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TERMO RESSALVA

Ressalvamos que o Processo de n° 02001.001670/2000-77, Volume TT contém a(s)
seguinte(s) irregularidade(s):
() O volume encerra-se com mais de 200 folhas.
(X) Há duplicidade de numeração das páginas 256.

(X) Lapso de numeração entre as páginas 200 a 201 (duas folhas não numeradas)
() Ausência de carimbo ou rubrica da unidade de origem,

() Documentos com folhas menores que A4.
() Outro:
Informamos que o referido processo apresentou falha na numeração e foi recebido com
a presente irregularidade por esta unidade.

Certificamos que não é possível realizar a remuneração das páginas, pelo (s) seguinte (s)
motivo (s):

(X) o processo foi autuado em anos anteriores à vigência da Portaria n° 26 de
26/12/2014;

( ) foi objeto de cópias solicitadas por usuários externos;

( ) a (s) referida (s) página (s) foi/foram mencionadas (s) posteriormente à numeração.
( ) outros:

Brasília, 01 /02/2017
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Campinas, 23 de dezembro de 2005
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIC j
Coordenação Geral de Licenciamento e Qualidade Ambiental - CGLIC
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C Io andar
Brasília - DF
CEP: 70.818-900

Atenção: Dr. André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA

Ref.: Implantação de Cabo de Fibra Ótica no GASBOL
Processo n° 02027.000466/2000-41

N°: 16.304

DATA:i^%? A?S
RECEgJDO:

Assunto: Renovação da LI

Prezado Senhor,

Vimos através desta apresentar cópias das publicações do Requerimento de
Renovação da Licença de Instalação N° 145/2001 (Renovação), referente à Implantação do

Sistema de Transmissão de Dados por Fibra Ótica na faixa de servidão do Gasoduto
Bolívia - Brasil - GASBOL, trecho entre Campo Grande - MS e Canoas - RS, realizada em
conformidade com a Resolução CONAMA N° 06/1986, no Diário Oficial da União (DOU)
de 30/11/2005, e nos periódicos Folha de São Paulo e Gazeta do Povo de 07/12/2005.
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

CONSÓRCIO CONTRERAS
Contrato n°. 012.2.015.00

KbSIUUUS SOLID OS

RESÍDUOS

EXISTENTES NA OBRA

'

SETOR

IMPACTO

QUANTIDADE

DESTINO

(FONTE)

AMBIENTAL

ESTIMADA

FINAL

Fragmentos de

Faixa de

rocha.

domínio.

Nenhum.

Indeterminados.

Utilizado como

dissipadores de

c

energia

drenagem.
Macieiras

Faixa de

{piquetes,estivas).

domínio.

Orgânicos

Sobras: Café,

Proliferação de

450Kg/mês* 30

Doados a

restos de

Almoço e

microvetores:

pessoas - 0,5

criadores de

aumentos.

jantar.

ratos, baratas e

Kg / dia.

Porcos.

Indeterminado.

Estocados para

Nenhum.

Indeterminado.

*Doados aos

proprietários.

etc.

Solo

Vazamentos

Contaminação

Contaminado.

Faixa de

do solo.

posterior

domínio.

•'Sólidos, papeis,

tratamento.

Faixa de

Poluição

450Kg/mês* 30

Aterro sanitário

vidros, plásticos e

domínio

desnecessária

pessoas -0,5

municipal.

metais,

E arredores

ao Meio

Kg / dia.

alojamentos.

Ambiente.

Não podem ser Queimados.
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CONSÓRCIO CONTRERAS
Contrato n° 012.2.015.00

RESÍDUOS LÍQUIDOS EXISTENTES NA OBRA
SETOR

IMPACTO

QUANTIDADE

DESTINO

(FONTE)

AMBIENTAL

ESTIMADA

FINAL

RESÍDUOS
Efluentes BWCs

Faixa de

Gases

Químicos/

domínio

(odor elevado)

Indeterminada

Fossa Séptica e
Faixa

sanitários de

Pôs-

campanha

desinfecção.
Alojamentos

Gases,

90 m3 / mês *

Fossa Séptica

sanitários (esgoto

Elevado índice

30 pessoas -

Sumidouro.

e águas

de patogenia -

residuais)

cidade,

Resíduos

infiltração no

100L pessoa
xdia.

terreno

Restos de Óleo

Máquinas e

Resíduos

(usado,queimado,

Veículos

perigosos,

diesel, gasolina)

Indeterminada

* Postos de

Gasolina.

inflamabilidade,
solo
contaminado.

Restos de tintas

Pintura /

Toxidade.

Indeterminada

Estocado no

canteiro ou

Canteiro de

faixa.

obras Santo

Amaro(SC).

Não podem ser Queimados.
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Na publicação de Pregão Eletrônico n° 008, 009, 01,0, 011,
012, 013, 014 e 015/SUREG-MA/05, publicado no D.O.U. de
28/11/2005 u° 227, seção 3, folha 104, onde se lé: no Pregão n° 008 '.,
- Abertura das propostas para o dia 29/11/2005, leia-se: Abertura das '
Propostas para o dia 19/12/2005, no Pregão n° 009 - Abertura das

5, Dados para os depósitos bancários: Favorecido: PETRO

PRE-QUALIFICAÇÃO

biiidade técni
melétricas e i

GJD/GTENC-01/2005; Conta-corrente n°: 10.000-5; Agência: 3180-1;

área de gerai

Banco: Banco do Brasil.

atuação; gerei

BRAS

DISTRIBUIDORA

S.A.

-

FOR

propostas para o dia 01/12/2005, leia-se: Abertura das Propostas para-;

JORGR ARCHILIA DANIEL

o dia 20/12/2005, no Pregão n" 010 - Onde se lê: Objeto: Registro de

Presidente da Comissão de Pré-Qualificação

Preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisições futuras de supri-^

i]] - £

mento de informática, leia-se: Objeto: Registro de Preço pelo prazo
de alé 12 meses, para aquisições futuras de material de manutenção
de informática - no Pregão n" 011 - Onde se lê: Objeto: Registro de

PETROBRAS GÁS S/A - GÂSPETRO
AVISO DE LICENÇA

Preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisições futuras de supri

mento para impressora, leia-se: Objeto: Registro de Preço pelo prazo
de até 12 meses, para aquisições futuras de material de manutenção
de informática - no Pregão n° 012 - Onde se lê: Objeto: Registro de
Preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisições futuras de supri

mento para impressora, leia-se: Objeto: Registro de Preço pelo prazo
de até 12 meses, para aquisições futuras de material de expediente -

A Petrobras Gás S. A. - GÂSPETRO, toma público que

reqiítreu ao IBAMA a renovação de sua Licença de Instalação, pelo

prazo de 6 (seis) meses, para a Implantação do Cabo de Fibra Ótica ao

N" Processo: 48409990.312/2005. Contratante: DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PRODUCAOMINERAL.
CNPJ Contratado:
03372304000178. Contratado : ANGELS SEGURANÇA E VIGI-

LANC1ALTDA. Objeto: A Prestação dos servços de segurança e
vigilância no prédio onde se localiza o Museude Ciências da Terra
/DNPM. Fundamento Legal: Em conformidade com o inciso IVTjo

art. 24 da Lei 8.666/93. Vigência: 03/11/2005 a 01/05/2006. Valor
Total: R$81.223,14. Fonte: 141032184 - 2005NE900202. Data de
Assinatura: 03/11/2005.

(SICON - 29/11/2005) 323011-32263-2005NE900015
EXTRATO DE CONTRATO N° 6/2005
N° Processo: 48409990.320/2003. Contratante: DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PRODUCAOMINERAL,
CNPI
Contratado:

04740425000198. Contratado : PRATA RECURSOS HUMANOS

Gerente Setorial de Licenciamento Ambiental,

Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde da
Implementação de Empreendimentos para o
—a^-SâdgSte

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA
EDITAL N° 1/2005

CONCURSO PÚBLICO
A EPE - Empresa de Pesquisa Energética torna pública a
realização de Concurso Público para provimento de vagas e formação
de cadastro reserva mediante as condições estabelecidas neste Edital.

í - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
í.l - O Concurso Público será regido por este Edital e

executado pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
AVISO DE LICITAÇÃO

PRÉ-QUALIFICAÇÃO GJD/GTENC- 01/2005
GERÊNCIA JURÍDICA
GERÊNCIA DE CONTENCIOSO
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. através da Gerência

Jurídica, torna público que realizará pré-qualificação do tipo melhor
técnica, regida pelas normas do Decreto n° 2.745/98, objetivando
firmar cadastro de escritórios de advocacia Dará futura comraíição,

Execução de
transmissão d
técni co-cconc
racterísticas t

Use de projet
ferentes a pre
de estudos p
estudos, peso
estudos relaci

planejamento
de transmissi

cações técnií
técnica c apn
de pareceres
ceiros e outr:

1.2 - O Concurso Público será realizado nas cidades de Brasília

FOR

(DF), Rio de Janeiro(RJ) e São Paulo(SP), sendo as vagas a preencher e

Ciências Eco

o cadastro reserva destinadas somente ao Rio de Janeiro (RJ).

1.3-0 Concurso Público compreenderá uma etapa de qua

0!

-

Regi ona]/Soe

lificação técnica, a ser realizada pela FUNDAÇÃO CESGRANRIO,

DES

compreendendo provas objetivas para todos os cargos e de redação

Acompanhan

somente para os cargos de Nivel Superior, ambas de caráter eli

Amt
Viabilidade (

minatório c classifícatório e uma Prova de Títulos para os cargos de
Nível Superior,

biental Integr

1,4 - Os candidatos aprovados na etapa de qualificação téc
nica serão convocados, conforme disponibilidade de verba, neces
sidade e conveniência da EPE, para comprovação de requisitos exi
gidos para o exercício das funções da área de atuação e para a

realização dos procedimentos pré-admissionais de caráter eliminatório
e de responsabilidade da EPE.

2 - QUADRO COM FORMAÇÃO, ÁREA DE ATUAÇÃO,
VAGAS A PREENCHER E CADASTRO, SALÁRIOS E TAXAS

DE INSCRIÇÃO:
Técnico de Nivel Superior (Ver Quadro n° 1, anexo)

Assistente Administrativo (Ver Quadro n°2, anexo)

2.1 - FORMAÇÃO/ÁREA DE ATUAÇÃO

Avaliação Ãr
para estudos
ração c tran;

participação
médio prazo.
FOR

genharia Car
01 Meio Físico
DES

Acompanhai

Técnico Nivel Superior

/ RIMA, de

FORMAÇÃO: Engenharia ou Ciências Econômicas ou Ma

dimentos hid

temática

01 - Área de Atuação: Economia de energia
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO:
Desenvolvimento de estudos macroeconômicos e microeconôrtiicos,

(SICON - 29/11/2005) 323011-32263-2005NE900015

[ métodos e cri
! área de atuaç

elétrica com

serviços de apoio admi-nistrativo para atendimento das necessidades
dacontratante, nas funções de secretária e auxiliar de escritório. Fun
damento Legal: Em conformidade com a Lei ÍÍ8.666/93 e suas al
te: 141032184 - 2005NE90019B. Data de Assinatura: 29/11/2005.

para

[evolução lecr

DES'

JOÃO DO CARMO DE SOUZA

EASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.. Objeto: A prestação de

terações e demais normas mediante cláusulas e condições seguintes.
Vigência: 29/11/2005 a 31/12/2005. Valor Total: RS113.618,16. Fon

•manuais

FOR

9o DISTRITO N6 RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONTRATO N" 5/2005

[bacias hidrog

|de geração h

01 -

Onde se lê: Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para
aquisiçSes futuras de suprimento para impressora, leia-se: Objeto:
Registro de Preço pelo prazo de até 12 meses, para aquisições futuras
de material de expediente.

DE PRODUÇÃO MINERAL

DES'

I Participação •

trecho entre os municípios de Campo Grande / MS e Canoas / RS

n° 014 - Onde se lé: Objeto: Registro de Preços, pelo prazo de 12

DEPARTAMENTO NACIONAL

01 -

longo da faixa de servidão do Gasoduto Bolívia - Brasil - GASBOL,

no Preg3o n° 013 - Onde se lê: Objeto: Registro de Preços, pelo
prazo de 12 meses, para aquisições futuras de suprimento para im
pressora, leia-se: Objeto: Registro de Preço pelo prazo de até 12
meses, para aquisições futuras de material de expediente - no Pregão

meses, para aquisições futuras de suprimento para informática, leiase: Objeto: Registro de Preço pelo prazo de até 12 meses, para
aquisições futuras de material de expediente - no Pregão n° 015 -

3

de demanda industrial por equipamento, de capacidade de inves
timento e financiamento e de preços dos energéticos; desenvolvi
mento de estudos setoriais sobre consumo de energia; elaboração de

projeções do mercado de energia elétrica e do consumo de derivados
de petróleo; condução de estudos e pesquisas na área de economia de
energia; definição de métodos e critérios aplicáveis aos estudos, pes
quisas e projetos na sua área de atuação; gerenciamento de bancos de
dados; estudos de análises -estatísticas de dados. Definição de es

pecificações técnicaspara contratação de serviços especializados; ges
tão técnica e apreciação dos serviços contratados;qualificação e emis
são de pareceres técnicos sobre estudos e pesquisas realizados por
terceiros e outras atividades correlatas.

Hidrográfica:
tratégica, ela
ventário c vi

de energia e
boração de i
boração de r
FOÍ
01 -

de;

Acompanhar
/ RIMA, de
dimentos hid

Hidrográfica

Iratégica, eis
ventário e vi

02 - Área de Atuação: Recursos Energéticos
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO:

de energia e

tu jli- ^vhidnç nmWos e nosouisas sobre tecnologias e

FOI

boração de t

rência de Contencioso - GTENC (Procurar Dr. Jorge Arctiitii; Daniel,
Dra. Rosana do Carmo Giordano ou Dra. Rita de Cássia Pires) Maracanã - Rio de Janeiro - RJ, mediante a entrega de uma resma de
papel A4 à PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. ou a apresentação

de comprovante de depósito bancário, na conta bancário cujos dados
estão a seguir identificados, no valor de R$ 15,00 (quinze reais).
3. Poderá lambem ser solicitado o seu envio, via correio com
aviso de recebimento, efetuando-se para tanto o correspondente de

pósito bancário no montante de RS 36,00 (trinta e seis reais).
3.1. No caso de solicitação de envio do Edital por via postal,

o interessado deverá informar, por escrito, nome, OAB, telefax, en
dereço completo, bem assim enviar para o FAX n° (21) 3876-4772, o
comprovante do depósito no valor de RS 36,00 (trinta e seis reais).
4. Os envelopes com os documentos de habilitação e pro

postas técnicas deverão ser apresentados às 9h do dia 10 de janeiro de
2006, na sala VIP, n" 102, térreo, do Edifício situado na Rua General
Canabarro, 500 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ, ocasião em que será
iniciada a abertura dos envelopes.

dimentos hidn

volvimento de estudos sobre mecanismo de desenvolvimento limpo;
condução de estudos e pesquisas na área de recursos energéticos;

/ K1MA, de

tormaçoes energéticas; levantamento Qe recursos energéticos; oesen-

definição de mélc.'os e critérios aplicáveis aos estudos, pesquisai e

projetos na sua área de atuação; gerenciamento de bancos de dados;
deíinição de especificações técnicas para contratação de serviços es

pecializados; gestão técnica e apreciação dos serviços contratados;
qualificação e emissão de pareceres técnicos sobre estudos e pes
quisas realizados por terceiros e outras atividades correlatas.

FORMAÇÃO: EngenhariaCivil ou Elétrica ou de Produção.

01 - Área de Atuação: Planejamento da Geração de Energia
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES DO CARGO:
Participação em: estudos para o planejamento energético, análises
energéticas utilizando modelos estocásticos de otimização, simulação
da operação do sistema brasileiro, participação na definição de cri
térios e metodologias do planejamento da expansão da geração, es
tudos de avaliações econômicas, energéticas e de dimensionamento de
empreendimentos de geração. Acompanhamento de: estudos hidrológicos, de inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas e de via-

s

~

_____

Hidrográficas;
tratégica, clab
ventário e via

de energia e

boração de es
FORf
01 -i
DES(

Acompanhami
/ RIMA, de
dimentos liidri

Hidrográficas;
tratégica, elat
ventário e via

de energia e
boração de es

_____________
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quarta-feira, 7 de dezembro de 2005

TURQUIA

SAUDITA

ARÁBIA

IRAQUE

Bagdá

KUAÍT
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e Abastecimento

.Agricultura, Pecuária

Ministério da

A solicitat-5

Laboratório, no horário das 8.00 às 12:00e 13:00 às 17:00 horas.

p://www.furp.sp.gov.br ou adquiri-lo

gociospublicos.com.br

___

iavés do site http://www.e-

Comissão de Licitação

LOCAL: Laboratório Nacional Agropecuário - LANAGROíSP. situado â Roa Raul
Ferrari sln" - Campinas/SP O Edital poderá ser obtido gratuitamente neste

tp://www.pregão.sp.gov.br e

resumo do edital nos sites:

OATA ABERTURA: 19 de dezembro de 2005.
HORARIO ABERTURA: 09:00 horas,

Pregão Presencial n° 028/05
OBJETO: Aquisição de Equipamentos diversos de Laboratórios.

AVISO DE LICITAÇÃO
REABERTURA DE EDITAL

: EDITAL DE INTIMAÇAO!

FURP

FUNDAÇÃO PARA OREMÉDIO POPULAR
RORVALOO CASSARO, OFICIAL DO 15° REGISTRO DE IMÓVEIS

Grande/MS e Canoas/RS."

negociospublicos.com.hr

hítp://www.iurp.sp.gov.br ou adquiri-lo
através do site http://www.e-

Renovação de sua Licença de Instalação, até a data de 14 de julho de 2006,
para a Implantação do Cabo de Fibra Ótica ao longo da faixa de servidão do
Gasoduto Bolivia - Brasil - GASBOL, trecho entre os municípios de Campo

http://www.pregao.sp.gou.br e

d resumo do edital nos sites:

- E-mail licitacao@furp.sp.gov.br - As
licitantesinieressadas poderão consultar
"APetrobras Gás S.A. - GÂSPETRO torna público que requereu ao IBAMA a

ií«jaaQ__—_s_js5^tRi^=_—ssssssíi

6226,das 10h às 12h e das !3h às 16ri

Guarulhos - SP. Tel: {11) 6423-6156 /

EDITAL / INFORMAÇÕES: Seção de
Licitação, Rua Endres, 35, Itapegica,

081130. Valor do Edital: R$ 13,60.

Realização daSessão: 19/G1/200G às

A

RENOVAÇÃO _É LICENÇA DÊ ÍNSTA-AÇÃÕ

m

PETROBRAS GAS S.A.
GÂSPETRO

ra salvar e ajudar os sobreviven
tes", disse o presidente do Irã.

AVISO DEÜGITÃÇÃO

LABORATÓRIONACIONAL
AGROPECUÁRIO - LANAGBO/SP

. "c

morrerem por se jogar.
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nacional de Mehrabad, em Teerã,

-rnai! licitacaa@furp.sp.gov.br - As
"dantes interessadas poderãoconsultar

üação, Rua Endres, 35, Itapegica,
arulhos - SP. Tel: (11) 6423-6156 /
6, das 10h às 12he das 13h às 16h

ITAL / INFORMAÇÕES: Seção de

h30. Valor do Editai: RS 23,00.

alização da Sessão: 17/01/2006 as

buleiros).
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ACIDENTES AÉREOS NO MUNDO*

o e mata 116 no

gião do golfo Pérsico. O piloto
chegou a solicitar um pouso de
emergência no Aeroporto Inter

Aeroporto Internacional de Mehrabad, emTeerã

umprédio de 10andares apósdecolar do

0 avião C-130 da Força Aéreairaniana bateu em

©S^ESiS FOI Si aGSBEHTE

prédio, deacordo compoliciais e
testemunhas. Pessoas quepresen masjanelas, chamas efumaça.
ciaram o desastre afirmaram que
"Algumas pessoas se atiravam
o avião tinha uma das asas em das janelas [doprédio] para esca
chamas antes de bater no edifício.
par dofogo", afirmou umpolicial,
"Tanto o tanquede combustível contando ter visto duas delas

explodiu após se chocar contra o

sageiros era de jornalistas, caiu e

dos os 94ocupantes da aeronave
militar e moradores do prédio,
além de pessoas que estavam na
rua e foram atingidas por fogo e
destroços.
O avião C-130 da Força Aérea
iraniana, cuja maioria dos 84pas

do Irã. Entre os mortos estão to

cio residencial em Teerã, capital

colisão de um avião com um edifí

ram ontem em conseqüência da

Ao menos 116 pessoas morre

DA REDAÇÃO

Avião bate em

tragédia Um C-130, com94pessoasabordo, atingiuprédio residencialem Teerã eexplodiu; piloto reportara probl

FOLHADES.PAÜLO

-••Ilf-^

ipaploid o bsisauoo Bpguiso,
itíioo gsserp et-bim anb BJa
lOSsassE op osisaãns y '(dS)
jdtiiEQ op opjEiuag oçs raa

epn gp oiuaviTS^xeiv ousoimi
nu Oí 3P "G3J3° nojnp anb'oij

uoona op oiunssB o sssEiuara
-00 OBU 3Tlb UlBd 31U3plSald

op lossassB nin ap ^Miviaá
-mi Bnuoj ap OBisaSns btuti
opiqaosuaivçme noTrugv
OpBUISSBSSB ias (ja) I9™
-•bo ospo oirapJd o 3p saiUB
OEÔBJisnmnpB bu BUunopTmj

ajpnv o:utbs 3p redpnrmn
renti op_Buidoid op •BÔnBjqoD

3Tib 9•Bnnq.TA opp Buai rç?d nss

•BJtaOTJBUTi aptlTJJJ 3p sopram 9p

TÍOSliq UI3 S0UIB153 SOfl •rejoipp
apnE.ii 'oraiinra ou 'g 'opBjrepap
ioj oea sumrpA aisg •sBiasirirEO
sp supBpnoi OS v msTeAmrja sei

Bspaau y supiíjqsiiiu xd. "P i"-1

-sga oireoireq onSp oraaiBC otjs
-spioa b 'oitSbims opmiSas
"Xd o a "esaidrua

b arpraSBipj. SBiporreurr sao5i>i

•sGJiaDUGUij S30iejado aiqos sopep seujUJBioo en|pa_ oiifisuas

'soiaxioo sop HO -pp jorrai o
•S3o5B3riS3A_I. SBp OpBO
-nunn srera orciiHiErj o raareqoaj

op maSuo Bp oiuaiupa.iEpsa o

v HO * 3 _d ç Ç-^P1^ OJiaqrnp

$-jI ap BpTATp Bmn op oinamBSBd

s^muispo bii •BquBdnrBo sp sei.
-3STUIB0 Sp EldTUOO b uiod opiEJi
-noa eusi Xd o anb saoqrnn z\

•Biop

op aiJTíd opis BU90.0Ji9T{trrp o

ap

0U9TPA

sooiByj

no •o^npoijaTBA jod oppa

-sosiSEqt; aijioj Biino ap oiaA as
'Bznos

ouEsajdraa opd opppnBng
ZBxreo ou rnaSuo mai oíiaqncp
'samfsp exbi BpOBõnpai b 9 SOI

.0,35J30.B.S UI9J9tlb TJO 1? 3 ,_d V

-svo soa oxNawüv o K_a

_t___a anò soi__ oavtiois
-S_H_ - (ssaHjvHioj) vnrevaa

s^5uBpnra 9;irap^ ^nq
i

i s v

d

a

s30óvandX3 yva vvmossassv wvóyod 3iN3ais3Md oa saoóvaviosa i opygAfi^

todo de investigação feito, a ses-

reunião aberta. Depois de expli
car aos integrantes da CPI o mé

900Z &P OMjuozdpapi 'enaj-TíyenO

D presidente Luiz Inácio
Lula da Silva participará
na manhã de boje de sua

çoozzaa0'

ivioos ounsas oa
1VNOI0VN OlfUilSNI

VaiiranDtV3 VAI1.033X3VDW^33

SP 01J9ÍB|U|W

op oepiAias sp bxibi ep o6ue>í oe eoií-p Ejqij sp oqeo op o|óe?uBjduj| e ejed

odiueo apsoidjoiuniu so síius oipaji 'noaSTO - ÜSBJ8 - ei"!|og ornpcsBO

'9D0S aP omnf ap n ap e)Bp e 3]e 'OEÍeieisui ap eóusoii ens ap oBoeAouay
e VlrNVBI os najanbai snb oaiiqod eujo} 0di3dSVD -'VS s?o seiqoJiad V,

nasap„ o- OtJdoj} UOU B^

-ijdx3 ap [bulioj optpad nm

-BD ap OBSTÍAm B 9jqOS E30

'sBnraiajoo Bp B;3tit)i;a i

oyiadsvB

•Grnaiqcud o BJBd ^íAiiirrrrap
ob5híos„ jep -e as-opuaprao.íd
-tuoo 'ossaoojd op oBsnsdsns
V urpad rjAtg -bsbo r;p 9j3ip

-OpBfT 01I019JIQ OV JBTEiaSE

..SBpBZqrq-e^uoD-OBTJ, SBJ3

•srerJprrmni si;ijirBdTii^o

'sapnuq só - |rt| oqUBU.

'ossaooidop jo;B;aiov opBiAua

v 'o|adniB3 ^uirBA ojjsnrirn

opjjo mg- o6flU03 eX\3Q

niBsriBa SBuraiapo Bp xd(

E noãaqD opijJBd op oqo"
o5sjq o '^OOZ mH "°?srlJ

afoqspsoBH-goilUBUJ

SBpEJduiOO S^iSSTUTBO SB

•IBunqpi op obõ

-BzrrBosg b •Bjrajhs Çísa obu v\s
'BrriiOB^aS vusBTjadB iq z $;j

55_J__l!|üd

laNivd

OA0-00VUZV9 9

seguinte forma: um fundo de pensão dava várias ordens para as coi
ras, que as executavam mas não registravam o nome do autor da oi
Nofinal do dia, a corretora pegava diversas operações realizadas pi
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
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PEFTOSraaS

ENGENHARIA/IETEG/SLA - 0034/2005

Brasília, 11 de outubro de 2005.

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Coordenação Geral de Licenciamento e Qualidade Ambiental - CGLIC
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - Io andar
70.818-900-Brasília/DF

i

PROTOCOLO
At: André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

DILIQ/ IBAMA
N°: 12.869,
DATA: //

Ref.: Implantação do Cabo de Fibra Óptica no GASBOL

/íW_r

RECEBIDO:

Assunto: Atendimento da Condicionante 2.9 da Renovação da LI n° 145/2001
t—-

Prezado Senhor,

Em vista da continuidade das negociações e ainda estamos aguardando parecer do
Jurídico da GÂSPETRO - Petrobras Gás S.A, que é a titular da renovação da licença de

Instalação n° 145/2001, referente à implantação do Cabo de Fibra Óptica ao longo da faixa de
servidão do Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, trecho entre Campo Grande - MS
e
Canoas - RS, solicitamos que o prazo para atendimento da Condicionante 2.9 da mencionada
licença seja prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corridos, passando seu encerramento para
09 de dezembro de 2005.

Atenciosamente,
W

Valter Shimura

Gerente Setorial de Suporte a Licenciamento Ambiental

ENGENI!ARiA/ihrtG'SI.A
SAN Iliiii N2. OLiíidm I. Bloco II. !:i!iI'ícil> PI"TRORR AS - T \MDAR

kl c!'ii\:(6l):.12<>.7l<.M

7ü.0-10-001 --FíRASÍLIA -Oi"

tvete $!IM CoitSQ

iBÀÍüiWü

4&X-.,
ENGENHARIA/IETEG/IESE - 07318/2005

Campinas, 11 de outubro de 2005

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovávf

Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Coordenação Geral de Licenciamento e Qualidade Ambiental - CGLIC
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C Io andar

PROTOCOLO

Brasília - DF

DILIQ/IBAMA

CEP: 70.818-900

N°: 13.049,

Atenção: Dr. André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

DATA:/>//£>/_$'
RECEBIDO-

Ref.: Gasoduto Bolívia-Brasil - Sistema de Transmissão de Dados por Fibra Ótica
Licença de Instalação N° 145/2001 (Renovação)
W

Assunto: Relatório Trimestral

Prezado Senhor,

Em atendimento à Condicionante Específica 2.3 da Licença de Instalação (Renovação)
em referência, apresentamos anexo o Relatório Trimestral, abrangendo os meses de junho,
julho e agosto de 2005, relativo à implantação do Sistema de Transmissão de Dados por Fibra

Ótica, na faixa de servidão do Gasoduto Bolívia - Brasil, trecho entre Campo Grande/MS e
Canoas/RS.

Atenciosamente,

Girulherme Mendonça da Cunha

// Gerente Setorial de Licenciamento Ambiental, Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e
Saúde

BNGFNHARIA / IETEG / 1ESE

implementação de Empreendimentos para o Sudeste.
Rua NdiLiiiliíi) ile Suíi/íi, 205 --I" íiihIiiv

Tel • (0l<í) ?739 2000-- l-a\ (OI1)) .17 j" 2001
LT.P 1.10í3-l>I(I
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,47- 10.0%
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iy-r. • •-}'://: COUtO
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Giancarfo Gregono
CGLIQ/DILIQ/IBAMA
Matr. 1243026

Çorflrato Temporário

'^B*'

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE

N°: 14.231

ATIVIDADES POLUIDORAS

RECEMpQi

táuQ

REQUERIMENTO
SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE:

(

)

RÊNQVAÇÃO DE LICENÇAPREVIA (L.P)

{ X ) LICENÇA PRÉVIA <LP)
( X )
(

) LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L I.)

(

) LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O.)

(

) LICENÇA DE AMPLIAÇÃO

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L

(

) RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

(

) OUTROS

2.

CLASSIFICAÇÃO (USO DO IBAMA]

(
3.

) pp

) MP

(

) AP

LICENÇA ANTERIOR

lp (
4.

(

)

l, ( X )

ld (

)

DADOS DO REQUERENTE

Nome ou Razão Social

Petrobras Gás S. A. - GÂSPETRO
CGC/CPF

Local da Atividade (avenida, rua, estrada, etc.)

45.520.171/0001-91

gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, trecho entre os municípios de

Implantação do cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão do

Campo Grande/MS e Canoas-RS
Endereço:

Av. República do Chile n" 500 - 28° andar
Telex (Cód.)

Cep
20031-170

Telefone (DDD)

Município

Cidade

Estado

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

RJ

5.

Fax

(21) 3229-4473

(21) 3229-2053

REPRESENTANTES LEGAIS

Nome:

CPF

José Maria Carvalho Resende

332.480.287-34

Nome

CPF

6.

ORGAO FINANCIADOR

VALOR DO EMPREENDIMENTO:
7.

CONTATO

Nome

CPF

José Bemardino

160.146.856-34

Endereço para Correspondência

Rua Sebastião de Souza, 205 - 4o andar - Campinas - SP
Cep

Telefone (DDD)

Telex (Cód) Fax-

13013-910

(19)3739 2000

(19)3739 2001

8.

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NESTE REQUERIMENTO

REALIZAR-SE-Á DE ACORDO COM OS DADOS TRANSCRITOS E ANEXO INDICADOS NO ÍTEM 9 (NOVE), NO VERSO DO
FORMULÁRIO.
Nome

José Maria Carvalho Resende
Local, Dia, Mês, Ano

Assinatura

\s^^C- |W~^

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2005
MOD.

JOSÉ MARIA CARVALHO RESENDE
-r-Bslderita

GÂSPETRO

(fft^ ^\i£C&w^r_Coorú. ae Licenciamento^Ambiental
COtlCÍCfiLLC/BIUQ/IMHA

^

9.

DESCRIÇÃO DA (S)ATIVIDADE (S)

Requerimento para renovação da LI N" 145/2001, de 01 de outubro de 2001 e última renovação em 14 de janeiro
de 2005, para dar continuidade à implantação do cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão do Gasoduto
Bolívia-Brasil - GASBOL, trecho entre os municípios de Campo Grande/MS e Canoas/RS, por um período de
mais

6 (seis) meses.

„x£J

(P • LB^e—J*

408C MARIA CARVALHO RBÍNDE
Fro»ldtnU

GÂSPETRO

v

\^^

10.

OBSERVAÇÕES

•*&?

PETRÓLEO BRASiLESRO S.A,

ENGENHARIA/IETEG/IESE - 08416/2005

Campinas, 29 de novembro

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DTLIQ
Coordenação Geral de Licenciamento e Qualidade Ambiental - CGLIC
SCEN - Trecho 2 - Edilício Sede do IBAMA - Bloco C Io andar
Brasília - DF
CEP: 70.818-900

PROTOCOLO

Atenção: Dr. André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

DILIQ/IBAMA
N°: 15.079

DATA: UUl/OS"
RECEBIDO:

i

Ref.: Implantação do Cabo de Fibra Ótica no GASBOL
Assunto: Atendimento da Condicionante 2.9 da Renovação da LI N° 145/2001

Prezado Senhor,

Em vista da continuidade das negociações e ainda estarmos aguardando parecer final
do Jurídico da Petrobras Gás S. A. - GÂSPETRO, que é a titular da Renovação da Licença
de Instalação N" 145/2001, referente à implantação do cabo de fibra ótica ao longo da faixa
de servidão do Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, trecho entre Campo Grande-MS e
Canoas-RS, solicitamos que o prazo para atendimento da Condicionante 2.9 da mencionada
licença, em complementação à nossa carta ENGENHARIA/IETEG/SLA-003 4/2005,
protocolada nesse Instituto sob o número 12.869, em 11/10/2005, seja prorrogado por mais
60 (sessenta) dias corridos , passando seu encerramento para 07 de fevereiro de 2006.

Atenciosamente,

João dp Carmo de Souza
p/ Gerente de Implementação de
Empreendimentos para o Sudeste

ENGENHARIA /IETEU/1ESE

ímpIcmalliLiíiLi) <3u liinprtuuliiUijnlDS para o Suücsli;.
Rua Sebastião de Souza. 205 - 4'1 andar

1'l-í.: (OI>ll 3739.2001) • J-ti.v. (l)l--;);i7..i9.2IKII

CF.P 13 013-910--Campinus- SP -Brasil

A- _JoUO

Ofc.l_ cs"

Ivete Silva Couto
Secretária

fto ^ ^^ )
06 - t }-.'£>»
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

ENGENHARIA/IETEG/IESE - 00517/2006

Campinas, 30 dejaneiro de 2006

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA
Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental- DILIQ

Coordenação Geral de Licenciamento e Qualidade Ambiental - CGLIC
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - Io andar
Brasília - DF

PROTOCOLO

CEP: 70.818-900

DILIQ/IBAMA

Atenção: Dr. André LuizFonseca Naime

DATA: \\l /Li!. /06

Coordenador de Licenciamento Ambiental

N°:

1.150

RECEBIDO:

.

\*&r/

Ref.: Fibra Ótica no GASBOL
Processo n° 02027.000466/2000-41

Assunto: Renovação da Licençade Instalação (LI)

Prezado Senhor,

Considerando que o prazo de validade da Licença de Instalação N° 145/2001

(Renovação), relativa à implantação do cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão do
Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, trecho entre os municípios de Campo Grande - MS e
Canoas - RS, encerrou-se em 14/01/2006;
\^_.

2.

Considerando que tal prazo mostrou-se insuficiente para o cumprimento do cronograma

de implantação do referido empreendimento;

3.
Considerando que, em 16 de novembro de 2005, a PETROBRAS protocolara, neste
Instituto, sob o número 14.231, requerimento de Renovação da LI por um período de mais 6
(seis) meses;

4.
Considerando que as Condicionantes da LI vêm sendo atendidas regularmente,
inclusive a apresentação do Termo de Compromisso para a Compensação Ambiental, conforme
previsto na Condicionante 2.9;

ENGFNI-IAR1V IL-/I Ri / ILSL

Impkmcaíaçãu ilc Empreendimentos para o Sudeste
Rua Sehastifiu de Souza. 2(15 - 4" andar
Tel. (0!<í] 3739.2001) • l;a\ i() I9| 37 39 2001

CF.P 13 013-91U - Campina',- SP - Brasil

,lÁs |

!A

-fcUb

Assessoro Técnica

CGL1C/DIUQ/IB'"U,A

André Lua %'^f 'W^

Coord. -de ücerHHwnElífowinbiental

COUC/CGLIC/MlO/IIAMA

'>*''

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

ENGENHARIA/IETEG/IESE - 00517/2006

5.
E, finalmente, considerando o disposto no art. 18, II e §3° da Resolução CONAMA
237/97, bem como a premente necessidade de continuação das obras desse empreendimento,

vimos requerer aprorrogação do prazo de validade da Licença de Instalação da Fibra Ótica no
GASBOL, ou a suarenovação, conforme anteriormente solicitado.
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Atenciosamente,

é Bernardirio

rente^de-lHtplementação
de Empreendimentos para o Sudeste
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PROTOCOLO

Proa ZàA

DILIQ/IBAMA

Ruor

N°:

2.789

DATA: (3 /0_L/°6
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENC

DIRETORIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SCEN Avenida L4 Norte, Ed Sede do IBAMA, CEP.: 70818-900
Telefones: (61) 3316.1094/3316,1406 FAX.: (61)3321.1.115

Mem.N0

36

/2005/CCA/DIRAF

Brasília, 10 de março de 2006.

