autorizado

NIRE n° 33.300.285.199

CNPJ/MF n° 02.950.811/0001-89

PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

clusão do empreendimento.

dade e ainda; 2) aprovar contratação de nova construtora para con

sentados no empreendimento imobiliário desenvolvido por esta socie

tauração de procedimentos arbitrais, a fim de ressarcir-se de toda a
sorte de prejuízos decorrentes dos inúmeros problemas e vícios apre

tes ordens do dia: 1) adoção de todas as medidas cabíveis, dentre
elas, mas não somente, o ajuizamento de ações judiciais ou a ins

de Açúcar, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, para deliberar so

f

OSX Brasil S.A.

Id: 1039217

oni-j.

^&30 hs, Praia de Botafogo, n° 501, cj. 203, Torre Pão de Açu

e

CNPJ 09112685/0001-32

José de Castro Barbosa - Sócio Administrador

sede; 3. Outros assuntos de interesse da sociedade. Niterói, 26/10/10.

sócios na proporção do capital possuído; 2. Acerto do endereço da

aporte em espécie no valor de R$304.350,00, a ser subscrito pelos

capital social c/incorporação de reservas no valor de RS18.350.00 e

vocados os sócios cotistas para a reunião a ser realizada em
05/11/10, ás 10 hs, na sede da empresa na Estr. Washington Luis,
89, antiga Estr. do Sapê, Lote 7-A, afim de deliberar: 1. Aumento de

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Reunião de Sócios Cotistas: São con

SANTO ANTÔNIO TRANSPORTES LTDA.
CNPJ 30.075.428/0001-64

deliberação da saída do Administrador por renuncia.

AVISO: A Empresa Polo Têxtil 2009 Lanchonete Ltda, comunica que
foi realizada no dia 01/09/2010 a reunião na sede da empresa, para

CNPJ 10.951.493/0001-07

POLO TÊXTIL 2009 LANCHONETE LTDA

07/508356/2010)

DOS

33.3.uu^40b*í-i

CAMPOS

Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 05/11/10, às

de

RUA RAUL CARDOSO N° 110/122, - PARQUE FAZENDINHA, muni

cípio

07 (sete) pavimentos. em uma área total edificada de a.sytJ.ys m-, na

Só falam que vai ser semana que vem, e não tenho

notícia. Se tiver que renovar, estou esperando. To
dos sabem que me sinto bem aqui, mas se não me

procurarem... Está chegando o final do campeonato
e está difícil", desabafou Conca.

Com elenco repleto de estrelas, Conca tem sido o

estado do Rio de Janeiro

destaque do time. 0 jogador participou de todas as

31 partidas do Brasileiro. Com salário inferior aos
deFred e Deco, por exemplo, ele aguarda uma valo

rtal
)RJ

rização maior da diretoria.

istacam

Esta não é a primeira vez que o argentino demons
tra insatisfação com a situação contratual. Em agos

mpeão brasileiro da

to ele adotou o mesmo tom do discurso e chegou

ior. Amilton Júnior o
b—sileiío amador,

"Temos interesse em renovar o contrato. Já foi fei
ta uma proposta, ele não aceitou e estamos conver
sando. Temos umorçamento, estamosno fim do ano
e como o contrato dele vai até 31 de dezembro de
2011 ainda temos tempo para elaborar uma nova

proposta, mas vamos resolver o mais rápido possí
vel", esclareceu o vice de futebol Alcides Antunes.

a dizer que como a carreira de jogador é curta não
podia pensar apenas com o coração.

;e mago Corrêa o

Divulgação

) circuito brasileiro e
erceira colocação no
lual.

do Circuito União de

l -UBCS, foi uma rePrefeitura Municipal
da Barra através da

; Turismo Esportes e
zação da UBCS- União
arders de Campos e

Barra, supervisão da
federação Brasileira
d e apoio da Gênesis,
iTV. Aquinta e última
ce nos dias 13 e 14 de

i pra'a do Farol de São
o <., jío (ia Fundação
; Esportes.

Conca já pediu pressa àdiretoria tricolor para arenovação
OSX BRASIL S.A.
CNPJ N»09.-!12.685/0001-32

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

AOSX Brasil S.A. torna público que requereu ao Instituto Estadual do Ambiente INEA. através do processo n« E-07/504466/10. a Licença Previa - LP para a implan

tação de um estaleiro e seu canal de acesso, localizado no Município de Sâo João
da Barra Inlorma que foi determinada a realização deEstudo de Impacto Ambiental.
OSX BRASIL S.A.
CNPJ Nc 09.112.685/0001-32

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

OSX Brasil S.A torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente -JNÉA.
oEstudo de Impacto Ambiental referente ao requerimento da Licença Prévia |para| im
plantação de um estaleiro eseu canal de acesso, localizado no município de Sao João

da Baíra. sob sua responsabilidade. Inlorma queofljWWo£f£OlDM*ttntf

- RIMA estará à disposição dos interessados na Bibliotecaido, INEA. na RuaFonseca
Teles 121-6» andar -São Cristóvão -Rio de Janeiro, na Prefeitura Municipal de Sao
João da Barra ena Câmara Municipal de Sâo João da Barra. Aa manta**««£**
cas deverão ser encaminhadas à Central de Atendimento do WEA.«taM
Teles 121-8» andar -São Cristóvão -Rio de Janeiro -RJ. no prazo de 30 dias conta
dos a partir dadata desta publicação (Processo E-07/504.466/10)

5?

