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OFíCIO/SDS/N°. 0514/2008 - GS

Manaus, 16 de setembro de 2008.

A Senhora
Magda Maria de Regina Chambriard
Superintendente Interina de Definição de Blocos da Agência Nacional de Petróleo

Prezada Senhora,

Ao cumprimentá-Ia cordialmente, em resposta ao Ofício nO. 144/2008/SDB/RJ, que
relacionado à Décima Rodada de Licitações - Apresentação
encaminhamos

Parecer Técnico do Laboratório

de Setor no Amazonas,

de Geoprocessamento

da SDS c,)m

informações referentes ao assunto em questão.
Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

1 8 SET 2008

As

I4dl<ltLs

José Ad~n
Alves
Chefe de Gabinete Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
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Assunto: Parecer so~re localização das unidades de conservação em relação
aos blocos em estudo da décima rodada de licitações para as atividades de
gás natural.

PARECER TÉCNICO / LABGEO-SDS

o

presente parecer apresenta um relato da situação atual de sobre posição das
unidades de Conservação Estaduais existentes nos locais pretendidos pela
ANP para a 1011 Rodada de Licitação:
1. A partir de análise das áreas plotadas no mapa em anexo de Unidades
de Conservação Estaduais criadas e em processo de criação com os
rodada
cedidos pela ANP constatou-se que, nenhum
da 1011
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bloco encontra-se sobreposto com as UCs ou mesmo em área de
55 •.•• amôrtecimento'das rhesmas-(10,Km)jdades ca conservação E'n,

l' .).:: ,'lJcima rodad3 de lic,,3 '50S pa,a as
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As informações acima mencionadas foram analisadas a partir de bases
vetoriais digitais 1:250.000 SIPAM/IBGE, shapes de unidades de conservação
estaduais e propostas (SOS) e buffer de 10Km para definir áreas de
amortecimento das mesmas.

~~..ckS.~~
Manaus, 12 de Agosto de 200~
ALEXSANDRA DE SOUZA SANTIAGO
Gerente de Geoprocessamento
Laboratório de Geoprocessamento/SDS
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