Ao Senhor Coordenador Geral de Licenciamento - CGLIC /DILIC

Assunto: Teimo de Compromisso Petróleo Brasileiro S.A. - Sistema de Transmissão de Dados por
Fibra Ótica na faixa de servidão do Gasoduto Bolívia - Brasil,

Encaminhamos anexa, para conhecimento e juntado ao processo, cópia do Termo de

Compromisso celebrado entre IBAMA e Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, publicado em
D.O.U n° 48, de 10/03 - Seção 3, página 93, referente a regularização dos compromissos de

compensação ambiental pela implantação do Sistema de Transmissão de dados por Fibra Ótica na
faixa de servidão do Gasoduto Bolívia - Brasil..
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Atenciosamente,

A

HÉLIO DOS SANTOS PEREIRA
Coordenação de Compensação Ambiental
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André Luiz Fonseca Waim&
Coord. de LicencMlfénüi Ambiental
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TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRAM
O
INSTITUTO
BRASILEIRO
DO
MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA, E PETROBRAS GÁS
S/A

-

GÂSPETRO,

OBJETIVANDO

O

CUMPRIMENTO DO SALDO REMANESCENTE

DA

EXECUÇÃO

DA

COMPENSAÇÃO

AMBIENTAL NO VALOR DE R$ 377.064,00
DESTINADOS A FLORESTA NACIONAL DE

IPANEMA, DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS

POR FIBRA ÓTICA NA ÁREA DE SERVIDÃO
DO GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL.
'^m*'

Processo n". 02027.000466/2000-41

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS, Autarquia Federal de regime especial, criado pela Lei n° 7.735, de 22 de
fevereiro de 1989, alterada pelas Leis n°s. 7.804, de 18 de julho de 1989, 7.957, de 20 de

dezembro de 1989 e 8.028, de 12 de abril de 1990, vinculado ao MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE - MMA, CGC n° 03.659.166/0001-02, com sede à Avenida L-4 Norte, SAIN,

Brasília - DF e jurisdição em todo o Território Nacional, doravante denominado IBAMA,
neste ato representado por seu Presidente, MARCUS LUIZ BARROSO BARROS, médico,
brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília, RG n°. 104.240 - SESEG, inscrito
no CPF/MF sob o n°. 001.332.802-68, nomeado pelo Decreto S/N, de 03 de janeiro de

^

2003, publicado no Diário Oficial da União em 06 de janeiro de 2003, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto
n°. 4.756, de 20 de junho de 2003 e no art. 95, item VI do Regimento Interno aprovado pela

Portaria GM/MMA n°. 230, de 14 de maio de 2003, e a PETROBRAS GÁS S/A GÂSPETRO doravante denominada GÂSPETRO, com sede na Capital do estado de Rio

de Janeiro, na Avenida Rio Branco, n.° 01, 4o andar, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob n°. 61.409.892/0001-73, neste

ato representada seu Presidente, JOSÉ MARIA CARVALHO DE RESENDE, inscrito no
CPF/MF sob o n.° 332.480.287-34, portador da cédula de identidade RG. n°. 03169843-4
- IFP, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, e

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto definir o saldo remanescente da
compensação ambiental da Licença de Instalação n" 145/2001, emitida pelo IBAMA, em

14/01/05, referente à implantação do Sistema de Transmissão de Dados por Fibra Ótica na
( ';'•'
i
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servidão do Gasoduto Bolívia-Brasil, destinado a implementação da Floresta Nacional de
Ipanema, bem como definir a forma de seu cumprimento.
PARÁGRAFO ÚNICO - O cronograma e previsão de desembolso para execução das

ações objeto deste Termo estão descritos no Plano de Trabalho - Anexo I.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
I - DO IBAMA:

a) orientar e supervisionar a implementação das ações do objeto deste Termo;
b) designar técnico responsável pela coordenação e acompanhamento dos trabalhos
objeto deste Termo;

^

c) supervisionar por meio de suas Unidades descentralizadas, a implantação das

ações definidas no Plano de Trabalho - Anexo 1deste Termo, para a Unidade
beneficiada e emitir relatórios de monitoria;

d) exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução objeto
deste Termo;

e) elaborar Plano de Trabalho que orientará a execução das obrigações da
GÂSPETRO em relação a compensação ambiental devida ao empreendimento
constante do § 1o da cláusula Primeira deste Termo;

f) elaborar todas as especificações técnicas, termos de referência e projetos
arquitetônicos, quando necessários para execução das ações, enfim todos os
procedimentos necessários ao cumprimento da compensação na Unidade de
Conservação Federal, e encaminhar a GÂSPETRO;
g) analisar os relatórios de execução físico-financeíros, prestações de contas e outras
solicitações da execução do objeto do presente Termo;
h) aprovar as prestações de contas de aplicação dos recursos;

i) responsabilizar-se por todas as despesas com seus servidores envolvidos na
execução deste Termo;

^

j) redefinir, no prazo de até 30 (trinta) dias contados do encerramento de cada um dos
processos, a destinação de eventuais recursos não utilizados, a serem aplicados
exclusivamente na Unidade beneficiada, informando a GÂSPETRO;

k) realocar os recursos não utilizados, mediante processo formal de solicitação e
aprovação por parte da Câmara de Compensação Ambiental - CCA;
I) analisar e aprovar os produtos resultantes deste Termo;

m) emitir Termo de Encerramento e Quitação, após identificação da concretização da
ação da compensação ambiental, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias depois da
apresentação pela GÂSPETRO do relatório final de execução financeira;
II - DA GÂSPETRO:

a) executar as atividades definidas no Plano de Trabalho - Anexo !, para o
cumprimento do objeto deste Termo;

b) firmar contratos com empresas e profissionais, sem a interveniência do IBAMA, em
atendimento ao Termo de Referência, eventualmente necessários;

c) designar técnico responsável pela execução dos trabalhos, com poderes de

decisão pela GÂSPETRO;

/'
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d) responsabilizar-se por todas as despesas com seus empregados envolvidos na
execução do objeto deste Termo;

e) responsabilizar-se por todos os encargos de naturezas trabalhista, fiscal e
previdenciária, relacionados aos recursos humanos próprios utilizados na execução

do objeto deste Termo;

f) citar obrigatoriamente a participação do IBAMA na divulgação das ações, objeto
deste Termo;

g) facilitar, ao máximo, a atuação e supervisão do IBAMA, facultando-lhe sempre que

solicitado, o acesso às informações e documentos relacionados com a execução do

objeto deste Termo, especialmente no que concerne à auditoria dos documentos
referentes às realizações das despesas;

h) apresentar relatório de execução financeira, até 30 (trinta) dias após a realização de
cada atividade, encaminhando-os ao IBAMA;

i

i) realocar os recursos não utilizados, conforme redefinição do IBAMA, desde que lhe
seja informada no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o encerramento dos

processos, findo o qual cessarão as obrigações da GÂSPETRO se não houver

manifestação expressa do IBAMA;

j) emitir Termo de dação em pagamento e quitação dos bens definidos na Cláusula
Décima Primeira, para assinatura das partes;

k) Os custos inerentes às alíneas "a", "b" e V serão integralmente deduzidos da
compensação ambiental.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

O saldo remanescente da compensação ambiental, objeto deste termo de Compromisso, a

ser pago é de R$ 288.144,00 (Duzentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e quatro
reais) mais 20% (vinte por cento) que totaliza um valor de R$ 377.064,00 (trezentos e
setenta e sete mil e sessenta e quatro reais).

w

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DOS VALORES

Os valores previstos no Plano de Trabalho, objeto deste Termo, quando não aplicados no
ano do exercício, contrariando o cronograma de desembolso apresentado, serão passíveis
de reajuste automático pelo índice Geral de Preço de Mercado/tGP-M, emitido pela

-Fundação Getúiio Vargas ou outro que venha a substituir, correspondente à data base de
assinatura deste Termo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES

O não cumprimento peia GÂSPETRO de qualquer dos prazos e obrigações constantes
deste Termo de Compromisso, importará na solicitação do IBAMA da suspensão ou

cancelamento da Licença Ambientai, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis e
da obrigação de reparar danos porventura existentes.

§ 1o - não correrão contra a GÂSPETRO eventuais atrasos ou omissões atribuídos única e
exclusivamente ao IBAMA.

i

s T -aeventual inobservância pela GÂSPETRO dos prazos e obrigações aqui pactuadas,
desde que comprovadamente resultante de caso fortuito e força maior, na forma prevista
em lei não constituirá descumprímento do presente, devendo ser imediatamente
comunicada ejustificada ao IBAMA, que se for ocaso, fixará prazo para adimplemento da
obrigação não cumprida.
CLÁUSULA SEXTA - DO GERENCIAMENTO

OGerenciamento das ações deste Termo de Compromisso será efetuado pela equipe da
Diretoria de Administração e Finanças do IBAMA e pela GÂSPETRO .

PARÁGRAFO ÚNICO - Ressalvada a competência das unidades administrativas de

ambos os signatários deste Termo, poderá ser instituída Comissão de Acompanhamento
f

c

com igual número de participantes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUPERVISÃO

Asupervisão das ações deste Termo de Compromisso ficará sob a responsabilidade da

Gerência Executiva do IBAMA do estado de São Paulo à qual estará subordinada aos
Gerentes instituídos na Cláusula Sexta.

CLÁUSULA OITAVA - DA QUITAÇÃO

Concluída a execução das ações e apurado o montante dos recursos definidos para o

empreendimento em questão, conforme Plano de Trabalho apresentado no anexo Ideste

Termo será emitido pelo IBAMA um Termo de Encerramento e Quitação da respectiva
Compensação Ambiental.
í..n.M
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O presente Termo terá prazo de vigência de 02 (dois) anos, a contar da data de sua

publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado e/ou alterado através de
Termos Aditivos, mediante expressa manifestação das partes com antecedência de 45
(quarenta e cinco) dias do término do prazo de vigência, que deverá ser encaminhada a
Diretoria de Administração e Finanças/SECEX - IBAMA, para análise e julgamento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

Adivulgação e publicidade dos atos, ações e atividades do presente Termo deverão ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,

símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente

Termo dependerá de prévia e formal aprovação das partes, sendo obrigatoriamente
V
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destacada a participação das entidades compromissadas, observado o disposto no
Parágrafo Primeiro do art. 37, da Constituição Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DOS BENS

Os bens patrimoniais adquiridos com recursos definidos na CLÁUSULA TERCEIRA deste

Termo e liberados pela GÂSPETRO, passarão a pertencer ao patrimônio do IBAMA
devendo ser utilizados única e exclusivamente nas Unidades de Conservação constantes
do Plano de Trabalho - anexo I, deste Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

C OIBAMA providenciará, à sua conta, a publicação deste instrumento em extrato, no Diário
Oficial da União, até o 5o (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para

ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Eventuais litígios oriundos dos termos do presente instrumento serão dirimidos no Foro

Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, renunciando, as partes, aqualquer
outro foro por mais privilegiado que seja.

Epor estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de

igual teor e forma, para que produzam, entre si, os legítimos efeitos de direito, na presença
de testemunhas que também o subscrevem.

Brasília - DF,

.
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MARCUSLUIZB

$ de -rrvwvtv^ de 2006.
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IROSO BAR! iOS

Presidente jo IBAMA
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/José maria carvalho de resende

Presidente da PETROBRAS GÁS S/A -GÂSPETRO
Testemunhas:
Nome

Nome

CPF

CPF

•w

FLONA Ipanema

-

UC Beneficiada

MMA

Ministério do Meio Ambiente

j

1.3- Aquisição de veículo utilitário 4x4 cabine

1.10 - Equipamentos de Informática

1.9 - Coleta Seletiva - folder educativo (arte e
impressão)

coleíores de lixo

1.8 - Coleta Seieíiva - aquisição de recipientes

1.7 - Apiário - aquisição de equipamentos

(escada e podão)

1.6 —Coleta de Sementes —equipamentos

vermicompostagem

1.5- Viveiro - Implantação de

1.4 - Aquisição de equipamentos para trator

dupla diesel

I

portões 1 e 2

1.2 - Construção e recuperação das guaritas dos ;

Serraria

I

J> "

>

Especificação
*

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

1.1- Reforma e recuperação do Prédio da

1 - Implementação da unidade

Ação

Floresta Nacional de Ipanema

Diretoria de Florestas

4.000

35

Qtd

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

(

i

[

1,50

4.561,00

940,00

1.750,00

20.850,00

; 78.000,00

! ioo.ooo.oo

110.173,00

Unitário

Jan. /06
Jan./06

6.000,00
30.190,00

Jan. /06

Jan./06

4.561,00
9.700,00

Jan. /06

Jan. /06

Jan./06

Jan. /06

Jan. /06

Jan. /06

Jan /06

Inicio

Set/06

Ago./06

Ago./06

Set./06

Ago./06

Set./06

Dez./06

Dez./0 6

Dez./06

Dez./06

Dez /06

Fim

Período de execução

940,00

1.750,00

20.850,00

78.000,00

100.000,00

110.173,00

377 064,00

Total

Valor* R$

i. *u

f ?• ^ •-''•'"€ •

1.11- Folder de divulgação da FLONA (arte e

; impressão)

1.12- Livreto: História de Ipanema (arte e

impressão)

2.000

5.000

TOTAL

3,70

1,50

377.064,00

7.400,00

7.500,00
Jan./05

Jan./06

Set/06

Set./06
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SERVIÇOPÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO 1)0 MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
OFICIO N

-ik

/2006 - DILIQ/IBAMA

Brasília, 0~l de fevereiro de 2006.
A Sua Senhoria o Senhor,

JOSÉ BERNARDINO

Gerente de Implementação de Empreendimentos para o Sudeste
Rua Sebastião de Souza, 205 - 4° andar
13.013-910- Campinas/SP

Fone: (19) 3739-2000
'^^,.

Fax: (19) 3739-2001

Assunto: Licenciamento Ambiental de Fibra Ótica do Gasbol - Processo n° 02001.001670/00-79.

Prezado Gerente,

1.

No âmbito do processo de licenciamento do Cabo de Fibra Ótica do Gasbol e em

atendimento a Correspondência ENGENHARIA/IETEG/IESE - 00517/2006, de 30 de janeiro
de 2006, que solicita resposta sobre o pedido de renovação de Licença de Instalação - LI,
justificando que o prazo concedido na RLI n°145/2001 foi insuficiente para o cumprimento
do cronograma de obras; e informa que e as condicionantes constantes na LI vêm sendo
atendidas e o Termo de Compromisso foi apresentado para a Compensação Ambiental.
2.

Considerando o texto da condicionante 1.4 da LI N° 099/2000; Em havendo

necessidade de renovação desta Licença o empreendedor deverá requerê-la num prazo
mínimo, de 30 (trinta) dias, antes do término da sua validade; e considerando ainda, a
Renovação de LI n° 145/2001, cujo prazo de validade da expirou em 14 de janeiro de 2006, a
referida condicionante foi atendida em 16 de setembro de 2005 com novo pedido de
renovação de LI.

3.
Informamos que enquanto não houver manifestação conclusiva do IBAMA acerca
da renovação da referida LI a mesma continua válida.
ÍFA;; TRANSMITIDO EM:Í

Atenciosamente,

í____Í7._o.P„../_?._•_
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;

Luiz Felippe
Diretor de Licenciament

ÀS„J£:_3:.2_H
RESPONSAVA
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G;\colic\Cotic - Energia (AnUrè^itipnfetkdimnilosVFibia ÓticiúFibra ÒliLa GASBQL'd'roTiogüçau LI_i^£bt>l_fibra.dar
Instituto Brasileiro cio Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

SCEN - Setorde Clubes Esportivos Norte- Trecho2, Edifício Sede do IBAMA - 70.818-900 - Brasília/ DF
Tel. (61) 3316-1290/1349

Fax: (61) 3225-0564/0445
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

ENGENHARIA/IETEG/IESE - 01912/2006

Campinas, 29 de março de 2006

Ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Coordenação Geral de Licenciamento e Qualidade Ambiental - CGLIC
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - Io andar
Brasília - DF
CEP: 70.818-900

Atenção: Dr. André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

\t^

Referência: Gasoduto Bolívia-Brasil - Sistema de Transmissão de Dados porFibra Ótica
Licença de Instalação N° 145/2001 (Renovação)

Assunto: Relatório Trimestral

Prezado Senhor,

Em atendimento à Condicionante Específica 2.3 da Licença de Instalação (Renovação)
em referência, apresentamos anexo o Relatório Trimestral, abrangendo os meses de dezembro
de 2005, janeiro e fevereiro de 2006, relativo à Implantação do Sistema de Transmissão de

Dados porFibra Ótica, na faixa de servidão do Gasoduto Bolívia - Brasil, trecho entre Campo
Grande/MS e Canoas/RS.

s^,

Atenciosamente,
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Gerente de Implementação

PROTOCOLO
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/

^——-At Empreendimentos para o Sudeste

ENGENHARIA /IETEG/IESE

Implementação de Empreendimentos para o Sudeste.
Fina Sdiiistiào <h Sou/a, 205 - 4" andar
Tel «H*J) :>7.ly.200!l-Ta\: (Illfll :.7.3<>.20QI

Cl;l> Ij.U 13-<) I(1 - Campinas - SP - Brasil

DILIQ/IBAMR
N°: 3.7 93,

^^3j_/3__/06
RECEBIDO:

Wxo--^O*b-0^-o{.
,v9te Silve Couto
Secretária
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

Proc.

4|*

Rubr

ENGENHARIA/TETEG/IESE-02636/2006

Campinas, 04 de maio de 2006

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ

Coordenação Geral de Licenciamento e Qualidade Ambiental - CGLIC
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - Io andar
Brasília - DF
CEP: 70.818-900
PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA

Atenção: Dr. André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

N°:

5.324

DATA: flg /pr/06
RECEB_D01

I.

Referência: Fibra Ótica no GASBOL
Processo n° 02027.000466/2000-41

Assunto: Renovação da Licença de Instalação (LI)

Prezado Senhor,

Atendendo solicitação de V. Sa., apresentamos anexo Relatório com resumo da situação
atual dos trabalhos de implantação do cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão do
Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, para subsidiar a análise do Requerimento de Renovação
da LI N° 145/2001, protocolado neste Instituto em 16/11/2005, sob o número 14.231.
2.

Conforme item 3.1 do Relatório acima referido, o "Trecho I: Campo Grande(MT)-

Mirandópolis(SP)", não será implantado nesta fase de instalação do Sistema de Fibra Ótica do
GASBOL, devendo a Renovação da LI ser emitida para o trecho entre Mirandópolis(SP) e
CanoasfRSX

LNÍ.liNHAKIA/IETtü/IFSI-

implemenUição de nmprcciidimtnlus pata a Sudeste
liiiii SdiaMiãu de Sou/a. 205 - 4'1 andar

Tel

(0!9) }~y>.2Wi)-] a\. «HV> 57 59 2001

C \:.l' ITOl.í-OIO-Cnmpiiius-SP-Fíriisi!

0<

fveie Sifva Cauto
Secretária

André Luiz Fonseca Haime

Coord. de EBMjaEiprica,
Nuclear et) ulosv

COFN[VCGENE'DIUC/IB&MA

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

ENGENHARIA/IETEG/IESE-02636/2006

3.
Em vista da ocorrência de impedimentos de proprietários e da conseqüente dependência
de despachos judiciais para imissão de posse em vários trechos, solicitamos que a renovação da
LI seja válida pelo período de 1 (um) ano, e não 6 meses conforme consta do requerimento
protocolado em 16/11/2005.

Atenciosamente,

Jbsé Bernardinot
erente de Implementação
W
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de Empreendimentos para o Sudeste
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1-APRESENTAÇÃO

O objetivo deste relatório é fornecer ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, o resumo das atividades concluídas, bem como a

apresentação dos serviços restantes para execução final da instalação do Sistema de

Transmissão de Dados por Fibra Óptica na faixa de servidão do gasoduto Bolívia - Brasil
i

^

(GASBOL) entre os municípios de Mirandópolis (SP) e Canoas (RS), tendo como base a
Licença de Instalação - LI 145/2001 de 01 de outubro de 2001.

O Sistema de Transmissão de Dados por Fibra Óptica na faixa de Servidão do Gasoduto
Bolívia-Brasil (GASBOL), entre os municípios de Mirandópolis (SP) a Canoas (RS), totaliza

1745 Km de Cabos Ópticos e 16 Estações de Telecomunicações.
O Sistema de Instalação foi dividido em trechos e, cada uma das empresas montadoras
ficou com a responsabilidade pela execução dos serviços em seu trecho.

Apresentamos as seguir o andamento e situação atual da obra de Instalação do Sistema

de Fibra Óptica entre Mirandópolis (SP) e Canoas (RS).
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2 - FIBRA ÓPTICA - MAPA ILUSTRATIVO

Fibra Óptica - Mirandópolis a Canoas

c

Bolívia
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g~-*--.y , |.^~~" Rio de-anelro

Florianópolis

Argentina
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3 - RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL POR TRECHO

3.1 -TRECHO I - Campo Grande (MT) - Mirandópolis (SP).

Extensão de 450 Km.

Este trecho, constante do planejamento inicial, por não apresentar ainda demanda de

transmissão de dados que viabilize sua implantação, não será executado nesta fase da

(_,

instalação do Sistema de Fibra Óptica, devendo o mesmo ser excluído da Renovação da
Licença de Instalação N° 145/2001.

3.2 - TRECHO II - Mirandópolis (SP) - Paulínia (SP).

Extensão de 484 Km, sendo que foram executados pela montadora 483,600 Km.

3.2.1-Pendências:

3.2.1.1 -Proprietários:

Uma propriedade com 400 metros de extensão com Impedimento de Proprietário para a
liberação de acesso à faixa, no Município de Rio Claro (SP), no Km 1.263 do GASBOL,
onde tramita Processo Judicial na 3a vara do município de Rio Claro - SP.

Aguardando despacho do Juiz para imissão de posse.

ENGENHARIA / IETEG / IESE / PPFO
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3.3 - TRECHO III - Paulínia (SP) - Araucária (PR).

Extensão de 478 Km, sendo que foram executados pela montadora 472,500 Km.

3.3.1-Pendências:

3.3.1.1 -Proprietários:

Restando apenas 5.000 metros devido a Impedimento de Proprietários:

(w

Município de Campinas (SP), restando 4.600 metros, no Km 21 a 26 do GASBOL, onde
tramitam Processos Judiciais:

Aguardando despacho do Desembargador, para imissão de posse.

Município de Sorocaba (SP), faltando 400 metros, no Km 88 do GASBOL, onde tramita
Processo Judicial:

Aguardando despacho do Desembargador, para imissão de posse.

3.3.1.2 - Estações de Telecomunicações:

(^

Município de Itapeva (SP), Km 230 do GASBOL.
Aguardando a aquisição da área pela Petrobras Gás S.A. - GÂSPETRO;
Município de Dr. Ulisses (PR), KM 354 do GASBOL.
Aguardando a aquisição da área pela Petrobras Gás S.A. - GÂSPETRO.

3.3.1.3 - Cruzamento de Rodovias / Ferrovias:

Faltam executar, 3 cruzamentos das seguintes Rodovias e Ferrovias:

a—na

mu

tmssam
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SP - 348 - Rodovia dos Bandeirantes, no Município de Campinas, localizado no Km 26 do
GASBOL - extensão 200 metros;

Sp - 101 - Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, no Município de Campinas, no
Km 21 do GASBOL-extensão 100 metros;

Ferrovia-FEPASA-Km 21 do GASBOL - extensão 100 metros.

3.4 - TRECHO IV- Araucária (PR) - São José (SC).

A faixa de servidão está 100% concluída com 362 Km de extensão.

3.5 - TRECHO V - São José (SC) - Canoas (RS).

A faixa de servidão está 100% concluída com 421 Km de extensão.

Falta a execução de um Furo Vertical com 380 metros de extensão em rocha, localizado

C^

na divisa dos Estados de Santa Catarina / Rio Grande do Sul (entre os Municípios de
Timbé do Sul - SC e São José dos Ausentes - RS), no Km 1002 do GASBOL.
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4 - CRONOGRAMA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Meses

Atividades
1

TRECHO 1

A ser excluído da Renovação da LI
TRECHO II

Proprietários
Município de Rio Claro (SP), restando 400 metros de
extensão

C

TRECHO III
Proprietários
Município de Campinas (SP), restando 4.600 metros
Município de Sorocaba (SP), faltando 400 metros

Estações de Telecomunicações
Município de Itapeva (SP)
Município de Dr. Ulisses (PR)

Cruzamento de Rodovias / Ferrovias
SP-348 - Rodovia dos Bandeirantes, no Município de
Campinas
SP-101 - Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença,
no Município de Campinas
Ferrovia - FEPASA

TRECHO IV
Concluído

c

TRECHO V

Execução do Furo Vertical
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Serviço Púlilico Federal
Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

PARECER TÉCNICO N°<W/2006- COEND/CGENE/DILIQ/IBAMA
Brasília, 07 de junho de 2006.

Isabela Pereira Cardoso - Analista Ambiental/Bióloga

De:

Para:

André Luiz Fonseca Naime

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
W

Assunto:

Renovação da Licença de Instalação

Processo n°:

02001.001670/2000-79

I-INTRODUÇÃO

A Licença de Instalação n° 99/2000 foi concedida em 26 de julho de 2000, com
validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

Em Io de outubro de 2001, foi concedida nova Licença de Instalação para o

empreendimento em questão, com nova numeração - Licença de Instalação n°
145/2001, com nova validade de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Em Io de outubro de 2002, foi concedida Renovação da Licença de Instalação nQ
145/2001, com validade de 2 (dois) anos.

Em 14 de janeiro de 2005, foi concedida nova Renovação da Licença de Instalação
n° 145/2001, com validade de 1 (um) ano.

Em 16 de setembro de 2005, requereu-se a terceira renovação da Licença de
Instalação n° 145/2001, com a validade de 1 (um) ano, uma vez que a última
renovação, datada de 14de janeiro de 2005, expiraria emjaneiro de 2006.

Este parecer tem por objetivo subsidiar a decisão referente à concessão de nova
renovação de Licença de Instalação n° 145/2001, requerida pela PETROBRAS por
mais 01 ano.

II - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento consiste em implantação de conduto de polietileno de
alta densidade - PEAD -, de 40 mm de diâmetro, enterrados na faixa de servidão do

gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL a uma profundidade de 80 cm a l,2m e construção
de estações de telecomunicação e serviços de instalação do sistema de transmissão do
cabo de fibra ótica, entre Campo Grande/MS e Canoas/RS. No interior dos dutos de
PEAD são lançados os cabos de fibra ótica.

J

O empreendimento atravessa a Floresta Nacional de Ipanema e Parque
Estadual do Tainhas/RS e possui cerca de 2.200 km de extensão subdividido nos
seguintes trechos:

• Trecho I: Campo grande/MS - Mirandópolis/SP - Extensão:37ó km;
• Trecho II: Mirandópolis/SP - Paulínea/SP - Extensão: 484 km;
• Trecho III: Paulínea/SP - Araucária/PR - Extensão: 478 km;
• Trecho IVe IV-A: Araucária/PR-Joinvile/SC -São José/SC- Extensão: 215 + 147 km;
• Trecho V: São José/SC - Canoas/RS - Extensão: 421 km.

III - ANÁLISE

.

O empreendimento caracterizado acima, objeto de licenciamento ambiental,
conforme mencionado, consiste na implantação de dutos de PEAD de 40 mm para

lançamento em seu interior de sistema de cabo ótico - fibras óticas - na faixa de
servidão do GASBOL para o trecho de Campo Grande/MS a Canoas/RS e na faixa do
^

OPAS C/P etrobrás entre São José/SC e Joinville/SC. O GASBOL encontra-se em faixa

compartilhada com os oleodutos OSPAR e OPASC entre o trecho de Araucária/PR e
Joinville/SC e no trecho de Joinville/SC a Biguaçu/SC a faixa de servidão é
compartilhada apenas com o OPASC.
O OSPAR consiste em oleoduto que transporta petróleo do Terminal de são
Francisco do sul para a Refinaria do Paraná - REPAR, em Araucária. O OPASC, por
sua vez, consiste em poliduto de claros para transporte dos mesmos da Refinaria a

Biguaçu/SC, na região metropolitana de Florianópolis/SC, com entrega de claros
também para a região de Joinville/SC. O compartilhamento das faixas dos dutos de
transporte de combustíveis com um mesmo sistema de transmissão de dados por cabo
ótico, apesar de evitar impactos em novas áreas, demanda maior cuidado na execução
das obras de forma a evitar avaria nos dutos de combustíveis e reduzir possíveis riscos
de acidentes.

Conforme a divisão de trechos estabelecida e as informações prestadas pela

*w

Petrobras, no Trecho I - Campo Grande/MS a Mirandópolis/SP - ainda não foram
iniciadas as obras e não há previsão para a realização das mesmas.
Quanto aos trechos de II a V, de acordo com Parecer Técnico n° 002/2005 DILIQ/CGLIC/COLIC, que consta no referido processo, as obras estariam em fase de
conclusão até 30 de setembro de 2005, de acordo com cronograma apresentado pela
PETROBRAS, havendo algumas pendências a serem resolvidas, quais sejam:

• Trecho 11: 450 metros de obras não executadas por impedimento de acesso pelo
proprietário e 4 Estações de Telecomunicação - ETEL - em construção.
• Trecho III: í ETEL em construção, 2 ETEL aguardando compra da área pela
GÂSPETRO e 9400m de obras não executadas por impedimento de acesso por parte
do proprietário.

• Trecho IV e IV-A: 2100m em 3 trechos de obras não executadas por impedimento e 1
ETEL em construção.

• Trecho V: 4 ETEL em construção, 1 ETEL aguardando liberação da TBG/SCGAS,
execução de furo em Aparatos da Serra aguardando parecer da TBG, 2100m em 5
trechos de obras não executadas por impedimento de acesso a área.

N***'

As pendências acima citadas foram atendidas em parte e, por esse moti'
PETROBRAS requereu outra renovação da LI n° 145/2001 por mais 06 meses.
IBAMA solicitou, então, que a empresa encaminhasse relatório com a atualização dos
dados referentes ao andamento das obras.

Através do ofício ENGENHARIA/IETEG/IESE-02636/2006, protocolado
no IBAMA em 18 de maio de 2006, a PETROBRAS apresenta Relatório - Resumo da

Situação Atual dos Trabalhos de Implantação do Cabo de Fibra Ótica, informa que o
Trecho I não será implantado nesta fase de instalação do Sistema de Fibra Ótica e
solicita que a validade requerida seja de 01 ano e não 06 meses no requerimento
protocolado em 16/11/2005. A justificativa fornecida para o pedido de extensão do
prazo de validade da licença se dá em vista da ocorrência de impedimentos de
proprietéios e da conseqüente dependência de despachos judiciais para a liberação de
vários trechos.

De acordo com o relatório apresentado, a conclusão das obras para os
referidos trechos se encontram na seguinte situação:

• Trecho II: 400 metros de obras não executadas por impedimento de acesso a faixa
<w

peloproprietário, no KM 1263 do GASBOL, no Município de Rio Claro, onde tramita
Processo Judicial na 3aVara, aguardando despacho do juiz para a imissão de posse.

• Trecho III: 2 ETEL aguardando compra da área pela GÂSPETRO e 5500m de obras
não executadas por impedimento de acesso por parte de proprietários, aguardando
despacho do Desembargador para imissão de posse. Falta, também, executar e
cruzamentos (Rodovias SP-348 e SP-101; Ferrovia FEPASA).
• Trecho IV c IV-A: Toda a extensão do trecho foi concluída, no total de 362 km.

• Trecho V: Toda a extensão do trecho foi concluída, no total de 421 km, se encontra

pendente a execução de furo vertical com 380m de extensão em rocha, localizado em
Aparatos da Serra, no KM 1002 do GASBOL

O cronograma apresentado pela PTROBRAS estima que, para resolver as

pendências relacionadas acima, será necessário 01 ano e o trecho I deverá ser excluído
!

da renovação de licença agora solicitada.

A Renovação de LI n° 145/2001, de 14 de janeiro de 2005, com validade de
01 (um) ano, foi concedida contendo as seguintes condicionantes específicas de
validade:

2.1. Executar os serviços de acordo com as Especificações Técnicas apresentadas pelo empreendedor e
aprovadas por este Instituto, para serviços deImplantação dos tubos PEAD;
Comentários: De acordo com os relatórios trimestrais a condicionante foi atendida.

2.2. Recuperar as áreas que sofreram interferências imediatamente após a instalação dos tubos,
conforme Especificação Técnica - ET-400.00-6500-186-PEI-001;

Comentários: De acordo com os relatórios trimestrais a condicionante foi atendida.

2.3. Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento das atividades de implantação do
empreendimento, incluindo as medidas preventivas e de recuperação das áreas degradadas (inchar
registrosfotográficos com legenda);
Comentários: Condicionante atendida.

2.4. Informar ao IBAMA com a maior brevidade possível a ocorrência de qualquer acidente com dutos
existentes na faixa de servidão;
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Comentários: Condicionante atendida.Até o presente momento não fca''regLTTD^ d£
ocorrência de acidentes.
2.5. Efetuar as medidas mitigadorasprevistas no Plano de Controle Ambiental apresentado;
Comentário: De acordo com os relatórios trimestrais a condicionante foi atendida.

2.6. Solicitar ao IBAMA Autorização de Supressão de Vegetação das áreas onde houver a necessidade de
supressão de vegetação, em especial, aquelas consideradas de preservação permanente.
Comentário: De acordo com os relatórios trimestrais a condicionante foi atendida.

2.7. Manter a equipe do Plano de Ação de Emergência do GASBOL, OSPAR e OPASC ciente do
cronograma da obra para atendimento a qualquer eventualidade.
Comentário: De acordo com os relatórios trimestrais a condicionante foi atendida.

c

2.8. A PETROBRAS deverá apresentar à chefia da FLONA de Ipanema, para sua anuência e aprovação,
todas as atividades necessárias à conclusão da implantação do Sistema de Cabo Ótico, bem como,
informar o cronograma das atividades e apresentar lista de todos os envolvidos nas mesmas.
Comentário:

2.9. Assinar Convênio com o IBAMA para aplicação dos recursos na FLONA de Ipanema, no prazo de

60 (sessenta) dias.
Comentário: Condicionante atendida.

2.10. Executar o Programa de Compensação Ambiental assinado pela PETROBRAS e IBAMA.

Comentário: Condicionante deverá constar na Renovação da LI.

IV - CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES:
A PETROBRAS não prevê data para as obras do Trecho I - Campo
Grande/MS-Mirandópolis/SP, de 376 km de extensão, conseqüentemente, o referido
trecho não poderá ser instalado posteriormente através deste Processo de Licenciamento
Ambiental, pois perderá o prazo de validade máximo para a sua instalação de 06 anos,
estabelecido em lei.

Também, é importante esclarecer que o cronograma proposto, para os
demais trechos, no relatório apresentado pela PETROBRAS, deverá ser fielmente
seguido para dar continuidade ao processo de Licenciamento Ambiental do
empreendimento, pois após 06 anos de fase de instalação, a serem completados em 01
de outubro de 2006, não poderá ser concedida nova renovação de LI.
Diante o exposto, sugere-se a concessão da Renovação da Licença de

Instalação para o Sistema de Cabo Ótico ao longo da faixa de servidão do Gasoduto
Bolívia-Brasil - GASBOL, contendo as condicionantes a seguir:
1.

Executar os serviços de acordo com as Especificações Técnicas apresentadas pelo
empreendedor e aprovadas por este Instituto, para serviços de Implantação dos tubos
PEAD;

2. Recuperai" as áreas que sofreram interferências imediatamente após a instalação dos
tubos, conforme Especificação Técnica - ET-400.00-6500-186-PEI-001;
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3. Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento das atividades de im
do empreendimento, incluindo as medidas preventivas e de recuperação das áreas
degradadas (incluir registros fotográficos georreferenciados e com legenda);
4. Informar ao IBAMA, com a maior brevidade possível, a ocorrência de qualquer
acidente com dutos existentes na faixa de servidão;

5. Efetuar as medidas raitigadoras previstas no Plano de Controle Ambiental
apresentado;
6. Solicitar ao IBAMA Autorização de Supressão de Vegetação das áreas onde houver
a necessidade de supressão, em especial, aquelas consideradas de preservação
permanente.

7. Manter a equipe do Plano de Ação de Emergência do GASBOL, OSPAR e OPASC
ciente do cronograma da obra para atendimento a qualquer eventualidade.
v^,.

8. Executar o Programa de Compensação Ambiental assinado pela PETROBRAS e
IBAMA.

À consideração superior,

ísabela Pereira Cardoso

Analista Ambiental / Bióloga
Matrícula n° 2448130
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

ENGEKHAR1A/IETEG/SLA-0101/2006

Brasília, 13 de Junho de 2006.
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dosRecursos Naturais Renováveis - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - D1LIC

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COENÜ
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - 1° andar
70.818-900-Brasília/DF
PROTOCOLO

At.: André Luiz Fonseca Naime

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Ref.: Fibra Óptica - GASBOL

DI-IC/IBftMA
N°: 6.246

DATA:_/_i/t2__/06
RECEBI!

Processo n° 02027.000466/2000-41
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Prezado Senhor,

De forma a darmos continuidade ao processo de Licenciamento Ambiental do

empreendimento em referência, encaminhamos anexo, Certificado de Registro no Cadastro
Técnico Federal.

Atenciosamente,

Valter Shimura

Gerente Setorial de Suporte a Licenciamento Ambiental
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Resistro

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO

CPF/CNPJ:

Nr. Registro Anterior:

Nr. Registro Atual:

M

A

Válido até:

31/03/2007

42.520.171/0001-91

1453465

M

Nome/Razão Social/Endereço

Petrobras Gás S.A.
Av. República do Chile, 65, 12° andar
Centro

RIO DE JANEIRO/RJ
20031-170

Este certificado comprova o registro no
Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras

Gerenciador de Projeto / Duto

Gerenciador de Projeto / Outras Atividades
r

Observações:

A Inclusão de

1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício

Técnico Federal não implicará por parte do IBAMA e perante

Pessoas

Físicas

e

Jurídicas

no

Cadastro

da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o terceiros, em certificação de qualidade, nem juízo de valor
caso de obtenção de licença, permissão ou autorização de qualquer espécie.
especifica após análise técnica do IBAMA, do programa ou
projeto correspondente;
2

-

No

caso

especificada

de

encerramento

neste

certificado,

de

o

qualquer atividade

interessado

comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente,

deverá

Autenticação

no prazo de 30

(trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Este certificado não substitui a necessária licença

ewdb.bo6r.s2u3.9bat

ambiental emitida pelo órgão competente.
4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou

subprodutos florestais e faunisticos.

Imprimir tela Fechar janela

^

httn-//www.iharna.íiov.br/ctf/rep;istro.r)hr)

13/6/2006
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
A CGENE

Encaminho, paravossa consideração, a minuta daRenovação daLicença

de Instalação de parte do Sistema de Cabo de Fibra Ótica do Gasbol, considerando-se o
Parecer Técnico 012/2006 COEND/CGENE/DILIC/IBAMA.
21-06-06

^

rnjrri.tfffWeaWaime
Confd .ífl-MrgiB Elèt
L1C/IBAMA

,

.

Ao Diretor de Licenciamento Ambiental
Senhor Diretor,

Estando

de

acordo

com

o

Parecer

Técnico

n°

012

-

COEND/CGENE/DILIC/IBAMA, encaminho-lhe a presente minuta de

Renovação da Licença de Instalação relativa ao Sistema de Fibra Ótica ao
longo da faixa de servidão do Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, entre os

municípios de Mirandópolis/SP e Canoas/RS, referente ao Processo n°
02001.001670/00, para sua apreciação.
22/06/06

w

Paula Márcia Salvador de Melo

Coordenadora Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica

Senhor Presidente,

Opino favoravelmente à concessão da Renovação da Licença de

Instalação relativa ao Sistema de Fibra Ótica ao longo da faixa de servidão do
Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, entre os municípios de Mirandópolis/SP

e

Canoas/RS,

de acordo

com

o

Parecer

Técnico

n°

012

COEND/CGENE/DILIC/IBAMA.

53/U/-Ct

W

Luiz

Diretor de Lifcenciamenti

-

FAVOR DEVOLVER

ESTA VIA PROTOCOLADA
OBRIGADA

ENGENrlARIA/IETEG/IESE -00517/2006

Campinas, 30 de janeiro de 2006
Jrt**[W=—*">"~.M

Ao

jpro^^y^ J

Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ

-—.-=,-™ --•-. •

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis -lBAM/j nubr,(2_______ í
Coordenação Geral de Licenciamento e Qualidade Ambiental - CGLIC
SCEN- Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA- Bloco C - Io andar
Brasília - DF

CEP: 70.818-900

Atenção: Dr. André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

Ref: Fibra Ótica no GASBOL
Processo n° 02027.000466/2000-41

"w

Assunto: Renovação da Licença de Instalação (LI)

Prezado Senhor,

Considerando que o prazo de validade da Licença de Instalação N° 145/2001
(Renovação), relativa à implantação do cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão do
Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, trecho entre os municípios de Campo Grande - MS e
Canoas - RS, encerrou-se em 14/01/2006;

2.

Considerando que tal prazo mostrou-se insuficiente para o cumprimento do cronograma

de implantação do referido empreendimento;

3.
Considerando que, em 16 de novembro de 2005, a PETROBRAS protocolara, neste
Instituto, sob o número 14.231, requerimento de Renovação da LI por um período de mais 6
(seis) meses;

4.

Considerando que as Condicionantes da LI vêm sendo atendidas regularmente,

inclusive a apresentação do Termo de Compromisso para a Compensação Ambiental, conforme
previsto na Condicionante 2.9;

•nj_>'

r~"

ENGENHAR1A/IETEG/1ESE - 00517/2006

5.
E, finalmente, considerando o disposto no art. 18, II e §3° da Resolução CONAMA
237/97, bem como a premente necessidade de continuação das obras desse empreendimento,
vimos requerer aprorrogação do prazo de validade da Licença de Instalação da Fibra Otica no
GASBOL, ou a sua renovação, conforme anteriormente solicitado.

Atenciosamente,

José Bernardino
V

Gerente de Implementação

de Empreendimentos para o Sudeste

c.c: ENGENHAR1A/1ETEG/IESE

ENGENHARIA/lETEG/IESE/LAQSMS
ENGENHARIA/IETEG/TESE/PC

ENGENHARÍA/IETEG^L^I

.'

„

.