•

n° GSU.A/CN-002/2010

AR, comunica que o suplemento

às 14:00(quatorze) horas a entrega

iue iMuia riscai ae Produtor com nu
meração 000.001 a 000 100

I Sapucaia, 26 de outubro de ?nm

Habilitação e Propostas, bem como
mentação de Habilitação, marcada

MARINHA DOBRASIL

i mantidas as demais condições do

ESCOLA NAVAL

EDITAL DE LICITAÇÃO

J. no dia 17/10/2010.

PREGÃOELETRÔNICO

«EYER NETO

N° 62400/016/2010 (SRP)

Objeto: Registro de Preços para

uprimentos

contratação de empresa especializa
da em serviços de manutenção dos
matenais de combate a incêndio da

Escola Naval. Retirada do edital pelo
site www.comprastiet.apv.br.;

30 ESTADO 00 RIO DE JANEIRO

?ÕES EFORMALIZAÇÃO DE AJUSTES

bessao Publica no dia 10NOV2010

as 09:30h, no mesmo endereço ele

trônico.

"^

unc, MARINHA DO BRASIL
I10-O60459)
art card

novembro de 2010, às 14h

RUMEMTOS CONVOCATÓRIOS:
eo - Sala T-04, Centro - Rio de

sctiva reprodução, que correrá

te contrarrecibo, onde deverá

io hcitante. A íntegra do edital
WWW.tjrj.jlis hr

prorroga
os prazos

íí.:

doPAF
DA REDAÇÃ0_

ASecretaria estadual de

Fazenda do Rio de Janeiro

anunciou, na noite de ontem,
a prorrogação do prazo para a
substituição do sistema

Emissor de Cupom Fiscal pe

PROCESSO: Pregão Eletrônico n°

loPrograma Aplicativo Fiscal.
Amudança, em alguns casos,
poderá ocorrer até o fim de
2011. Adecisão atende a rei

cas de Otorrinolaringologia, Proctoloqia

vindicações de entidades li
gadas ao comércio fluminen

e Ginecologia do Hospital Naval Marcilio

se e a setores fiscais, con

Dias; ABERTURA: Será aberta a ses

são publica para lances dia 12/11/2010

forme noticiou ontem o Jor

as 09 00h, exclusivamente no sítio

nal do Commercio.

www.comprasn.et.gQV.br; ENDERE

O programa consiste no in
centivo à atualização desses
equipamentos que, além de
emitir cupons fiscais, infor

H°^',Têkíí^L
«ARCILJO DIAS
DIVISÃO DE AQUISIÇÃO E
,m

CONTRATOS

ATO AVISO DE LICITAÇÃO

65720/49/20,0,
OBSETO !SuS de
Material Médico Cirúrgico paraas Clini

Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica, Urologia

ÇO Rua César Zama. 185, 4o andar

D?Sc£<?TY?s2)ncelos Ri0 de Janeiro -

RJ;EDITAL: Oedital será disponibilizado
PRnpncííWW^0mBrasj,e,'90,'br.
kkuho&ta serão recebidas exclusiva

mente ate o inicio da abertura que se

mam dados das vendas reali

gina supracitada, nolocal e hora previs
ta noedital, Riode Janeiro. 27/10/2010

zadas noestado. Oobjetivo da

p

medida é modernizar a troca
de informações com a Fazen

n

dará por meio desessão pública, na pá

Luis Mano Gomes de Almeida Júnior
Pnmeiro-Tenente (IM)
Pregoeiro

da eosistema de fiscalização

u

eo
Ui

ab
BU

Eletrobras

Ministério de

Minas e Energia

Eletronuclear

i

ejq
BUI

afls

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n° GSU.A.PE-145/2010

wn
uoo

JUBJ

•n

U1BÒ
usai

Gerência de Suprimentos

i B1IBJ
>isyxa

**> a^tlo de Janeiro

esaid
) SIBd

OSX BRASIL S.A.

/2010

CNPJ Ns 09.112.685/0001-32

AOSX Rrasil s A, REQUERIME>«"0 DE LICENÇA PRÉVIA

mo de transporte por12(doze)
sde turismo para o transporte
es da rede pública de ensino,
uro, paravisitação à Exposição
r de Memória do Parlamento
aALERJ.

^aSd^^^^
OSX Rr«i, c i ,

O UIOO

Ambiente -

i 'a(oq
jng

OSX BRASIL S.A.