-:' ™m_>c.-.;

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

ENGENHARIA/IETEG/IESE - 03772/2005

Campinas, 16de junho de 2006

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - DILIQ
Coordenação Geral de Licenciamento e Qualidade Ambiental - CGLIC
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - Io andar
Brasília - DF

PROTOCOLO

CEP: 70.818-900

DILIC/IBAMA
N°:

6.671

DATA: Z&Jtfél 06
Atenção: Dr. André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

W

Referência: Gasoduto Bolívia-Brasil - Sistema de Transmissão de Dados por iúbra Otica
Licença de Instalação N° 145/2001 (Renovação)

Assunto: Relatório Trimestral

Prezado Senhor,

Em atendimento à Condicionante Específica 2.3 da Licença de Instalação (Renovação)
em referência, apresentamos anexo o Relatório Trimestral, abrangendo os meses de março,
abril e maio de 2006, relativo à Implantação do Sistema de Transmissão de Dados por Fibra

ótica, na faixa de servidão do Gasoduto Bolívia- Brasil, trecho entre Campo Grande/MS e
Canoas/RS.

Atenciosamente,

_rW_*

a l o s é Bernardt.,^

Gerente de Implementação

,

de Empreendimentos para o Sudeste

ENGENHARIA / IETEG / 1ESE

Implementação de Empreendimentos para o Sudeste.
Rua Sdnuliàii ik Siwu, 20J • 4" andar

Tel. {(>\<i) 3731) 20(1»- ['av ((II1.1) 37.30.2001

CLI' [3.013-910

Campinas- SP -Hra-.il

2,3, . o & . O

to

Paula Márcia Salvador de Meto
„Eneig»Elfl™a

fiGF-MEfDlUCflBAMA

t
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' Coord. def-^aElèftto,
NucleatèSutos V
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA
- IBAMA -

FAX N° 061 -316-1306

SAIN - Av. L4- CEP 70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 061 316 1290

DESTINATÁRIO: Dr. Valter Shimura

Gerente Setorial de Licenciamento Ambiental, Qualidade, Segurança,
Meio Ambiente e Saúde da PETROBRAS
DATA:

N° DE FAX: (061) 3429-7254

21/06/2006

N° DO DOCUMENTO:
MENSAGEM/TEXTO

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 01

Prezado Senhor,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do Sistema de Fibra Ótica do
Gasoduto GASBOL informamos que a Lei n° 9.960, de 28 de janeiro de 2000 definiu os
custos operacionais dos serviços fornecidos pelo IBAMA.
Sendo assim, a PETROBRAS deverá efetuar o pagamento referente à emissão da
Licença de Instalação, conforme as seguintes instruções:

1. Documentos para pagamento: utilizar duas guias do Documento de Recolhimento de
Receitas - DR, uma referente ao pagamento da Licença e outra à Análise dos
Documentos, preenchendo com os códigos abaixo discriminados:
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
No item especificação, escrever:

Código 5017-Licenciamento Ambiental do Sistema de Fibra Ótica do GASBOL
Processo IBAMA n° 02001.001670/2000-77
No item valor do documento, escrever:

R$11.200,00

ANÁLISE
No item especificação, escrever:

Código 5027 -Análises de Documentos do Sistema de Fibra Ótica do GASBOL
Processo IBAMA n° 02001.001670/2000-77
No item valor do documento, escrever:

R$4.034,07

2. Local do Pagamento: qualquer agência da rede bancária autorizada.

3. Logo após o pagamento, solicitamos a gentileza de enviar as cópias dos referidos DRs
para esta Coordenadoria de Licenciamento para liberação da respectiva Licença Prévia.

Atenciosamente,

/u/kl
'ÃndrWLi$zFonsecaNaime
i
Ctrbrdenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

_í_AÍBOUIitin

R_líJ__1lbl._lullllL.IX>_

0,00

192,10
4.034,07
11.200,00

15.234,07

Valor da Análise

Valor da Licença de Instalação

Valor Total (Valor da Análise + Valor da Licença)

44,05
0,00
0,00
0
0
0
0

96,05

OS = Obrigações Sociais {84,71 % hora/homem)
D1* = Despesas com viagem {1a. Viagem)
D2* = Despesas com viagem (2a. Viagem)
E1= N° de técnicos que viajaram (1a. Viagem)
E2= N° de técnicos que viajaram (2a. Viagem)
F1 = N° de viagens necessárias (1a. Viagem)
F2 = N° de viagens necessárias (2a. Viagem)
K = Despesas Administrativas (5 % de [(A x B x C) + (D x E x F)])

Hora/homem

C = Valor em Reais da hora/homem + OS

40

52,00

+

(D1 x E1 x F1)+(D2 x E2 x F2)

B = N° de horas/homem necessárias para análise

3.841,97

192,10 +

+

1

(A x B x C)

+

K

r

A = N° de Técnicos envolvidos na análise

Onde:

Valor da Análise =

Licença de Instalação do sistema de Fibra Ótica do GASBOL

Licença e Avaliação/Análise Ambiental

r
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.... oMisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MIN1S1ÉKIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° Jé /2006 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, yJl deirui;ítode2006.
A Sua Senhoria o Senhor
Valícr Shimura

Gerente setorial de Licenciamento Ambiental, Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde da
PETROBRAS

Empresa: Petrobras Gás S.A.
w

SAN Rua N2 Q. 01 Bloco D Ed. Petrobras 1o andar
CEP: 70.040-901 - Brasília - DF
FAX: 61-3429.7194

Estamos encaminhando em anexo, a Licença de Operação n° 145/2001,
3a Renovação No âmbito do processo de Licenciamento Ambiental do Sistema de Fibra
Ótica do Gasoduto Gasbol, informamos que a Lei n° 9.960, de 28 de Janeiro de 2000,
definiu os custos operacionais dos serviços fornecidos pelo IBAMA, referente ao
processo n° 02001.001670/2000-77

Lembramos que o empreendedor deverá publicar que recebeu a referida
Licença e enviar cópia para este Instituto

^

Atenciosamente,

Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador Substituto de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

VÁCT-Í2. Sni^M

pMTrfmím,

"'Tf1*--?--?™,,=*__,,
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 145/2001
(3a RENOVAÇÃO)
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 24 do Anexo I ao Decreto 4.756, de 20 de junho de 2003, que aprovou a

Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no D.O.U. de 23 de junho de 2003, e artigo 8o
do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA nc 230, de 14 de maio de 2002,
publicada no D.O.U., de 21 de junho de 2003, RESOLVE:
^

Expedira presente Licença Prévia a:
EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A.
CNPJ: 42.520.171/0001-91

ENDEREÇO: Av. República do Chite, 65,12° andar - Centro.
CEP: 20.031-170 CIDADE: Rio de Janeiro
UF: RJ

TELEFONE: (61) 3429-7194

FAX: (61) 3429-7254

REGISTRO NO IBAMA: Processo N° 02001.001670/00-77

Relativa à implantação do Sistema de Fibra Ótica ao longo da faixa de servidão do
Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, trecho entre os municípios de Mirandópolis/SP e
Canoas/RS.

Esta Licença de Instalação é válida pelo período de 01 (um) ano, a partir desta data,
observadas as condições discriminadas no verso deste documento e nos demais anexos
constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste
w

licenciamento.

Brasilia-DF,

. R. E C E B I

i___./ o__ _/____?

Marcus Luiz Barrdso Barros

PrelsidenK

CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 145/2001
1. Condições Gerais

1.1. Esta Licença Prévia deverá ser publicada em conformidade com a Resolução n°
006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que cópia das
publicações deverá ser encaminhada ao IBAMA.

1.2. Qualquer alteração das condições de projeto deverá ser precedida de anuência do
IBAMA.

1.3. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, as
medidas de controle e adequação, bem como, suspender ou cancelar esta Licença,
caso ocorra:

* violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
* omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da licença;
* superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

1.4. O empreendedor é o único responsável perante o IBAMA, no atendimento às
condicionantes postuladas nesta Licença de Instalação.

1.5. O IBAMA deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer
acidente que cause impacto ambiental.
2. Condições Especificas:

2.1.

Executar os serviços de acordo com as Especificações Técnicas apresentadas pelo
empreendedor e aprovadas por este Instituto, para serviços de implantação dos
tubos PEAD;

2.2.

Recuperar as áreas que sofreram interferências imediatamente após a instalação
dos tubos, conforme Especificação Técnica - ET-400.00-6500-186-PEI-001;

2.3.

Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento das atividades de
implantação do empreendimento, incluindo as medidas preventivas e de
recuperação das áreas degradadas (incluir registros fotográficos georreferenciados
e com legenda);

2.4.

Informar ao IBAMA, com a maior brevidade possível, a ocorrência de qualquer
acidente com dutos existentes na faixa de servidão;

2.5.

Efetuar as medidas mitigadoras previstas no Plano de Controle Ambiental
apresentado;

2.6.

Solicitar ao IBAMA Autorização de Supressão de Vegetação das áreas onde houver
a necessidade de supressão, em especial, aquelas consideradas de preservação
permanente.

2.7.
2.8.

Manter a equipe do Plano de Ação de Emergência do GASBOL, OSPAR e OPASC
ciente do cronograma da obra para atendimento a qualquer eventualidade.
Executar o Programa de Compensação Ambiental assinado pela PETROBRAS e
IBAMA.

; •-•••:-d£.Mrt.,

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

Brasília, 17 de outubro de 2006.

ENGENHARIA/IETEG/SLA - 0199/2006
Ao

'

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - Io andar
70.818-900-Brasília/DF
PROTOCOLO

At.: Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

DILIC/IBAMA
N°:

11.823

DATA: ////#/06
RECEBIDO:

Ref.: Fibra Óptica - GASBOL
Processo n° 02027.000466/2000-41

c
Prezado Senhor,

Para compor o processo do empreendimento em referência, estamos encaminhando a
carta ENGENHARIÁ/IETEG/SLA-0196/2006, de 16/10/2006, protocolada no IBAMA/

SECEX/CCA, solicitando que a alteração do Termo de Compromisso seja através de termo
aditivo, paraseu conhecimento.

Atenciosamente,

•vaé-zo

Cecília Garnier.

L

p/Gerente Setorial de Suporte a Licenciamento Ambiental

ENGENHARIA / IETEG / SLA

SAN Rua N2. Quadra I- Bloco D. RüiHcio PI" fROlíRAS - 6o AXDAR
Tel.. (lil) 3429-719-1- Fav: (6I)342u-7254
70.04U-'J01-BRASÍLIA-DF

l°i.M. OC

Paula Márcia Salvador Melo
Assessora Técnica
DIUC MBAMA

J

i-roc:

PETRÓLEO

oo;

^••-LMàJ
ENGENHARIA/IETEG/SLA - 0196/2006

Brasília, 16 de outubro de 2006.

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Secretaria Executiva da Câmara de Compensação Ambiental - SECEX/CCA

SCEN- Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA-' Bloco "B" - Sala-146
70.818-900-Brasília/DF
At: Hélio dos Santos Pereira
Secretário Executivo

Ref.: Fibra Óptica-GASBOL
Processo n° 02027.000466/2000-41

Ofício n° 273/2006/CCA/DTRAF, de 24/08/2006
w

Prezado Senhor,

Através do Ofício em referência, fomos informados da revisão realizada no Plano de

Trabalho do Termo de Compromisso assinado entre'o IBAMA e a PETROBRAS, relativo à

Compensação Ambiental da implantação do Sistema de Transmissão de Dados por Fibra
.Óptica nafaixa deservidão do Gasoduto Bolívia - Brasil.
2.
Baseando-se na análise jurídica do referido Ofício pela PETROBRAS, solicitamos que
as modificações no Termo de Compromisso sejam formalizadas através de termo aditivo ao
mesmo.

Atenciosamente,
Origine/ msimufa por:
Lv

Valter Shímura

Gerente Setorial de Suporte a Licenciamento'Ambiental

C.C.: ENGBNHARJ.A/1ETEG/IESE/LAQSMS
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

Proc

\ Rubr.:0Jj_k__í
ENGENHARIA/IETEG/IESE - 06381/2006

Campinas, 30 de agosto de 2006.

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND
SCEN- Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA- Bloco C - Io andar
70.818-900-Brasília/DF

Atenção: Sr. Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

C'

Referência: Gasoduto Bolívia-Brasil - Sistema de Transmissão de Dados por Fibra Otica
Licença de Instalação N° 145/2001 (Renovação)

Assunto: Publicação da obtenção daRenovação de Licença de Instalação (LI) N° 145/2001
Prezado Senhor,

Para conhecimento e conforme Resolução CONAMA n° 006/86, apresentamos anexo

cópias das publicações de obtenção da 3a Renovação da Licença de Instalação (LI) para o
Sistema de Transmissão de Dados por Fibra Ótica, na faixa de servidão do Gasoduto BolíviaBrasil, trecho entre Mirandópolis/SP e Canoas/RS, realizada nos periódicos Estado de São
Paulo e Gazeta do Povo em 25/07/2006 e no Diário Oficial da União em 25/07/2006.

^
PROTOCOLO

DILIC/IBAMA
K°: 10.249

DA_A:_(2_2/_l-L/06
RaW ContmcMfMontano

GerW Sêtóifallde LAQSMS

daImplementação de Empreendimentos parao Sudeste

ENGENHARIA / IETEG / IESE

Implementação de Empreendimentos para o Sudeste.
Rua Seha^liào ik Souza. 205 - 4" andar - Cartm

[•'une: (!H1)) Í7.Í9 200(1 - !-av (í)l')í ."^'JJOOI

CliP I.lULi-y 10-Campinas-SP-Rrasi!
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FINANÇAS

Cliente poderá trocar de banco
novo Edital com as alterações está disponibilizado no site

??! PETROBRAS GÁS S.A.

Mirandòpolis/SP e Canoas/RS.

CAI\A

J

MINISTÉRIO DE
WIN AS E ENERGIA

FAZENDA
as&—aasse—ras

ilulmonln -PNUD

LICITAÇÃOINTERNACIONALN":40-8018/2006

AVISO DE LICrTAÇAO

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA BRA/01/039

OGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARAO DESENVOLVIMENTO - PNU

taras com áreas Matricula noRegisiio Geral de Imóveis e fotografias (Eventuais contratações
serio efetivadas nosternios doInciso X. doArt. 24.da Lei 8.6GS1993).

estarão disponíveis na Gerência de Filia' de Recursos Maieiiais em SSo Pauto toralrada r.n
seguinte endereço, Al. Joaquim Eugenlode Lima, 79, Bela Vista, São PauloíSP, CEPO1403-001,
Fone para contato 111) 3174-5526 Osinteressados deverão manifestar-se por esento. nuprazo
de atecínos dias Citeis, a partir da data da publicação desle, ansiando nasProposíasplantas

Santo Amaro SãoPauloíSP Oimoiíeltfeuerà estarlocalizado entreasAv. Vereador José Dlnize
Adolfo PinheirolSanto Amaro e possuir documentação regularizada junto aosoraaoa públicos. O
imóvel devera tBr idade aparente daaté5anos,possuir áreade apro<imadanwn>e 500m emum
orédio comercial com vãointerno livre de colunas, contendo sanilinos Maiores especificações

ACAIXA ECONÔMICA FEDERAL toma publico seu interessena iDcaçÉD de imóvel pronto pare
funcionamento de sua Unidade de Representação de 'Retaguarda de Agencias na regiãode

LOCAÇÃO DE IMÓVEL

i^______sT^- —-—• —'••

MINISTÉRIO OA

faixa de servidão do Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL. entre os municipios de

renovação daLicença de Instalação N° 145/2001 (3a RENOVAÇÃO) ate a data de
12dejulho de2007, para a Implantação do Sistema de Fibra Otica ao longo da

A Petrobras Gás S.A. - GÂSPETRO, toma público que recebeu do Instituto
Brasileira do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a

N° 145/2001 -3a RENOVAÇÃO

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Engenharia/FÉTEG/IESE/LAQSMS

l-rxwj-— ^r^-^ ^—^y—ç.::^-,!^*^.

|^y GÂSPETRO

Presidente da Comissão Especial de Licitação

Ellery Sebastião Domingos de Moraes

3, n'945 - Rio Claro - SP, até as 14:00 horas.
Rio Claro, 25 de julho de 2.006

n°8.666/93, ficando a data para a entrega das propostas adiada para o
dia 25 de setembro de 2006, devendo as mesmas ser entregues à Rua

www.rioclaro.sp.qov.br . O prazo para entrega das propostas é
reaberto integralmente, conforme determina o artigo 21, § 49, da Lei

a dívida de crédito consignado
RESULTADO DE JULRflMFNTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS
Concorrência Nacional n9026/2006: Objeto • contratação de empresa para

parecer técnico emitido pelos Engenheiros Renato Ribeiro Teles, Naira Mana

construção e operação do sistema de disposição oceânica do Jaguaripe _
AComissão de Licitação da Concorrência Nacional na 026/2006 após analise
da documentação do envelope "A" das licitantes, e com fundamento no

Moraes de Freitas, Norma Lúcia Gomes Vilas Boas e Alberto de Magalhães
Ferreira Neto, concluiu da seguinte torma o julgamento das propostas técnicas
Empresas participantes:

da licitação em referência:

* CONSÓRCIO SANEARBAHIA

* CONSÓRCIO ODEBRECHT INVESTIMENTOS / NORBERTO ODEBRECHT
* CONSÓRCIO CARIOCA CHISTIANI-N1ELSEN / ANDRADE GÜTIERREZ
Propostas classificadas:

* -CONSÓRCIO ODEBRECHT INVESTIMENTOS / NORBERTO ODEBRECHT
* CONSÓRCIO CARIOCA CHISTIANI-NIELSEN /ANDRADE GÜTIERREZ

As empresas acima, classiticaram-se por terem atendido satisfatoriamente

aos requisitos pré-estabelecidos no editai.
Proposta desclassificada:
* CONSÓRCIO SANEARBAHIA
Motivos:

1 - Não atender as condicionantes do Edital quanto ao material alternativo
ns 597/06 de 02/06/06.

proposto para o Emissário Submarino, esclarecidas atrai/es das respostas
à 11E pergunta do íax ns 557/06 de 23/05/06, e à 4a pergunta do tax

2 - Não apresentou as justificativas e estudos técnicos referentes aos
seguintes sub-itens doitem 3 doAnexo 29 do Edital:

(ovalização) resultantes dafase de puxamento e submersáo dos 'ramos

- Resistência dos tubos à deformação longitudinal e transversal

do emissário.

- Descrição doprocesso de união e acoplamento dostubos e tramos, com

tubos;

indicação dos ensaios a serem realizados durante a construção, que
comprovem a resistência eestanqueidade das |untas quando submetidas
aos esforços mecânicos oriundos do processe de assentamento dos
_

resistência domaterial à fadiga, garantindo uma vida útil para a tubulação

• O fabricante deverá apresentar resultados de ensaios que comprovem a

de, no mínimo, 50 anos, também em relação a este aspecto;

- Proposição de ensaios e testes que comprovem a resistência do
material dos tubos à abrasão dos sedimentostransportados peloesgoto,
dando ênfase à abrasão nos bocais difusores, provocada pela elevada

velocidade dosjatos de saída do esgoto doemissário;
- Dimensionamento e demonstração da capacidade dos tubos de resistir
às pressões do recobrimento com solo, nazona de arrebentação.

3-Não atender a alínea "c" do sub-item 2.2 do Anexo 01; "execução de
emissário submarino em tubos de material compatível com a proposta do
_

UCITANTE, atendido ao disposto no Anexo 29, em mar aberto, com
diâmetro igualou superior a 1.00 m;"

4 - Não atender a alínea "c" do sub-item 2.3 do Anexo 01: execução ae

O ESTADO DES. PAULO

TERÇA-FEIRA. 25 DEJULHO DE2006

f*r_ Feitura de

Fortaleza

ECONOMIA IB9'

AVISO DE RESPOSTA AO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS N° 05/2006. ORIGEM: SECRETARIA

PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ BASTOS (VIA EXPRESSA), HUA CARNEIRO

EXECUTIVA REGIONAL I- SER I. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM. TERRPLANAGEM E

ISAURA, NO BAIRRO JACARECANGA, EM ÃREA DE ABRANGÊNCIA DA SER 1,

DA CUNHA. RUA JOAQUIM LINO, AV SARGENTO HERMÍNIO. E TRAVESSA

NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CONFORME ESPECIFICADO NOS ANEXOS,

AVISO DE

I:_Ij__I___aI_l.— nímjHTH^Art
&^ t——HiHl
<i=—i—í>_aro—ir—*rt-_*

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

S _ «>—"»•"«-•—I

DESTE EDITAL. AComissão Permanente ds Execução das Licilações do Município

[Iü7ín_-imnniria fi-ie tnlfiraci_iíJr". _ r

p rei _i [_r_ de

Fortaleza

PROCESSO: CONCORRÊNCIA N° 04/2006. ORIGEM: FUNDAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA- HABJTAFOR. OBJETO:

APARTAMENTOS DE TRÊS QUARTOS) CUJAS DEMAIS ESPeClFICAÇOES
ENCONTRAM-SE DEFINIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO; PLAYGROUND

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AEXECUÇÃO DE OBRAS DE
ENGENHARIA: CONSTRUÇÃO DE 272 (DUZENTOS E SETENTA E DUAS)
UNIDADES HABITACIONAIS COMPOSTAS DE OUARENTAE SEIS (46) BLOCOS
TIPO AÍQUATRO APARTAMENTOS DE DOIS QUARTOS) EONZE (11) BLOCOS
TIPO B [QUATRO APARTAMENTOS DE DOIS QUARTOS E QUATRO

URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO ESERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DE
ABASTECIMENTO D'ÃGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO EcSTAÇAO DE
TRATAMENTO, ASEREM EXECUTADAS NA LOCALIDADE EXPEDICIONÁRIOS

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e CRC CONSTRUTORA RAIMUNDO

II AComissão Permanente de Execução das Licitações do Município de Fortaleza
comunica aos interessados que as empresas COMBASE ENGENHARIA

COELHO LTDA formularam pedidos de esclarecimentos aos termos

encontram-seà disposição dos interessados em sua sede na Av. Heraclito

do edital do processo em epígrafe, e que os referidos pedidos

DE ESCLARECIMENTO

AVISO DE PEDIDO

Graça, BOO. Contatos pelo fone: 3452-3470 ou 3452-3471. Fortaleza,
21 de julho de 2006. Victor Hugo Cabral de Morais. PRESIDENTE DA CPEL.

£,.. Prefeitura de

_»_JK- Fortaleza

PROCESSO: CONCORRÊNCIA N° 06/2006. ORIGEM: FUNDAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTALEZA- HABnAFOFS. OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARAAEXECUÇAO DE OBRAS DE
ENGENHARIA. CONSTRUÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) UNIDADES
HABITACIONAIS COMPOSTAS DE NOVE (03) BLOCOS ilPO A (QUATRO

QUARTOS) E UM (01) BLOCO TIPO C (DOIS APARTAMENTOS DE DOIS
QUARTOS) CUJAS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DEFINIDAS

APARTAMENTOS DE DOIS QUARTOS), TRÊS BLOCOS TIPO B (QUATRO
APARTAMENTOS DE DOIS QUARTOS E OUATRO APARiAMENTOS DE TRÊS

INFRA-ESTRUTURA DE ABASTECIMENTO D'ÃGUA E ESGOTAMENTO

NO MEMORIAL DESCRITIVO; CENTRO COMUNITÁRIO. U_XEIRA, CAMPO DE
ESPORTES, PLAYGROUND, URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO ESERVIÇOS DE

SANITÁRIO, A SEREM EXECUTADAS NA LOCALIDADE DUNAS DAS

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA formulou psdido de esclarecimento
aos lermos do edital do processo em epígrafe, e que os referidos pedidos

GOIA6EIRAS. AComissãoPermanentede Eíecuflo das Licitações do Município
de Fortaleza comunica aos interessados que a empresaCOMBASE ENGENHARIA

DE ESCLARECIMENTO

AVISO DE PEDIDO

de julho da 2006. Victor Hugo Cabral de Morais. PRESIDENTE DA CPEL.

encontram-se à disposição dos interessados em sua sede na Av.
Heraclito Graça, 600. Contatos pelo fone: 3452-3470 ou3452-3471. Fortaleza, 21

Prefeitura de

Fortaleza
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para trocá-los. Como se esse

uma grande vantagem por não

acha que o empresário terá

de CPMF virtual. Ou seja, o
mundo físico e não no eletrôni

vidade foi posta à prova.
Ainda não se sabe o que sairá
daquele centro criativo, mas o

dinheiro não virá, a transação
co. Exceto no caso de certas

?•],'/s 2UIU
ÍM/O >1Í8

i 3/7 .1 ,8/S
!",'7d 17/0

- ':i r iw

0.178!
11.117.

n 7400
3;3,,

u. b-is

FAJTR/TR-FATOR

y-rt
-V.Y2
cl.li
.l?00

.1 «V:

7.372í2iW
r.01

0.01 550 <7

\.:-..

3.573Í241'/

C.01 M120

1.01 -•'••••->.!2

ci-i-,-

2.57202317

Cor-erjcdevot-i.ii.iiiilK.s

24/7

23'7

2 573U4Jfc

53/111

2o.7

2ãl7

res. É uma transação eletrôni

cas, idem - ninguém tem que
carregar fisicamente os dóla
soja

malas mal afamadas - ou cue

financeira não será feita, mas

des se abre agora diante da
ca que exige da empresa ape-

M3MIIIIÜ
Süul IdlICIL

phaca

TRIGO
CuTlQd
FciildCuBi

7 JIII.5Í

24/07/Oé

0.0%

SEM
?[>%

1 i'.í

MES
.Jd'ru

Man

Cki

Cimfjo Mom
,i-l

7.I.U

.•jno.crj

UE0

RS

-Í3%

MÊS

\2& '

_1J.30

14.Ü0

'^"i

. )

^fld i

jlf rií Í3S.S.1

_15JLr.l>

•DIF

3a no

0.44OH

3jC.i".Q

7.50

0.4353

Sâlã- io ti? kí Í35.-1H --óí--'-.^1

_ 3 lr._
35o. no

d_3d£J__

i:uJ arn^nla üm c

SOJA
Conlfülo FECH.

-•.l=.i

-. 1^"

1 SEU.
-• 1%

1 rn-ã..íi jeLEÍ^r rbuLhd l?7?lík

4.7.^
• 5
4.2J
I,ai75

573 75

5SÍ25
iu./OÍ

SBIÍ06

jqníOi

FARELO

Jl= d_ir

fL.rr_ AiJ-_ll_IU -_L I-. ll^hrj-lD-

'éiiu _35 cr dü .orüUruç.C dv.1

CUB PARANÁ

nrj Fiid J Fonlií inl i-írnn/PR

Cu:luU

r/j

Ev|j

12m

Oifí

7.0J

.- Sr,

'í

Ü.Ü3

ü.?&

0 33

ária

Sü:.7ò

D.1d

0/5

"':

„55 90

mis

Vjr/OÈ

357.??

m2

Md.tó

resi3

JnrVll'

24/07/06

' ^l?-dn:d?:ii|;uiMtzdmruld.di.üüüiddniH;rnr

MILHO

aUEOI

r.. i-j/ul d,. U3£ |.üi l,u:ht' |?B., ^.|1
Conlralo FECH.
'QIF. 1 SEM.

íiíi:i-

vp

J37

V°l

CA

i

1C

ir

CN

CH

3/ó

Ci

V t-n-

vp

i.Ld

373

0.751 10 7D1 "'"1E9

0.".'A*_í_i1S__ 3_C_I_

"ü..'"?r" 2 07y

-

>iwr • 11 i.lniit-Tv,.

437.00 -"7.53

' M'.l i,' 'ii-i^l-l-ll.il^ll-fil

| II \ S 41J *!. ^£1

2.0 T:

5L"í

" 5 1!b"

2Í/07/DÈ

CW

CA

VP

504

'!'.2

C

l.f:d- 11'f,;ir

ISV.MHl n.\ fj i! 11 l.MIl-iulílUMIÜl

::\^."'';1 '-'r';',:".".,' '.,;'".'•/':"•:?.!l"

..-..-i.i

,

CN

112

1.73- lá 172
!IE
I.5"1-

7-J?

CA

15 011

117 50

c

R3/'.l..' Ml J

l?3b

i/ n

JP

"10 50

CAFÉ -0B^t3;a4ük.]l.v.^.hil

Canl.
S-J1,'DÍ
ddi/OÍ
msr/O'

MILHO

Com

.•í/.V"

:oi1iüty!j nunoc"£idi= no dia Ií-.-conl_rl"T- íifi d-bDrlr.

•''•

HSE

l|L

.-•::v:::..

•t-

^-Lít-L_L\ VF vd idc-ic dinriõ. çn pontos küdü ax^jcqi.wd g 5 L.íf l.l'!l .-n ^|, 1 Üll] TN -

=u:1!íi

1 MÉã

1 MÊS

1.75
1.75
1.75

ss-;3i
üíOt
-i,-.r/D7

233,0C
25-3.2-:
'i? ?=

-0.í=i
-0.5=,»
O.Síi

TRIGO

r.iüi/Õ7

1 SEM.

Cdnia^díUSti.ü buí(Hl|Iãi<,jl

-Í..75

•DIF.

,d '7U'

400.5C

U:S|,üi lú.i.Uil^^

=íl/3(,

Contrato FECH.

TRIGO-Argentina

1 MÊS

MÊS

i3oi'laO-i^d

BOLSA DE CHICAGO

MERCADO AGRÍCOLA

t^7'.o

OUTROS INDICADORES

TJLPfftl

MILHO
RS
3C.O0

3.7%_ :i£^

PC-ldlIdÜUJ

~23.5G

PfiíCA

"JI.5C' --";í'fc_ ií',i"

5EM

"-3.1=.'."

1 SEM.

"-[."Si!

1.40

'DIF

-i.71..

Comralo FECH.
UES

-í.i%

n_P5Í0(_ "420.75 -5.5j_

1 íll

aao/0£ " Í47 93

1)5$

ií,5 73

C
i rofiii
í 1 ^ill
i l^LU

ÁLCOOL-RiM
Cnnl
ujn/itá
set/Ji
djL/úo

5317

C

BOI GORDO R!/,
_il.'3í

53.1 7

CTDnl

accA t

sal,'0_í

_!____

Ud-ícc?£] d-aii=.-íddi co'ilralo^ ia uclíj d.j Mi? t3dciia5GFulur.-id?.-âcP.iUIC

BM&F

iíl/Oi

PRAÇA

" "1SÍ.C3
Mefln d'- T3^,|J|.l. U

24/07/06

-•.;'.,

SEM

dÇdsdüBS-sJcJ
DIA

MILHO iSd:ade 6C küí

Módia PR

-i?'^

FEIJÃO '.cio !0i.^„:d de10hal

^spíe

d.Olí

?.73í

BOI GORDO •j-mta.en-.Dé)

SUÍMO li.3, u.v3l

3 05:

Em u.iS |)ni loncljdd

^.7c.i

NetMiisa

líi

3.4'ft ~.2"i%~

' 21.30
73.00

RS

i.^%

-[".,% '"/, J7U"

?i.0C _0.3%
23.5U

"2'^.QÚ

PREÇO AO PRODUTOR

Maringá

Tiprn-ioriíTfG^cdiír^riwllrjiaíJdrjl cm T-% pai ^_c_'íü KfjL ü\-i_l_. p_iü loi-f.

Hldmi.l.UI.HiH

Receita Federal. Ela inventou
PRAÇA

o imposto será cobrado.
Um mundo de possibilida

o imposto sem fato gerador.
bancária.

pagar o imposto sobre a tran

raré, aquela que - como a
guerra homônima - não hou
ve, é realmente uma nova

J5:s

.i.i-3

-fi,-^

MÊS

rc-^-O 5irii_'0t'ral/5e3l: ""anis _ rnFi/l^rFil.^f ^1'necia d-.-dv

02»,

SOJA ISãCd lie tokg)
SE5í.í:

TRIGO ISacãJctahr;
ü3".

-d.'^',

ARROZ lãfra rs aritai)

.."Tb

1.11%

beu ssiiho proino
para morar.
Te.TensCDmS.íiíii!1
1Ü7bi'

3il_rlísll mm)

3352.23à5

Pinntjj no f.Dcnl

R. ínulio Eorneiseji. ?iltt

inwv.cKíe'«L£5ni.Í'f

HMÍC .ii<i;af.,.|ll,J.,l( - ',

cmiFÚIo e^boiaoü ^ i^b __püil__biLi_í df iln eg?nr;iiid? noíí:• d^ Dossi_-0innelfd Fone/Ia. l[),'il|?,Ü "-aívb

PI. 1/''

•5t I.'.'

o.:;=

*__-<!

Irdicaíloi-si Ce

0..,^,

Ff 27.^7

illiJlr.

FRANGO :« v,nl
Ri. I7l.il

ALGODÃO (Armha lõkil

r.rj^i,

SEM

.•Elr..'^

DIA

CAFÉ li.q .Q1--J-I-. gin :acdl _

'

Mctfia PR

imposto sobre o fato que não

do, pode-se dizer que o limite
para a carga tributária não
existe. Imagine só o mundo de
dinheiro que a Receita arreca
dará quando puder cobrar

ctd in

caso existisse. Definitivamente

to mais rico do que o mundo do
sim. A carga poderia ser 100%,
200% do PIB, porque seria
cobrada sobre o PIB que não
existe, mas que poderia existir

promissor. A Receita está

o mundo virtual é bem mais
entrando nos seus umbrais.

Preparem-se, contribuintes.

JJ-iJi-E feKfcfcílIÍ,

lí-Ltl. _iííi._ _ z.

I

houve. O mundo do não é mui

No limiar desse novo mun

fronteira tributária.

Fdidiidj.

uas

lei cambial seria deixar de

ordem

Portanto, o que o empresário

tos. Por exemplo: o lucro das
empresas paga IRP] e contri
buição sobre lucro liquido.
sação. A CPMF virtual sobre a

uma

Há muito, ela já havia criado o

v

fato gerador com dois impos

Dividindo-se assim o ônus tri

transação financeira de Ita

ganharia com a mudança ua

butário em dois impostos, um
chamando "imposto" e outro

chamando "contribuição", isso
dá uma enorme vantagem ao
governo. Além de contribuição
ser uma palavra menos iinpositiva, tem a vantagem de não
ter que ser dividida com outros entes federativos. Mas

agora essas artimanhas pare
cem até banais perto do que a
Receita começou a criar: o

imposto sem fato gerador.
Imagine só as largas aveni
das abertas á frente da Re
ceita Federal. Ela estará co

brando um imposto de transa
ção financeira de uma transa
ção financeira que não houve
porque a nova lei de cobertura
cambial permitirá que o di
nheiro não venha.
Dando certo essa nova ver-
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A Receita Federal sempre foi criativa e conseguiu,
mesmo nos anos de baixo crescimento econômico,

aumentar de forma impressionante a
arrecadação e a carga. Mas agora ela está pen
sando em algo realmente grande: a criação de um
imposto sem fato gerador. Nasce da decisão de
mudai' a lei cambial mantendo a CPME

tente tributária, outros tribu

Imposto sem fato
A l e i da cobertura cambial

tos poderão ser criados. Po
deria ser cobrado o imposto de
renda sobre a renda que pode
ria ser auferida pelo cidadão

brasileira é velha. 0 que é
apenas uma temporada. Essa
está ai desde 1933. De lá para
riais fossem realizadas. Ou um

caso todas suas ambições sala
imposto sobre produtos que

raro As leis no Brasil duram

cambiais, seguidas por perío

cá, aconteceram várias crises
dos de queima de reservas,

industrializados

porque, na verdade, o pais não

foram

cresceu como deveria. Imposto

não

ma;> cia sempre esteve em
vigor. Determina que os expor
tadores troquem por moeda
brasileira todas as divisas da
trazer os dólares e trocá-los

exportação, e isso significa
aqui. Essa transação financei
ra paga a CPMF.

demitiu nos últimos dez anos.

buições trabalhistas sobre os
empregados que a companhia

Poderiam ser cobradas contri

tiveram, porque o pais cresceu

sobre circulação de mercado
rias que não circularam por
que ficaram encalhadas nas
prateleiras. Poderia ser cobra
do também imposto sobre o
lucro que as empresas não

tein prometido mudar a lei de
cobertura cambial. Primeiro,
parecia animado a mudá-la
integralmente; depois, circu

Eles uáo estão mais lá traba

0 ministro Guido Mantega

lou a notícia de que alguns
setores teriam a vantagem e

lhando, tiveram que ser demi

tidos nos planos de ajuste de

menos do que esperavam elas
em seus planos de negócios.

cial. Fazer uma "meia mudan

outros náo e, por fim, ele lem
dito que a mudança será par

totalmente "uma lei centená

ça" é melhor do que mudar

e, se eles náo estão lá para
receber os salários, o problema

despesas, mas, se estivessem
lá ainda, receberiam salários
ria". Na verdade, septuagená
ria, o que é muito diante da
baixa expectativa de vida das

hipótese alRiuua. Sendo as-

não é da Receita; ela não pode
é perder receita.
Este é o grande axioma;
Receita não perde receita cm
leis no Brasil.

recolhido caso a lei uáo fosse

Só que a Receita levantou
uma questão; como se pode
viver sem o imposto que seria

índice mensal s
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sentadas até às lOh do dia 07.08.2006, no mesmo endereço acima.

Samambaia. 3. O liriilal poderá ser consultado c obtido a partir desta
data no sítio do Banco do Brasil (www.lieilacoes-e.com.br), que tam
bém poderá ser acessado pelo endereço; www.fumas.com.br - opção
"Fornecedores / Pregão Eielrônico". 4. As propostas deverão ser apre
WH1GNEY WHITIÍ DE OLIVElliA

Chefe do Departamento de Produção Brasília

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS
PREGÃO Ns 40/2005

AVISO DE REVOGAÇÃO
Objeto; Aquisição de medidor, transformador de corrente e

A Companhia Energética de Alagoas-CEAL comunica que,

«eonjunto para medição.

'
Mir solicitação da área requisitante, está revogando o item 13 do
pregão acima referido, adjudicado a empresa SEED'EL TECNOLO

GIA LTDA, conforme Fax n- 133/CP/2006, lendo em vista o des-

.f Jonhecimento da tecnologia para coleta e análise dos dados dos re-

Çjj feridos conjuntos, bem cumo por não ter recebido amostra para ho-

PREGÃO ELETHÓNICO N- 10/SUREG-1SH/2006
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM.

pregoeiro toma público, que após análise das propostas de preços

Superintendência Regional de Belo Horizonte/MG, através de seu
apresentadas na licitação cm referência, cujo objete irata da aquisição
de equipamentos para informática, declara vencedoras as empresas:

Companhia Mineira de Informática Ltda. (lote I), Tecnovision Co

mércio de Materiais para Informática Ltda. (lole 2) e André Ramos
Informática Ltda-ME (lote 3).
ROBERTO CORREIA LIMA DOS SANTOS

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
AVISO DE LICENÇA
A Petrobras Gás S.A. - GÂSPETRO. torna público que re
cebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente c dos Recursos Na

145/2001 (3° RENOVAÇÃO) até a data de 12 de julho de 2007, pata

turais Renováveis - IRAMA, a renovação da Licença de Instalação N°

vidão do Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, entre os municípios de

a Implantação do Sistema de Fibra Oliea ao longo da faixa de ser
Mirandópolis/SP e Canoas/RS.

Gerente de Implementação de Empreendimentos

JOSÉ liERNARDÍNO

Maceió-AL, 24 de julho de 200o".

;:! mologação técnica do material,

jrj

para o Sudeste

gional e lida da Conceição Salvático. CPF.- 237.692.78'J-OtJ - Pie-

sidente da APAE/RO.

Termo de Doação que entre si celebram o Inslilulo Nacional de

Proc.:54300.001252/2005-13. Objeto: Doação de bens móveis per

Colonização e Reforma Agrária (SR/I7/ROJ, CNPJ.: 00.3 75.97 2/002457 e a Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis/RO,
CNPJ.: 84.744.994/0001-40, rcgislrado sob o n° CRT/DF 663 00/06,

tencentes ao acervo patrimonial do lacra SR/17/RO. Signatários: Ola
vo Nicnow. CPE:089.755.900-20 - Superintendente Regional e Ma-

riton Benedito de Holanda. CPF.: 339.633.123-00 - Prefeito.

E SERVIÇOS GERAIS

COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N" 42804/2006

tado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICAÇÕES S A

Número do Contrato: 42800/2004. Nu Processo: 54000000718200467.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E RE
FORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contra

Valor Total: P.S222.QÓ7.5Ó. >onle.

EMBRATEL. Objeto: Estender o prazo de duração conti atual por mais
12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Viaéncia.

176370002 - 2006NE900201. Dala de Assinatura: 24/06/2006.

27/07/2006 a 26/07/2007

PREGÃO N" 30/2006

AVISO DE LICITAÇÃO

(SICON - 24/07/2006) 373083-37201-2006NE900038

E REFORMA AGRÁRIA

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de tintapara impressão off-set
nas quantidades e cores: I50kg PRETO EUROPA; IOOkg LARANJA

PÉRSIA; HOkgMARRON CAFÉ e 200kg VERDE BANDEIRA. To

(SIDEC - 24/07/2006) 373083-3720I-2006NE9-00038

ROSIVALDO MARQUES DE OLIVEIRA
Pregoeiro

www. compras net.gov.br

volvimento 20° sala 2014 Asa Norte - BRASÍLIA - DF . Entrega das
Proposias: a partir de 25/07/2006 às 09Ii00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 04/08/2006 às IOIiOO sile

tal de Itens Licitados: 00004 . Edital: 25/07/2006 de 09h00 ás 1 Ih30

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

e de 14h às 17h00 . Endereço: SBN Edifício Palácio do Desen

J

centes ao acervo patrimonial do lucra SR/17/RO. Signatários; Olavo
Níenow. CPF; 089.755.900-20 - Superintendente Regional e lida da
Conceição Salvático. CPF. 257.692.789-00 - Presidente da APAE/RO.

Proc.:54300.000274/200o"-47. Objeto; Doação de bens móveis perten

a Associação dos Pais c Amigos dos Exeepcionais-APAE,
CNPJ.:04.900.106/0001-00, registrado sob o n° CRT/DF 662.00/06,

lonização e Reforma Agrária (SR/17/RO), CNPJ.:00.375.972/0024-57 e

Termo de Doação que entre si celebram o Inslilulo Nacional de Co

EXTRATOS DE DOAÇÃO

DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO

Ministério do Desenvolvimento Agrário

N1RALDO BOMFIM DA SILVA

Pregoeiro

DE ENERGIA ELÉTRICA

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE N- CGTEE/TP05800049
DATA DE ABERTURA; 11.08.2006 às 09 horas.

A Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica CGTEE torna público que está instaurada Licitação na modalidade
Tomada de Preços do tipo Menor Preço Global, com o propósito de
contratar aquisição de equipamentos, montagens, instrução de Ope
ração, projeto e desenhos em autocad de um sistema de despoeiramento de cinzas dos silos de cinza leve da fase A para a UPME, em
Candiota/RS. A cópia do edital está à disposição dos interessados
gratuitamente através do endereço eletrônico www.cgtee.gov.br. Ou
tras informações poderão ser obtidas pelos Tones; (051) 3287-1636 c
3287-1598.

Porto Alegre. 24 de julho de 2006.
Cüelu do Departamento de Suprimentos

FLÁVIO DANÚBIO SILVEIRA VIEIRA

J
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N" 141, terça-feira, 25 de julho de 2006

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS

de 02 (duas) brocas tricônicas de 9,7/8"; 04 (quatro) brocas tricônicas

ISSN 1677-7069

MINERAIS

8.V4"; 340 (trezentos e quarenta) metros de tubos de revestimentos 7"

72
í. Inlrumemo Contratual N2 AS.EBH.RO002.2006. 2. Nome da Em

AVISOS DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n- 004/RESTE/2006 - Objeto: Aquisição

PREGÃO N'J 4/RESTE/2006

presa: Conservadora Campos e Serviços Gerais Ltda. 3. Objeto: Pres
tação serviço de limpeza geral e conservação de dependências de

PREGÃO N- 3/SUREG-SP/2006

às 9:00 de 03/08/2006 - Horário de Brasília - Abertura das Propostas:

Termo de Referência - anexo 1, do Edital - Entrega das Propostas' até

e 150 (cento e cinqüenta) quilogramas de polímero para fluido de
perfuração (CMC - HVI), conforme as especificações constantes no
necessidades da CPRM - LAMIN, conforme especificações e de-

de 03/08/2006 - Horário de Brasília - Edital: Poderá ser consultado e

às 9:00 de 03/08/2006 - Horário de Brasília - Inicio da Sessão: 9:30

Pregoeiro

ALEXEY ATAÍDE PEIXOTO

3222-4153, fax: (86) 3221-7528 / 3222-6651.

obtido a partir de 25/07/2006 no sitio do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) - Obs.: Informações pelo fone: (86) 3221-7528 /

25/07/2006, exclusivamente por meio de sistema eletrônico na página

Pregoeiro

LOTES

DESCRIÇÃO

FORNECEDOR VEXCEDOR

1.1MI

OUANT. REGISTRADA

'11 7J4

711 ÍS

RKECO UNITÁRIO IRS1

1K.WJ OU

7HÍKIHH1

RKECO TOTAL iRSI

]J').W.(I0

•>oo

lílil.TO

M Servia

•1K0ÍX)

M Scnii;i^

211

75!)

VciViiln linn nn.^ci"

M Serviix

VciVulii Linn Sliiliiui Wiiüiin

Rr.ili/.J

ti:

V<:i.:<]hl Ml.ll P]Ct-nn

Pregoeiro

natários: Olavo Kienow. CPF.:089.7.Io.900-20 -Superintendente lie-

Proc.:54300.000275/2006-9I. Objeto: Doação de bens móveis (veí
culos) pertencentes ao acervo patrimonial do lucra SR/17/RO. Sig

Termo de Doação que entre si celebram o Instituto Nacional íle
Colonização e Reforma Agiária (SR/I7/RO) CNPJ :00.375.972/002457 e a Associação dos Pais e Amigos dos E\cepcionais-APAE,
CNPJ.:04.900.106/0001-00, registrado sob o n° CRT/DF 664,00/06,

y.fiiKij»
Vck-uIii lin.i Vim

j-l,.r- 11

MIRIAN SANTOS SOUZA

tu

.,•,."-1-.!- ,1,. lWI..'-.u .1.- 1 ,!'...,-.o. •', ! i,i-,

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM,
Superintendência Regional de Belo Horizonle/MG, alravés de seu
pregoeiro ioma público, que após análise das propostas de preços
apresentadas na licitação cm referência, cujo objclo trata da aquisição
de equipamentos para informática, declara vencedoras as empresa:
Companhia Mineira de Informática Lida, (lote 1) e Tecbrasil Co-

PREGÃO ELETRÔNICO N! 9/SUREG-BH/2006

03

111

™ p m s BFnrsTuanns em a t a

Objeto Locação de veículos por diárias - Vencedores: M Service Ltda e Realiza Transportes e Locação de Veículos Ltc 1.

PREGÃO ELETRÔNICO N" 5/SUREG-SA/06

RESULTADOS. DE JULGAMENTOS

MARCOS EVARISTO DA SILVA

tuitamente no sitio www.licitacocs-c.com.br

07/08/2006 ás 10:30 hs - Edita!: À disposição dos interessados gra

07/08/2006 as 10:00 hs - Início da Sessão de Disputa de Preços:

gão Eletrônico, no item Proposta - Daia da Abertura das Propostas:

vuww.licilacoes-e.com.br, opção "Acesso Identificado", na opção Pre

Edital - Processo n- 500.206/2005 - Inicio da Entrega das Propostas:

talhamenlo constantes do Anexo 01 - Termo de Referência, deste

sição de um (01) Cromatógrafo de lons modular para atender as

Pregão Eletrônico n" 003/SUREG-SP/2006 - Objeto: Aqui

FURNAS localizadas em Belo Horizonte. 4. Data da Vigência:
tratual: 6 meses. 7. Data da Assinatura: 18.07.2006,

01.08.2006. 5. Valor da Contratação: RS 10.532,52. 6. Prazo con

AVISOS DE LICITAÇÃO
1. Licitação N'J PE.DAQ_G.0208.2006. 2. FURNAS toma

público que realizará Pregão Eletrônico para contratação do forne
cimento de veículos tipo pick-up cabine dupla. 3. O Edital poderá ser
consultado e obtido, no sítio do Banco do Brasil (www.licilacoes-

acima.

e.com.br), que também poderá ser acessado pelo endereço: www.furnas.com.br - opção "Fornecedores/Editais". 4. As propostas deverão
ser apresentadas até às lOh do dia 08.08.2006, no mesmo endereço
1. Licitação N'J PE.DAQ.G.0153.2006. 2. FURNAS torna
público que realizará Pregão para prestação de serviços de projeto
Edital poderá ser consultado e obtido a partir desta data no sítio do

executivo pata a 10a ampliação da Subestação de Campinas. 3. O
Banco do Brasil (www.licitacoes-c.com.br), que também poderá ser

www.furnas.eom.br, opção "Fornecedo

res/Pregão Eletrônico". 4. As propostas deverão ser apresentadas até

acessado pelo endereço:

às 9h do dia 09.08.2006, no mesmo endereço acima.
MARCELO BRANDÃO CARNEIRO
Chefe do Departamento de Aquisição

1. Licitação N'- PE.DRL.0.0007.2006. 2. FURNAS torna pú
blico que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico paia
contratação dos serviços de transporte de operadores da cidade de
Mogí das Cruzes para a Subestação de Tijuco Preto - STTF.O, lo
calizada em Mogi das Cruzes. 3. O Edital poderá ser consultado e
obtido, no sítio do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.coni.br), que

também poderá ser acessado pelo endereço: www.furnas.com.br - op
ção "Fomecedores/Pregão Eletrônico. 4, As propostas deverão ser

apresentadas atí ás 9li do dia 08.08.2006, no mesmo endereço acima.
JOSÉ PEDRINI

Chefe do Departamento de Produção São Paulo
I, Licitação N! PE.DRB.O.016.2006. 2. FURNAS torna pú
irmisporle de empregados (operadores) e/ou petsoas por PURNjIS

blico que realizará Pregão Eletrônico para contratação de serviços de

ph^êy^
£££2La&'
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, Brasília/DF, CEP: 70.818-900
Telefone: 61 3316.1282, Fax' 61 3225.0564 - c-maiI: iii-ittmio.borgcs@ibairin.gov.br

Proc.: jQi}/oO_\

Ofício nü j G -2007/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, j ^ de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria o(a) Sr(a).
Valter Shimura
•w

Gerente Setorial de Suporte a Licenciamento Ambiental
PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A.
SAN RuaN2, Quadra 1, Bloco D Edifício PETROBRAS - 6o andar
CEP: 70040901 -BRASÍLIA/DF

Tel.: (61) 3429-7194 - FAX.: (61) 34297254

Assunto: Fibra ótica - GASBOL - Processo n° 02001.001670/00-77 - 3a RLI n° 145/2001.

Senhor Gerente,

1.

Em resposta ao ofício 0041/2007 - ENGENHARIA/1ETEG/SLA, protocolado

em OS de fevereiro de 2007, solicitamos esclarecimentos quanto às dificuldades técnicas

que representam impeditivos para a conclusão da obra do Sistema de Fibra ótica do
GASBOL dentro do prazo de validade da 3" RLI 145/2001. Encaminhar, também, a
proposta de um novo cronograma para a conclusão da fase de instalação.

Atenciosamente,

COORDENADOR GERA

DE ENERGIA ELÉTRICA

PETftÕLEO BtíASif-ZiRO S.A.
PJETfiOBfíÃS

Brasília, 08 de fevereiro de 2007,

ENGENHARIA/IETEG/SLA - 0041/2007
Ao

-

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - Io andar
70.818-900-Brasília/DF

At.: Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

PROTOCOLO DILIC/DIQUA
IBftMA

N°:157"7

Ref.: Fibra Óptica - GASBOL

RECEBIDO".

Processo n° 0-2027.000466/2000-41

^

LI n° 145/2001 - 3a Renovação

já?

Prezado Senhor,

Informamos que, devido a dificuldades técnicas, não será possível finalizarmos a
instalação da fibra óptica até a data de validade da 3a Renovação da Licença de Instalação n°
145/2001.

2.

Para a conclusão dos serviços de instalação serão necessários mais 2 (dois) anos de

obra.

3, Desta forma, solicitamos vossa orientação quanto ã melhor forma de continuidade deste
processo de licenciamento ambiental.

L
Atenciosamente,

Valter Sftimura

Gerente Setorial de Suporte a Licenciamento Ambiental
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS
•-tk-aflBj-r;!^' -. "V^—r

ENGENHARIA/IETEG/SLA - 0076/2007

Brasília, 15 de março de 2007.

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica - CGENE
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - Io andar
70.818-900-Brasília/DF
PROTOCOLO.DILIC/DIQUA

At,; Valter Muchagata
Coordenador Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica

...;.:;•.;",iBSMár v
Naí;3050

Ref.: Fibra Óptica - GASBOL
Processo n° 02001.001670/00-77

LI n° 145/2001 - 3a Renovação"

™^-S|^/ 07
RE&Ê

L
Prezado Senhor,
Em

atendimento ao Ofício n° 16-2007/CGENE/DILIC/IBAMA, de 14/02/2007,

esclarecemos que o atraso na conclusão dos serviços.de construção e montagem da rede de
fibra óptica na faixa do Gasoduto Bolívia-Brasil, deveu-se a necessidade de negociações e
solução de questões judiciais junto a proprietários, o que resultou na necessidade de
realização de novas licitações públicas para a continuidade dos serviços.
2.

.Informamos ainda, que foram ajuizadas ações visando a reintegração de posse da

referida faixa de servidão.

3.
Encaminhamos, anexo, cronograma demonstrando a necessidade de continuidade do
processo de construção e montagem para a instalação da fibra óptica na faixa do GASBOL,
com a expectativa de conclusão para 01 /08/2009.

W

4.
Diante do exposto, solicitamos vossa análise quanto à possibilidade de emissão da 4a
Renovação da LI- n° 145/2001.

Atenciosamente,

xrvaxrcãà
Valter Shímura

Gerente Setorial de Suporte a Licenciamento Ambiental

ENGENHARIA/ 1ETEG / SLA
SAN Rua N2. Quadra .1, Bloco D. Edifício PETROBRAS - 6'J ANDAR
Tel.': (61) 3429-7194-Fas.:(61)S42í>-7254

70.040-90I - BRASÍLIA - 1»'

JÇ,. Oi :°^ •

/

tóCeboi

nu

O^DEGfflBOlUCW*

Qua 13/8/08

Seg 29/9/08
Dom 9/11/08
Dom 21/12/08

0ua11/e/0B
Ou a 13/8/08

Seg 20/9/08
DomS/11/0B

ETEL DE TATUI (SP)

ETEL DE ARAUCÁRIA (PR)

ETEL DE JOINVILLE (SC)

ETEL DE GASPAR (SC)

Data'Oui 15/3/07

Andamento

Qua 11/6/08

Ou a 30/4/08;

ETEL DE SAO CARLOS (SP)

ETEL DE CANOAS (RS|

ETEL DE VÁRZEA DO CEDRO (RS)

ETEL DE NOVA VENEZA (SC)

Etapa

Tri 1

I Tri 2

Página 1

Efapa externa

Tarefas externas

•c

I Tr|3_|Tr|4

Resumo doprojeto ^Sls^^SS^;

Sáb 1/8/09

Sax 26/B/C9

Oui G/3/09

Oui 5/3/09

ETEL DE TUBARÃO (SC)
Tel 14/4/09

Seg 2/2/00

Seg 2/2/09

ETEL DE SAO JOSÉ (SC)

ETEL DE ITAJAI(SC)
Dom 21/12/08

30/4/08

Sáb 22/3/D8
•ua

Qul 21/2/08
Sáb 22/3/0 B •

ETEL DE IACANGA (SP)

Sáb 1/8/09
Qul 21/2/08

Oui 27/12/07

Qui 27/12/07
Oui 27/12/07

Dam 1/7/07

Sáb 27/12/08

Sáb 1/8/09

ETEL DE PENAPOLIS (SP)

ETEL DE MIRANDÓPOLIS (SP)

CONSTRUÇÃO E MONTAGEM

TELECOM UNICAÇOES

SERVIÇOS REMANESCENTES NAS ESTAÇÕES DE

MTRANOÓPOLIS(SP) E CANOAS[RS)

SERVIÇOS REMANESCENTES NA FAIXA DO GASBOL ENTRE

APARADOS DA SERRA

Dom 1/7/07

Projeto: CRONO PPFO rev A

351

303

276

252

209

25

Qui 15/3/07

Oui 15/3/07

SERVIÇOS DEPERFURAÇÃO E COMPLETAÇAO DO POÇONOS

-C

Acompanhamento dos processos judiciais

GASBOL

SERVIÇOS REMAN5CENTES DA MONTAGEM DEFIBRA ÓPTICA DO

Nome da tarefa

Tri 1

I

Tri 2

Tfi 3

Prazo final

I

Tli4|Tr^^^^^^^^^ Tri 3

PrTROLEO BRASILEIRO S.A.

PETRC&8AS

LNGENHARW.IETEG/SLA-G138/2007

Brasília. 25 de maio de 2007.

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação de Energia Elétrica, Nucíear « Dutos - COEND
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA ~ Bloco C • Io andar
70.818-900-Brasília-DF

PROTOCOLO/IBAMA

DILIC/DIQUR

At: Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuciear e Dutos

U": 6.910 r

DATA: Q£/V<> /07
RECEBIDO: Ij •

Rei.: Fibra Óptica - GASBOL
Processo n" 02001.001670/00-77

LI n° L45/200L - 3a Renovação
lw

Ass.: Publicação do Requerimento da Renovação de Licença de Insialação (LI)

Prezado Senhor,

Para conhecimento e conforme Resolução CONAMA n° 006/86,* apresentamos, em
anexo, cópias das publicações do Requerimento da Renovação de Licença de instalação {Li)
da implantação da fibra óptica na faixa do GASBOL, realizada nos periódicos. Diário
Catarinense (SC), Folha de São Paulo (SP) e no Diário Oficiai da União.

Atenciosamente.
Originai ,-Jí,-.f«f},í(' pw-

Sérgio Walanabe
p/ Gerente Setorial de Suporte a Licenciamento Ambiental'
^
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO

Proc.:JÇrrO/

ATIVIDADES PQLUiDORAS

pROTOCOLqi'f^-tir"'

REQUERIMENTO

~1 .SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE:
I

r

1 LICENÇA pflevrAflJ1)

1 RENOVAÇÃO-rü£ IJC&VÇAPnEVÍ,

f ~_\ LK&NÇADEl-IHTALAçAOfl.Jl

r~X~! RENOVAÇÃO REt.SCBüÇA <JP (Ni

I

| UCBíÇA <ft OWÍRPÇÃO (1.0)

I

I rkhovwsao seuCiinÇA rje or

j ücemC" oa ampliação

I

I OUTROS».

2 CLASSIFICAÇÃO(USO 001

3. LICENÇA ANTcRIOH
X '.

it?

i lo

N* lí&zoai

d. DADOS tJO REQUERENTE
Ndirie ou Raíão Social

GÂSPETRO - PETTtOBRAS GÁS S.A.

i Endereço(avenida, rua, eslnadia, etc.)
IAV. REPUBLICA DOCHILE, SOO - 2fi"ANDAR - CENTRO

| CQC/CPF
Í42_520_171/a001-9t

Í Telefone (DDD)

Cep

(21) 3217-S2K9

20.031-170

Estado

Cidade
RlOOEJANEfRO

s RiO DE JANEIRO

Endereço Eteüônico
jkleintSríftiroúras.com.hr

Fax {DDD)
(21)3217-6165

RIO DE JANEIRO

! 5. REPRESENTANTES LEGA

Nüíiíí>

""

"|cpf

—

S054.273.017-35
'

JÜLIO ALFREDO KLEIN JÚNIOR
Nome

T"CPF

Nocie

CPF

B."ÒRÜAO FINANCIADOR

VALOR DO EMPReEWíMfcNTO:

7. CONTATO
E-rtiall:

Nome

I RAULCOWTRUCCf MONTANO

icm@petrobras.com.br

!" Endereço paia Corifisponaênda

~~

AV. FAGUNDES FILHO, N"Í45- 16' ANDAR- ED. AUSTIN OFF!CE CENT-Eft-VILA MONTE ALEGRE
Teíeiane (DDD)
(11)3577-2000

Cep
0*. 30*1-000

Fax [DDD'
(11)3577-2001

DECLARO. PARA OS DEVIDOS FINS, OUE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NESTE

REQUERIMENTO REALIZAR-SE-Á DEACORDO COM OS DADOS TRANSCRITOS E ANEXO INDICADOS NO ITEM 9 [NOVE). NO !
VERSO DO FORMUt.ÃRiQ
Nonso

JOSÉ BERNAHDINO
Local, Uia, Mês, Ano
SAO FAULO 23 DE ABRIL DE 2fiQ7.

ise Foandaeo ifeva sei enrteffçH*1 «

CmsrtlfflsipíoSEra ce licencram»™ «rttnem&i úa OSIETOH» OE UÇEi\ClA«EP,TO £' OUAUDAOE AMBIENTAL, no a:is

San/

! 9~ DESCRIÇÃO OAjS) ATIVIPAOEjS) {localizaçãoe descrição técnica do empreendimonip)

REQUERÍMÊNTO PARAA RENOVAÇÃO DALI N° 145/2001 DE 01 DE OUTUBRO DE 2001 V±

JCONTÍNÜIDÀDENAiNSfÂLAÇÃO DÓ SÍStEMÃpgTRÃNSMISSÃOTJE DADOS PORFÍBRAÕTICA, NA
FAIXA DE SERVIDÃO DO GASODUTO BOÜViA-BRASIL, COMPREENDIDO ENTRE CAMPO GRANDE
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GE-CORP/SMS 0097/2007

Brasília, 2 de outubro de 2007.

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND
At: Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - 1o andar
70.818-900 - Brasília/DF

Assunto: Fibra Óptica - GASBOL - Processo n° 02027.000466/2000-41- LI nc
145/2001 - 3a Renovação
Referência: Compensação Ambiental

^

Prezado Senhor,

Informamos o início do atendimento ao Plano de Trabalho da Compensação

Ambiental referente à Implementação de Fibra Óptica ao longo da Faixa do
Gasbol.
Foram atendidos os itens 1.3 e 1.12 do Plano de Trabalho do Termo de

Compromisso assindado em 08/03/06, relativo à Floresta Nacional de Ipanema.

O
Atenciosamente,

^^•on-rCi^c^-b^^^
Luis Cláudio Malaguti
Gerente de Segurança Meio Ambiente e Saúde
Gás e Energia - Corporativo

PROTOCOLO/IBAMft
DILIC/DIQTJA
N°: 12.616

DATA:^J^_/07
RECEBIDO:

Anexo(s): 1.3__Carta Exp. IESE 7447.07 IBAMA 18.09.07.pdf
1.12_Carta Exp. IESE 7449.07 IBAMA 18.09.07.pdf

GAS E ENERGIA Corporativo
Av. Almirante Barroso, 81/34B andar
?0031-n.04 - Centro - Rin rifi .laneirn/R.I

J '

05 . to- o-y.

Secretária

•É-e^ÉSi^**^

J

FAVOR DEVOLVER

ESTA VIAPROTDCOJ
OBRIGA

ENGENHARIA/IETEG/IESI: - 07447/200'.

São Paulo. 18 de Setembro de 2007

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Gerência Executiva do IBAMA no Estado de São Paulo

í;loresta Nacional de Ipanema
lastrada Viciiml Ipê 265 km 19.5
lperó SP

Fazenda Ipanema

18560-000

3& o^ o':£
Atençã.-.

Sr. Jo**é Deicídio Duarte Vieira
Chefe Substituto da Floresta 'Nacional de Ipanema

Referência- Plano de Trabalho
•w

Compensação Ambiental Floresta de Ipanema

Processo n° 02027.000466/2000-41

Assunto:

Entrega de veiculo utilitário 4x4 cabine dupla diescl referente ao item 1.3 do Plano
de Trabalho

Pregado Senhor,

A Petróleo Brasileiro S.A -

PETROBRAS,

em

cuniinuidade a execução da

compensação ambiental referente a implementação do Sistema de Transmissão de üados por

Fibra Ótica ao longo da faixa do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOÍ.). informa que está
entregando 1 (um) veiculo utilitário 4x4 cabine dupla diesel. modelo FORD RANGER XL
Í3P. em atendimento ao item ! 3 do referido Plano de Trabalho e Nota de Reunião em
28/02/2007.

c

2.

Salientamos que o Recibo de Dação, assinado por V.Sa e parte integrante deste

atendimento ao referido Plano de Trabalho.

Atenciosamente.

Original assinado por:
Valter Shimura

Gerente Setorial de Licenciamento Ambienta!, Qualidade, Segurança. Meio Ambiente e Saúde
da Implantação de Empreendimentos para o Sudeste
.-c-t--NCttNHAIííAiri*,<r,[KBUJAQSMS:!:NG^^
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

JSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
[BAMA/SUPER1NTENDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLORESTA NACIOMAL L5E IPANEMA

CIRO

DE

DAÇÃO

EM

PAGAMENTO

H:> 03-'200>'

Emitente' instituto Brasileiro go Meio Ambsenie e dos Recursos Naturais
•^

Renováveis •• IBAtvlA - Floresta Nacional de Ipanema - FLONA
CGC. 03.659.156/0001-02

Endereço de enífega: Estrada Vicinaí IPE 285-Km 19.5 - Fazenda Ipanema

Cidade - Estado. Iperõ - SP
CEP 18560-000

Recebemos a título de dação em pagamento da PETROBRAS GÁS S/A - GÂSPETRO.
inscrita no CNPJ sob o n° 42.520.171/0001-91, o (s) equipamento (s) e/ou o (s) se^v-ço

Item do f*i

ICquipsimenfí! e/ou Serviço

Valor (RS)

Aquisição de veiculo uüliuuio 4 x 4 cabine dupla diesel

i .'

RS 73 Ó5SJ 1

FORD RANGER XL 1JP

Constante do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Compromisso assinado em
08/03/2006.

Flona de Ipanema. 20 de setembro de 200/

n)3 659 166/0ü*í5-2f
1J HíTiVSf .t N^íl.-Í^^^I il-r ]fJ.--.ii t- ni.„
lüAMA/ílT-K;,','

Assiní
Nome1 José De'cidio Duarte Vieira

Cíil> lU.ídlh-i.u"

IfiSIJÓ - SP

CPF: 147.753.609-49

M-ií. 0887989

v

Naj»J

FAVOR DEVOLVER

ESTA VIA PMOTOCOLAftft»
OBRIGADA

fiNGUNHARI A/ILTÍiG/ILiSE - 07449/2007

São Paulo. 18 de setembro de 2007

Ms.:

Ao

fPtoc.:J£

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 1J3AMA
Gerencia Executiva do 3BAMA no Estado de São Paulo

Rubr.?

Floresta Nacional de Ipanema
Estrada Viuinal Ipê 265 km 19.5 Fazenda Ipanema
Iperó - SP
18560-000

Atenção:

(9 of Of

Sr. José Delcídio Duarte Vieira
Chefe Substituto da Floresta Nacional de Ipanema

Referencia: Plano de Trabalho

Compensação Ambiental Floresta de Ipanema

Processo tf 02027.000466/2000-41

c
Assunto:

Entrega de 2000 Livretos "Floresta Nacional de Ipanema, Onde a Natureza fa?
História" referentes ao item 1,12 do Plano de Trabalho

Prezado Senhor,

A Petróleo Brasileiro S A. -

PüTKÜBRAS, em

continuidade a execução da

compensação ambiental referente á implementação do Sistema de Transmissão de Dados por

Fibra Ótica ao longo da faixa do Gasoduto Boiivia-Brasil (GASBOL), informa ijue está
entregando a quantidade de 2000 (dois mil) Lívretos "Floresta Nacional de Ipanema, Onde a
natureza faz historia", em atendimento ao item 1.12 do referido Plano de Trabalho

2

Salientamos que o Recibo de Daeão, assinado por V.Sa. ê parte integrante deste

atendimento fio referido Plano de Trabalho.

Atenciosamente,

Original assinado por:
Valter Shimura

Gerente Setorial de Licenciamento Ambienta!, Qualidade. Segurança, Meio Ambiente e Saude
da Implantação de Empreendi meeios para o Sudeste
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSl IrUTO BRASSLEiRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

IBAMA/SUPERINTENDÊNCÍA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA

RECIBO

DE

DAÇÃO

EM

PAGAMENTO

N° 12/2007

Emitente: Instituto Bfasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

^

Renováveis - IBAMA - Floresta Nacional de Ipanema - FLONA
CGC: 03.659.166/0001-02

Endereço de entrega: Estrada Vicina! IPE 265-Km 19.5 - Fazenda Ipanema

Cidade - Estado. Iperó - SP
CEP 18560-000

Recebemos a título de dacão em pagamento da PETROBRAS GÁS S/A - GÂSPETRO,
inscrita no CNPJ sob o n° 42.520.171/0001-91, o (s) equipamento (s) e/ou o (s) serviço
ís)

ílem do PT Equipamento e/ou Serviço
^

Valor (RS)

Livreto: História de Ipanema (arte e impressão!

I 12

RS 4.890,00

Constante do Piano de Trabalho anexo ao Termo de Compromisso assinado em
08/03/2006.

Flona de Ipanema, 19-de.setembro de 2007
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Nome: José Delcídio Duarte Vieira
_J
CPF: 147.753.609-49
JfJ&fc lã Jjuüfit •Jmre

Chefe Subdituto
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HubrY
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO M1ÍIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO URASILEIRODO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENO VÁVEIS - 11ÍAMA
Ert Sujado IBAMA. SCEN-Trecho 2 Asa Noite. Bloco C. 1° ililddi'. CEP 7U B1S-90CI I3rasíl],i-DF (Tel) «I -33] íí-l 29L> (Fax) rj(5l-3;:5-( 156-1

OFICIO N° 241/2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 08 de outubro de 2007.

À

Câmara de Compensação Ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade

SCEN, Trecho 2, Ed. Sede
Caixa Postal n" 09870 - Brasília - DF - CEP: 70.818-900

ASSUNTO: Encaminha documento com informações sobre o início do atendimento
ao Plano de trabalho da Compensação Ambiental referente à implementação da

Fibra Óptica ao longo da faixa do Gasoduto Bolívia-Brasil

Senhor Presidente.

1.

Vimos encaminhar informações sobre o início do atendimento ao Plano de trabalho

da Compensação Ambiental referente à implementação da Fibra Óptica ao longo da faixa
do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL).
2.

As referidas informações encontram-se no Oficio Petrobras GE-CORP/SMS

0097/2007 e em seus anexos recebidos por esta Coordenação, cujas cópias são
encaminhadas a esta Câmara nesta ocasião.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente,

q£:J£LjQ?t

AntôjHO Celso Junqueira Borges
Coordenafkír de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Oficio Chico Mendes - Compensação Fibra Óptica GASBOL

n*#iP

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

ACGENE,

Encaminho o processo 02001.001670/00-77 referente à instalação
do cabo de fibra ótica do GASBOL, pela Petrobras, e a minuta da 4a Renovação
da Licença de Instalação n° 145/2001.

O empreendedor recebeu a LI n° 145/2001, sendo renovada por três
vezes consecutivas até o seu vencimento final em 12/07/2007, sem que a
instalação do referido cabo tenha sido concluída.

Em atendimento ao ofício solicitando que fossem esclarecidos os
motivos que impediram a conclusão da implantação da fibra ótica, dentro do prazo
legal, a Petrobras informou através do ofício ENGENHARIA/IETEG/SLA -

0076/2007, que o atraso deve-se a questões judiciais junto a proprietários, e que a
previsão de conclusão é para 01/08/2009.
Considerando que a instalação do cabo de fibra ótica é uma

atividade de baixo impacto, a grande extensão do empreendimento (2.200 km) e o
número de propriedades atravessadas, e que a abertura de novo processo
implicaria em maiores despesas para o empreendedor e para o IBAMA, esta
coordenação é favorável à renovação da LI pelo período de dois anos.
20/11/2007

iCoso Junqueira Borges
CtoJmIw da Ê. BSMca, Hucteare Dutos

Sr. Diretor,
l_.

Estando de acordo com o despacho do coordenador da área de dutos,
encaminho a minuta da 4a RLO n° 145/2001.

"£7\AA^v
MoaraMentaGiasson

-uittflsdira Geral dft ir.l-a-EsWlura
de Energia Üeinca
Substili/a

Sr. Presidente,

CGENE/DILIC I IBAMA

Estando de acordo com os coordenadores, encaminho a 4a Renovação
da Licença de Instalação n° 145/2001.

K

0,00

+

+

(A x B x C)
0,00

+

+

0,00

Valor da Análise

11.200,00
11.200,00

Valor da Licença de Instalação

Valor Total (Valor da Análise + Valor da Licença)

o

o

o

o

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

(D1 xE1 x F1)+(D2 x E2 x F2)

c

OS = Obrigações Sociais (84,71 % hora/homem)
D1* = Despesas com viagem (1a. Viagem)
D2* = Despesas com viagem (2a. Viagem)
E1= N° de técnicos que viajaram (1a. Viagem)
E2= N° de técnicos que viajaram (2a. Viagem)
F1 = N° de viagens necessárias (1a. Viagem)
F2 = N° de viagens necessárias (2a. Viagem)
K = Despesas Administrativas (5 % de [(A x B x C) + (D x E x F)])

Hora/homem

C = Valor em Reais da hora/homem + OS

B = N° de horas/homem necessárias para análise

A = N° de Técnicos envolvidos na análise

Onde:

Valor da Análise =

Renovação Licença de Instalação da Fibra Ótica do Gasbo

Licença e Avaliação/Análise Ambiental
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

4a RENOVAÇÃO DA LICENÇA INSTALAÇÃO N° 145/2001
O

PRESIDENTE

DO

INSTITUTO

BRASILEIRO

DO

MEIO

AMBIENTE

E

DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, designado pela Portaria n° 97, de 02 de
maio de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 03 de maio de 2007, no uso das

C

atribuições que lhe conferem o art. 24 do Anexo I ao Decreto 4.756, de 20 de junho de
2003, que aprovou a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no D.O.U. de 23 de junho
de 2003, e artigo 8o do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA n° 230, de 14
de maio de 2002, publicada no D.O.U, de 21 de junho de 2003, RESOLVE:
Expedir a presente Licença de Instalação a:

EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A.
CNPJ: 42.520.171/0001-91

ENDEREÇO: Av. República do Chile, 65, 12° andar - Centro.
CEP: 20.031-170 CIDADE: Rio de Janeiro

TELEFONE: (61) 3429-7194

UF: RJ

FAX: (61) 3429-7254

REGISTRO NO IBAMA: Processo N° 02001.001670/00-77

Relativa à implantação do Sistema de Fibra Ótica ao longo da faixa de servidão do
Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, entre os municípios de Mirandópolis/SP e Canoas/RS.

L

Esta Licença de Instalação é válida pelo período de 02 (dois) anos, a partir desta data,
observadas as condições discriminadas no verso deste documento e nos demais anexos
constantes do processo que, embora não transcritos, são partes integrantes deste
licenciamento.

Brasília-DF, 03 DEZ 2007

Bazilèu-Alves Margarrdo Neto
Presidente do IBÂMA
Substituto

CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO N° 145/2001
1. Condições Gerais

1.1. Esta Licença de Instalação deverá ser publicada em conformidade com a
Resolução n° 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que
cópia das publicações deverá ser encaminhada ao IBAMA.
1.2.

Qualquer alteração das condições de projeto deverá ser precedida de anuência do

IBAMA.

1.3. O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes, as
medidas de controle e adequação, bem como, suspender ou cancelar esta Licença,
c a s o ocorra:

♦
♦

♦

violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da licença;
superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
w

1.4. O empreendedor é o único responsável perante o IBAMA, no atendimento às
condicionantes postuladas nesta Licença de Instalação.
1.5.

O IBAMA deverá ser comunicado, imediatamente, em caso de ocorrência de

qualquer acidente que cause impacto ambiental.
2. Condições Específicas:
2.1.

Executar os serviços de acordo com as Especificações Técnicas apresentadas pelo
empreendedor e aprovadas por este Instituto, para serviços de Implantação dos
tubos PEAD;

2.2.

Recuperar as áreas que sofreram interferências imediatamente após a instalação
dos tubos, conforme Especificação Técnica - ET-400.00-6500-186-PEI-001;

2.3.

Apresentar

relatórios

trimestrais

de

acompanhamento

das

atividades

de

implantação do empreendimento, incluindo as medidas preventivas e de
recuperação das áreas degradadas (incluir registros fotográficos georreferenciados
e com legenda);
2.4.

Informar ao IBAMA, com a maior brevidade possível, a ocorrência de qualquer
acidente com dutos existentes na faixa de servidão;

2.5.

Efetuar as medidas mitigadoras previstas no Plano de Controle Ambiental
apresentado;

2.6.

Solicitar ao IBAMA Autorização de Supressão de Vegetação das áreas onde houver
a necessidade de supressão, em especial, aquelas consideradas de preservação
permanente.

2.7.

Manter a equipe do Plano de Ação de Emergência do GASBOL, OSPAR e OPASC
ciente do cronograma da obra para atendimento a qualquer eventualidade.

2.8.

Executar o Programa de Compensação Ambiental assinado pela PETROBRAS e
IBAMA.

j
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAÍS RENOVÁVEIS
- IBAMA -

FAX N° 061 -316-1306

_,

SAIN - Av. L4 - CEP70800-900 - BRASÍLIA/DF- FONE: 061 316 1290

DESTINATÁRIO: Sr. Luis Cláudio Malaguti
N° DE FAX: (061) 3429-7194

DATA:

N° DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 01

N° DO DOCUMENTO:

22/11/2007

MENSAGEM / TEXTO

Prezado Senhor,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do Sistema de Fibra Ótica do

Gasoduto GASBOL informamos que a Lei n° 9.960, de 28 de janeiro de 2000 definiu os
custos operacionais dos serviços fornecidos pelo IBAMA.

Sendo assim, a PETROBRAS deverá efetuar o pagamento referente à emissão da
Licença de instalação, conforme as seguintes instruções:
l.Documentos para pagamento: utilizar duas guias do Documento de Recolhimento de
Receitas - DR, uma referente ao pagamento da Licença e outra à Análise dos Documentos,
preenchendo com os códigos abaixo discriminados:
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
No item especificação, escrever:

Código 5017 - Licenciamento Ambiental do Sistema de Fibra Ótica do GASBOL
Processo IBAMA n° 0200i.001670/2000-79

No item valor do documento, escrever:
R$11.200,00

2. Local do Pagamento: qualquer agência da rede bancária autorizada.

3. Logo após o pagamento, solicitamos a gentileza de enviar as cópias dos referidos DRs
para esta Coordenadoria de Licenciamento para liberação da respectiva Licença de
Instalção.

Atenciosamente,

Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

fRubr.:

PEJB&SBAS

ENGENHAR!A/IETEG/SLA - 0138/2007

Brasília. 25 de maio de 2G07.

Ao

instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - 1"andar
70.818-90O-Brasíu2-DF

At.: Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear c Dutos

Reí.: Fibra Óptica - GASBOL

PROTOCOLO/ISSMA
DII.IC/DIQUA

Na: 6.910 r

DATA: JS/Ç^i/07
RECEBIDO:«fi -

Processo n° Q2001.00Í670/00-77

LI 11° 145/2001 - 3D Renovação

C
Ass.: Publicação do Requerimentoda Renovaçãode Licença de Instalação ÍLí)

Prezado Senhor,

Para coiiliecimeniü e conforme Resolução CONAMA ne 006/86.- apresentamos, eiíi

anexo, cópias das publicações do Requerimento da Renovação de Licença de Instalação {Li}

da implantação dá fibra óptica na faixa do GASBOL, realizada nos periódicos. Diário
Catarinense (SC), Folha de São Paulo (SPJ e no Diário Oficial da União.

Atenciosamente.