)DSÍrJõQ

CNPJ N" 09.112.685/0001-32

i«mvavai

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

iNaaisaad

MNQ1NV
essados no sítio eletrônico:
brode2010.

iMORAES

mmmBm
ív ^ r r

91 V

J^l

-u.auu, e receDendo de

'títulos da dívida que ele em2009eR$6,4bi,em^0l0
No mal do ano passado'
no emitiu. Se fosse igual
ata de privatização, co- outra MP, a478, permitiu ao

togustin fala, por que Tesouro vender antecipada

•ogovemoprecisou que mente os dividendos que
neiro passasse peloBN- tem a receber de estatais e
t para que na passagem empresas deeconomia mis
<*esse a mágica de o ta. OBNDES comprou ert
ae uma dívida do Te- passou ao Tesouro R$ 52

b'lhões que ele teria de di

virar receita,

ecretário disse que "es-

videndos da Eletrobrás.

Ogoverno decidiu excluir
os
investimentos do PAC da
'P°u por causa do su2ia de que o BNDES

I é errada" Segundo contabilidade das despesas.

bancana-dizoviceijresirJeT.fc:
•Brasília. Mesmo com os ju- daAnefacCquereúneXecg of^ de finanças), Miguel Olivel^-:Q^ó^
nrp«« seguiram
taXaSCObradasMemem 10,75% ao ano desde julho Presas
o camW.
ataxa
médiacobradapara
peí
«oa f.s.ca caiu pelo segunX Sn0e,pe,0quintomês se
Banco Central (BC). Em se

tembro, ficou em 39,4% ao an0
ate odia 11, estavam em 29,1%
meio
nos doponto
que percentual
em agosto aem£
rt Trata.se do maior nível desde
fevereiro de 2009 - auge da

Stíomenorníve,da^ cr.se internacional -, q^o

II ü í; outubro, até odia
oBNDES não entrasse ^"«gastos já estavam ex
tí ?*a$ Permaneciam esJuro perderia partici- cluídos da conta porque es
na Petrobrás. Conver- tavam no Plano Piloto de In
eksS,HPSegUnd° «P^iaüstS,
governo não fez di- vestimentos. Só que para en- I elas devem continuar perdei
»te porque ficaria trar no PPI 0 investimento
midl Ç3' ainda «"• m™ ti
midamente.
xplicito o truque de tem seguir várias regras éter
metas de desempenho. Ogo>pa de pedra.
-Mesmo com aSelic parada,
as
taxas de juros aos consu
ZEf
oPP|pa*r«£
completar aconfusão, qualidades e enquadrou o
midores devem continuar caL« bi em títulos que
do por causa da competição
*»« o BNDES — o t\AL na_ mesma brecha fiscal.
Na
sér,e
estatística
está
re
»W31,9 bi foi para o
oberano —entraram gistrado que o governo cum
priu a meta. Só cumpriu por
a «Mfórvida pública manobras
assim.
as raro na dívida lí-

'rque ogoverno alega

npréstimo"eumdia
'v* Pagar. Portanto,

orçamento monetário que o
ata, longa e que virou hiPennflação.
Já vimos esse fil
rabalharam:
me,
morremos
no final. Opro
produziram artiüblema éque quando chega o

GRJBEL

SIh ^,migrando P^3 moda
lidades
crédito maisebaratas
como odeconsignado
os X
préstimos pessoais.

Em setembro, por exemplo, o

Ministério de

Minas e Energia

Assim surgiu o "orçamento

governo Fernando Henrique
tirou
dívidas do armário e
idaNóbregaacha pos naasconta.
írno nãoestá apeFoi com mágicas comoado
do mágica, está

receitas públicas
31 um superávit

to dos juros às famflias se deveu
^mbémaofatodeaspesSS

tíÜ PETROBRÁS

monetário", uma espécie de I
orçamento do Bno qual ca

encia de queda

>a transparência

departamento Econômico do

f0C^tam,rfopes. omovimen

ta™
í™"1*que cri*
va dinheiro. Era aconta con

rávit primário e biam todas as despesas. Es
quida. Pelos nú- sas e outras maluquices dei
stá tudo bem: su xaram uma montanha de dí
ja meta e dívida vida não contabilizada O

'• daá;tatísticas
-lasTUIais vários

ficou em 30,9% ao ano
De acordo com o chefe dn

No governo militar inven

líquida não sobe, junta entre Banco Central e
le o governo ter se Banco do Brasil. Ogoverno
*>• Foi assim com mandava o Banco do Brasil
* 180 bi em títulos Pagar e depois pegar noBC
W para o BNDES
emo está desma
ia os indicadores

guido, apresentaram elevação

LTemd°de2?9%para29^o

«aaísíSBftfiSRaa..
AVISO DE LICENÇA

—•——1—-i^^—

^^ oM-S-11- Bacia de Santos

CfOSX BRÃÜLS^

Brasil produziu uma inflação

final, quem fez omal nãolstá

«^^N509.112,685/0^:32

OSX Brasil S.A torna o.mI ° DE ,MP*CTO AMBIENTAL

ai pararesponder por ele

MÊÊÊÊÊÊmm

Pregoeira

VANESSA CORRÊA DESOUZA

Angra dos Reis/RJ -Prédioda OVAR.