Sérgio Watanahe

pi Gerente Setorial de Suporte a Licenciamento .Ambiental
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AVISOS Üfc LICITAÇÃO

Ci^VjPANIITA ríNERGETÍCA DE ALAGOAS

EVIRATO DE ACORDO DE COOP VHAWO TETNICA Pi* 342(107

AVISO Dt; .U,J"LMENTO

ESPÉCIE Ei,íralodt ,">con!^ ds Caoparacao-(écmea. íinr.adc. cüírc í
DNPM. CNPJiMFn" 0O3SI.0S6/«KÍI-33 co Municlpir.de Ribeirão

CONCORRÊNCIA N°/n27flU57

TO!M\DA DE PREÇOS N* 7ÍZ"07

A ELETROSUMoir)*! püliüco que nos reimos da Lce jfW"*"'
•\r 1\ 06 91 rcali/íiTÚ a IfciiacHo na rnodalidadc du ccnicoirêDcia cdhi

habilitarão prclmiinar, n1 Bt270057 Objeto: Emccuçuo do Rmpieendíiiietito Siibestoção Joi^c l-nccidn A 23ü/(i9KV- AmpJiaçáo "I".
tonform*-' Espeeifitaçlo Técnica. Tipo de Licitação de menor precü
Pjmitipacao Ejnpresaã nacionais O «ditai coüteinJoaí iiisiniçije-í e
condi^õcrj puni pai(Ju|iacli>«La a disposição dos inTeressados ;i pinlis
das HIÍKJ Tunas do clhi 21'(15/211117, ni> <.eyuiiire endeieço: Depailampito de Engenharia do Hiatema-DES. Rua Dqnitadu Anlèma Edü
V»iri9íHí-FmU!iiíhI-CEP: S£0JO-<>0I - nodaaópstiaíSC - Fiut. 4S323+-27W _ TcJeloiiü 14B) 3231-713(1. O Tixchimenlo dos docu

mentes de habililinao pidiminaF e dai pioposlaE tecniciis e de picçír-.
•ieLljráníidja21/UiV2lKi7á5 I l.lOhorfc,, e a abertura (tos documentos

'k hjLbilKiic.no preliminar se dará dia 21/06/21)07 as IS.fli)Tlijtjis, Siila
•\bertura DESjio cndcicçu acinu niencuniatlü. O presente aviso de
liiiiliicau, liem como o edilal compttfo csliiiãti d]*.[ionlvei,i, a patnr ila

dal.iarimil, ijtfHHHJiincrilis, mo endereço hllp it\v\x\\ elclrc-bul i;üv.br.
Gerente do Departamento de l-tiumuimíi -Io Íi-Müiiin

A FI-í-TROSLIL líiiiia publico aos iJileressarfos qiic rc-rli/aiã
íícifaçilíi na modaLdark piwçãiiclcJiiioico, n" "05ífJL"5, abjelíi.Cal
çados de SegirrnnfL, eiinforiiie, Anexo 1 * Especificaçoís Túcmcns t
Ane\u 2 - Lista de Preços, partes imcürímlcs do edilid ü ediíal
conienQo OS inttmcfies, especificações letnicas c condições pura pjtr-

Uctpaçao Klaià sidisposição dos ii-KonãtiSJid-as a panir das 1400 horas
do di n 21/05/2007 Data recebimento das propostas alú ii 10-00 heras

de dia 31/ÍJ5/3ÍI07, tlniii \\\\ iibcrluniJjt, pEQ|iostas- as tU.UÜ horas do
líiq 3l;í.5V2iW7, inicio da sessão de diapiim de [Hu-vos: is L4.3[Munas

dodiu"51 rtl5V2CH>7 O presenle aviso de licilnçio. benicomo o UiüT-jI
completo estarão disponivciü. nn stle da EleUcaul hllp/Avwwelejjosul gowljr, no Imk pree>> elelrõitico, e no sue mv^JintncW?e.conibr do Banco do Grani S.A.

Contato Deparianienio de Suprimentos c Infra-nlruiu-ra-DSt,

íIísi Dcprrtatro .VrtènJL- Siú V-üir*WEÍ • Pamanal - CEP. 33H*!E>'Wi
- narijuiâpolis/SC - Ka* -18-3Z34-M23 - T^tRicn:. 4H-323I-75H0
áADl LLLS SCHOF=LRR

fiimilr:.!nDL-pdrrrjriLiirode Si^irrnuifr' e Infrac^rulum

Maceió-AL. \K de maio de 2(K17

RKStiLHUO Üt JULGAMENTO

A HLb'1'ROSUL toma públiw o RoüiiHhuIo do JulgameiiUi da
J^cilaíiü na modalidade de Tomada de Preços nD h!J70()47. dn tipo

meocr prc-çn. Objeto" ELabuíaçaa íe prejeu? e3edcc e^ecuti-^ p-ia
sobslituiçaG de 27 disjuntores de I3KW Cde 4 dKjuntorcí da 69 tv;
para diversa;, subesIflcSeb PmpjraQVaicedara. Pelra Engenliana l.tiül Valor do Contrato L<i 25í UlKKW.

AVISO DE LICITAÇÃO
PfiEGÃO PRESENCIAI. N* 34,100^

PJÍEOAO PRESENCIAL N" 0DB4/2007

Objelo.Semços de vifcilÃntia arminlil na «pilai e interiordo

Mhiceuj-AÍ.L iS üü ntaio de 2X\\Ji
EJtfAK CE3AR PALMEIRA

Gerencia de Snpn,menlo

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉKMICA
DE fcNERGIA ELÉIR1CA
EXTRAIO DE UISPEISSA HV. I.IC!TACÃO DL073003ÍO
Objelo: Aijlü^í-^li.n de materiais para isolamenlo (emueo param ei|uipíirwnüüb da UPME. atire CGíEE eCÍSN Comercio s Sctmçoí
T.ida Vaior RS mí>5.3iX)/íiX iiacjiirurniniJiJiídij Aitiijí} 2*1, incisoXlll
-'- tei H.666/93, e ratífícaido pelo parecer jurídico PRJ/251/2007.
AVÍSO DF. ADIAMENTO

PREGÃO ELETHÕMCO ^ CGTKW1' FJUtóDÜOM

ACompanltiadeCieraçaoTÍjmitadoPnoryiil Elrilnca - CCrTEE toma público i[ii>: a LibeEtiiia do Pjeç.1o ldlettõmco n" CGempresa esp-eeiali/ailarfa yiyjuii/jçau de eventos para a prestação de
semfos quando da entreya das ol^as de eletnlicaçao nua! do Proyfama Li]?paia Todo1; no JlinbitodoHsladodo Rio GTandodoSul. que
esta^a prcnsla para o di,T 22705/2007.foi adiada, sendo que a nova
dala -sela as 09:15 Itoras do dia fíl/lHW(Hl7 e S^^lo di: Disrmla de

Preços a partirdas 10-15 horasdo dia 01/^20^7 Oiiiia1. inFormücfles

2 Nome da Empresa- Fiind-itão de Apoio e Desen>otviinemo da
Oli-

icto Alienação da Cláusula í>* - pra-^j u du cnmuyraiiu de deseiu'bothO 4. Data de Assinatura. 26 02 2Ü07
i Licilaçío Nr E^DRMOíMliH 2035 2 Jnstnunafilo Contratual:
Aditamento 03 ao Contrato N* IG1M i. Nome da 1-mpnaa: Límpebras Lngciiharia AmliLCiKal L(da_ 4. Objclo: Altcracilo das Cláiiiiplaij 7* - Preços, 23 - Valor do Conlrato c do Anr.<3 IV. 5. Prw,
Contratual: 27 uiises fi O-l dias 6 Valor do Aditamento Bi
11 STOJy 7 Valor do Contraio. RS J <W17K?h!3 ^ OqIíi di-' Assinaima 17 0^2007
1. DL i-l" P.EDDJ"GU0| 2(lfl7 c RD tl|0.1Slí7. 2 In^lnEmiíillil Cíill-

tmliMir CT N" 17 IÜ7 3 Noma da Empresa: Coleto frimoro de
Maio 4. Objeto Concessão de RüIíiü de Estudos 5 Prazo Con-

Chcie do Deiimunienío de rjnipT-.ni-.iiiií.

Sêümo Tem» Admvo m Cnniinrn nD OUíTPRTM - Comjmalii Incouff-

JOncid LumiDia de Veículos e Mão de Obra í.lda - Olg^lo J» Aidlivo1
pKjnc^a[[»p>a/udc\iyiãiciadocaiiuala|>oriiiais i^niscs.&cmíilCLiiiiJIo
do valor - CPRM. ÀgamaiMi Scigio Lutai Diinlas, Direlor-Píesidaile f '-ilfillaiií Eosiu I loll'di Rosa, Procuradora - Km H2J)f.2>XO.
Nono Termo AdiLi^o si} Cwilrjro np 02S!PR!Q1 - tíuilraladii TASK

Siqríma ilcCouipioacao Lrdi - ObjHo do Adinvo ProrFcjar opi3?o àc
vigencia ali ^>(]f..2íl07,si;[iijilrújín^LHli; valor . CPRM-José íii beiro

Mendes. Diretor de Hidrologia e GeslãoTtrriloníl pTJiielúr-Preiiiknlç- ^17l1lmlwlí• Raul Cesartiolllieo, Sócio - Pm Ir-[i.l4.2<íil7

Quanü Tenno Aíiu\o ao Conualo n" UJ.1/PIÍ7I1J - CoiHraiaiLr TASK
SL^I^ina de Cawjiutacao Lida - ÜbjelodoAdilivo. PnirnjL^iropra/ode

vigência alé12 fi 2Ãfi7h ^ü]ii ullcriu;^ de valrrr - CI'KM JoséEíibtiro

•J- AsiintiliiTti (Hfl\l(IÜ7.

Mendoj, Dfrelor de Hidrobjua o Gülilü Tcrritosiiil |iT3iieLoi.Piesidoil^ - CfMilríiiadii- Raul Tessr rjolllieb. Sócio - Em M.r.1-1 2ITKH7

1. PFiDGr.OOÜt) 12007. ?. FURNAS lümu [.ublleo que reaIlíüií Pn-Lijij Eldrünlco para a conlralacão de serviços do dcscniio e

transporte rodonarLO de iCsídiios da Usma Termelétrica de Santa
Cnr/. j O Ejlitdl pudera ^er ^mujWü t obiidci. no sitio do Bjnco
do Brasil Ci-i.t*.w licifacoe-i-e cíiiithr)^ e também poder! ser acessado

DEPARlAWIilYlO NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL

EXTRATO DEACORDO DLCOOPERAÇÃO TÉOJirA N." J57ÍIO07
ESPÉCIE, h^lraiode Acordo de í'onpcni^u Trxji:ca. iiimadoenlreo

pelo endereço, ""ww.fumascom.br - opçituTumutdorei/ELlitais" 4
-•Ví propostas deverão ser aprcsenladas ate aa Oh do üm 30.05.2007.

DNP*-L CNPJÍMF u" 0U7JÍ1 Ojímntl-33 c o Municipra de CapelaSE, CNPJ/MF n" 13 119 üril/mjomi. assinado cm I7.0S.20O7. Oli-

no mesmo endere^> acima

jclo. CFFM.SüiiiTiaiisferéudade Recursos Assinam M1GLIR AN
TÔNIO CEDHAZ NEP.V. riiivlur Geral do DNPM e MANOEL MES
CEI,SO RODRÍGfjEB

rhufí; do Dep.u-liiniürilLi de Ceja^lo TcrniiüL

DE

Ccjilralanle: JíHPARTAMFNTO

1'RODIICAO-MINERAL

CNPJ

Conlralado:

DA LTDA. -OlijeLíj Conlralaçao do fomccimcnlo cslimad^i der7GHJ

1410321S4 - 2l«17NE«m247. Da1., de Aninalura. 02*5720(17

(SICON - 1S705/2(K>7) 323012-322(i3-2007NRQ001)l2

6a DISTRITO NO ESTADO DL GOIÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N" J/2007

Número do Cculrifo-272002 N" Processo: 48-IOf. %a-tfí)20nt CnnIraCiuilc- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO-MINERAL. CNPJ Conlralado: 7653576J037.S5J. ConüaWo : BRASIL TE

LECOM S7A-objclo PnsLoçito de ^erMcos de telefonia conluiada de
longa dislãncia. Finulamenlo Legal: Lei H.u66/y3 Viojncia
1570-1/2007

a

I4/047200B

Valor

HI0321B4 - 2007NE«00(IM. Dala de

Total"

RÍ17.700,1X1.

Frmlc'

".ssinaluiaj 1570J72O07.

(ÍJCON - 18/05/2007) 32300!-322í3-2007NElNH1fl09

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
AilSOBF, F.KTF.SCA

A PETROBRAS OAS S.A. - üASPbTRO ITJRNA l'ÚQLICO QUE lequereu do InsliruEo Brasileiro do Meio Ambienle i;
dos Recursos Nalurais Reno\â>cis - IBAMA. a renovação da Licença

de InslalaçSO para a irnplanlaçao do cabo de libra onça ao longo dei
faixa de ^ervrdao do Ciasodulo BoJiua-Erasil - GASROL. enrre os

niunicipios de Canipo Grande/MS c Cano.u/RS.
JOSF BERNARD1NO

Cieienle de Iniplejiienlacão di= LmprccndinierLiiíh
ii.ira o Sudesre

Ministério da Desenvolvimento Agrário
INSTITirrO NACIONAL

Indial 12 DieseiL ú. Valor da Contratação. RÍ 1^35.11(10.1)0. 7. DaU

AVTKO DF. LICITAÇÃO

^10.341^21107-11103

NACIONAL

41427337000K.7 ConLi-jiado • MJNER.\DORA DE AGÜA LÍMPI

poderio ber obtidas pelos Rines (051) 3287-1636 e 32M7-IS'>1Í

EXTHAJOS !)F TFRMOS ADITIVOS

1. Tíiiilriiiiieiiio Cünlraliial. Termo Adhito 01 ao Convênio Pí* 14.7-4^.

EXTRATO 1>E CONTRAI O N* 372007

N1 Ptoccsí^o

Viitúncia: O27O5Í2007 a 31/12/2007 Valor Total. HSi.800,00. Fome

des. 1" andar, sala 124, nastii cidado de Maceio-AL, o íeguinte pro-

MINERAIS

EXTRATOS 1M£ ÍNSLHHMKN105 CONTRATIJATS

I0! DISTRITO Nü ESTADO DO CF.ARÁ

sede, localií-ido na Avenida Fernandes Lima, 0*3349,Gmlü -i.lt? I-t*ui-

COMPANHIA DF. PISQUISA DE RECURSOS

^ÜRNAS CENTRAIS ELÉ'1 RICAS S/A

SA1STOS SILVA, Preleila do MumcipiD de RibBrip Granáe-SP frocesso n.n 4i4(KJJj(Xl 1MJ2M1 VigciKia2l 05 2007 a 21)05 20127

licisimlos) Aarrafoes de 20 (ume) lilrosdc agiu! mineral, que ser^o
ibmecidos de acoidocom sis iict-s^idiidoi desre Disuilo. no corren(cccrcrcio. Frmdameailo Leaar: Anrgo 24. inoso II, da Lcií.íaW/ro-JTj

l\nta AFeiije, IK de maio de 2ul>7

MAUCOS ANlONTO OA SILVA

AfíllJNIO CEDRAZNERY, Diretor ÜeraldoDNPM e EL1ANA DOS

A Companhia Eneraelica do Àlayoas-CI-AL lama publico
pusa cfmhccimento do> interessados que fata i-ínli^ai W seu edillcio

tLAVIO DANÜ1UO SILVEIRA VIEIRA

CljoiJiiLinlií dj (iiLLbaiii) [^Liiuiniile de LLíLlacãííto DííJ

r.rande-SP, CNPJ/MF n°«3fi0>loV0O0l-0(i,assinado eni 17.05200?

Objelo CfL/Vl Sem TjansicTcn^id de Recursos Assinam. MlGUfü-

JtíAü ALFRtDO C. MALTA JÚNIOR.
Suf^tiulendefile tle üiLta-tstnitiiía c l o^'f!icí

TE&PE/tlfiriOtlü^O.com a finalidade de re^islrar prCíOí páiii contialar

TÍÍMADA DE FHEÇOS ÍS° S117Í1U47

llniiersidade Federal de Mato Grosso - Fundacün riniscl^a. 3

do em vista n. rs)teraçíieji efetuadas no Edital da liciiiV1" íicima refeftaiaaila. esta adiando a nKsma para o rtia21AW/2007 as 0*1:00 horas

íStndo dd Alaüori-s
Dala 0*lí0í^2tlt)7 as 0'JOO Juras, TLpo Menor preço.

['REtíÀO ELEÍHOjMCG Nfl WlífTOlUã

'w

Übieto Contralanão de crnprosji lie Aíseswno de Lmprensa.
A Companhia l-jien^íriciide Alagoni-CEAL comiinica n,ue,len

císíu Licitaijinii

küEintTfj s n morar k

93

zs3:v / í 77- 7/jfí/

SIAS SUKITA SANTOS, Prefãl» ili) Município de Capela-SE Pro
cesso n." JIIMOO-IHKl 88572007 Vlüência 21.ÍIS 20IJ7 a 20.(152012

DECOIONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA
DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO-GERAL

DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO AÜ111VO P." 5"7UJ/'UI17
Níimero do Conlralo 507«j/20«S. N° Processo" MÍMOdO 1762200411.
Conrralarae: lNíllIb'10 NACIONAL DF COLONIZACAO-E REFORMA AGRARL-V CNPJ CiiníjraUJi. «(OijtíílOOSlií -Cojllralilo

MONTANASÜLUCOESCORPORATIVAS LTDAObiero" Repanuacaa
e reequilibrio ccnlralual.com base na cláusulaifeCinia do conlraloiniciale
no ileni? da IN/MAKEIKi'77, allerandoa parcelamensalde RS20 27],31r
(vinlc mrl, -Ivjo\ -los e selenla e uin reais e uinla cenlavoa). paru RS
22.3tó.27(vmLecrfoitinrl, Enveníosesessenla e cinco reaiscbclraiuicieií:

cenla-vos]. (-jndamínIo Legal1 Lei B.->ij67!í3 ValurTolal RÍ7J7H 3S'J.24
Fome: I00H101W0- 21I07NE9(!(1057 Dala de Assinatura" inXHIXKtt

{SICON- 1B705'2007|3730S3-3720I-JJI07NF7)1KIO;S
SUI,L,KINTF.NDKNCIA REGIONAL

NO IJISTRITO FEDERAL E ENTORNO
AVISO DF.RETIFICAÇÃO

o Rjsrrnno nacional de colonização e refor

ma AGRÁRIA-INTRA, pormeio da SUPERINlíNDENCIA REGIO
NAL IX) INCRA NG DISTHrfO FEDEIt^L E ENTORNO-ER-WDFF

\em nailíeara publicação de 2 de maiode 21H17. no DianoOnerai n1H3.
secao3, pág5^,quesolicilon aLicença Prévia paruiniplarHaejjidilProjelü
deAssraiuiineiilodoinióvelnual dei>oinrnado " FAZENDA SANTAMÓNICWPALMHKA PATRÍCIA", lecali^íidD no municípiode Buriüs-MG.
onde ic 16".. .Pructsso n" 5X700 0O17i7/2006.(Ki...", leia-se ". .Proiaío
ri" 5470O.0OI27OQOOrj.73. "
Üia^iha-DF IHdemaio de2r*i7

RENATO JOSÉ VAZ LC1RDEI IO

Siipeiinlendcutc

PROTOCOLO/IBAMA

^ DILIC/DIQUA

*:-N°: 50.L, /,/

GE-CORP/SMS 0008/2008

RECEBIDO: X/Q^f Brasília, 9de janeiro de 2008

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND
At.: Sr. Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
SCEN - Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco "C" 1o andar - Asa Norte
70.818-900-Brasília/DF

Assunto: Publicações de Renovação de Licença Instalação - Fibra Óptica -

C

GASBOL
Referência: Fibra Óptica - GASBOL - Processo n° 02027.00046672000-41- LI n°
145/2001 -4a Renovação
Prezado Senhor,

Conforme Resolução CONAMA n° 006/86, enviamos, em anexo, cópias das
publicações da renovação da Licença Instalação (LI) para o empreendimento em
referência, realizada nos periódicos Diário Catarinense, Zero Hora, Folha de São
Paulo, Gazeta do Povo e Diário Oficial da União.

*w

Atenciosamente,
Luis Cláudio Malaguti
Gerente de Segurança Meio Ambiente e Saúde
Gás e Energia - Corporativo
Anexo(s): Os citados.

GAS E ENERGIA Corporativo

Av. Almirante Barroso, 81/34Q andar

9níH1-ílíU - P^nl-m - Rrn rio .lanoim/R.!
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MUNlClPIO DE FLORiANÕPOLIS

18/01/2008 às 14:00 horas na Rua Conselheiro Mafra, n° 656 -

'ERSÃO NA p&aia - O Estação "Ve-

úbüco.

odos os encontros são abertos ao

o Machado (Miramar},no Centro,

o Estádio OrlandoScarpelli. Os
nsaios da bateria da Copa Lord
correm de segunda a sexta,das
h às 1lh30min, na PraçaFeraan-

a a sexta, às ÍGh3ümin, ao lado

a Capital, já a festacoma bateria
a Protegidos da Princesa é de seundas a quartas, às 20h, na Praça
ancredo Neves, Centro da Capital.
. Unidos da Coloninha recomeça
s ensaios em janeiro,de segun-

o Vieira,20, no Saco dos Limões,

ícalizada na Rua Custódio Fermi-

jía de SambaConsulado, a partir
a 20h,na quadra da agremiação,

corre o ensaio da bateria da Es-

abados, terças e quintas-feiras

íaios das baterias - Todos os

envelopes de documentação e propostas está designada para

ultura e Turismo,através do tele-

ine (48) 3259-2368.

ilõNGESSÂO DÉREN0VAÇÃO

ll| UCEiNÇA DE H4STÃIAÇÃQ

Minas e Energia

Ministério de

Geral > 131

ministério de

Minas e Energia

GOUERHO FEDERAt-

Editai de Convocação

ASSEMBLÉÍA GERAL EXTRAORDINÁRIA

n p c i u ^ctaiípí

2)ft£5<jniü5 Gerais

n

r>í** «

ir- c* r s e

w s / * K r \ iifs <í-*s**ii,*ftfí*7

AVISO DE ALTERAÇÃO N°

Presidente da A[ln

ElsaiJsSí GiandiTssssr

Fiariaoopofe, 28 és Oeismt-rode 2LU7

1)Ateraç/áo noEstaluío Socai(aitigo 66,itom S5.6)

ORÜElflOorjlft

21:00Smüí»quaiquernúrrierorJe asssaafos (arl.30).

B)ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDIrlARIA
Hora: 2ffli35 em primeira convocação, cm a presença de. nomínimo, meta* dos assotíados oa. em segiajaconvoraçae. as

doedital eaté15mSisposa dedaraçüo deabertura daA;semWâia Geral.

Obs. Ainscriçílo daetapa asattàpss pateta serregistrada medíanE requeninei» asanado (leias carul-oelos após a pübícação

4)Assunlos Gerais.

3)Síiçaodo PresidenteeVaaPresstsrtedaDiretoria Executiva paraoexercido KXBISX3 (arí. 51 o52);

2)EratçSodo CoissíBFrStsi-trÉsHtriareseIres Eiiptaites (SrL E18 52i;

Presidente do Conselho de Administração

Cláudia Hofrtieister

Florianâpoüs, 12 <te dezembro de 2007

delegação de poderes. Identidade e CPF.

-Representante do acionista, conforme a Lei 6404/76 §1° do art. 126: Procuração de

- Acionista: identidade e CPF.

hora de antecedência à realização da Assembléia!

A participação na referida Assembléia ficara condicionada i Identificação do scíohista.
apresentando as seguintes documentos na Secretaria Geral da Empresa, com até uma

l|Batçãorie um terço doConselho DEliteraüvo (onze riieraíras) (art51 e52)-,

2M(jh. tom qijaiqtierniimErode assoóídos (art, 30).

- Eiesçâo de Memfeio àa Conselho de Administração.

seguinte Ordem do Dia;

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 11 de janeiro do 2008. com inicio
ãs 10 horas, na sede da Empresa, em FtorisnòpOíis-SC, s fim de deliberarem sobre a

Ficam convidados os senhores Acionistas da ELETRGSUt Centrais Elétricas S.A. a ee

EMrOBúl

Presidente

Campa Grande/MS e Canoa s/RS.
tfW>l\vJj&b>Liri
Kiaria das Graças Silva Foster

Licença de Instalação para a atividade de implantação do caiio de libra óties ao longo
da faixa de servidão do Gasoduto Bolivia - Brasil ^QASBOL.). entre os municípios de

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - a renovação de sus

Petrobras Gás S.A - GÂSPETRO toma público que recsbsu do instituío Brasileiro do

c

ORDEM 00 DIA

Hora: 18H30 em primeira Convocação, mm a presencie, no mínimo, melada dos associados eu. em segunda convocação, às

A) ASSEMBLÉIA GÊttALOüJDIIJteA

diaISdejanelrade2008(saCE-lasa):

Estraordinéria a selam reatoúoanasededaTemplo Emmâtiíro Provisória <fe Juesiê IniBitiactonal. ira Av.dotSalaiaesfis90. no

aifiga 28 do Estatuto Saá& convoca osasrtóaaos em dia com as nmtnfcuiçõos para asAassTiolÊias Gerais Ordinária c

ds Associação MPropri^noseMoi^cjtóiJoaHBSrélnTííradijnal-AJlNiiioiiajilaEelrtaíçães(jira Sw confere o

EDITAL»0.003/2007

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA EEXTRAORDINÁRIA

srte: www.pmf.sc.gov.br.

Centro - Floríanópolis/SC. O edital poderá ser acessado pelo

Centro - andar térreo - Setor de Cadastro de Fornecedores -

descentralizadas. O recebimento e a reunião de abertura dos

Objeto: Contratação de empresas especializadas para
prestação de serviços impressão monocromática, com
fornecimento de equipamento, e seus insumos, para uso da
Secretaria Municipal da Receita e suas unidades

N° 868/SADM/DLCC/2007.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

Diretoria Central de Licitações, Contratos e Convênios

Secretaria Municipal da Receita

olis. Mais informações podemser
btidas na Fundação Municipal de

iientar bailes da Grande Florianó-

icípio e estar disponível parafre-

o mínimo 18 anos, residir no mu-

cipar. Éobrigatório ter, também,

jsé. Sambano pé e simpatia são
s requisitos principais para par-

arnaval Pura Beleza 2008, de São

arso de rainha e princesas do

jcurso de Carnaval - já estão
bertas as inscrições para o coo-

ERVIÇO

DIÁRIO CATARINENSE > QUMTA.-FEIRA j3 jJANHIRD j2008

c

Processo seletivo aplicado em 55 locais da

carteira de identidade

> Faça uma cópia autenticada da

brada a não mude sua rotina

> Mantenha a alimentação equili

conlerir o trajeto que irá percorrer nos
dias de prova

f /

Tempo de prova: auatro horas e

as cotas, mas tudo correrá bem. Tra-

Onde: am 55 locais da Capital. Cruz

Alia, Bento Gonçalves, Imbs e Tramandaí

Vesübulimdos do interior: 13.346
Fora dn estaco: 2.701

Ensino público: 10.173
Autodeclarado negra; 1.355

Acesso universal: 23,470

história e matemática

biologia, química e geografia

física, literatura e língua estrangeira
português e redação

Quando: do dia 6 a 9, às 8h30min

0 que: vestibular da UFRGS

Terça-feÍFs, dia 8
quarta-feira, dia 9

Segunda-feira, dia7

Domingo, dia 6

> Conheça o local de prova com an
tecedência. Para quem mora em outra
cidade, é possível observar o mapa e

vo argumento de concorrência com

- É um concurso diferente, há no

de 34.999 candidatos disputarão as
4.312 vagas.

Afreníedc uma equipe de 3.165
pessoas, os funcionários da Co
missão Permanente de Seleção (Coperse) da UFRGS sabem que traba
lham para o concurso. Pela primeira
vez, a maior universidade pública
gaúcha reservará parte de suas va
gasparaalunos de escolas públicas.
As provas começam domingo, às
8h30min, em PortoAlegre e em mais
quatro cidades gaúchas. Um total

ao Interior.

noslocais de prova, na Capital e

sábado, eles treinam os fiscais

va.Vá maiscsüo para a cama a partir

Hoje,os coordenadores rece
berão as orientações finais. No

de hoje

rantiade boa memória na hora da pro

> 0 sono e o descanso são a ga

ticamente no fim,

peío sistemade cotas,estão pra

do Rio Grande do Sul (UFRGS)

vagas da Universidade Federal

Preparativos para um concur
so histórico, que preencherá as

apitai e de quatro municípios gaúchos começa às 8h50miB

!iW

c
X>\ *-

MUTUÁRIO: JUCIMARi PEUSSONI, Casado, CIC 51631752049 •

BOranNO FEDERAI

'T^fie^rJ^P**^

ESTADO ÚO RiC GRANDE DO SUL

Presidente

Kiarla dasGraças Silva Foster

Campo Grande/MS e Canoas/RS.

da faixa de servidão do Gasoduto Boiivia - Brasil (GASBOL), entre os municípios de

Licença de Instalação para a atividade de implantação do cabo de fibra ótica ao longo

Meio Ambienta e dos Recursos Naturais Renováveis - I3AMA - a renovação de sua

Petrobras Gás S.A. - GÂSPETRO toma público que receb-eu do Instituto Brasileiro do

UÇÉNÇÃDE INSTALAÇÃO

RENOVAÇÃO

liras a Eus raia

Ministério ds

; FINfttiCE!RAS/A C.F.I. Publica<;fies:Dfas 03,03 e 04/01/2008 na Zero Hwa.

. acrescida ae multa contratual e despesas pertinentes Porto Alegre, 02/01/2008 - 5121-

' Í5.BSS.7S até O7/ÍÍ/SJJ07, sujeita, portanto, â atualização adi a data de pagamento.

^iMÕVSL: Sito ã RUA 8ELA ViSTA, 36 - CENTRO - B&RAO DO CQTKSIPE/íiS, DÍVIDA- SiS

: 8G470Q009782S -

04/01/2G08, para. aueriíiiüo, purgar o débito e evitar a execução, o due poriorã ser feito
nas Agências da CAIXA, no horário do atendimento bancário: Sí£DÍ:0S0<V2O07-üONTiWO

mutuário cientificado, ouirossim, do que tem o prB£ü típ 80 (vinte) dias, corstados da

favor tia EMPRESA GESTOHfl DEATIVOS -SBSBl,qui3Oii0fa o ímfivel descrito a aogüir.hca o

formados artigos19 e 21 da Lei n.E8004do 14/03/30 doDecreto-lei n.c 70 de 21/11/66 e
tííss normas complementares do S.F.H., a promover a execução extrajudicial da hipoteca em

apresentada, fica notificado o mutuário abaixo, para ciência de que estamos autorizados, tia

vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório, conforme certidão

Peloprassnte Edital, nos termosdo art 19 ciaLei 600*1/SOeart. ISda RD 0B/70. tendo em

JOÃO AMERCiO MONTiNI- Prefeito Municipai

Porto Lucena-RS, 2 do janeiro de 200B.

LuisFsiipade Nadai,299, Centra,Porto Lucena-CEP9898G-G00.

informações: tel: (55)3565-1300, ou no Depto. de Compras, sito na Praça Dom

está à disposição dos interessadosde segunda a sexta-feira, das ? às 13 horas,

COMBUSTÍVEL- Abertura dia 21/1/2008, às 9h10min.O editai, em inteiro teor,

Modalidade TOMADA DE PREÇOS 001/2008 - Objetivo: AQUISIÇÃO DE

O Prefeitode Potto LücanafRS)toma públicoque se encontra aberta a iicilação

íREFEITÜHA MUNICIPAL DE PORTO LUGEf

PUBLICAÇÕES LEGAIS

c

•jhj•nij i..jj pjuifmiMnt"n-"-'£#""MÍT
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ITlUnÜO

(]UjrííA-J£rPft.:rm Ji^kinuDE^u.-.

Q FBOtEiSE SLEIÍOBAI AMESKANO

tóffií AS DECISIVAS

VOTflCflOhirfi ESTADOS

3fisjm,rfiv

,;,-jFV-

affliurjrl.i-í

»A-'. ins'i--.

Hínmiirí

ESIÍOOSLNDOS

t™

O-T-ur.ilL' f. •-

>?tr-^Dtifri^j^iJl-X1. ii i^'|'.,.r,.i'Jir. *, i'/.'d Tf. si:
i..|j -n'd--y *í.i •'-ii'-. .•!:!. íi-i.j
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imi^-npfí D C^C1.1 Jd-i-:"A•'r.-rví -m:iu\.
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".(....i-r , •.LiTik |.,l ,l! \.i ,':

-^ ,, li,..].,.m.I

Ao.l

jutauíiseiiuraxs!1. éni?£-'ir

y^r,-^". •^ícjf!í^ Omu itf<

liiciíli*/.!q^u: ,íj!fl)!í,i,! ufd^.í

rii [51.Sou r.;ii,ir*ir: (iiuriLmi'

c Du.uLübuj-Ad]iani)Juíc fnillÉ^do, 33 iriuà, t[tienslj cuii: 1?

mui,j.i d.s ,.iL!.n . I^rii Ü.i.Ji.i.

i.i.n.mu jili.Ij. i,i ,• i*l,.,Í i,h,

•IlLI ,Ml,il,l,|,l.l.|...|riU'Mll^l

li:' --•.;.,

Miri-i r.i.

,1,,.

ludih lLR carurlLTiiMcaM fTi*rn'd'-i

pi:rid-. i-cíl.nmrti *t; R£ [Í7.W,
ptEdi de i.ujji pur-fu1. n^ic_.clrir.__

p^ljíurfüjLuiiuai fULaapetiifo

üiparclc ni^ijLiJÍ7idii "W^ãidí

^lu &• rniLTtn' Tlqiin"wõci.íiud^i

í^ia arEi"iar_,d]^ "AviJcira

in- rrinnliid.í7r:nlv,-:r,ií>drrrK-

CTrtrr Mirdir^-fnnrir

i|]i:d,iiir.l iir^l.i *-rri:am' iíTiv,?

nn.li'"i*ri^lp||irhiíilr,!í" iLr-

}íük:i., qií jpnjrj ,: njir>Sida. "E

i.-iü" licrcdwub

iwstc. 5LiiLiir.il! uíMaíaüdu *iiíu

.L ^i,.|( .l.-iJ.i.irdLii^. .U
',, i,k .1.1 .'.li.ilr,,, „l,;..„,,.!i

^ít.aiEiil^ELlrjCTÍi Lr>-?AT-,(fcrrti?•

(ípüCÊDcíqiJKü 11-ItàifiüftrivL'.

ijLdlIli.VÜUraiJILEliüLiLl-jLL: A

i\u.. ^ .. .^.\*....,. .,

H)iií|.i .1TJ. IIIjImmiL Ml
íh^.lI.j. l.li d. iL.LniI..-,

•ir! Í.Õ3CI ro.t]racispirei •(<: fpadii.'
rnrtAÜ I.cm r.ipirrir; for.i.í[h5

Cl,LCLÍÍS dr:ijüjIl-çüu l u!)EÍL^LEiL-

lEuu-lirinícniT 'J ií,ij dr; r*mÍM

dj í:í,iiata J.- Out.r.l.i

CáÈiTiijmfríijiJmEapaceiefaaiíEíiLiíí? A*; tí'/je rejr j-:

Lr-.-rruTiPdr.íno^ úJjsiicíili a

í.iititjííiisii-jl; 'ii iíc di:l-í])ji.ü-

\^^,-

LiJ.LiLLfHiiJ.-i ;u liv, [Ali u,U lüulu-

r\iLÍLki-i±R'liiJL_i|j: li "lüitu

i>ruu. I1ÍF2 LEfl:ii • ^ íi &ílu*daccL'

_»INFORME

naiViffii-rijra "iilds-líjilijüdaj

^flp*ii($.^t

npem^n i'.npíT|ft], m.!í íi:r>nti^i:
que. r.itiiíi*iülJÍ7?.or*i;s dr To|Ír,í,
qi.tjü iüill^íJilü^jidLinjiiip;-

ff-Ü Iíf^?!:r;'f.- 2:lx de .11He

.

da Câmara

O pF.TncI ur d" lETirkiriiisiii^
JL*JLt£iü^ CfcuiliEj ül ^J.a. 10

llldtuLJlxJ J J ,£í^íiJl Ç775 tf.;n.hT,h.

JVWi.n .

OM.*

,!r

i| -,,•„.

, |.| I

;,!!-„

^..mmL 1-.

-fttl&SíTll^

i"

CURITIBA

Marechal Floriano terá novo bloqueio

•MiWlT^iMI.iLlLd

U-di.TS..:LLJlJ.úliuii.iLU-iiiíii)

f3i;an *:r*?|3.i cx?S\>S CülüCiQlí:

bt-jqttüJa u-pariu ü±\íá jiuiíll;du

funis TnÈeíFji.-cnteü'. tuiiiütJLf i»c- pno 11 fluicndr-yr-irjiloi
l'jrj J ICpiDCÍj qiíÈEl!CílJ

hc^f,nifrni^rnenlDcnin 41 Atonrrla iílirrliif Píiràf u Etm^ln

A rr^t ni>?n. ri: i rtífEJ}r* caiiü^da
pela HucadupLio ile íeIjIIu püf
rciirTflocQkíil] qiLífüpiETe

(("jfli.riri), niurlíest^o pievis

l"r

11,-rn

•1.1I,.

Ij.ki-

lai üuLlís liuiitiçútt de:!í.l-

fq;iirinrnjr.inriLiu!; d? Hiirc•MJKjyiMillHWTJLLII.lJL.jW

Vffílí-.V-frr.tíi) Aprt-viFiVtiinrti niip.! íIt ^jTr.iJi-ji n jiuhí-•—sii

H.li-.LÍ. 'j riir-rtOTlP <!t'>íj-ç=i^
de nmlj!)*-. IDirflr?:;) jí-cíIL-Llll ífJÍ llL-ÍDIU-a J! LJI* T'_í-

U J-luiijiiVlu à u Ul^íjLU Uj

n,lcí jv.rtici.l ílulvqi^ c.tihci

Marcela] Ylürizin Jlr'4- .3 iiíhma fCífa fn.irü. ^ íci-Jf/1su 1l-üíc-

3-rrio-,d.-,2ír;ivnir,-J Um:

opíão p-ira ie1 jrjlkintjTj c;i-itíuí iü Avenida ^ll.jjüidiiijc

p,lltL [iCla& [Mf.Í..ÍSlli.iJÍ[r!Í[á llL) (Itichn pri.-siJi.-ci h esquina íUlü í
ArÉiuda ^f^uiidr: de C-LiaupLj-

•::. >:•• liir.;],].?f^i fr;Ü.i .^ r-jyj--

c-ii -rijinili. ui Hn.i riiinü*'
]|li]||ll*aLH]|ldn

-quina com aflndrÉde BsrroçteràDlçTÈdecnncreto

- T l í l i f.ílll^i

Hq-jo o lempo iodo.

Mm.t. i|'MHtl.

• I".l UI, i< li:,i

Rubr.

Ci$ /w

X" 3. .*jC\i(T-rdrii, 4 do fanujfíj íJ*j 2^1 í-

Diário Oficial da União-scp.ir> ~ó

/.W.V 16"7-7069

ÜbjeM PRinup,:ic piiLri^ úv víg-íJLíLii ]h>i uni aiio a contar de

rontrato cntiv «TOTEF t SlQl."líLLÍA ^LRVfÇOS DF ES"IA(.'LO-

ÍÍM 2i20G7e aluna^CH do .-cm 7*> 19 Contratada EMSTJTU'E(1 PtJ-

NAMFNTO E.I1IA

RRFS SF.RVOS DA DIVINA PROVIDÊNCIA - CENTRO ÜE EDU

CAÇÃO PROMSSÍüNAL SÁO JOÃO CALARRI^, As*.ítiiüti peto
rvnirit-dníFjlnpi Pn.Ui^ Píimíii f ^M nrrFnJ^L-ic-.n riWe** Din-kií Pi-J?jd-C.nl ü HR.UuítTlÍli AliIuUÍI) l\'1e7J - Uiinror AdmuiriU.i1ivi.i

i!o Píicra- fiÉri:iiii AríjüiniF-traüvo £• Dif^lil (•'iiiiill- GliíR1 DpLo A,L-

amso df: jíe^gí;a<;ÃO

Aíü^j-l - Sr^R-\ r\*=l O-S-íOr^-ÍÍO^J^- CIj.í,' rSv.:.y-= •
|il-jí4.i dt viciBLLcia Jo l:oel-:ij-I!c.i o^.tiiiai ítc -iO ü^-20ÜS lJjli de a^-

OlijüTo1 CL.iLtnla^.lo íU muiuw- pina locj^Lo Jk iío>; ?•! Imeüí pau
vckeeI.iifct CÍ}'I'HK Vnlcr itS 3 2.10,00 A*.b-ii(jjii jjtrlaUüTliFíFJu.ir-

LUtilliíü^ L*-< OL-uLL^.EJtií A36UHWI* llLl«-.«i.» = '".pOJL. r, i^i-im.,

SeilUwJo Terma AdJtEt.i i*l> 0>nfnt*íi
n;n::.'i)"ir-]ü['7ij[)^

-i^iflo J3r^n.JS.Ji]JiTi/í>íJevipêJi5iaalí()5.,fiSOÍ)íJ9 Contratada HAt'
-XüENlIARIA I7, Ml-IO AMBIÊNTF ITDA As*-iuaui pola Canr;uin'lii Fluindo HiutjiHuui e pdn OGTRi Seiecío CIíüísí - Dicl-ioi
PiLíiduiik' e Luiz Heuriquií dü Ficita*. Sclmor

FXTIÍA3Ü 1)E TERMO ADITIVO

FXTRALU UU .'" TFRMO ADÍIIVÜ AH CONVF.MO 1M.^íiíi;
r^T^VcrLü[HCi!, MirÜFÍ^no do D*íl-jjV*j] VU11 t'JLto AsiTímo. i."NPJ
01 ÚÍ2.l52'<\CQl-'i~l e -r- F.*.iaclo do Ru. Grande do Nom.. por u--

A i.'oEiEEj^idua d? fjerrçiip Tt-i^irL-j de ^rer^ía Elc.nc-L -

UGTliE toniii público qac- a Ltcrlüçün n' rGTEC/FK^ijODOiS. JiifilaLdnd? Prtsirto Elciiíínioo, r]iiü tem por çiTijttu n üLpiisicao de n»unnluloiíü d"e aeiouiiinLido Aw, uoncLHS tranFpn.rtsidrrn*: Ac líhm ]ich.LCLii d:.** mudada 3 v ] dn Fhhli D do DTC cm í"^ndior,L'PIÍ, foi

'tV-iwiiü Tomici Aditivo no ClmiIiíIju CGTHIvDrCM W2006

-.jtaru:i jfjiiiorr W.íjuüsi ,-VJK'it^i Ioe-l* íh; AítllcsoU, S^rf.nio do fíwjrdej]<imL.iiio Aej.ehikj. CJ'J

•V^S^JT 53 I-0-. Pmckso n- 5íflflO.flí)!íí^:200í-0'j

INSTITUTO lNACIONAL DE COT,OMZAÇÃO

Objeto Prorrogar [>uwíi Ac t^Muçio por jiiav í-0 lIl.i* a contar de

1' líJ-Kf^íVli Af^líÁlílA

-U-íli-^j,, |ILUnMj(iC[ m^iLtitl iíO-r jTimií, aU òjee*í el llUiLJi uu
r.; í2-*i2~, ''if^ííjí cií^^ií:: Tíic-.-.-zz, ti^t* 3 i ^l> •Ccr.Jjjlo. Cgíí-•r*^= PÍFARO CCN^RUÇA.O INCORPORAÇÃO LTDA Aj.-í--.rhftv t^íIí,;'.t/j:-í1^ Lüir Fet? f.t.^o ^bitjíj -".:r jií'?n L-pü.J •'<~~';'b
•i^iruo Cli.ij^i'- Dirulüi Pníniente e Jo^ Augusto Souza de Souza -

RXTRATO U£ J E^RMO ADITIVO V ]ÜU7/JLfl>í

DE PRODUÇÃO MINERAL

iXiuuau do Cuntraíu-

15" DISTRITO

CGTEF.-Si-DF.-2tl 1-2005

UlA LTD.**. Aluíam pLíbiC.^miyEi FLávni Rnfjerto D^iicl. u t-lS:l

iz^rlflT bV^?TA^£\TO ^A^C^AL f>rÍ'líftSvcÁVv^F-

CGTr/S- Eduardo Arifoiuçi ?eter& • Huetor AdmiiiiLljaL.i^' •- Anin-ic S.

tíAL

í^,^ tinçiLfl do= vdúíKS contramai" rnnlnUndH- MD STikVl(,'nS HE SE-

GllRANÇA ITD*\ AESiiinm jhíIji C^TJ-F "ílikw CJnife - Duptor

L0"J>5-l"*hüÜOLMS Ccnlni-

iado • HIGÍrNR CONS H LIMPLZA LIDA ML -UIjj-l-íu ALtsrflçncE!.Fi"JRT

y'ÍL.fny/j; 2f>ríl f:::-^.l- ,•-:>-£ -^ ^NfPAPn ^ - VfiEji,^í iiiGJÍ1^"
CiX^FRVAr^r. r í_i^Ei;LZ.A LTDA. m: ipL- ti lüfbic a .í^r.d^d.i

ierifita - Lm '. igtiiciri, i^isaata - De JYíço f Sí-nHnili du t^fi.icrio

•icfiíini-:.. íto,? qfn; •!: 12 ^Í..7ü 7t.!-.:*3i a ^trüMr & £' -: ii-icir-" i2tiü.\ ei 31 du d^cmtiLU cel200S. Kuijdaiui-ijio Lspal. Lu S.yijc.;-^3

rííFJ r,-.nt.'atado- 0y>*í>í1^í(Jííí>W

CTorürüiarlo

ÍJi^aiiieii1,"uinh toiLa" do Contrato nr 0D2'2Dt)?% fonfomic: iejjeíI.icIo e

L"l.iTt:SífSLDEA]:4.'20nri

N" l^Císíü" W120000T1-12ÍW3H1.

KÜ1^L\ AüBARIA CNPJ Contatado

rcvnLttO r>K termo aditívo nm í/iooa

ijiiario Termo Adicr-o .io CuiL-ato

1O004

L'ontrnl!irHt: TNSTirUTO NACIONAL, DE COLONÉZAÇÃO E W--

Din|L-lo. PEOiEOiíar prazo de vi^íjiílÍíl por main C muaty u eonliir de
iti.iínm ^ „-.>„,!..,•., rr l\-ir.-. upemitví".^ n^i/ÃN'"---*. v[._

Objc/o Aí,T*->ccr .'.(ig^j ;l íiüffjr du ÜlW2!JíJ7 reií-TcrLtr-- ei ie|iac-

IjA FAR,\SRA

i,Lt.I-J.t'i>r '!a •.'•-•'Hl^.'-ÍO ['tllV-iHli^ 'i---- L^rl.iv-.,.i
DEPARTAMENTO >"ACIONAL

Auiusíor da Direlona Tl:cellú.i

:'

SI/PERINTHNJ^HNTCÍA ]?h"f3íON.\£

(LV/ciiivvVü* ku;/l";s?_a viríP-!.

Qnsirlr) Tcrmn Ulifivo- ao Cc-nLinln

Machado PKCi^i - f 'Jwíc íSc DAI

OOiítJj-JÍiSÍÍ-.^ c Ftiinciíic-.'

Cniiinili; de FLanca, ü^l.lIil^.i Ele balado - SEARA-HN, CPI-

í^piH-tuado 1'uiidaiiieiití LlçhI- *\il •''", 11, t'c o Art <i\W.r''V dn TrOb
Síiíí/53, Ijujh eoiiio tia preT-isao i:onliiliial. Vigência- ülvtJL^OOft ;i
3I.'12/2()0B.

Vuloi

Todil.

R3.-.N :0o,ofl.

DaiA de

Vifiúctciíi

01í01-^003

a

LÍ1-,I2/200S

Data lIc Astitml mh•

'(, lí.'2007

A'-mnniT,Li^-CON - 03-'01.CfJí)lf> 373047-^720L-200SNEÍJ001()2

01/01-'201)8.

PjcidfELHi e tduaido Aiiluinci Pctcii - Diicfor Adjiimií-lríilivc.

•JU-llIU JCLJJdlí jlllLÍI*.'! .L'1 í L*"llil/LLK
Objí*^

1Z

m-.--Ls

.1 c-',t.-í

=.^^!:-^.^AL :•:,

GADA MtLITAii - MABM

r.^Ylí-iTU iíto J"r.isMli Mii iJV(J •-.' Uüu.^uli-

(SL(;(>N - Ü3:0J>200tlJ

rt.-rK-gjr pr^/-o ,te -j^êhci^ p-t

'.íiiiiet.-' J*i t.oí.(L-iiu

PT!TIipLEOBíí..\SlLElROSy4

df

Êftl-

f':'7I(•.";?!líÂS

FOKMA -\G1ÍARIA

Absuuiu peln r.^nlniisidii Miriiim Cel-

Eduaido Pcüci?- DltüiL-iT AdiniiHbtraüvo

recít'LiE lIo TelíuIuio Hrjsilono t\o Moiu Anibmik' u do,; Reíiii?o?

i,QÍ\lTJfiM',t!Q-2i2ífàl

Nanirai!'- Rlti iveíwjjl** - TD^MA - .l iciiovili;i"Í'> l!ll hil.i LÍu.-cel^,i- df

f.

Í-.I.

1LH2'2Í\Ü" '"'ü^tr.duJa. ruNTHAL VRÍllfA DF PRFA'KMf;Ã«fl
E-.-r LTDA. As^uíam ]iuJn CunLiifiLdiL 'Lddí, Shusü íJoitctifin t ^*:la

M\IÍ[A L'.\:-. tiÜAi/,^ ^ÜA.'. IOmL :.

aj'J'!:li'Lil'(;í5ü 2Qti7}

Numero do Con1rMlo
FORMA AGRARIA

1) [.iLiJifçúo Comitê L'V HÍ'Ji (JÍ>7'2tMJ7; 21 1m.inuii*!]ito Oontia^al.

,\i X- LTL rí=j. 3j .'.'•jfLííariiLlj iíLlymr-iíiod.fí cuLisyiínrn; üjií j"i

iuítasxíes Jo prc*:É-i3.7 dí r=p-ov#K;5li"j d.i Piqjeto Bn*;c^ iíf-EViridVnii,
li/nçilc. de*. cqi]i]JiLTtiüiii03 oxistt-nlcs. CchiíluIíllIíi CLTIC LNTLiRMA•VIUNAL CÜNTLÍi-ViVLINO LNC

LtJj. -1) ObftL- ^iríLi.,^ i: f.;r-,ivos L-íííli^^ ilí- pe^íaí dí :1o„..,:•.•!•••-•.
-:j =i,.a- ^.í^.al.iLi. 2^ -Jn.b -'} \'<Ü\". '•----•'
"Z
T2 ÜLJD.tJU, T| Díiím íÍJt iiTifmi-liLni. 02:01•'ZWti, b) Sígimluno*. pL-Jn
FPJ'.. Kek T^un NiLTLi^-SnpcjiTiiLiidtíLtc o AiiiiIuiliOii^rruim-Dii^lor,
L- JVcii Jiironn;ilian!T- Al^jcmirv Sil\u Ltrpeí - üocio

CNPJ CoELtr,i[iidii Jri^OWÁiOblZ^ ConIul-

pajl£> • C.^Píí-L^A IiHAiiiL.h\íiA ilJ

ÍLirl-UIlMDlMCu.lJl-S S A

I:\ÍF!.SATEjj .yfjji-^" A^t-fiic/iu.3^ tíjjjj-NfíFíC .-.t^ixíida d.' ^í.irird.*^ ííf-

ninilj intre o INCRA'L3lJ c j enipíwa l.MSliATEL - i^PlíFSA
]V\i,\:iíl.i.'u:\ i:-v "JELLO^íI-M^Av-'-"---* *"•> ffL^íriv. Í!*,a t'!1-'-'roundopoi imai-; I2 {lIlvc)incüCb- o p.Ti-a ;i ugorar du 01 d-^rjLúno

dcTlOOS el 3Ide dírztmlnxj cto 20DS FiliicIi;itiljiTo Lcpal Lei S6*6:93
Vi^inciiL

PARO 01 CÜÜfi
-nir-.

..-•Io

I

Ministério <!o Desenvolvimento Agrário

•^•ífYiM

iiüuna* hra^^tinís^ ,Lci ptuioto civil clinica, 'u) incluir ,n< sen i^cipo

01'01/2008 el 3!'12':O0B.

Diihi

dc

AsíLiirtliu*

- íi-\:n].-TnrjSi "l^7=nJ•:-•^-7[n-•?llní!^"K*:!V!^K_,

t':\M(A10 Dl-, ItRMl^ ^ÍKflSlS V 3i>JiHHiHi-7

1 =ígli[c^Ui '1c: jouíjiiJrjJLi 'lüiai ci^LE. •Íhl^ nclcqiiar 'i crucLtítiL-aina üetal
obra e f. aqu^ia Jjí iistij.iPít,-.
(^ ,L-,N^TiON-^L
rOMIlACrlNG IV."

lo20C00ü N'Procedo M3--000012(í20(y.9-k

31-12:2007

RiniL-irü TfiuLL^ Aditivo a^ AcorcJci

•"l"

.72ÚLO0'J8Nh:í0U]o

CúHtoiliuil.13. INSTITI'10 XACIONAL DL CULUNIZAÇÀO F R.F-

KXVRA-IO UE LiN^litUMliNTO COM R-VI DAL

c.rnilltcLta e sele Doiares aincnctnicis). (nj FxcIuíjIo da Sub-CLüiisnb

• ij3l: ;!jliíj'j :

EXTRATO ])]•;'] ERMO ADITIVO JP Wimmm

EMPKESA DE PESQUISA EÍME1ÍUEIJCA

zétiIo^c-Pur^iiH u b-L-tL- uiildiOes,I cento e imiia *: ^li^m mil, l|liíii1icii1oj e

,

'•-c-jn

JTír-nícnV

Objelo llciisao do valor cie FPC7 Piko para. L"ÜÜ 377.13^,^^7 fin*.

n'i

DAILiLCFÍ-WÇA De VALilRE.S LTDA. (tutf "ml:i do «.uwíuíjü tfda

pioiioj!.L-;ao doi-'iiiIe-hIo. uneçumíü u íerde 01 deiartciTo lIl 2IÍHÍÍ ,i31
üi.W -Wò" j ."; tíSIÍiS Í'*tíj •••: .i^iiar.ir,. Ji í:;ia''7

MflLhacto S^jccoSi - Chcir d." Ti-\h

n),h

n PB'0On:2OO2, finuatto mtK o INCiL^-PB *- * úiupiesa COM-

cüíit lib jTioiíictiíioF c!cr '."iiinp^ GíTindf 'MS l- Can^iü^lí/j

QiinrlLi Timiio ActULVo ,io ConiTiil.'

~,y-, i-.í.v-jrü,' .^.-^:^r,. íT^TTTT. -*.Tttíil -.í.1 i ibin, ',;-} "**--••---,. e:,. rir/.-.L-rr.^
de Fasanieiito. (vi) ln(rodLiüã& de renrn^ n '••ciem iituTuli-rlsi*: ilh uti-

Conuu-

OV IIJíiü-Il» íll 2i.rc.rii. rilHii.lilkíi.O LrtiHi. l>;i ^ ooc-. i >,,ijçfjLi.ii|

CtiTSrfF S^diJ-júdo .Ifit^EüT" f£i*?J"5 - iJjrtiiTí -\fjuiiniçtíaíii1^ í ^nD*vle •í

• '< tL± h!:s Loiil/líut- :.!|ri:CdCJ*.fj* lLli , UJilídLu, i,lll\ UliJ-illh.U\\ltt lliil

IJoíeç^v s-r^uOtüJJJJv^-i*
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PETROBRAS GAS S.A.

m

GÂSPETRO

GASPETRO/PRG n° 69/2008

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2008.

limo. Sr.

ANTÔNIO CELSO JUNGUEIRA

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos da

PROTOCOLO/IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

DILIC/DIQUA

SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA
Bloco C-1C Andar

N*

10.299

DATA:^'Cfy'/08
RECE

Brasília - DF
CEP 70.818-900

Prezado Senhor,

Faço referência aos serviços de implantação de fibras ópticas ao longo da
Faixa de Servidão do Gasoduto Bolívia - Brasil - GASBOL, em particular à

titularidade da 4a Renovação da Licença de Instalação n° 145/2001, outorgada
a essa companhia em 03.12.2007.

Como é de conhecimento desse Instituto, a Gaspetro vem conduzindo a

implantação de um Sistema de Fibra Óptica ao iongo da Faixa de Servidão do

L

Gasoduto Bolívia - Brasil - GASBOL no trecho entre a cidade de Mirandópolis
e Canoas, nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, respectivamente.

Traía-se de um sistema de comunicação próprio, confiável, seguro e de grande
relevância para transmissão de dados e coníroles das instalações da Petrobras
e da Gaspetro.

Ocorre que todos os ativos de transmissão de dados por fibra óptica que
constituíam ativos da Gaspetro foram adquiridos pela sua controladora,
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, e alocados na Unidade de Tecnologia da
Informação e Telecomunicações da Petrobras.
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Nesses termos é necessário alterar a íitularidade da citada Licença de

Instalação do Sistema, a fim de substiíuir o nome do empreendedor, Petrobras
Gás S.A. - Gaspetro por Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, cujo
representante legal, doravante será o Engenheiro Firmiano Ramos Perlingeíro,
RG 35.922.143-9, CPF n° 260.909.100-15, Gerente Geral da TIC Administração e DesenvolvimentEr^e~^oluções de Telecomunicações da

Unidade de Tecnologia da Informação, telefone^e^oatalo 21 - 3487.680-1,
localizado na Avenida Rio Branco, n° 1, 4o andar, Centro, CER, 20.090-003, Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Jane ro.

lãria das Graças Silva Foster
Presidente da Gaspetro
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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN- Setor de Clubes Esportivos Norte - Trectio 2.Edifício Sede doIBAMA - 70.818-900-Brasília/ DF Tel. (61) 3316-1290/1349 Fax (6113307-1328/1B01

OFÍCIO N° 313/2008-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA
Brasília, 03 setembro de 2008.
A Sua Senhoria, a Senhora,
Maria das Graças Silva Foster
Presidente da Gaspetro
Petrobras Gás S.A. - Gaspetro
Av. Rio Branco n° 1, 4o andar - Centro
20.090-003 - Rio de Janeiro - RJ

W

Fone:(21)3487-68u1

Assunto: Alteração de íitularidade

Senhora Presidente,

1.

Em atenção ao ofício GASPETRO/PRG n° 69/2008 solicitando alteração

de titularidade na Licença de Instalação n° 145/2001, informamos que devido ao processo
eslar em nome da Gaspetro, é necessário o envio da documentação relativa a esta

alteração, assim como a atualização dos dados no Sistema de Licenciamento - SISLIC do
IBAMA.

Atenciosamente,

c

AntônioXíelso Junqueira Borges
Coordenadop^e Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
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PROTOCOLO/IBAMA
DILIC/DIQUA
N2;

12.739

DATA:*^/^?/08
RECEBIDO:

TIC/ADS-TC 0009/2008

Rio de Janeiro,

Ao

s?

f

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais rseiiuvavçi»^
IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND

\ nubr.i

SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - 1o andar
Brasília - DF - CEP: 70.818-900
A/C: Antônio Celso Junqueira Borges

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Assunto: Mudança de Titularidade do Processo de Licenciamento Ambiental
02001.001670/00-77

Referência: Licença de Instalação N° 145/2001
Prezado Senhor,

Em atendimento ao ofício N° 313/2008 - COEND / CGENE / DILIC / IBAMA, de

03/09/2008, que solicita o envio de documentação relativa à alteração de
titularidade da licença em referência, informamos que a aquisição dos ativos de

telecomunicações da Gaspetro pela Petrobras foi autorizada pelo Diretor da Área
de Serviços e referendada pela Diretoria Executiva da Petrobras em 28/12/2007.

^^(M*/

Segue anexo, Procuração do Gerente Executivo de Tecnologia da Informação e
Telecomunicações da Petrobras - TIC, subestabelecendo o Sr. Firmiano Ramos
Perlingeiro como representante da Petrobras - TIC junto aos órgãos que
compõem o SISNAMA. Com relação à atualização no Sistema de Licenciamento SISLIC, informamos que os dados já se encontram regularizados conforme
comprovantes de registro anexos.

Desta forma, reiteramos alterar a titularidade da licença conforme solicitado pela
carta GASPETRO/PRG n° 69/2008, de 28/08/2008.
Atenciosamente,

Fi

Gerente

Perlingeiro,

fde Administração e Desenvolvimento de Soluções de
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Telecomunicações

Anexo(s): - Comprovante de Registro no IBAMA do Sr. Firmiano
- Comprovante de Registro no IBAMA da Petrobras-TIC
- Procuração para o Sr. Firmiano
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TABELIÃO Luiz Fernando C. de Faria

SUBSTITUTO Jaques Rezende Faria

j Q .OJIÇIQ

SUBSTABELECIMENTO DE PROCl

i

bastante que faz: WASHINGTON LUIZ DE .

I

FARIA SALLES, naforma abaixo:

F|S-

002

TRASLADO

LIVRO 0683

FLS 074/076

ATO 032

DATA 23.09.2008

SAIBAM quantos este público subsrabelecimento de procuração bastante virem, que no
ano de dois mil e oito, aos vinte e três (23) dias do mês de setembro, nesta cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, neste Cartório do 13° Oficio de Notas, sito na

Avenida Rio Branco, 135/3° andar, perante mim MARIA DE LURDES DA SILVA
MARQUES, Escrevente Substituta, compareceu como Outorgante Substabelecente, na
qualidade de Gerente Executivo de Tecnologia da Informação e Telecomunicações da

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS, sociedade de economia mista com sede
(

nesta Cidade, na Av. República do Chile, número 65, inscrita no CNPJ sob o número
33.00O.I67/OO0J-Ot, WASHINGTON LUIZ DE FARTA SALLES, casado, analista de

sistema, residente e domiciliado na cidade de Niterói, portador da carteira de identidade n"
050583418, expedida em 30/06/1980, pelo IFP/RJ inscrito no CPF sob o n° 51982358734
O presente reconhecido como o próprio por mim e pelos documentos apresentados. E,
assim sendo pelo outorgante substabelecente, me foi dito que por este público instrumento
substabelece, com reserva de iguais poderes para si, ao Sr FIRMIANO RAMOS
1'KRLINGEIRO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro /

RJ, portador da carteira de identidade n° 35922143-9, expedida em 23/10/1997, pelo
SS1VSP, inscrito no CPF sob o n" 260909100-15. na qualidade de Gerente Gerai de
Administração e Desenvolvimento de Soluções de Telecomunicações / Tecnologia da
Informação e Telecomunicações da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS, em
parte, os poderes que ao ora substabelecente foram outorgados pela citada companhia,
conforme substabelecimento de procuração lavrada nestas Notas do 13° Oficio, no livro
0670, fls. 021/023, ato 007, em 29.04.2008, necessários ao ora substabelecido para,
enquanto no desempenho da referida função e agindo de acordo com os estatutos, as
normas, as instruções e decisões, os manuais e regulamentos da companhia outorgante e
dentro dos orçamentos aprovados pelo seu Conselho de Administração, exercer as

atribuições e desincumbir-se das obrigações e deveres inerentes à citadafunção, podendo,
(

desde que, nos casos de atos que envolvam valores determinados, seja obtida autorização
da autoridade que detém o limite de competência de acordo com a Tabela de Limites de
Competência da Companhia: 1.1. representar a PETROBRAS em todos os atos

decorrentes da administração dos negócios a seu cargo, perante quaisquer órgãos da
administração federal direta ou indireta, estadual ou municipal, inclusive o Ministério da
Fazenda, bem como quaisquer autarquias, sociedades de economia mista e quaisquer
pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, e especificamente, 1.2. aprovar,
dentro dos recursos orçamentários que lhe foram concedidos, em cada exercício social,
contratos de obras e serviços, compras de materiais e equipamentos, dentro dos limites de

competência, nas condições e até os valores fixados pelos Órgãos colegiados da
PETROBRAS; 1.3. dar quitação e receber valores; 1,4. autori/ar
dotações orçamentárias; 1.5. confessar ou aprovar dívidas ou
desisiir, firmar compromissos; 1.6. acompanhar processos, juntar
pedir vistas, satisfazer exigências, assinar termos e atos; e,

despesas previstas em
obrigações; transigir,
e retirar documentos,
especificamente; 1.7.

representar a PETROURAS junto a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL,
no que SC refere aos processos para outorgas de Serviços Privados de Telecomunicações,

podendo assinar documentos, obter licenças e participar de reuniões; 1.8. representar a
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PETROBRAS junto a qualquer outra Entidade, Federal, Estadual e Municipal, f*
Administração Direta ou Indireta, Prestadora de Serviços Públicos da Área;'.
Telecomunicações, podendo firmar contratos ou convênios referentes a implantarão-:
instalação, operação, manutenção e locação de equipamentos de sistemas \ide.
telecomunicações; 1.9. representar a PETROBRAS junto ao Ministério da Marinha,

w

que se refere aos assuntos de Telecomunicações Marítimas, podendo assinar documentos
e participar de reuniões; 1.10. representar a PETROBRAS junto ao Ministério da
Aeionáulica, no que se refere aos assuntos de Telecomunicações Aeronáuticas, 1.11.
representar a PETROBRAS junto aos órgãos e entidades que compõem o SíSNAMA
(Ministério de Meio Ambiente, CONAMA, IBAMA, órgãos e entidades estaduais e
municipais responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades capazes de provocar
degradação ambiental), para obtenção, manutenção e renovação de autorizações e licenças
ambientais para algumas atividades de infra-estrutura e instalações de responsabilidade da
Tecnologia da Informação e Telecomunicações, podendo assinar documentos, participar
de reuniões, praticando, enfim, todos os atos necessários à defesa dos direitos e interesses
da PETROBRAS e imprescindíveis ao fiel cumprimento do presente mandato, podendo o
outorgado substabelecido, na qualidade de ocupante da função acima, com prévia
auloiização do substabelecente, e por necessidade de serviço, dentro da linha de
subordinação hierárquica, substabelecer, com reserva de iguais para si; para outros
empregados da PETROBRAS os poderes que ora lhe são conferidos. Fica definido que o
substabelecimeiito subsistirá enquanto o substabelecente ou quem outorgou poderes
ocupar a função em cujo exercício os te»lia concedido, da mesma forma ocorrendo
quanto ao substabelecido ou até 03 de abril de 2011, o que ocorrer primeiro,
subsistindo os atos já praticados. Este substabelecimento terá efeito retroativo a 01 de
fevereiro de 2008, data de alteração da cadeia de transmissão de poderes, ratifícando-se
todos os atos praticados pelo substabelecido desde então. Lavrada sob minuta
apresentada. Certifico que as custas deste ato serão recolhidas ao Cartório, de acordo com
a portaria 203/2007 da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, da seguinte
forma: custas R$ 9,65 (tab.7,2,a); informática RS 2,73 (tab. 1,9), Microfilmagem RS 3,65
(lab. 1,7); arquivamento de documentos RS 9,12 (tab 2,6); gravação eletrônica RS 2,73
(tab. 1,10); Mútua, Acoterj e Anoreg RS 8,15. Recolhido o acréscimo de 20 % no valor
de R$ 5,58 devido ao FETJ e o acréscimo de 5% instituído pela Lei 4664/2005, no valor
de R$ 1,39 devido ao FUNDPGRJ e o acréscimo de 5% instituído pela Lei Complementar

111/2006 no valor de RS 1,39 devido ao FUNPERJ. Assim o disse do que dou fé, me
pediu lavrasse nestas Notas, o presente instrumento de procuração, o que fiz, lavrei, li,

aceitou, outorga e assina, tendo sido dispensadas as testemunhas, conforme Provimento da

w

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado do Rio de Janeiro, 92/84. E, eu MARIA DE
LURDES DA SILVA MARQUES, Escrevente Substituía, lavrei li e encerro o presente
colhendo as assinaturas. E, eu LUIZ FERNANDO CARVALHO DE VARIA, tabelião

Üitricula doJJEERJ n° 06/1774 a subscrevo.(AA) WASI^NGTON LUIZ DE FARIA

SAIÍLES*ÍTRÀSLADADA HOJE^, E, eu Ç/
:ij/^///l/£

a digitei. E, eu

^-""a subscrevo eassino em público eraso.
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Ministério do Meio Ambiente

Instituiu Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Keorr.cs Naturais Renováveis
COMPROVANTE DE REGISTRO

Nr, de Cadastro: 3275367
CPK/CNPJ: 2*fiÜ.90!*.luO*-15

• Nome/Razão Social/Endereço

. Fítdiíbdd Ramos Perlliigeira
Ron MaL Mascurenhu de Morais, 174 17ttS
RIO DE JANEIRO/RJ

Observações •

1 - Este cartão è o documento comprobalorio de inscrição no Cadastro

Técnico Federal -CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente
determinados, Para qualquer orientação de natureza cadastra^ procure a
.unidade local do cadastro do IBAMA.

3 -Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA» visite

Nâo existem atividades potencialmente poluidoras

4 - Ksle ucríilicadu nüo habilita o interessado ao exercício da(s)

atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de
licença, permissão ou aulonzaçao específica após analise técnica do
IBAMA, do programa ou projeto correspondente:
5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada nestó
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA^obngaloriameiite,
li- Este certificado n3a substitui a necessária licença ambiental emitida
pelo órgÜu competente.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos
flof estais e fàunísticos.

Atividades de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0

Djila de emi ^(1:30/09/2008

Autenticação; 6yus.f3j4Jitpc.qqyS
Átivilindos:

^

^

••CÉM^L

[http./ftvww^ban^gov.bEc procure Serviços On-Line, depois Consulta de Rubr.
ÍRegularidadc.

no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
Atividade Potencialmente Poluidoias

Vs.:/m

St*./

klMfí

FaglnãTaãj

Observações:
Ministério do Meio Ambiente
[n&tituia Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recintos Naturais Renováveis

1 - Este cartão é • documento comprobatório de inscrição na Cadas

^5-^T

Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente

determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a
unidade locai do cadastro do LBAMA.

COMPROVANTE DE REGISTRO

j Nr. de Cadastro: 3275660
i
! CPJ-VCNPJ: 33.000. Ifi7/0011-S3

Nome/Razão Sdcí ai/Endereço
Petróleo Brasileiro S.A.

3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite
http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de
Regularidade.

4 - Este certificado não habilito, o interessado ao exercício dafsj atividade
(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o coso de obtenção de licença,
permissão ou autorização especifica após análise técnica do IBAMA, do

programa ou projeto correspondente:

Av, Rio Branco, \-A" andar

5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste

Centro

certificado, o interu-s\ado deveiá comunicar ao IBAMA,obrigatoriamente,

R10í>EMNElR<>/RJ

no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

Atividades Potencialmente Poluidoras

fi - Este certificado não substituí a necessária licença ambiental emitida
pelo ójgüo competente.
7 - Este certificado nao habilita o transporte de produtos ou subprodutos

Categoria / Detalhe

florestais e faunistreos.

Gerenciador de Projeto /Outros Atividades
Atividades de Defesa Ambiental

Data de emissão: 30/09/2008

Não existem atividades de defesa ambiental

Autenticação: r>6j.»ü2p,hylHBpp

w

W

httpV/servicos.ibama.gov.br/ctffmodulos/certificadoregistro/comprovante^egistro.php

30/9/2008

*>**•'

yy PETROBRAS
TIC/ADS-TC 0002O009

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2009.

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

IBAMA

„. .

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DIUC
Coordenação de Energia Elétrica, Nucleare Dutos - COEND

PROTOCOLGrtS*\itó
DiutcroiauA >„ -S

SCEN - Trecho 2-Edifício Sede do IBAMA-Bloco C-1o and
Brasília/DF- CEP:70.818-900

At: Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica. Nuclear e Dutos

!w

Assunto: Mudança de Titularidade do Processo de Licencia»
02001.001670/00-77

Referência: Licença de Instalação N° 145/2001
Prezado Senhor,

Em atendimento ao ofício 313/2008 - COEND / CGENE / DIUC / IBAMA, de
03/09/2008, encaminhamos através da carta TIC/ADS-TC 009/2008,
protocolizada neste Instituto em 21/10/08, a Procuração do Gerente Executivo
de Tecnologia da Informação e Telecomunicações da Petrobras - TIC,
substabefecendo o Sr. Firmiano Ramos Perlingeiro como representante da
Petrobras - TIC junto aos órgãos que compõem o SÍSNAMA. Nesta mesma
carta, foi reiterado alterar a titularidade da licença, conforme solicitado pela
carta GASPETRO/PRG nD 69/2008, de 28/08/2008.

w

Em 10/02/2009, recebemos a minuta de renovação do Termo de Compromisso
que estabelece o Plano de Trabalho para execução da compensação
ambientai da licença em referência.
Devido

mudanças

dos

responsáveis

pela

assinatura

do

Termo

de

Compromisso, sendo atualmente Instituto Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade (ICMBio) e Petrobras TIC, solicitamos informações quanto a
mudança da titularidade da licença a fim de darmos prosseguimento nas
ações pendentes de compensação ambiental.
Atenci

Firmiano Raptos Perlingétr
G^renteSeral de Administração e Desenvolvimento de Soluções de
Telecomunicações

^Jfci'

f !lí

jf Rubr.:

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMO N° 209/2009 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 30 de junho de 2009.

AoCNT

Assunto: Resgate de Pasta
<w

Solicito que seja efetuado o resgate das seguintes pastas de documentos:
1.

Fibra Ótica, que estava localizada na rede G/Dilic/COEND/Empreendimentos/Fibra
Ótica, esclarecendo que o último acesso realizado pela equipe se deu em 03 de
setembro de 2008;

Serra da Mesa_Samambaia_l[, que estava localizada na rede G/Dilic/COEND/
Empreendimentos/Serra da Mesa_SamambaiaJI, esclarecendo que o último acesso
realizado pela equipe se deu em 27 de fevereiro de 2009.
Aproveito para sugerir que seja implantado sistema de bloqueio para exclusão de
documentos, tendo em vista que várias pastas têm sido excluídas sem conhecimento da
coordenação e dos técnicos responsáveis pelo processo.
2.

Atenciosamente,

C

Antônio/Jelso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

J

-P"30.'jQt
f

| Rubr.:

Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SCEN- Selor de ClubesEsportivos Norte- Trecho 2, Edifício Sede do IBAMA - 70.818-900 - Brasília/ DFTel.(61)3316-1290/1349 Fax.(61)3307-1338/1801

OFÍCIO N° 354/2009-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA
Brasília, 30 de junho de 2009.
A Sua Senhoria, o Senhor,
Firmiano Ramos Perlingeiro

Gerente Geral de Administração e Desenvolvimento de Telecomunicações
Av. Rio Branco n° 1, 4o andar - Centro
20.090-003 - Rio de Janeiro/RJ

Fax: (61) 3429-7254
Assunto: Sistema de Fibra Ótica do GASBOL
Senhor Gerente,

1•
Em atenção ao ofício TIC/ADS-TC 0002/2009, informamos que no Sistema
de Licenciamento Ambiental - SISLIC, o empreendimento em questão continua em nome
da Petrobras Gás S. A. , CNPJ 42.520.171/0001-91, e inscrição no Cadastro Técnico
Federal n° 1.453.465, estando a empresa irregular no referido cadastro.

2.

Para que possamos efetuar a alteração solicitada, são necessárias as

seguintes providências:

•

Apresentação de documento oficial da mudança de titularidade (ex: contrato de
transferência assinado entre as partes), pois o documento apresentado até o
momento foi um substabelecimento de procuração, não havendo qualquer
documento das interessadas;

•

Regularização das interessadas no Cadastro Técnico Federal e no SISLIC;

•

Atendimento da condicionante 2.8 da LI n° 145/2001;

•

Na procuração apresentada consta o CNPJ 33.000.167/0001-01, razão social E&P

- EXPLORAÇÃO - PETROBRAS S. A., cujo Cadastro Técnico Federal também
está irregular;

•

No comprovante de registro do Cadastro Técnico Federal anexo ao ofício, consta
o CNPJ
33.000.107/0011-83, PETROBRAS S. A., necessitando verificar
regularidade.
RECEBI

Atenciosamente,
Antônio Celso Junqtteira-Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
/
G MlllriCOENraEMPEEEHDIMENTOSPUTOSM).iJto5 • •tavosINOVA PASTftFibraÓtica GASBOUOliem Mudança Titularidade dae LB

$q/ Ob / 0®t
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G-\cliHr!',C0EHDIEfl.1PHEENDIMEMTQS^DUT05\DLJli>á-Nuvú^N0VA PASTA Filjrg Ólica ^SSQL^Ofleia MurJ^n*^ Tituleiulartfl Joc_l-B_

PROTOCOLO/1 BAMA
DILIC/DIQUA

um

DATApj Pf/09

TIC/ADS-TC 0004/2009

RECEBIDO:

j0 de Janeiro, 27 de julho de 2009.

Ç[o\

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND
Sr. Antônio Celso Junqueira Borges
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - 1o andar - Asa Norte
CEP,: 70.818-900

Brasília - DF

Assunto: Condicionante 2.3 da Licença de Instalação N° 145/2001

L,

Referência: Implantação do Sistema de Fibra Ótica ao longo da faixa de
servidão do Gasoduto

Bolívia_Brasil - GASBOL II
Processo 02001.001670/00-77

Prezado Senhor,

Em atendimento a condicionante 2.3 "Apresentar relatórios trimestrais de

acompanhamento das atividades de implantação do empreendimento, incluindo
as medidas preventivas e de recuperação das áreas degradadas (incluir
registros fotográficos georreferenciados e com legenda)", apresentamos
Relatório Trimestral de Acompanhamento das Atividades de Implantação
referente ao período de abril a junho de 2009.
Atenciosamente

w

Gerente Geral de Administração e Desenvolvimento de Soluções de
Telecomunicações

Anexo(s): Relatório Trimestral de Acompanhamento das Atividades de
Implantação - Abril a Junho/2009

7
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N°;

RELATÓRIO
CLIENTE:

'

Rubr.;

TIC/ ADS

-^fe=

PROGRAMA:

PETROBRAS
ÁREA:

Rota Óptica do GASBOL - Mirandópolis (SP) - Canoas (RS)

TÍTULO:

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DAS

ENGENHARIA

ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO - Abril à Junho/ 2009

ÍNDICE DE REVISÕES

DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

REV.
00

ORIGINAL PARA LIBERAÇÃO

(w

REV. 0
DATA

PROJETO

EXECUÇÃO

REV. A

REV. B

REV. C

REV. D

REV. E

REV. F

23.07.2009
LAQSMS
PPFO

VERIFICAÇÃO

SILVIA

APROVAÇÃO

QUEIROZ

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

REV. G

REV. H

REV.

RELATÓRIO

00

ROTA ÓPTICA DO GASBOL - MIRANDÓPOLIS (SP) - CANOAS (RS)

FOLHA

1

TÍTULO:

PETROBRAS

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DAS

ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO - Abril à Junho/ 2009
ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

1

2. IMAGENS ILUSTRATIVAS DO SHAFT (FURO DIRECIONAL) NOS APARADOS DA
SERRA

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

L

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS. SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

3

REV.

RELATÓRIO

00

ROTA ÓPTICA DO GASBOL -MIRANDÓPOLIS (SP) - CANOAS (RS)

FOLHA
ds

TITULO:

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DAS
ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO - Abril à Junho/ 2009

1. INTRODUÇÃO
Conforme LI n° 145/2001 em sua condicionante 2.3 Apresentar Relatórios Trimestrais de
acompanhamento das atividades de implantação do empreendimento, incluindo as medidas
preventivas e de recuperação das áreas degradadas (incluir registros fotográficos
georreferenciados e com legenda); informamos:

Em abril/ 2009 foram iniciados os serviços de perfuração direcional do shaft (poço) na área da
faixa do Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), na região dos Aparados da Serra/ RS. Os referidos
serviços são: Perfuração de poço de cerca de 323 m em rocha basáltica, com diâmetro final de 6
5/8", através do método de rotopercurssão a ar (sem resíduos), instalação de tubos PEAD e
lançamento, emenda e testes de cabo óptico.