;Reti ida comCarimbo de CNPJ).

MINISTÉRIO OASAÚDE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE ATENÇÃO ASAÚDE
CARDIOLOGIA

INSTITUTO NACIONAL DE

em fornecimento de itens para fins de cadastramento com vistas aPR n

OInstituto Nacional de Cardiologiaconvoca empresas «P^fert»
101/2010.

1- Conjunto para intubacão retrograda com cateter de 14.0 FR

2- Sistema de proteção interceptor 5,5
3- Sistema de proteção interceptor 6,5
prazo de até 3 dias úteis.

EDITAL DE CIÊNCIA DE LEILÃO

Pelo presente edital vimos Cientificar o(s) mutuário(s) *****&-decurso
.'

ío leilão04/11/10 partir 12:00 horas

24240182

SS^S5SKSSS-'SaANITERÓI
-AVENIDA BS
SaSSl PEIXOTO, No 335 NITERÓI RJ -Agente Rnance.ro. EMPRESA

GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

SS» -ESPOUO DE EDNOR VIEIRA DA SILVA, CPF
2262-6274

JONASRYMER
Leiloeiro Oficial
7fi/lO/10:27/10/10;28/10

horano de lon as1on.aesegurraaasena-rein. - -o.. v««-f*--•-w-r

Secretaria Municipal deAdministração

OSX BRASILS.A.

CNPJ Ns 09.112.685/0001-32
HFOIIFR1MENTO DELICENÇA PREVIA

INEA, através do processo n» E-07/50446^10, aUcença r o
OSX BRASIL S.A.
CNPJ N» 09.112.685/0001-32

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

- sâQ Joâo

como ministroda Previdência Social, Carlos
Eduardo Gabas, será o
Projetode Lei4.434que
recupera gradualmente

la proposta que está no

o valor nos benefícios
em números de salários
mínimos, considerando
a data de concessão. Pe

Congresso, se for apro
vado aposentadorias e

rão ser corrigidas em

pensões do INSS deve

O fator previdenciá-

cinco anos.

rio também está na pau

ta do encontro de hoje.

Segundo Warley Mar
tins, os aposentados
querem a extinçãocom

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

pSfEITURA MUNICIPAL DE PARATY

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

dos apartir da data desta publicação (Processo E-07/504.466/10).

m

dos valores dos benefí

pleta do mecanismo
queresultaemredução

aposentar.

riam obrigados a alcan
çar 95 pontos para se

e idade para atingir 85
pontos.Já oshomens se

tempo de contribuição

res teriam que somar

mas para isso propõe
adotar a alternativa da
chamada Fórmula
85/95.Assim, as mulhe

ta acabar com o fator,

cios. Ogoverno até acei

ftVffin pP FOfTAL -TOMADA DE PREÇOSMJ>W2!M

AnumH

3S32-SOOO

SaPr^S^^
execução de
Contratação de ^P^^.™^^^Í^^Santode mlterlal,
Tomada de Preços, que tem como objeto:

Paraty, 26 de Outubro de 2010.

Princesa Isabel, s/nPontal, Paraty/RJ.
Luzia Alves Ferreira

Secretária Adjunta da Adtrtntetraçao

£>.€»re» fí»»er rr»tííe**S «Erírctí

«««w*»*.'1* —-"°~" "*'""'P "*

^^g

4

1

-folha da Manhã
22 2726-8585

t«S

OSX BRASIL S.A.
CNPJ N" 09 112.685/0001-32

REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A OSX Brasil S.A. lorna público que requereu ao Instituto Estadual do Ambiente -

tação de um estaleiro e seu canal de acesso, localizado no Município de São João

INEA, através do processo n9 E-07/504466/10, a Licença Prévia - LP para a implan
da Barra. Informaque foideterminada a realização de Estudo de Impacto Ambiental.
OSX BRASIL S.A.
CNPJ N5 09.112.685/0001-32
ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

plantação de um estaleiro e seucanal de acesso, localizado nomunicípio de SãoJoão

OSXBrasil S.A.torna público que entregou ao Instituto Estadual do Ambiente - INEA.
o Estudo de Impacto Ambiental referenteao requerimento da Licença Prévia para im
da Barra, sob sua responsabilidade. Informa que o Relatório de Impacto Ambiental
- RIMA estará à disposição dos interessados na Biblioteca do INEA. na Rua Fonseca
Teles, 121 - 6Sandar - São Cristóvão - Rio de Janeiro, na Prefeitura Municipal de São
João da Barra e na Câmara Municipal de São João da Barra. As manifestações públi
cas deverão ser encaminhadas à Central de Atendimento do INEA, na Rua Fonseca
Teles, 121 - 8e andar - São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ, no prazo de 30 dias conta

dos a partir dadata desfa publicação (Processo E-07/504.466/10)

No governo militai
ta, mas não na dívida líquida
porque o governo alega que é tou-se uma fórmula q
"empréstimo" e um dia o BN va dinheiro. Era a coi
DES vai pagar. Portanto, a dí junta entre Banco C<
vida líquida não sobe, apesar Banco do Brasil. O {
de o governo ter se endivida mandava o Banco d<
do. Foi assim com outros RS pagar e depois pegar

monetário", uma esr.