Apresentamos abaixo Relatório Fotográfico das obras da Rota Óptica do GASBOL Mirandópolis (SP) - Canoas (RS), evidenciando o andamento dos serviços que estão sendo
executados, na região dos Aparados da Serra (Shaft) nos meses de abril, maio ejunho de 2009.

'-™"**m»»™a»»j

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS. SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE

rv

EiU

TITULO:

PETROBRAS

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DAS

ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO - Abril à Junho/ 2009

2. IMAGENS ILUSTRATIVAS DO SHAFT (FURO DIRECIONAL) NOS APARADOS DA
SERRA (RS)

^JI-J-THUUriJl!)
OBRA DE FURO DIRECIONAL PARA

PASSAGEM l)(- rAHOS DE- FIBRA O HCA.

Placa da obra.

Instalação do canteiro da obra

UDM SIRGAS2000 Latitude: 28°48'09.529899"

UDM SIRGAS2000 Latitude: 28°48'09.529899"

Longitude: 49°57'03.518771"
Altitude ortométrica 1.280,00 metros

Longitude: 49°57'03.518771"

Altitude ortométrica 1.280,00 metros

Canteiro de obra.

Canteiro de obra.

UDM SIRGAS2000 Latitude: 28°48'09.529899"

UDM SIRGAS2000 Latitude: 28°48'09.529899"

Longitude: 49°57'03.518771"

Longitude: 49°57'03.518771"
Altitude ortométrica 1.280,00 metros

Altitude ortométrica 1.280,00 metros

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

m

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DAS

PETROBRAS

ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO - Abril à Junho/ 2009
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Sonda de perfuração.
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Sonda de perfuração.

UDM SIRGAS2000 Latitude: 28°48'09.529899"

UDM SIRGAS2000 Latitude: 28°48'09.529899"

Longitude: 49°57'03.518771"

Longitude: 49°57'03.518771"

Altitude ortométrica 1.280,00 metros

Altitude ortométrica 1.280,00 metros
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Retirada da sonda após conclusão do furo.

Furo guia em rocha basáltica.

UDM SIRGAS2000 Latitude: 28°48'09.529899"

UDM SIRGAS2000 Latitude: 28°48'09.529899"

Longitude: 49°57'03.518771"

Longitude: 49°57'03.518771"

Altitude ortométrica 1.280,00 metros

Altitude ortométrica 1280,00 metros

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUAFINALIDADE.

""tirftr*
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REV.

RELATÓRIO'

Uii
PETROBRAS

00
FOLHA

ROTA ÓPTICA DO GASBbi
TITULO:

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO DAS

ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO - Abril à Junho/ 2009

O

Saída da sonda no interior da galeria do túnel.

Saída da sonda no interior da galeria do túnel.

UDM SIRGAS2000 Latitude: 28°48'09.529899"

UDM SIRGAS2000 Latitude: 28°48'09.529899"

Longitude: 49°57'03.518771"
Altitude ortométrica 957,00 metros

Longitude: 49°57'03.518771"
Altitude ortométrica 957,00 metros

Topografia no interior da galeria
UDM SIRGAS2000 Latitude: 28°48'09.S29899"

Longitude: 49°57'03.518771"
Altitude ortométrica 957,00 metros
3.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ROBERTO CARLOS DE

Gerente Setorial de Projeto e Planejamento

da Instalação dasFibras Ópticas.
ASINFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE
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Lista de Presença
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NOME

MMA-IBAMA

SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
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g|j PETROBRAS
TIC/ADS-TC 0007/2009

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2009.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC

Coordenação d Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND

SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C -12 ar

PRÜTÜ<-OLO/,BAW"

Brasília - DF - CEP: 70.818-900

DILIC
Na:

13.192

A/C: Antônio Celso Junqueira Borges

DATA:iQ/Ji_/09

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

RECEBIDO:

PlOv-}

Assunto: Sistema de Fibra Ótica do GASBOL

V

Referência: OFÍCIO N2 354/2009-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA
Prezado Senhor,

Em atendimento ao ofício N2 354/2009, apresentamos documentações
solicitadas para prosseguir a solicitação de mudança de titularidade no

licenciamento do Sistema de Fibra Ótica do GASBOL. Seguem:
ANEXO 1 - CNPJ 42.520.171/0001-91 - cópia do Certificado de Regularidade
do CTF e cópia do comprovante de entrega dos relatórios anuais
2007(2008/2007) e 2008 (2009/2008);

ANEXO 2 - Cópia autenticada do documento oficial da mudança de
titularidade;

(^

ANEXO 3 - Cópia da Regularização do CTF do Sr.Firmiano Ramos
Perlingeiro;

ANEXO 4 - CNPJ 33.000.167/0001-01 - cópia do protocolo feito em

16/09/2009 através do Jurídico da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. que
peticionou ao IBAMA/RJ requerendo a regularização do sistema do
Cadastro Técnico Federal e espera o deferimento, conforme anexo;

ANEXO 5 - CNPJ 33.000.167/0011-83 - cópia do Certificado de Regularidade
do CTF e cópia do comprovante de entrega dos relatórios anuais 2000

(2001/2000), 2001 (2002/2001), 2002 (2003/2002), 2003 (2004/2003), 2004
(2005/2004), 2005 (2006/2005), 2006 (2007/2006), 2007(2008/2007) e 2008
(2009/2008).

Desta forma, reiteramos alterar a titularidade da licença conforme solicitado
pela carta GASPETRO/PGR n2 69/2008, de 28/08/2008.
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Secretária
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Atenciosamente,

Firmiano Ramos PerTírft
Gerenteüeral de Administração e Desenvolvimento de Soluções de
Telecomunicações

Anexo(s): ANEXO 1 - CNPJ 42.520.171/0001-91 - cópia do Certificado de
Regularidade do CTF e cópia do comprovante de entrega dos
relatórios anuais 2007(2008/2007) e 2008 (2009/2008)

ANEXO 2 - Cópia autenticada do documento oficial da mudança de
titularidade

ANEXO 3 - Cópia da Regularização do CTF do Sr.Firmiano Ramos
Perlingeiro

ANEXO 4 - CNPJ 33.000.167/0001-01 - cópia do protocolo feito em
16/09/2009 através do Jurídico da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
que peticionou ao IBAMA/RJ requerendo a regularização do
sistema do Cadastro Técnico Federal e espera o deferimento,
conforme anexo

ANEXO 5 - CNPJ 33.000.167/0011-83 - cópia do Certificado de
Regularidade do CTFe cópia do comprovante de entrega dos
relatórios anuais 2000 (2001/2000), 2001 (2002/2001), 2002

(2003/2002), 2003 (2004/2003), 2004 (2005/2004), 2005 (2006/2005),
2006 (2007/2006), 2007(2008/2007) e 2008 (2009/2008)
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Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

M

M

A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:

1453465

42.520.171/0001-91

Emitido em:

Válido até:

11/09/2009

11/12/2009

Nome/Razão Social/Endereço
Petrobras Gás S.A.

Av. República do Chile, 65,12° andar
Centro

RIO DE JANEIRO/RJ
20031-170

Este certificado comprova a regularidade no
Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras

Gerenciador de Projeto / Duto
Gerenciador de Projeto / Outras Atividades

Observações:
A inclusão de Pessoas Fisicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não
1 - EsIe certificado nlo habilita o interessado ao exercício da(s) alividade(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.
permissão ou autorização especifica após análise lecnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA.obrigatoríamenle, no

prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência pura alualizaçàu do sistema.
3 - Esle certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo

Autenticação

òrgào competente

4 - Esle certificado nSo habilila o transporte de produlos ou subprodutos

ydcx. r64i.msdv. re 1k

florestais e faunisticos.

Imprimir tela Fechar janela

dei

11/9/2009 13:17

w

1

http://servicos.ibama.gov.br/ctf/si slema.php?modulo=apl icacao/mo...

IBAMA - Serviços On-Line

IBAMA - Serviços On-Line

um

CNPJ:

42.520.171/0001-91

Razão Social:

Petrobras Gás S.A.

Manual do Serviços On-Line
Informar Acidente Ambiental i

AlterarSenha Sajr!

Cadastro Ibama:

1453465

Data de Acesso:

11/09/2009 13:16:00
Serviços

Relatórios

Cadastro

Financeiro

-,

\v\z-3oC l

Atividades Lei 10,165
Caminho: pplariirãr; »

Arivlrlarifis I ei lO.lfiFi »

Entrega de Relatório da Lei 10.165

Manual e Atendimento do Serviços On-Line

@ Manual rio Relatório de Atividades - Lei 10.165

Relatório entregue com sucesso
Atividades - Lei 10.165 - Análise Prévia do Relatório de Atividades
'• Periodo:
Chave:

m

2007 (Relatório 2008/2007)
qhac.n9c9.72gg.pr6f

Data de Entrega1 11/09/2009

Foi realizada urna verificação quanto ao preenchimento dos formulários referentes às atividades desenvolvidas constantes de seu cadastro. Caso
não conste o preenchimento de alguns formulários, é necessário justifica-tos para que o sistema aceite a entrega. A justificativa deverá ser escolhida
entre uma daquelas disponíveis que mais se ajustem ao rehtóno

c

ü£
1

ReJaláDQ
Certificados Ambientais

2 Licenças Ambientais/CQB

Justificativa

Ereenshidg
Licença Ambientai ja informada
I Licença Ambientai ja informada

f

Notificação'
Para entregar • relatório em definitivo clique no botio abaixo, lembramos que após essa entrega só será possível corrigir os dados por meio de
uma retificação.

, Estouciente das informacSes acima e desejo entregar os relatório, Vj
Favor anotar ou imprimir estes dados.

j=: ImprírrtJMl

ldel

11/9/2009 13:16

J

http://servicos,ibama.gov.br/ctj7sistema.php?modulo=aplicacao/mo...

IBAMA - Serviços On-Line

IBAMA - Serviços On-Line

« M*

CNPJ:

42.520.171/0001-91

Razão Social:

Petrobras Gás S.A.

Alterar Senha Sair'

Cadastro Ibama:

1453465

Data de Acesso:

11/09/2009 13:16:31
Relatórios

Cadastro

Manual do Serviços On-Line,
Informar Acidente Ambiental

:

'

Serviços

Financeiro

Atividades Lei 10.165
Caminho: Relatórios »

Atividades Lei 10.165 »

Entrega de Relatório da Lei 10.165

Manual e Atendimento do Serviços On-Line

l?! Manual do Relatório de Atividades - Lei10,165

Relatório entregue com sucesso
Atividades - Lei 10.165 - Análise Prévia do Relatório de Atividades
Período:

,2008 (Relatório 2009/2008)

Chave:

.Cq79.xz8f.lwzn.ks8d

©

\

Data de Entrega: 11/09/2009

\

j

Foi realizada uma verificação quanto ao preenchimento dos formulários referentes às atividades desenvolvidas constantes de seu cadastro. Caso

não conste o preenchimento de alguns formulários, é necessário justificá-los para que o sistema aceite a entrega, Ajustificativa deverá ser escolhida
entre uma daquelas disponíveis que mais se ajustem ao relatório.

Vw

JJ£-._

Relatório

1: Certificados Ambientais

2 Licenças Ambientais/CQB

Notificação_

;.._ Preenchido,

Justificativa

\ Licença Ambiental Já Informada
Licença Ambiental já informada

-

--

Para entregar o relatório em definitivo dique no botão abaixo, lembramos que após essa entrega só será possível corrigir os dados por meio de
uma retificação.

Estou cientedas informaçíes acima e desejo entregar os relatório, y]
Favor anotar ou imprimir estes dados.

|' Imprimir

ldel

11/9/2009 13:16
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ANEXO 2

•J

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE

ATIVOS

DE

TELECOMUNICAÇÕES

ENTRE PETROBRAS GÁS S.A. GASPETRO E PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS

Petrobras Gás S. A. - GASPETRO, sociedade anônima, com sede na
Cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Avenida República do Chile n° 65,
Sala 1201 - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o número
42.520.171/0001-91, neste ato representada pelo seu Diretor, Sr.
Alexandre Penna Rodrigues, doravante denominada GASPETRO, na
qualidade de VENDEDORA, e

L

Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS, sociedade de economia
mista, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda sob o n° 33.000.167/0001-01, com sede na Avenida República
do Chile, n° 65, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, doravante
denominada PETROBRAS, neste ato representada pelo seu Gerente
Geral de Telecomunicações, Sr. Firmiano Ramos Perlingeiro, na
qualidade de COMPRADORA, também denominadas conjuntamente
PARTES e, individualmente, PARTE, e
CONSIDERANDO:

- A dispensa de processo licitatório prevista no Regulamento do
Procedimento Licitatório Simplificado da PETROBRAS, item "2.1, f,
aprovado pelo Decreto n°. 2.745/98, em casos de operações que
envolvam subsidiárias ou controladas da PETROBRAS, para a aquisição
de bens ou serviços a preços compatíveis com os praticados no
mercado;
- Os termos do Contrato de Cessão de Direito de Uso de Parte da Faixa

de Servidão de Passagem e Outras Avenças, de 25/07/2001, celebrado
entre a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. -TBG e a
Dataflux - Serviços de Telecomunicações S.A., com a interveniência da
VENDEDORA; e

- Os ativos representados por obras de instalação de cabos de fibra
óptica ao longo da faixa de servidão do Gasoduto Bolívia-Brasil,
construídos pela VENDEDORA,
têm justo e acordado celebrar o presente CONTRATO DE COMPRA E

VENDA DE ATIVOS DE TELECOMUNICAÇÕES, que se regerá pelas
seguintes Cláusulas e condições:

23" Ofício de Notas- MATRIZ - Notário: GUIDÕ MACIEL/ S .,

Av. Nilo Paçanha, 26 - LOJA A- RJ -Tel.: 2544-747*

^S

AUTENTICAÇÃO
Autentico esta, que é copia fiel do original que rne foi exibi
conferência, do que dou fê.
Rio de Janeiro, 06 da novembro de 2009 Em testamunh
IGOR HALLY CABRAL DE NEGREIRO

Reg. Custas - Tabela VIII n.° 4 - R$4,89

ESCREiVENTE AUTORIZAI;'

94-11009

J

Proc.:/f£

br.-TX

Rubr.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.

O presente instrumento contratual tem por objeto a compra e
venda de todos os ativos representados por obras de instalação de
cabos de fibra óptica ao longo da faixa de servidão do Gasoduto BolíviaBrasil, construídos peía VENDEDORA, listados na Cláusula Segunda.

CLÁUSULA

SEGUNDA

-

DA

LISTA

DOS

ATIVOS

DE

TELECOMUNICAÇÕES
2.1.
Os ativos de telecomunicações integrantes do objeto do presente
Contrato, estão listados a seguir:
ATIVOS:

- Obras de instalação de cabos óticos ao longo da faixa de servidão de
passagem do GASBOL, incluindo:
-1.733 km de cabo óptico de 36 fibras monomodo CFOA-SM-DE-G-36, com
proteção contra roedores;
- 3.466 km de tubos PEAD;

- 5 estações de telecomunicações no trecho Mirandópolis / Replan (485 km
de extensão);
- 2 estações de telecomunicações no trecho Replan / Repar (479 km de
extensão);
- 4 estações de telecomunicações no trecho Repar /S.José/ltajaí (347 km
de extensão);
- 4 estações de telecomunicações no trecho S.José/ Refap (422 km de
extensão);

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
3.1. O preço certo e ajustado para a venda dos ativos de telecomunicações
listados na Cláusula Segunda é de R$ 161.691.968,39 (cento e sessenta e
um milhões, seiscentos e noventa e um mil, novecentos e sessenta e oito

reais e trinta e nove centavos), a ser integralmente pago pela
COMPRADORA, em até 6 (seis) meses, a critério desta, contados da
assinatura deste Contrato, mediante depósito(s) bancário(s), conforme os
dados abaixo:
BANCO: Banco do Brasil S/A

AGÊNCIA: 3180-1
CONTA CORRENTE: 400.182-6

3.2 O comprovante de depósito bancário servirá como instrumento de
quitação provisório, relativo ao valor acima indicado, até sua substituição
por instrumento definitivo (TRD), a ser assinado quando da extinção do
Contrato acima referido, a título, Jão somente, de formalização final,

23" Ofício de Notas -MATRIZ -Notârio: GÜIDOj-WJjjgg^C^

Av. Nilo Peçanha, 26 -LOJA A-RJ -Tel.: ^^^t^^i'
AUTENTICAÇÃO

Autentico eata, que é copiafiel do original que me foi exibi
conferência, do que dou fê.

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2008 Em testamu/rfio da verdade.
IGOR HALLY CABRAL DE NEGREIRO

Reg. Custas -Tabela VIII n.° 4- R$4,89

ESCREVENTE AUTORIZAM

94-11009

"""Tiiwinu»
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Proc.;/b- £/0tj
Rubr.:

asseguradas, desde logo, a irrevogabilidade e a irretratabilidade da
presente quitação.

3.3 Sobre o valor de cada pagamento, a VENDEDORA cobrará da
COMPRADORA, a título de encargos financeiros, calculados pro-rata
temporís, a partir da data da assinatura deste Contrato, a Taxa
Acumulada correspondente a 100% (cem por cento) dos fatores diários
do Fundo de Renda Fixa - Curto Prazo - BB - Extra Mercado, do Banco

do Brasil S/A, conforme Resolução no. 2917 de 18/12/2001, do BACEN.
Na revogação desta, deverá ser aplicada a taxa que vier a substituí-la
em outra norma legal, ou caso isto não ocorra, a acordada entre as
Partes.

CLÁUSULA QUARTA - DA RETROATIVIDADE DOS EFEITOS
4.1 O presente Contrato passa a vigorar a partir de sua assinatura, retroagindo
seus efeitos a 28/12/2007 momento em que a compra e venda dos ativos
efetivamente ocorreu.
Nv

CLÁUSULA QUINTA - DAS DECLARAÇÕES DAS PARTES
5.1. As PARTES declaram que:
5.1.1. As prestações assumidas são reconhecidas por ambas como
manifestamente proporcionais;
5.1.2. Estão cientes de todas as circunstâncias e regras que norteiam
o presente negócio jurídico, e detêm experiência nas obrigações que
lhe competem por força deste Contrato;
5.1.3. Exercem a sua liberdade de contratar, observados os preceitos
de ordem pública e o princípio da função social do presente Contrato,
que atende também aos princípios da economícidade, razoabilidade e
oportunidade, permitindo o alcance dos respectivos objetivos
societários das PARTES e atividades empresariais, servindo,
conseqüentemente, a toda a sociedade.

5.1.4. Sempre guardarão na execução deste Contrato os princípios da
probidade e da boa-fé, presentes também, tanto na sua negociação,
quanto na sua celebração.
5.1.5. Este Contrato é firmado com a estrita observância dos princípios
indicados nos itens antecedentes, não importando, em nenhuma
hipótese, em abuso de direitos, a qualquer título que seja.

23° Oficio de Notas -MATRIZ -Notário: GUIDO MACIEL JfSCfeií
Av. Nilo Peçanha, 26 - LOJA A - RJ - Tel.: 2544-

AUTENTICACÃO
Autentico esta, qua é copia fiel do original que me foi exibi
conferência, do qua dou fé.

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2009 Em testemunhada verdade
IGOR HALLY CABRAL DE NEGREIRO

Reg Custas - Tabela VIII n.° 4 - R$4,89

ESCREVENTE AUTORIZADC

94-11009
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5.1.6. Em havendo nulidade de qualquer estipulação do presente
Contrato, restarão válidas as demais disposições contratuais, não
afetando assim a validade do negócio jurídico ora firmado em seus
termos gerais.

5.1.7. Mediante sua assinatura, prevalecerá o presente Contrato,
substituindo quaisquer tratativas, escritas ou orais, anteriormente
mantidas entre as PARTES, quanto ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

6.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de
Janeiro (RJ), para resolver quaisquer questões decorrentes da execução do

presente instrumento, com expressa renúncia das PARTES quanto a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
^

E, por estarem justas e combinadas, as PARTES assinam o presente
instrumento, perante as testemunhas que também o subscrevem, em 2 (duas)
vias de igual teor, sendo uma via para cada uma das PARTES.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2008

FirmraooRamos Perííngèif

Gerente GeraTaenelecomunicações
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Alexandre Penna Rodrigues
Diretor

Petrobras Gás S.A. - GASPETRO

Testemunhas:

íZ

fftifalA

,2

NOME: --Wii^ ó^frjê&o )<lé>rv UJ.

NIOME:

RG: 33 ¥33Jo -ÇCOc. ^X7"

RG:
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AUTENTICAÇÃO
Autentico esta, que é copiafiel do original que me foi exibido
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Registro

Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

UMA

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nr. de Cadastro:

CPF/CNPJ:
260.909.100-15

3275367

Emitido em:

Válido até:

11/09/1009

11/12/2009

Nome/Razão Social/Endereço
Firmiano Ramos Perlingeiro

Rua Mal. Mascarenhas de Morais, 174 / 705

Copacabana
RIO DE JANEIRO/RJ

Este certificado comprova a regularidade no
^

Cadastro de Instrumentos de Defesa Ambiental

Consultor Técnico Ambiental - Classe 5.0
Gestão Ambiental
Observações:

A inclusão de Pessoas Físicas e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal nao

1 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividacle(s) implicará por parte do IBAMA e perante terceiros, em certificação de
descrÈtfl(s). sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nem juízo de valor de qualquer espécie.

permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - Mo caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA.obrigatoríamente, no
prazo de 30 (trinta] dias. a ocorrência para atualização do sistema.
3 - Esto certificado mio substitui a necessária licença ambiental emitida pelo
órglo competente.

Autenticação

4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos

448b.6vgt.9cuj.mspa

florestais e faunisticos.

Imprimir tela Fechar janela
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PETRÓLEO BRASILEIRO SJV. - PETROBRAS, sociedade de

122rií!'Sta
TS*
í ,.CNPJ
com sedelocal
no Rioonde
de
Janeiro, àAvemda
Republica
do SOb
Chile° n°n° 33-™-l67/O001-0t
65, Centro, CEP 20031-312
recebera intimações, vem. por seus advogados, informar e requerer o que se
a

* . •* P^TR?SRAS vem enfrentando dificuldades junto ao sistema on Um

na 1íS!5íCn'COfed6ml
6mna deoMrtn™
deauma
«Postaíitularidade
a^aS
S™X^
em
anexo,
qual
consta
indicação
do
Auto
de
tnfnção™
85050/D com impedimento ã atualização do CTF.

'ar,,n^ • 0C°rr!' t0dPvi^üe ° auto de infraÇto mencionado óobjeto de ação.
8«^al£J2?
^SL^8^
w™**»8
"wíWb
a exigibilidade do A.I.
n° 85Q50/D, conforme
decisão
em canelar
anexo. afim de suspender
•"**"*'«•*
Portanto, serve-se dapresente para requerer a V, Sa a reaularizacão én

(

sistema do Cadastro Técnico Federal, permitindo olivre acesso peta pSbrS
SLSST80
d° °ertf3?do d!,R^artda^
™tez
queimpedimento
h*£mS^
Í2ST™
a
suspensão
débito
apontado
como
ao «««unai
regular
processamento do sistema.
•'

w

Nesses termos, pede e espera deferimento.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2009
'• Leandro FonsecaViannà
OAB/RJ 150.216

leosiardo Nunes da cunha Filho
OAB/RJ 124.337
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Ministério do Meio Ambiente

?

í.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

M

M

A

CERTIFICADO DE REGULARIDADE
CPF/CNPJ:

Nr. de Cadastro:

Emitido em:

33.000.1G7/0011-83

3275660

Válido até:
11/12/2009

11/09/2009

Nome/Razão Social/Endereço
Petróleo Brasileiro S.A.

Av. Rio Branco, 1 - 4o andar
Centro

RIO DE JANEIRO/RJ

Este certificado comprova a regularidade no
^

Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras

Gerenciador de Projeto / Outras Atividades

A inclusão de Pessoas Físicos e Jurídicas no Cadastro Técnico Federal não

Observações:

1 - Esle certificado nilo habilita o inleressado ao exercício da(s) atividade(s) implicará por parle do 1I3AMA e perante terceiros, em certificação de
descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, qualidade, nemjuízo de valorde qualquer espécie.

permissão ou autorização especifica após análise técnica do IBAMA, do
programa ou projeto correspondente:
2 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste
certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA.obrigaloriamente, no

prazo de 30 (Irinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

Autenticação

3 - Esle certificado não substitui a necessária licença ambiental emilida pelo
órgüo competente.

4 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos

xjry.tbj4.eulu.txkl

florestais e faunisticos.

W

Imprimir tela Fechar janela

11/9/2009 11:42
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IBAMA - Serviços On-Line

IBAMA - Serviços On-Line
CNPJ:
Razão Social;

Manual do Serviços On-line |

33.000.167/0011-83

i

Informar Acidente Ambiental'

Petróleo Brasileiro S.A.

ASterar Senha Sâil!

Cadastro Ibama; 3275660
« *t *

Data de Acesso;

11/09/2009 11:26:41
Financeiro

Serviços

Relatórios

Cadastro

Wt-í
Atividades Lei 10.165

Caminho:

Rubr/

; >> Entrega de Relatório da Lei 10.165

áos>>,

Manual e Atendimento do Serviços On-Line

i@ Manual rio Relatório de Atividades - t pi1.n.lfi5

Relatório entregue com sucesso

Atividades - Lei 10.165 - Análise Prévia do Relatório de Atividades
Período:

,2000 (Relatório 2001/2ÓÒÒ)

Chave;

mcxs.bxqa.8ql 9.39 k2

©

j

Data de Entrega: 11/09/2009

Foi realizada uma verificação quanto ao preenchimento dos formulários referentes às atividades desenvolvidas constantes de seu cadastra. Caso
não conste o preenchimento de alguns formulários, é necessário justificá-los para que o sistema aceite a entrega. Ajustificativa devera serescolhida
• entre uma daquelas disponíveis que maisse ajustem ao relatório,
•w

te.

.."'BaUãita 11

=1' Certificados Ambientais

2.Licenças Ambientais/CQB ______

" '.EmanOU* [,'.'.,„

'_.'.

...... .JurtWatjtt

;:J1'^n5!l^mb.fen^y?.]ll!0.™ad?----.--..

-

__

JJÇ^aJ^^i^ii^í™™?^^..

.

=—,.,..

" -—

!

•»i

Notificação ]

Para entregar o relatório em definitivo clique no botão abaixo, lembramos que após essa entrega só será possível corrigir osdados por meio de
! uma retificação.

Estoucientedasínformaçõesacimaedesejoentregaros relatório. |y:
Favor anotar ou imprimir estes dados.

| Imprimir

1 de 1

11/9/2009 11:26
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IBAMA - Serviços On-Line

IBAMA - Serviços On-Line
CNPJ:
Razão Social:
_____

-**'*"

Manual do Serviços On-Line

33.000.167/0011-B3

Informar Acidente Ambiental

Petróleo Brasileiro S.A.

Alterar Senha Sair,

Cadastro Ibama: 3275660

Data de Acesso; 11/09/2009 11:32:48
Serviços

Relatórios

Cadastro

Financeiro

Atividades Lei 10.165
•Caminho: Relatórios >> Atividades Ipi in.lfiS >> Entrega de Relatório da Lei 10.165

-;v.i ^-.-«.(.-m.,.,,...., j._-j

jManual e Atendimento do Serviços On-Line
1® Manual rio Relatório de Atividades - Lei 10,165

Relatório entregue com sucesso
®

Atividades - Lei 10.165 - Análise Prévia do Relatório de Atividades
Período;

_2001 (Relatório 2002/2001)

;

Chave:

'wzek.nhsr.54pf.n3cr

i

Data de Entrega: _ll/09/2009

)

Foi realizada uma verificação quanto ao preenchimento dos formulários referentes às atividades desenvolvidas constantes de seucadastro. Caso

não conste o preenchimento de alguns formulários, é necessário justifica-los para que o sistema aceite a entrega Ajustificativa deverá serescolhida

W

• entre uma daquelas disponíveis que mais se ajustem ao relatório
Bi-larnrio
preenchido
Justificativa
'__'
Licenta Ambientai jajnlorm ada
1! Certificados Ambientais
Licença Ambientai ja informada
• 2 ' Licenças Ambientais/CQB

(

w

Notificação I

" Para entregar o relatório em definitivo clique no botão abaixo, lembramos que após essa entrega só será possível corrigir os dados por meio de
, uma retificação.
i

Estou ciente das Informações acima e desejo entregar os relatório, y
Favor anotar ou imprimir estes dados.

Í3H5ÍÍÍr-ÍJ

1 de 1

11/9/2009 11:32
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IBAMA - Serviços On-Line

IBAMA - Serviços On-Line

*****

CNPJ:

33.000.167/0011-83

Razão Social:

Petróleo Brasileiro S.A.

Cadastro Ibama:

3275660

Data de Acessa:

11/09/2009 11:33:35

AlterarSenha Sair
«Ata**.™,

'

Relatórios

Cadastro

Manual do Serviços On-Line
Informar Acidente Ambiental

Serviços

Financeiro

Proc.^Jo^O

Atividades Lei 10.165
Caminho: RslaMrJos >> Atiyíd.a.d.fis |,f»| J f>. <.f*P »

I Rtíbr. -__í^u^t^ç^

Entrega de Relatório da Lei 10.165

*~™!"MWÍ_iSisl|Sii,_m,|.

, Manual e Atendimento do Serviços On-Line

•'' ___,__._.":,'.iií

i 'l*" d -

-i >•- '• r

Relatório entregue com sucesso
Atividades - Lei 10.165 - Análise Prévia do Relatório de Atividades
Período:

2002.{Relatório 2003/2002)

!

Chave:

_gSg.v7hh.v5tS.kuhl

!

Data de Entrega: lli/09/2009

""

®

]

Foi realizada uma verificação quanto ao preenchimento dos formulários referentes às atividades desenvolvidas constantes de seu cadastro. Caso
não conste o preenchimento de alguns Formulários, é necessário justifica-los para que o sistema aceite a entrega. A justificativa deverá ser escolhida i

^

entre uma daquelas disponíveis que mais se ajustem ao relatório.

,__

Relatório

' 1' Certificados Ambientais

2 ' Licenças Ambientais/CQB

I
Justificativa

EimifliMB,
, Licença Ambiental já informada

' Licença Ambiental já informada

C

Notificação •

—

Para entregar o relatório em dePnitivo clique no botão abaixo, lembramos que após essa entrega só será possível corrigir os dados por meio de
uma retificação.

Estou ciente das informações acima e desejo entregar os relatório, y
Favor anotar ou imprimir estes dados.

|,;Imfii;irnir

Ide 1

11/9/2009 11:33

J)

BB«0

j
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IBAMA - Serviços On-Linc

IBAMA - Serviços On-Line
CNPJ;

Manual do Serviços On-Line'

33.000.167/0011-83

Razão Social:

Informar Acidente Ambiental'

Petróleo Brasileiro S.A.

Alterar Senha £ajr.

Cadastro Ibama; 3275660

Data de Acesso:

11/09/2009 11:34:05
Financeiro

Serviços

Relatórios

Cadastro

FI3.:_2_22_1__. |

Prncj<oh/O0 |

Atividades Lei 10.165
Caminho: Relatórios »

. >> Entrega de Relatório da Lei 10.165

,

, Manual e Atendimento do Serviços On-Line

L?J Manual do Relatório rie Atividades - Lei 10,165

Relatório entregue com sucesso
IX]

Atividades - Lei 10.165 - Análise Prévia do Relatório de Atividades
Periodo;

2003 (Relatório 2004/2003)

Chave:

b36k.vJ92c.kch_ti.rnni

Data de Entrega: 11/09/2009

Foi realizada uma verificação quanto ao preenchimento dos formulários referentes às atividades desenvolvidas constantes de seu cadastro. Caso

não consteo preenchimento de alguns formulários, é necessário justifica-los para queo sistema aceite a entrega, Ajustificativa deverá ser escolhida ;
entre uma daquelas disponíveis que mais se ajustem ao relatório.

!'JS2 .

E_l_t_l_l

!...... . Preenchido ;

Ii 1 'Certificados Ambientais
2 •Licenças Ambientais/CQB

. Justifjcatjva,

.M*-*"?*?. Ambiental_j_ãJnforjnriada
; Licença Ambiental já informada

...___._.__
,____

W

Notificação

....

Para entregar o relatório em definitivo clique no botão abaixo, lembramos queapós essa entrega só será possível corrigir os dados pormeio de
uma retificação.

Estou ciente das informações acima e desejo entregar os relatório, iv"j
Favor anotar ou imprimir estes dados.

Imprimir J

1 de 1

11/9/2009 11:34

IBAMA - Serviços On-Line
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IBAMA - Serviços On-Line
CNPJ:

33.000.167/0011-83

Razão Social:

Petróleo Brasileiro S.A.

Manual do Serviços On-Line
Informar Acidente Ambiental,

Cadastro Ibama: 3275660

Data de Acesso:
Cadastro

Alterar Senha Sair;

11/09/2009 11:34:40
•

T * " - p_^™a.i_™_f?1 mjlHWSÈ.

Relatórios

Serviços

Financeiro

Atividades Lei 10.165

Rúbr.:(

Caminho: Relatórios. » Atividades Lei 10.1fifi >_> Fntrpqa de Relatório da Lei 10.165
Manual e Atendimento do Serviços On-Line

LlJ Manual do Relatório de Atividades - lei lfl.lf.5

Relatório entregue com sucesso
Atividades - Lei 10.165 - Análise Prévia do Relatório de Atividades
Período:

2004 (Relatório 2005/2004)

Chave:

t8ik.sksj.mdxs.wauy

(_)

'

Data de Entrega: :ii/Õ9/2009
Foi realizada uma verificação quanto ao preenchimento dos formulários referentes às atividades desenvolvidas constantes de seu cadastro

Caso

não consteo preenchimento de alguns formulários, é necessário justificá-los para queo sistema aceite a entrega. Ajustificativa deverá ser escolhida

entre uma daquelas disponíveis que mais se ajustem ao relatório.

|C1_

.._

Relatório

Preenchido,

Justificativa

1 Certificados Ambientais

[Licença Ambiental já informada

2 Licenças Ambientais/CQB

' Licença Ambiental já informada

•-_,

Notificação':

,

Para entregar o relatório em definitivo clique no botãoabato, lembramos queapós essa entrega só será possível corrigir os dados pormeio de
uma retificação.

Estou ciente das informações acima e desejo entregar os relatório "*/
. Favor anotar ou imprimir estes dados.

Jlmjjrirriir

ldel

11/9/2009 11:34
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IBAMA - Serviços On-Line

IBAMA - Serviços On-Line
CNPJ;
Razão Social:

33.000.167/0011-03

Manual do Serviços On-Line
Informar Acidente Ambiental

Petróleo Brasileiro S.A.

Alterar Senha Sair

Cadastro Ibama: 3275660

H« *

Data de Acesso:

11/09/2009 11:35:16
Serviços

Relatórios

Cadastro

Financeiro

Atividades Lei 10.165
.Caminho: Relatórios >> Atividades Lei 10.165 »

\p^-Jc^/Õ6\
RuL-ir.:r

Entrega de Relatório da Lei 10.155

Manual e Atendimento do Serviços On-Line

:L?J Manuel do Relatório de Atividades - Lei 10.165

;

Relatório entregue com sucesso
Atividades - Lei 10.165 - Análise Prévia do Relatório de Atividades

Período:

2005 (Relatório 2006/2005)

Chave:

_gtwrn.cie3.ldqt.q5ma

Data de Entrega: 11/09/2009 _

'" '

ji
© i
i

1" " '"'

Foi realizada uma verificação quanto ao preenchimento dos formulários referentes às atividades desenvolvidas constantes de seu cadastro. Caso
não conste o preenchimento de alguns formulários, é necessário justllca-los para que o sistema aceite a entrega, A justificativa deverá ser escolhida
entre uma daquelas disponíveis que mais se ajustem ao relatório.

iJ£
. 1

Relatório
Certificados Ambientais

: 2 Licenças Ambientais/CQB

Preenchidq

Justificativa,
Licença Ambiental já informada
Licença Ambientai já Informada

\?v

Notificação

, j Para entregara relatório em definitivo clique no botão abaixo, lembramos queapós essa entrega só será possível corrigir os dados pormeio de
• ! uma retificação.
. Estou ciente das informações acima e desejo entregar os relatório. ^\
Favor anotar ou imprimir estes dados.

|: Imprimir;!.}

Ide

11/9/2009 11:35
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IBAMA - Serviços On-Line
CNPJ:

33.000.167/0011-83

Razão Social:

Petróleo Brasileiro S.A.

Manual do Serviços On-LIne
Informar Acidente Ambiental
AlterarSenha Sair

Cadastro Ibama: 3275660

Data de Acesso:

11/09/2009 11:35:50

I

Relatórios

Cadastro

•

Serviços

Financeiro

Atividades Lei 10.165
jCaminho: Relatórios >> Atividades Lei 111.165 »

*te32,S. 71

ProcJCWoO \
Rubr_GÍí_L£_í

Entrega de Relatório da Lei 10,155

;Manual e Atendimento do Serviços On-Line
!L?J Manual do Relatório de Atividades - Lei10.165

Relatório entregue com sucesso
Atividades ~ Lei 10.165 - Análise Prévia do Relatório de Atividades
Período:

2006 (Relatório 2007/2006)

Chave:

b92k.s5vw.vfsc.w3pt

Data de Entrega

11/09/2009

®

_

Foi realizada uma verificação quanto ao preenchimento dos formulários referentes ás atividades desenvolvidas constantes de seu cadastro. Caso

não conste o preenchimento de alguns formulários, é necessário justifica-los para que o sistema aceite a entrega. A justificativa deverá ser escolhida
entre uma daquelas disponíveis que mais se ajustem ao relatório.

W

lii-jtrFiratrua

ErfieuermJCertificados Ambientais

Licença Ambiental já Informada

2 Licenças Ambientais/CQB

Licença Ambiental já informada

1

•w

Notificação!
, Para entregar o relatório em dePnitivo clique no botão abaixo, lembramos que após essa entrega só será possível corrigir os dados por meio de

j uma retificação.
Estou ciente das informações acima e desejo entregar os relatório, !•/!
Favor anotar ou imprimir estes dados.

I.OÍÍÍH™!ÍÍS._

Ide

11/9/2009 11:36
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IBAMA - Serviços On-LIne
CNPJ:

33.000.167/0011-83

Razão Social:

Petróleo Brasileiro S.A.

Manual do Serviços On-Line
Informar Acidente Ambiental

AIterai_.S__jjj__ia_.5f_j[,

Cadastro Ibama: 3275660

Data de Acesso:
Cadastro

^'•3A£

11/09/2009 11:36:37
•

-

Relatórios

Serviços

Financeiro

Proc/^H/O

Atividades Lei 10.165
Caminho: RpíaTórm1; >> Ativldarlp*: | p[ 1 p, 1fi*i >> Entrega de Relatório da Lei 10.165
, Manual e Atendimento do Serviços On-Line

!© Manual cln Relatório rie Atividades - [ri 10.165

Relatório entregue com sucesso
Atividades - Lei 10.165 - Análise Prévia do Relatório de Atividades
, Período:
Chave;

2007 (Relatório 2008/2007)
awlh.skdljsly.id9l

• Data de Entrega: _ÍÍ/G9/2Ó09
Foi realizada uma verificação quanto ao preenchimento dos formulários referentes às atividades desenvolvidas constantes de seu cadastro. Caso

não conste o preenchimento de alguns formulários, é necessário justifica-los para que o sistema aceite a entrega. A justificativa deverá ser escolhida
• entre uma daquelas disponíveis que mais se ajustem ao relatório.