Assim surgiu o "orç

orçamento do B no q\

180 bi em títulos transferidos

Ògoverno está desmorali

uma montanha de dí\

ara todas as despesas
outras maluquices d(

para o BNDES.

zando os indicadores de supe
rávit primário e dívida líqui

contabilizada. O gove

da. Pelos números, está tudo

bem: superávit na meta e dí
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GOVERNO DO

Rio de Janeiro
Fia,- jÇjÇ>

Secretaria de Estado do Ambiente

Ofício SEA/SE

n.-^í/2010

Rio de Janeiro, 15 de outubro

.**i>^

Senhor Presidente

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para reiterar os termos do Ofício SEA/SE n.°
479/ 2010, de 26 de agosto de 2010, especialmente no que se refere à aquiescência desse

Órgão quanto ao tramite do licenciamento ambiental da Unidade de Construção Naval
(estaleiro) na região do Complexo Industrial e Logístico do Açu, cuja empreendedora é a
empresa OSX Brasil S/A.

Impende ressaltar que o Estado do Rio de Janeiro acumulou grande conhecimento no
licenciamento ambiental de diversos empreendimentos no Complexo e seu entorno, nos
quais o próprio IBAMA concordou com o desenvolvimento dos processos de licenciamento

ambiental pelo Órgão ambiental estadual.
Destaco, por oportuno, que esta Secretaria de Estado se coloca à inteira disposição para
avançar nas tratativas de um Termo de Cooperação Técnica, com definições
pormenorizadas acerca do licenciamento ambiental, caso esse

Instituto considere

necessário.

Permaneço à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que porventura
se façam necessários, e aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e
consideração.

MARILENE RAMOS
retária de Estado do Ambiente

MMA- IBAMA
Documento:

?c&S?
Data
Exmo Sr ABELARDO BAYMA
MD. Presidente do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Setor de Clubes Esportivos Norte, SCEN Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA
70818-900-Brasília. DF

C/C a Exma. Ministra do Meio Ambiente IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA
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Rio de Janeiro

^.T O

Secretaria de Estado do Ambiente

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2010

Ofício SEA/SE n.° 479/ 2010

Senhor Presidente

Como é de prévio conhecimento desse Instituto, o Estado do Rio de Janeiro, inicialmente
pela extinta Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA e, atualmente,
pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA, vem procedendo ao licenciamento ambiental

do chamado Complexo Industrial e Logístico do Açu, conforme consta do oficio
FEEMA/PRES n° 736/06, de 09 de março de 2006. A maior parte dos empreendimentos
mencionados no referido ofício está localizada em terra firme e parte menor em mar

territorial. Nesse contexto, o IBAMA concordou que todo o processo de licenciamento

fosse desenvolvido na esfera estadual, conforme o ofício DILIC/IBAMA n° 372/2006, de 23
de junho de 200ò, firmado pelo Senhor Luiz Felipe Kunz Júnior.

Ocorre que em 17 de junho de 2010, foi protocolado junto ao INEA requerimento para a
expedição de Instrução Técnica (processo E-07/504466/10) para o licenciamento
ambiental na região do referido Complexo, de Unidade de Construção Naval (estaleiro),

cuja empreendedora é a empresa OSX Brasil S/A, o qual contemplará parcela de mar

territorial. Considerando que o órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro ja acumulou

grande quantidade de conhecimentos no licenciamento ambiental de diversos
empreendimentos no Complexo e seu entorno, serve a presente para comunicar ofato a
Vossa Senhoria, na expectativa de que o entendimento do IBAMA permaneça o
manifestado anteriormente, inclusive frente ao princípio da eficiência administrativa.

Nesse sentido, submetemos os anexos documentos acima mencionados à consideração
do IBAMA, de forma que a contarmos com sua colaboração no desenvolvimento dos

trabalhos, para que as sugestões desse órgão sejam contempladas no mencionado
processo de licenciamento ambiental.
Atenciosamente,

MARILENE RAMOS

Secretária de Estado do Ambiente

Exmo. Sr. ABELARDO BAYMA
MD Presidente do

.

ID..U

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Setor de Clubes Esportivos Norte. SCEN Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA
70818-900- Brasília, DF

C/C a Exma. Ministra do Meio Ambiente IZABELLA MÔNICA VIEIRA TEIXEIRA
GOVERNO DO

Rio de Janeiro

Avenida Venezuela. 110-Saúde-Rio de Janeiro-RJ-CEP: 20081-312
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Transportes. Mineração e Obras Civis
Coordenação de Iransportes

INFORMAÇÃO N° ^ /2010- COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA
Brasília,j-Tde novembro de 2010.
ASSUNTO:

Licenciamento Ambiental do Estaleiro OSX no Município de São João da
Barra/RJ.

Senhor Coordenador Geral.

1.
Esta informação refere-se ao licenciamento ambiental do Estaleiro da empresa
OSX, a ser instalado no Município de São João da Barra/RJ.
2.
O empreendimento vem sendo licenciado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente
do Rio de Janeiro (INEA/RJ). sob número 504466/10, tendo sido iniciado em 17 de junho do
corrente ano.

3.
O empreendimento compreende uma unidade de construção naval, dedicará a
construção e conversão de navios plataforma do tipo FPSO (Floating, Production. Storage and

Off-loading) e na construção de plataformas do tipo TLWP (Tension Lcg Wellhead Platform), na
construção de jaquetas do tipo WI1P (Wellhead Platform) e de navios transportadores de líquidos
e óleos.

4.
Verifica-se que parte do empreendimento estará localizado cm mar territorial o que
definiria, segundo os termos da Resolução CONAMA 237/1997, competência federal para
condução do licenciamento ambiental.
5.
No que tange o processo de licenciamento ambiental que vem sido conduzido pelo
INEA/RJ, foram verificados os seguintes procedimentos administrativos:
17/06/2010: Requerimento de Licença Prévia para construção de estaleiro no Município de São
João da Barra, pela empresa OSX Brasil S.A.
22/06/2010: Portaria INEA DILAM n° 64/2010, definindo grupo de trabalho para elaborar
instrução técnica específica e proceder análise e acompanhamento do EIA/RIMA do referido
empreendimento.
08/10/2010: Encaminhamento ao empreendedor pelo INEA/RJ da Instrução Técnica n° 28/10
para elaboração do EIA/RIMA referente ao empreendimento.

22/10/2010: Aceite do EIA/RIMA para fins de análise pelo INEA/RJ e entrega aos órgãos
interessados pelo empreendedor.
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5.
O EIA/RIMA foi disponibilizado na biblioteca do INEA, na Prefeitura de São João da
Barra/RJ e na Câmara Municipal de São João da Barra/RJ. Em 27/10/2010 foram publicados os
requerimentos de Licença Prévia no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em jornal de
grande circulação.
6.

É a informação.

ARIANA GRAOOSA PEREIRA

Coordenadora de Licenciamento de Transportes
Portos, Ilidrovias. Aquaviários.

O: dilic (OI RA cotr« 10 costeira rj Int OSX-RJ.odl
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE I DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Transportes. Mineração e Obras Civis
Coordenação de Transportes

INFORMAÇÃO N° CT?/2010 - COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA
Brasília,--JTde novembro de 2010.
ASSUNTO:

Licenciamento Ambiental do Estaleiro OSX no Município de São João da
Barra/RJ.

Senhor Coordenador Geral,

1.

Esta informação refere-se ao licenciamento ambiental do Estaleiro da empresa

OSX, a ser instalado no Município de São João da Barra/RJ.

2.
O empreendimento vem sendo licenciado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente
do Rio de Janeiro (INEA/RJ), sob número 504466/10, tendo sido iniciado em 17 de junho do
corrente ano.

3.
O empreendimento compreende uma unidade de construção naval, dedicará a
construção e conversão de navios plataforma do tipo FPSO (F/oating. Production, Storage and
Off-loading) e na construção de plataformas do tipo TLWP (Tension Leg Wellhead Platform), na
construção de jaquetas do tipo WHP (Wellhead Platform) e de navios transportadores de líquidos
e óleos.

4.
Verifica-se que parte do empreendimento estará localizado em mar territorial o que
definiria, segundo os termos da Resolução CONAMA 237/1997, competência federal para
condução do licenciamento ambiental.

5.
No que tange o processo de licenciamento ambiental que vem sido conduzido pelo
INEA/RJ, foram verificados os seguintes procedimentos administrativos:
17/06/2010: Requerimento de Licença Prévia para construção de estaleiro no Município de São
João da Barra, pela empresa OSX Brasil S.A.

22/06/2010: Portaria INEA DILAM n° 64/2010, definindo grupo de trabalho para elaborar
instrução técnica específica c proceder análise e acompanhamento do EIA/RIMA do referido
empreendimento.
08/10/2010: Encaminhamento ao empreendedor pelo INEA/RJ da Instrução Técnica n° 28/10
para elaboração do EIA/RIMA referente ao empreendimento.

22/10/2010: Aceite do EIA/RIMA para fins de análise pelo INEA/RJ e entrega aos órgãos
interessados pelo empreendedor.
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5.
O EIA/RIMA foi disponibilizado na biblioteca do INEA, na Prefeitura de São João da
Barra/RJ e na Câmara Municipal de São João da Barra/RJ. Em 27/10/2010 foram publicados os
requerimentos de Licença Prévia no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em jornal de
grande circulação.

6.

É a informação.

MARIANA GRACIOSA PEREIRA

Coordenadora de Lioçnpíamento de Transportes
Portos, Hidrovias, Aquaviários.
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PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - IBAMA

DESPACHO n° 476/2010-PFE/IBAMA/GABIN

Informação n° 67/2010-COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA
Assunto: Licenciamento - Delegação de Competência - Possibilidade

1. O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do

Meio Ambiente, sendo exigência insculpida no art. 10 da Lei ne 6.938, de 31 de agosto
de

1981,

para

a

construção,

instalação,

ampliação

e

funcionamento

de

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva

e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental.

2. A Resolução CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997, estabeleceu
a competência para o licenciamento ambiental, cabendo:

a) Ao IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis o licenciamento ambiental de empreendimentos e

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou
regional, a saber:

I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe,
no mar territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva;

em terras indígenas ou em unidades de conservação do domínio da União.
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do
País ou de um ou mais Estados;

IV - destinados a pesquisar,

lavar, produzir, beneficiar,

transportar,

Fia.:_
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - IBAMA

armazenar e dispor material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem

energia nuclear em qualquer de suas formas e aplicações, mediante parecer
da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN.
V - bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a

legislação específica.

b)

Aos

órgãos

ambientais

estaduais

ou

do

Distrito

Federa

o

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades:
I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades

de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal;
II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação

natural de preservação permanente relacionados no artigo 2o da Lei n° 4.771,
de 15 de setembro de 1965, e em todas as que assim forem consideradas

por normas federais, estaduais ou municipais;

III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de
um ou mais Municípios;

IV - delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por
instrumento legal ou convênio.
c) Aos órgãos ambientais dos municípios, ouvidos os órgãos competentes
da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento
ambiental de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e

daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou
convênio.

3. A mesma Resolução do CONAMA estabelece, no art. 4°, § 2-, a
possibilidade do IBAMA delegar a competência do licenciamento que é de sua alçada:

FI».:
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - IBAMA

Art.4*(.)
Parágrafo 2o - O IBAMA - ressalvada sua competência supletiva,
poderá delegar aos Estados o licenciamento de atividade com

significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando,
quando possível, as exigências.

4. Existe, portanto, previsão legal para a delegação de competência do órgão
ambiental federal para os órgãos estaduais, sem afastar a competência supletiva do

primeiro. Vale dizer que a delegação de competência, nos termos do art. 42, § 2-, da
Resolução CONAMA n2 237/97, não exclui o IBAMA do processo de licenciamento, que
poderá ser reassumido em caso de condução irregular do órgão estadual.

5. Diante da clara disposição da norma que regula a matéria, a competência
para o licenciamento de determinado empreendimento pode ser delegada por ato do
Presidente do IBAMA, nos termos da legislação em vigor.

Brasília, 17 de novembro de 2010-

CURT TRENNEPOHL
7ocurador Chefe Substituto

pfe/ibama

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - IBAMA

Portaria n-

de|r) de novembro de 2010.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, nomeado pela Portaria n2 318, de 26
de abril de 2010, da Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da

República, publicado no Diário Oficial da União de 27 de abril de 2010, no uso das

atribuições que lhe confere o art. 22 do Anexo I, do Decreto n- 6099, de 27 de abril de
2007, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no Diário oficial do dia
subseqüente.

Considerando a previsão legal da delegação de competência para o

licenciamento ambiental insculpida no Art. 4-, Parágrafo 2-, da Resolução CONAMA n2
237, de 19 de dezembro de 1997;

Considerando a solicitação do Instituto do Ambiente do Rio de Janeiro INEA/RJ para que o IBAMA se manifestasse sobre o licenciamento ambiental do
Estaleiro OSX Brasil S.A., a ser instalado no Município de São João da Barra, no

Estado do Rio de Janeiro, em tramitação sob o ns 504466/10 no órgão estadual.
Considerando a análise dos aspectos formais dos procedimentos, realizada

pela Diretoria de Licenciamento Ambiental -

DILIC, nos termos da Informação

COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA n2 67/2010, de 17 de novembro de 2010, que aponta
para a condução adequada do processo de licenciamento pelo Instituto do Ambiente do
Rio de Janeiro-INEA/RJ.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - PGF

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA - IBAMA
RESOLVE

Art. 12 - Delegar a competência para o licenciamento ambiental do
empreendimento denominado Estaleiro OSX Brasil S. A. ao Instituto do Ambiente do

Rio de Janeiro - INEA/RJ, nos termos da Resolução CONAMA 237/97, sem prejuízo da
competência supletiva do IBAMA e do acompanhamento técnico da sua Diretoria de
Licenciamento Ambiental - DILIC.

Art. 22 Determinar que a Diretoria de Licenciamento Ambiental

DILIC/IBAMA acompanhe, através de técnicos especialmente designados, o
cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo INEA/RJ, emitindo Notas Técnicas
que serão disponibilizadas no SISLIC - Sistema de Licenciamento, no site da
Autarquia.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

|COr^C|

««A I () Portaria n" 33 de 17 de novembro de 2010.

MTKX

O

PRESIDI Mil

DO INSTITUTO

BRASILEIRO

IX) Ml IO AMBIENTE I IX)S RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA. nomeado pela Portaria no.'18. de 26 de abril de 2010. da Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Republica, publicado no Diário Oficial
da União de 27 de abril de 2010. no uso dasatribuições que lhe confere o art. 22 do Anexo I. do Decreto no60»». de 27 de abril de 2007. que aprovou a Estrutura
Regimental do IBAMA. publicado no Diário oficial do diasubseqüente
Coiisidcrando a previsão legal da delegação de competência para o licenciamento ambiental insculpida no Ari 4o. Parágrafo 2o. da Resolução CONAMA no237. de
19 de dezembro de 1997:

Considerando a solicitação do Instituto do Ambiente do Rio de Janeiro - INEA/RJ para que o IBAMA se manifestasse sobre o licenciamento ambiental do Estaleiro

' >S\ Urasil S.A.. a ser instalado no Município de SáoJoão da liarra. no Estado do Riode Janeiro, em tramitação sob o no504466/10 no orgáo estadual.
( onsiderando a analise dos aspectos formais dos procedimentos, realizada pela Diretoriade Licenciamento.Ambiental

DILIC. nos lermos da Informação

COIRA/CG IMO/DII.K VIU AM A n"67/2010. de 17 de novembro de 2010. queaponta para a condução adequada do processo de licenciamento pelo Instituto do
Ambiente do Rio de Janeiro

INEA/RJ.

RI SOI. VI.

Art. Io - Delegar a competência parao licenciamento ambiental do empreendimento denominado Estaleiro OSX Urasil S. A. ao Instituto do Ambiente do Riode
Janeiro - INEA/RJ. nos termos da Resolução CONAMA 237A>7. sem prejuízo da competência supletiva do IliAMA e do acompanhamento técnico da sua Dircloria de
Licenciamento Ambiental

DILIC

Art. 2o Determinarque a Diretoria de Licenciamento Ambiental - DII.IC7IBAMA acompanhe, através de técnicos especialmente designados, o cumprimento das
condicionantes estabelecidas pelo INEA/RJ.emitindo Notas Técnicas que serão disponibilizadas no SISI IC Sistema de Licenciamento, no site da Autarquia.

Art. 3o Esta Portaria entraem \ igor na dala de sua publicação.
«tfASS Abelardo Havma

Imprensa Nacional
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENII- - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE I DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação Geral de Transportes, Mineração e Obras Civis - CGTMO

Coordenação de Transportes - COTRA

MEMO N° 64^/2010 - COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA
Brasília. 30 de dezembro de 2010

AO: Chefe do Arquivo
ASSUNTO: Arquivamento de Documentos

•
1.

Solicito que sejam arquivados os seguintes documentos relativos ao empreendimento OSX

Estaleiro - SC. Processo n° 02001.001698/2010-86:

•Estudo de Impacto Ambiental (EIA) - OSX Estaleiro SC (volumes I a V);
•Relatório de atendimento ao ofício DILIC n° 02484/2010 da Fundação de Meio Ambiente
do Estado de Santa Catarina (FATMA), sobre o EIA/RIMA do OSX Estaleiro SC.
Biguaçu (setembro 2010);

•Relatório de atendimento ao ofício DILIC n°
do Estado de Santa Catarina (FATMA),
Biguaçu (setembro 2010);
•Relatório de atendimento ao ofício DILIC n°
do Estado de Santa Catarina (FATMA).
Biguaçu (setembro 2010):

02067/2010 da Fundação de Meio Ambiente
sobre o EIA/RIMA do OSX Estaleiro SC,
01838/2010 da Fundação de Meio Ambiente
sobre o EIA/RIMA do OSX Estaleiro SC.

Atenciosamente.

Omoa
IANA GRAC

PEREIRA

Coordenadora de Licenciamento de Transportes - Portos, Hidrovias e Aquaviários
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I Mruiura RegnneiMal do Instiiutothiço Met-.le*. pnblie.ni,. m Hi.ino

MMíBeoe» envolvidas na ntoiluvtkv ,• siMeimili/aviVi dv mrormíieoes
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do Parque Naeional do Ijmavu

.

\n ." louvai disponível o lento completo da
anwtadn ao Plano de Manejo do Pawuc Nacional do Iguaçu, n «roso
e em meiodigital, na sede dil tnidadede ("onj.erv.ican. no Centro

Nacionalde mim çôn ambiental tCNIAl. c no sino de mu nel do
rnstiinto ( bxn Mc-ndes de Conservoçàoda Biodiversidade
An l" i Ma portaria cmra em vkor na data de ia nu-

Wie.ivao

digilalmcnte «udVirriK MP n' 2200-2 de 24IW<200(. quemllHm a
lnii.iesiiim.ia de ( havcs Púbhtas Brasíkíra - ur-u..i-d