>___
W

. Relatório

Preenchido

Justificativa

; I 1 Certificados Ambientais

Licença Ambiental Já informada

_| 2 Licenças Ambientais/CQB

Licença Ambiental já informada

'

^
|

Notificação;

- - --

- -- -

--

! Para entregar o relatório emdefinitivo clique no botão abaixo, lembramos que após essa entrega só será possível corrigir os dados pormelo de
uma retificação.

'

Estou ciente das informações acima e desejo entregar os relatório. [•/]

í Favoranatarou imprimir estes dados.

[K^Sim¥'1

1 de 1
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IBAMA - Serviços On-Line
CNPJ:
Razão Social;

33.000.167/0011-83

Manual do Serviços On-Line.

Informar Acidente Ambiental'

Petróleo Brasileiro S.A.

Alterar Sepha Sair

Cadastro Ibama: 3275660

"**

DatadeAcesso:

Serviços

Relatórios

Cadastro

rve'^»!-*-*» iT.r-tmi_M,i|_j| nnÉimpili,

11/09/2009 11:39:33
-

Financeiro

Jfls.: oSJr
í

/^-n

/

Atividades Lei 10.165

Caminho: Rpjalórins >> ArlvidadesLei 1Q.165 >> Entrega de Relatório da Lei 10.165
Manual e Atendimento do Serviços On-Line

•@ Manu, , =•• i. .!•• .. -M .i'-d'--

ti I-, " ;,

j

Relatório entregue com sucesso
Atividades ~ Lei 10.165 - Análise Prévia do Relatório de Atividades

Periodo;

Í200S (Relatório 2009/2008)

Chave:

,blsu.y8^a__mkay.7i3p

tData de Entrega: ÍÍ..Í/09/..2009

á

_|

j

I

'

;

Foi realizada uma verificação quanto ao preenchimento dos formulários referentes às atividades desenvolvidas constantes de seu cadastro. Caso
não conste o preenchimento de alguns formulários, é necessário justifica-los para que o sistema aceite a entrega. A justificativa deverá ser escolhida
I entre uma daquelas disponíveis que mais se ajustem ao relatório
Relatório

ü_

Preenchido

_

Certificados Ambientais

Licença Ambiental ja informada

2 ' Licenças Ambientais/CQB

Licen^ Ambiental ja informada

1

Justificativa

^

, Notificação'

--

-

i

Para entregar o relatório em definitivo cliqueno botão abaixo, lembramos que após essa entrega só será possível corrigiros dados por melo de
uma retificação.

. Estou ciente das informações acima e desejo entregar os relatório. _•/
Favor anotar ou imprimir estes dados.

Imprimir

I de 1

11/9/2009 11:39

EM BRANCO

J

j

jProc-jÇhío 0
i Rubr.:

PROTOCOLO/1BAMA
DILIC
N*:

TIC/ADS-TC 0006/2009

Rio de Janeiro, 6 de n<

13.194

DATA:iÊL/J_/_/09
RECEBIDO:

Ao

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
IBAMA

lon

Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC
Coordenação d Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - COEND
SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede do IBAMA - Bloco C -19 andar
Brasília - DF - CEP: 70.818-900

A/C: Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
w

Assunto: Sistema de Fibra Ótica do GASBOL

Referência: Encaminhamento do Relatório Final de Atendimento às
Condicionantes da LI n2. 145/2001

Prezado Senhor,

Em continuidade ao processo de Licenciamento Ambiental do Sistema de
Fibra Otica do GASBOL, encaminhamos, em anexo, o Relatório Final de
Atendimento às Condicionantes Estabelecidas na LI 9. 145/2001 Dez/2007
precedendo a emissão da LO.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.
Atenci

^

Firmiano Rarífes PerHftgeíro
GerenteGefal de Administração e Desenvolvimento de Soluções de

Telecomunicações
Não há anexo(s)

orna

a

Secretária

CGENE/DILiC

/ /2_*--*x /fá*
f/./v^-r

tm Celso Junqueira Borges

PROTOCOLO/IBAMA

SISTEMA DE LICENCIAMENTO D

DILIC

ATIVIDADES POLUIDORAS

N^: 13.193

DATA:i_Õ/J^/09

REQUERIMENTO

RECEBIDO:

SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE:

) RENOVAÇÃO DE 1
(

ew.w»^*_™WB!^«t,w

) LICENÇA PRÉVIA (LP)

(

) RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇRU (li, j fh.l fjjj/l

) LICENÇA DE ÍNSTALAÇÃO (LI.)

) RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

( X ) LICENÇA DE OPERAÇÃO (L O)

í ^í'OC, "'Xfc1j4i/«
Rubr.: O

) OUTROS
(

)

LICENÇA DE AMPLIAÇÃO
2.

CLASSIFICAÇÃO (USO DO IBAMA)

(
3.

) PP

) MP

(

) AP

LICENÇAANTERIOR

LP (
4.

(

)

U(

)

LO (

)

DADOS DO REQUERENTE

Nome ou Ra2áo Social

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS

CGC/CPF

Local da Atividade (avenida, rua, estrada, etc.)

33.000.167/0011-83
Endereço:

FAIXA DE SERVIDÃO DO GASODUTO BOLIVIA-BRASIL/GASBOL

Av. Rio Branco, n° 1, 4o andar - Centro
CEP

Telefone (DDD)

Fax

20090-907

(21)3229-7600

«21)3229-2544

Município
Rio de Janeiro
5.

Cidade

Estado

Rio de Janeiro

RJ

REPRESENTANTES LEGAIS

Nome

W

CPF

Firmiano Ramos Perlíngejro

260.909.100-15

Nome

CPF

Jorge Machado Lisboa

547.980.437-53

6.

ORGAO FINANCIADOR

VALOR DO EMPREENDIMENTO:

R$ 161.691.968,39
7.

CONTATO

Nome

CPF

Roberto Carlos de Queiroz

827.740.727-00

Endereço para Correspondência

Av. Fagundes Filho, 145 - 16°andar, Vila Monte Alegre - São Paulo / SP
Cep
04.304-010

8.

Telefone (DDD)
11-3577-2000

Fax (DDD)
11-3577-2001

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FiNS, QUE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NESTE REQUERIMENTO

REALIZAR-SE-Á DE ACORDO COM OS DADOS TRANSCRITOS E ANEXO INDICADOS NO ÍTEM 9 (NOVE) NO VERSO DO
FORMULÁRIO.
Nome

Firmiano Ramos Perlingeiro
Local, Dia, Mês, Ano

Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2009
MOD.
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ÊBle Formulário deve ser endereçado 3 Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental da DIRETORIA DELICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL, noendereço SCEN de Clubes Esportivos Noile, Tiecho 2 - EdifícioSede IBAMA, BLOCOC. BRASÍLIA/DF, CEP; 70.S1S-90D. aos cuidados do Coordenador Geral de Licenciamento Ambienta
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REQUERIMENTO PARA A OBTENÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DO SISTEMÃ"TJET
FIBRA ÓTICA DA PETROBRAS. INSTALADO NA FAIXA DE SERVIDÃO DO GASODUTO

BOLÍVIA BRASIL/GASBOL, QUE PERCORRE OS ESTADOS DE SÃO PAULO, PARANÁ,
SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL. A REFERIDA REDE TEM INÍCIO NO
MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS(SP) E TÉRMINO NO MUNICÍPIO DE CANOAS(RS).
A REDE ÓTICA É CONSTITUÍDA DAS SEGUINTES INSTALAÇÕES :

- REDE ÓTICA ENTERRADA, COM CABO DE 36 FIBRAS.
- ESTAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES ( ETEUS), COM FUNÇÃO DE REGENERAÇÃO DE
SINAL E PONTOS DE ACESSO À REDE ÓTICA.

10. OBSERVAÇÕES

Este Formulário deve ser endereçado a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental da DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL, no endereço: SCEN -

de ClubesEsportivos Norte. Trecho 2- Edifício Sede IBAMA, BLOCO C, BRASÍLÍAJDF, CEP. 70.816-300, aos cuidados do Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

NOTA INFORMATIVA N° 014/2010-COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Assunto: Informação sobre o apensamento de cópias dos Relatórios de Vistoria à
Linha Tronco do Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL nesteprocesso, com a finalidade

de subsidiar a emissão da Licença de Operação da Fibra Ótica da Petrobras, uma vez
que esta foi instalada na faixa de servidão do gasoduto referenciado.
Empreendedor: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Processo: 02001.001670/00-77
Data: 19/03/2010

Serve a presente Nota para destacar que, tendo em vista o fato do Sistema de

Fibra Ótica objeto do licenciamento deste processo ter sido instalado na faixa de
servidão do Gasoduto Bolívia-Brasil - GASBOL, seguirão apensadas a este cópias
dos Relatórios de Vistoria à Faixa do GASBOL, realizada no período de 15 a
20/11/2009, com o intuito de subsidiar a emissão da Licença de Operação:
1.

Relatório de Vistoria Terrestre- Meio Socíoeconômico, de 13/01/2010; e

2.

Relatório de Vistoria Aérea -

Meio Biótico e Análise de Riscos, de

03/03/2010.
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Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
RELATÓRIO DE VISTORIA TERRESTRE

Dos técnicos: Hévila Peres da Cruz - Analista Ambiental
Rita de Cássia Pereira - Analista Ambiental
Ao:

Coordenador de Licenciamento

Antônio Celso Junqueira Borges
Assunto:

Vistoria Técnica da faixa do Gasoduto Bolívia-Brasi! - GASBOL para fins de

Renovação da Licença de Operação - LO nq 081 /2000
w

Período:

Objetivo:

15 a 20/11/2009

Verificação, in loco, das condições da faixa, considerando os programas de
manutenção desta sob o aspecto sócio-econômico, visando subsidiar a emissão da
Renovação da Licença de Operação

Data:

13/01/2010

INTRODUÇÃO

Este relatório descreve os pontos vistoriados na faixa do Gasoduto Bolívia-Brasil
(GASBOL), o qual possui 2.593 quilômetros de extensão em território brasileiro.

O Gasoduto Bolívia-Brasil atravessa 137 (cento e trinta e sete) municípios, possui 1
(uma) Central de Supervisão e Controle, 15 (quinze) Estações de Compressão, 2 (duas) Estações de
Redução de Pressão, 3 (três) Estações de Medição, 3 (três) Estações de Medição Operacional, 41
(quarenta e uma) Estações de Entrega.
•w

Nesta vistoria, a Equipe do Ibama foi dividida em duas: Equipe 1 e Equipe 2. A
Equipe 1 realizou vistoria aérea (composta por técnicos dos meios: físico, biótico e de análise de
riscos) e a Equipe 2 realizou vistoria terrestre (meio sócio-econômico). Este relatório refere-se à
vistoria realizada pela Equipe 2.

O planejamento da programação da vistoria iniciou-se a partir de uma reunião em

Brasília, nos dias 05 a 08 de outubro de 2009, entre a os técnicos do IBAMA envolvidos no processo
de Renovação de Licença de Operação e os técnicos da TBG. Após esta reunião os técnicos do
IBAMA elaboraram e apresentaram uma lista para a TBG organizar a logística de vistoria,
planejada para execução em 5 (cinco) dias, no período de 16até 20 de novembro de 2009.
A empresa propôs para a Equipe 2 uma programação de vistoria terrestre, em quatro
estados (SP, PR, SC, RS) com as seguintesobservações abaixo citadas:
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" OBS- 1) Para fazer tal logística, entendemos que em MS, onde só há um ponto de interesse em termos
socioeconSmicos (Porto Morrinho), poderemos apresentar mais detalhes por fotos e a equipe aérea poderá
verificar anecessidade de vistoria terrestre aposteríorí; 2)0s trabalhos da equipe terrestre se iniciam em SP. Os
pontos de maior interesse socioeconômico poderão serplenamente vistos durante avistoria terrestre; 3)A equipe
aérea, observando outro ponto de interesse, não visto pela equipe terrestre, poderá identificar tal ponto para
posterior vistoria terrestre."

Sobre a logística da vistoria, é importante, informar que, o Técnico Ruy Alberto

Campos Sarno, Coordenador de Meio Ambiente da TBG, participou de toda avistoria terrestre. No

estado de São Paulo o Técnico Marcos Moreno, integrou-se a equipe e coordenou a logística O

Técnico Eustáquio Gazel Colen, Responsável pelo Trecho, assumiu alogística da vistoria no trecho

sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do SUL).
Além dos técnicos mencionados acima, a equipe local daTBG sempre esteve presente

para receber aequipe do IBAMA colaborando nas atividades de vistoria, auxiliando na aproximação

com os moradores e dando maiores detalhes do local. Acrescentamos abaixo os nomes dos Técnicos
da TBG envolvidos:

Estado de São Paulo: Trecho da Gerência Regional Sudeste daTBG

Trecho Noroeste- Técnico Sandro de Oliveira Esteves/Motorista Fernando Bordin

Trecho Centro-Oeste eCentral: Técnico Luiz Antônio de Souza Rosa Motorista: Daniel Fernando
da Silva

Trecho Sul: Técnico Marcos Rodrigues/Motorista William Rodrigues daFonseca

Trecho Sul- Técnico Evaristo Bemardino do Santos/Motorista Carlos Roberto Claus

Todo Trecho da Gerência Regional Sudeste (GRSE) Técnico Marcos Roberto Moreno Motonsta
Wagner Soares Braga

Estados do Paraná, Santa Catarina eRio Grande do Sul: Trecho da Gerência Regional Sul da
TBG

Técnico de Segurança - Orcidney Mosciaro daRocha.
Motorista da Segurança - Jader Alexandre Silva.

Motorista que acompanhou a equipe do IBAMA - Jorge Luiz Amonm
Técnico de Faixa - Nivaldo Caetano Trecho de Joinville/Gaspar/Brusque/ Tijucas/ Florianópolis
Motorista do Nivaldo - Jacson Roberto de Oliveira

_

Técnico de Faixa - Hudson Teixeira de Oliveira. Trecho de Tubarão/Cnsciuma/Timbe do sul SC.
Motorista do Hudson - Jarder Gabriel de Souza

.

,t

Técnico de Faixa - José Mauro Reis. Trecho do Sul Cambara do Sul/ S.Fco. de Paula/ Igrejmha RS.Motorista Joe da Silva Pereira

Avistoria foi realizada com veiculo camioneta (4x4), com equipamento de controle

de velocidade até 80km, erastreada por GPS. Ocarro da equipe do IBAMA, esteve acompanhada
por outro veículo, igualmente equipado, em todo otrajeto percorrido.
Ressaltamos, que apreocupação com aquestão de segurança e oempenho técnico e

humano proporcionados pela Equipe técnica da TBG foram fatores preponderantes para êxito da
vistoria.
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VISTORIA

1) 15/11/2009 - Deslocamento aéreo de Brasília/DF à São Paulo/SP e de São Paulo a Araçatuba/SP
Pernoite em Araçatuba/SP

2) 16/11/2009 - Vistoria Terrestre naregião deAraçatuba/SP
Pernoite em Araçatuba/SP

Comentários da equipe:

Na vistoria a equipe fez contato com moradores da AID (área de influência direta) da
faixa do gasoduto, conforme relatório detalhado a seguir:

> Ponto de visita 01: Km 746+500- Colônia da Fazenda: Assentamento (divisa
Andradina e Nova Independência);Coordenadas: 22K 0452212 UTM 7670739
Quantidade de entrevistado(s): 01
w

A entrevistada nos informa que moram nas adjacências da faixa do gasoduto 4
(quatro) famílias, as quais compõem oassentamento denominado Colônia da Fazenda. Nos informa
que há visitas regulares da empresa TBG. Durante as visitas diz que são bem informados sobre os

cuidados que os moradores devem ter com a faixa do gasoduto:sobre a proibição de escavações na
faixa do gasoduto; sobre a preservação da sinalização da faixa;que não é permitido o plantio de

árvores; uso de arado ou equipamentos de grande porte sobre a faixa; sobre os cuidados com o lixo
ou entulho sobre a faixa do gasoduto bem como com uso de explosivos e queimadas etambém sobre
não ser permitido o tráfego permanentede veículos.

c

Foto 01- Ponto de visita 01

Foto 02- Ponto de visita 01

A entrevistada afirma que precisaram recorrer ao uso da Linha do Gás (0800 260

400) sendo rapidamente atendidos pelas equipes técnicas daTBG na ocasião.

As quatro famílias do local praticam atividades de subsistência (granja, pecuária e

agricultura). Carecem de hospitais eescolas, sendo assistidos eventualmente pelos Agentes de Saúde
das Unidades de Saúde Pública da região eque precisam se deslocar para aescola mais próxima na

"Fazenda Progresso". Há energia elétrica nas casas porém, não há sistema de saneamento básico. A
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água utilizada é de poço artesiano enão há coleta de lixos domésticos; a entrevistada diz que as

quatro famílias praticam aqueima do lixo no terreno (quintal) das residências. Foi constatado, no
local, também, um psitacídeo em cativeiro.

.. . ,
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O técnico da TBG Marcos Moreno entrega alguns materiais informativos sobre a

faixa do gasoduto para aentrevistada aqual nos agradece avisita.

> Ponto de visita 02: Km 732 - Fazenda Pendengo -Assentamento MST: Válvula 10420;
Coordenadas: 22K

0444312 UTM 7673424

Quantidade de entrevistados: 02

Aequipe terrestre entrevistou no local duas pessoas. Trata-se de um Assentamento do

Movimento Sem Terra (MST) às margens da rodovia onde está operando uma das válvulas do
Gasoduto, nas proximidades da Fazenda Pendengo. Um dos entrevistados afirma que oassentamento
é composto por 175 famílias aproximadamente que permanecem no local desde 2004. A equipe

constatou insuficiência de informação sobre os cuidados com a faixa e foi informado pelos técnicos

responsáveis pelo trecho que omaterial informativo são passados para aliderança. Porem, nem todo?
tiveram acesso ao conteúdo do material.Os entrevistados nos relataram várias duvidas sobre o_

empreendimento e um deles sugeriu que fosse feita palestra com todos os moradores das

proximidades da faixa para repasse de informações e material informativo. Foram entregues na
ocasião material informativo daTBG aos 2 entrevistados.
i!»_L,5-,3@r|i'B"^_"5^"í,r*-:-í"'J
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> Ponto de visita 03: Km 845+400 - Bairro da Prata; Coordenadas: 22K 0544141 UTM
7638227

Quantidade de Entrevistados: 02

No local, a sinalização é precária, pois as placas existentes estão deterioradas com

sinais de que não houve substituição amais de dois anos. Os dois entrevistados são moradores
antigos no local eproprietários do terreno onde está instalada afaixa do gasoduto. Ambos afirmaram
que recebem omaterial informativo pelo correio com freqüência eque apesar disso sentem muito
medo de explosões". Também afirmam que já foi necessário recorrer ao Linha do Gás (0800-2604/25

' Proc: .vC^ffi/orj
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400) e que foram satisfatoriamente atendidos no que solicitaramTDizem"quetêm müItaTdú^idaí

sobre ofuncionamento do gasoduto eque gostariam de mais informações sobre isso.

A equipe também observou processos erosivos na área do terreno onde há os marcos

que sinalizam a faixa, nas proximidades das casas. Os moradores/proprietários entrevistados

afirmaram que periodicamente percorrem a faixa do gasoduto dentro do terreno para observarem
sobre processos erosivos que porventura possam ocorrer na estação chuvosa. Os proprietários

praticam a pecuária e agricultura de subsistência. Sendo que há ao longo de toda a faixa, lavoura de

milho e criação de gado bovino. Nessa região, há informações sobre aprática de caça predatória de
animais silvestres.

"•hüv'

Foto 05- Ponto de visita 03

Foto 06- Ponto de visita 03

U

Foto 07- Ponto de visita 03

Foto 08- Ponto de visita 03
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>Pontos de visitas 04 e05: Km 862 - Bairro Taquari: Bilac/Birigüi
Quantidade de entrevistado(s): 03

Neste local, foram realizadas duas vistorias. Uma delas, com moradores, produtores
de lichia, residentes no centro urbano de Bilac, no Bairro Taquari.

OBairro Taquari foi um dos beneficiados com recursos de compensação ambiental

do Empreendimento GASBOL. Este Bairro recebeu oasfaltamento ea™»^£J^ £

Igreja" Os entrevistados informam, que têm dúvidas acerca do aproveitemente do valor total do
rfcurso aplicado
no loeal
eque buscam junto àPrefeitura informações detalhadas desses cursos
p
.mada^ente cinquema famiHas residem no Bairro Taquari eforam beneficiadas
com oasfaltamento das vias públicas. Os entrevistados afirmaram que recebem P^^eamente
material informativo, sobre afaixa do Gasoduto, pelos correios, porem reclamam que nao ha vgto
periódicas de técnicos da faixa para fazer comunicações pessoalmente. Os moradores do Barro
Taquan são predominantemente agricultores earrendadores de terras para ^^^r^"
extensivas, èni especial da cana-de-açúcar. Há também aprática de pecuana de subsistência sobre a
faixa na propriedade de uma das entrevistadas. Os entrevistados tem informações sobre ouso da
Linha do Gás (0800-260-400) eafirmam que estão satisfeitos com esse sistema de comunicação.

Os entrevistados nos informam sobre aprática de pesca e caça predatória de ammais^

silvestres na região e ausência de atuação dos órgãos competentes, inclusive oIBAMA.. Houve

ainda ainformação acerca da precariedade dos serviços de segurança pública no Bairro.
Aoutra vistoria foi em uma propriedade rural em Birigui. Aentrevistada, informou

que recebe material da TBG, pelos correios. Ela reclamou dos constantes assaltos nas propriedades
rurais mais afastadas do núcleo urbano, em especial, nas propriedades onde passa a faixa do
gasoduto, inclusive sua propriedade foi assaltada recentemente.

*_#
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de visita 04
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Foto 11- Ponto de visita 05
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Foto 12 - Ponto de visita 05

> Ponto de visita 06: Km 933 - Bairro Portal do Sabiá: Guaiçara
Quantidade de Entrevistados: 04

Foram entrevistados no Bairro quatro moradores sendo três, membros do mesmo

núcleo familiar. Todos são residentes das proximidades da Estação de Entrega de Guaiçara e
moradores antigos no Bairro Portal do Sabiá portanto, acompanharam ao longo dos últimos dez anos
todo oprocesso de instalação e operação da faixa do gasoduto. Um dos entrevistados participou da

simulação promovida pela TBG, na Estação de Entrega de Guaiçara enos relatou que esta atividade
e muito importante para prevenção de riscos de acidentes com o gasoduto.

_
Conforme dados dos técnicos da TBG, participam desta simulação alguns membros da
comunidade local, preferencialmente os que habitam nas proximidades das Estações (EMED

EMOP, ERP, ECOMP, EE) e da faixa do gasoduto.
Os entrevistados afirmam que recebem com periodicidade materiais informativos

sobre o Gasoduto pelos correios e confirmam que há presença permanente de técnicos executando

atividades de manutenção na faixa e na Estação de Entrega de Guaiçara. Neste local a equipe

observou que a sinalização foi recentemente substituída e que a comunicação com os moradores

c

locais vem sendo realizada satisfatoriamente através da Linha do Gás (0800-260-400) Contudo
obtivemos a informação de que espaços prioritariamente indicados para comunicação social como'
por exemplo aEscola Pública Municipal no Bairro, aqual também está localizada nas proximidades
da Estação de Entrega de Guaiçara, ainda não foi espaço utilizado pela TBG, para realização de
atividades educacionais incentivadoras de processos de sensibilização/conscientização locais.
Apesar de todos os entrevistados afirmarem terem recebido constantemente

informações sobre procedimentos e"usos da faixa do gasoduto", chamamos aatenção para orelato

de uma entrevistada que diz "conviver com o medo constante por residir ao lado da E. E
Guaiçara." Trata-se da entrevistada/proprietária mais próxima da faixa do gasoduto e da EE
Guaiçara.
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Foto 13 - Ponto de visita 06
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Foto 14 - Ponto de visita 06

3) 17/11/2009 -Deslocamento terrestre de Araçatuba/SP àCampinas/SP Pernoite em Campinas/SP
>Pontos de visitas 07 e 08: Km 1045+200-Bairro do "Correguinho" Coordenadas: 22K^)
0732183 UTM 7583659; 22K 0733625 UTM 7584364
Quantidade de Entrevistado(s): 03

Os três entrevistados residem em duas propriedades rurais contíguas do Bairro

Cotreguinho. Eles nos informam que não possuem nenhum tipo de conhecimento sobre os cuidados
necessários com afaixa do gasoduto esobre oempreendimento GASBOL. ^^J^^
visitas técnicas periódicas de funcionários da TBG em suas residências, apesar de confirmarem a
™La de funcionários da TBG na manutenção, eventualmente, da faixa do gasoduto. Neste local,
o material informativo não chega para todos os residentes. Os entrevistados fiaram que
desconheciam acerca dos procedimentos emergenciais e preventivos em casos de acidentes e
eatásZfes relacionadas àfaixa do gasoduto e das possibilidades de comunicação existentes através
da Linha do Gás (0800-260-400).
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Ambos demonstraram dúvidas sobre os "usos permitidos da faixa do gasoduto" e
afirmaram que por desconhecimento, faziam uso de equipamentos de aragem de grande porte sobre a
faixa do gasoduto, apesar de reconhecerem que há sinalização suficiente em toda a extensão da faixa.
Um dos entrevistados pratica pecuária extensiva e demonstrou preocupação com os danos que o
gado bovino causa aos marcos, especificamente no ponto de medição catódica, recentemente
instalados em suapropriedade. Sugere à equipe da TBG que protejam o ponto de medição catódica.
Outro entrevistado afirma que, por ocasião da aragem das terras na faixa do gasoduto
ocorrem danos às placas e aos marcos instalados no percurso da faixa. Após esses relatos, os

técnicos da TBG forneceram aos entrevistados material informativo e orientações detalhadas sobre
todos os procedimentos e cuidados, inclusive sobre a importância de entrar em contato com a TBG
antes de quaisquer atividades na faixa do gasoduto.

O

Foto 15-Ponte _
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Foto 16 - Ponto de visita 08

> Ponto devisita 09:: Km 1045+200 - Bairro do "Correguinho"
Coordenadas:22K 0728939 UTM 7584468

Quantidade de Entrevistado(s): 01

No local foi realizada entrevista cora uma moradora/proprietária nas proximidades da
válvula 10580. A entrevistada nos informa que no entorno da válvula do gasoduto habitam há vários
anos, os membros de um mesmo segmento residencial, os quais acompanharam ao longo dos últimos
anos todo o processo de instalação e operação da GASBOL. A propriedade é arrendada para a
indústria usineira, tendo em sua extensão predominantemente lavouras de cana-de-açúcar. As
famílias locais também praticam pecuáriade subsistência.
Apesar da convivência por vários anos com a faixa do gasoduto e com a válvula
10580, a entrevistada/proprietária nos informou que em todo esse período não obteve nenhum tipo
de material impresso contendo informações sobre o empreendimento, tampouco havia recebido
alguma visita de técnicos da TBG para fornecer-lhe pessoalmente, esclarecimentos específicos sobre
o gasoduto. Acrescenta que vivenciou experiências traumáticas relacionadas ao gasoduto há poucos
meses, nesse mesmo ano. Afirma que vive em estado de alerta depois de ter ouvido "barulhos
estranhos" e que na ocasião do ocorrido não sabia como proceder para encaminhar reclamações.
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Durante a entrevista relata que se preocupa com o uso do fogo no manejo da cana-de-

açúcar, na faixa do gasoduto enas proximidades da válvula. Também alerta aequipe técnica da TBG
sobre ànecessidade de estenderem as orientações e distribuição de materiais informativos a todos os
residentes locais, individualmente. Sugere ainda que os mesmos façam palestras em reuniões
comunitárias indicando datas para realização naquele local. Na oportunidade, recebe dos técnicos da
TBG material impresso informativo e orientações detalhadas sobre a atuação da equipe na região. As

sugestões da entrevistada foram devidamente registradas pelos técnicos da TBG os quais
confirmaram que atenderiam a demanda apresentada.

Foto 17- Ponto de visita 09

Foto 18 - Ponto de visita 09

> Ponto de visita 10: Km (?) - Fazenda Fischer: Vila Residencial daFazenda Fischer
Coordenadas: 22K 0742528 UTM 7581567
Quantidade de Entrevistados: 05

No local foram entrevistadas cinco moradores que residem no interior da Fazenda

Fischer. Trata-se de uma indústria produtora de laranjas, na qual há uma Vila para funcionários e
técnicos da Fazenda. Encontramos quatro mulheres em uma das casas as quais residem juntamenti

com seus respectivos maridos (funcionários/técnicos na Fazenda Fischer). Além das quatro-^

entrevistadas foi também entrevistado um técnico/funcionário.

Todas entrevistadas afirmaram que residem no interior da Fazenda há mais de cinco

anos, sendo amoradora mais antiga entre elas residente no local há aproximadamente quatorze anos.
As entrevistadas demonstraram ter a informação de que estão alocadas ao lado do gasoduto, porém

negam que possuem qualquer tipo de conhecimentos mais específicos sobre os cuidados necessários

com a faixa. Afirmaram também que aquela era aprimeira vez que recebiam "visitas" de técnicos da
TBG e do IBAMA em suas residências eque ao longo dos anos em que estiveram naquele local não
haviam recebido nenhum tipo de material informativo sobre o empreendimento. Explicam porém

que a ausência de informações é devido otrabalho de comunicação acerca do empreendimento ser
realizado somente no escritório da Fazenda. Elas sugerem aos técnicos da TBG que ao irem realizar
tais atividades na Fazenda, com seus funcionários, também priorizem as famílias que residem no
interior da Fazenda, em suas visitas técnicas.
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O funcionário/técnico entrevistado confirma a ida periódTcTHé técnicos da TBG no

local. Nos informa que têm conhecimento sobre a Linha do Gás. Relata que todos os funcionários,
que cotidianamente exercem atividades nas proximidades da faixa, recebem orientações sobre os

cuidados necessários com o gasoduto, incluindo os maquinistas que operam as máquinas de grande
porte.

Foi observado na vistoria que as placas de sinalização estão deterioradas, necessitando
de troca emergencial.

W

Foto 19 - Ponto de visita 10

Foto 20 - Ponto de visita 10

O

Foto 21 - Ponto de visita 10

Foto 22 - Ponto de visita 10

> Ponto visitado 11: Km 1215+200 - Vila Residencial da Fazenda Iracema: Usina Iracema
Quantidade de Entrevistados: 05

Trata-se de uma vila residencial de funcionários da Fazenda de cana-de-açúcar da

Usina Iracema. A vila é composta por trinta e cinco casas de alvenaria, uma igreja e área de lazer

com campo de futebol. Não há escolas nem postos de saúde na vila e osistema de transporte é feito

por ônibus coletivo diariamente. Omorador mais antigo está residindo no local há aproximadamente
11/25

vinte anos, sendo que há grande mobilidade de moradores ocupantes das casas da vila, devido à
rotatividade de funcionários da Fazenda.

No local foram entrevistadas cinco pessoas que afirmaram nao possuir nenhum tipo

de informação sobre afaixa do gasoduto. As mesmas também afirmam que não receberam ao longo

dos anos de convivência com o gasoduto nenhum tipo de visita técnica da TBG, incluindo os kits
contendo jornais e outros materiais de divulgação sobre oempreendimento.
_
Todos entrevistados, porém dizem ter conhecimento do gasoduto através da

sinalização da faixa. Na ocasião nos denunciaram que écorriqueiro ouso da faixa do gasoduto para
prática de corridas de veículos - motos e"gaiolas" - dentro da propriedade, passando pelo mtenor
da vila da Usina Iracema, colocando em risco de atropelamento os moradores da vila, especialmente

as crianças Os moradores desconheciam apossibilidade de comunicação através da Linha do Gas

(0800-260-400) inclusive para denúncias sobre esse tipo de atividades ilegais na faixa do gasoduto.
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Deslocamento terrestre Sorocaba e Campinas. Deslocamento aéreo de
Campinas à CuritibaVPR. Pernoite em Curitiba/PR

> Ponto de visita 12 e 13: Km 99+000 Bairro Jardim Alvorada - Sorocaba: Zona de

Amortecimento e interior da FLONA Ipanema Coordenadas: 23K 0238113

UTM

7406163

Quantidade de Entrevistado(s): 04
Foram realizadas no local denominado Bairro Jardim Alvorada - Zona de Amortecimento e

interior da Floresta Nacional de Ipanema - quatro entrevistas: duas com moradores da faixa do gasoduto e
duas no interior da unidade de conservação, com servidores/administradores da FLONA.

Uma entrevistada, residente há oito anos na localidade, diz que há visitas periodicamente nas
casas dos moradores residentes ao longo, da faixa do gasoduto e com os proprietários. Propõe palestra com a
comunidade residente na faixa pois háo uso cotidianamente da faixa do gasoduto como viapara passagem de
veículos.

Nos foi informado que os moradores locais ocupam irregularmente a área pois ainda não têm

suas residências legalizadas; são portanto, considerados posseiros. Foi observado que o lixo doméstico é
depositado aleatoriamente na faixa do gasoduto.
W

O segundo entrevistado é morador naquela localidade há treze anos. Ele nos informa que
existem aproximadamente vinte e três casas ao longo do trecho da faixa do gasoduto, no entorno da FLONA
Ipanema.

O entrevistado informa que há fiscalização dos órgãos ambientais IBAMA e ICMBio

periodicamente no bairro para apreensão de pássaros e que, por outro lado, não é realizado nenhum tipo de
atividade em Educação Ambiental junto à comunidade local por parte dos órgãos ambientais
(IBAMA/ICMBIO).

^

Foto 27 - Ponto de visita 12

Foto 28 - Ponto de visita 12

No interior da FLONA Ipanema, foram entrevistados dois servidores do ICMBio. Os

entrevistados informam sobre a necessidade de haver manifestação dos gestores da FLONA sobre a
renovação da Licença de Operação da faixa do gasoduto, na zona de influência e no interior da Unidade de
conservação. Sobre os moradores do Bairro Jardim Alvorada, dizem que há conflito e que os moradores

praticam litígios contra a Unidade de Conservação. Segundo os funcionários/gestores da FLONA Ipanema, os
residentes da Zona de Amortecimento são considerados moradores "irregulares" e aguardam que os órgãos
competentes procedam com a retirada e realocação dos mesmos. Informam ainda que, embora haja o
Programa de Integração do Plano de Manejo da FLONA, ainda não foram executadas atividades educacionais

junto aos moradores da Zonade Amortecimento da Unidade de Conservação.
~ 13/25

Outro problema com a comunidade local, descrito pelos servidores da Unidade de
Conservação, diz respeito a presença de uma escola pública no interior da FLONA Ipanema. Para mitigação

desse problema, os servidores informam que está sendo elaborado o Termo de Ajuste de Conduta com a

Prefeitura local objetivando a retirada da escola que está funcionando em prédio no interior da FLONA. Há
também atividades promovidas paraFormação do Conselho Gestor.

Na oportunidade os servidores da FLONA Ipanema nos sugerem que sejam encaminhadas
medidas de cobrança para as ações integradas de vistorias in loco entre as equipes operacionais das linhas de

transmissão no trecho da faixa do gasoduto, no interior da Unidade de Conservação.
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Foto 29 - Ponto de visita 12

Foto 30 - Ponto de visita 13

Há necessidade de aqui registrar que ao sair da FLONA Ipanema as equipes

depararam-se com uma placa de sinalização, na qual antes havia a logomarca do IBAMA, referente
ao empreendimento GASBOL, com um adesivo do ICMBio sobreposto de maneira irregular, ou
seja, em cima dalogo do IBAMA conforme foto abaixo:
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> Ponto de visita 14: Km 110 - Estação de Entrega de Araçoiaba: Campinas
Coordenadas: 23K 0229833 UTM 7399018

Quantidade de Entrevistado(s): 01

No local foi contactado um morador que reside há mais de quarenta anos no Bairro. O

entrevistado nos informa que há atualmente cinco familias morando nas proximidades da Estação de Entrega
de Araçoiaba. Ele denuncia a freqüência com que ocorrem as odorizações do gás na E. Ede Araçoiaba pois
esse procedimento provoca inúmeros sintomas físicos nas pessoas que estão nas proximidades da Estação de
Entrega, tais como dores de cabeça e mal-estar.

O entrevistado nos confirma que há periodicamente distribuição de material informativo da
TBG no local e enfatiza o fato de que a concessionária que odoriza o gás não fornece atendimentos de

qualidade ecom eficácia nas situações em que há reclamações da população afetada. Sugere ainda que sejam
colocados adesivos refletivos nos marcos (inclusive o VENTI) para que haja melhor visualização por parte

dos transeuntes que freqüentam a região.
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Foto 32 - Ponto de visita 14
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Foto 33 - Ponto de visita Í4

> Ponto de visita 15: Km 120 - Bairro Capanema: quilômetro 129 da Raposa
Coordenadas: 23K 0222335 UTM 7394697

Quantidade de Entrevistado(s): 02
'w

As entrevistadas nos informam que a equipe técnica da TBG comparece apenas em uma das
casas na maonde moram. Explicam que a única residência que recebe o material educativo/informativo sobre

a faixa do gasoduto épropriedade da tia, a qual élegalmente proprietária naquela localidade. Aequipe de

vistoria observou que nesta localidade a faixa do gasoduto está muito próxima das moradias (no quintal das
casas) e que há excesso de vegetação sobre a faixa do gasoduto que impede a visualização dos marcos e

sinalização nesse trecho.

As moradoras entrevistadas nos infoimam que, devido não estarem legalmente estabelecidas
em suas respectivas residências, a exemplo da tia, o material educativo/informativo encaminhado pelos

con-eios não chega até suas casas. Afirmam terem inúmeras dúvidas sobre a faixa do gasoduto eque não têm
informações sobre o que fazer em possíveis situações de emergência. Sugerem que os técnicos da TBG
visitem todas as casas na faixa do gasoduto, independentemente da situação de regularização fundiária local
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Foto 34 - Ponto de visita 15

Foto 35 - Ponto de visita 15

> Ponto de visita 16: Km 28 + 900 - E. E Campinas: Jardim Nova Esperança
Coordenadas: 23K 0276887 UTM 7461081

Quantidade de Entrevistados: 02

J

Foram entrevistadas dois moradores que nos informaram sobre um "loteamento" a ser

implementado naquela localidade, oqual utilizará afaixa do gasoduto como via de acesso para transito de

veículos. Informam que há visitas da equipe técnica da TBG nas casas próximas afaixa eque durante essas
visitas recebem material educativo/informativo. Também recebem pelos correios o Jornal institucional da

TBG periodicamente.

Os entrevistados nos questionam sobre não terem sido contemplados, naquele bairro, com o

canteiro sobre a faixa do gasoduto, assim como foram contemplados os residentes do Bairro Parque Novo

Mundo. Na oportunidade sugerem que sejam tomadas providências acerca da prática ilegal de deposição de
entulhos/lixo sobre a faixa do gasoduto.

Foto 36 - Ponto de visita 16

Foto 37 - Ponto de visita 16
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Foto 38 - Ponto de visita 16
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Foto 39 - Ponto de visita 16

> Ponto de visita 17: Km 28 +900 - E. ECampinas: Parque Novo Mundo
w

Coordenadas: 23K 0276887 UTM 7461081

Quantidade de Entrevistado(s): 01

• -., JNe?a i0calídade foi entrevistada uma moradora que reside no Bairro Parque Novo Mundo

conhS"",
^ afaixado
'ri gasoduto
gaS0,dUt°naM
aP™da™nte
um como
»o. agir
Eta nos
infonna Vap^ar
dTt
conhecmentos sobre
localidade,
não saberia
em situações
de emergência.
Informa que há associação de moradores no bairro eque os moradores - representados pelo

presidente do Bairro - almejam "murar" ocanteiro implantado sobre otrecho da faixa do gLSto deste

baino Argumentam que o"muro" inibiria oacesso ao canteiro oqual também éutilizado como depÓsto

irregular de hxos domésticos, conforme foi observado visualmente pela equipe em campo
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Foto 40 - Ponto de visita 17

Foto 41 - Ponto de visita 17
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S) 19/11/2009 -Deslocamento terrestre de Curitiba/PR àCriciúma/SC
Pernoite em Criciúma/SC

>

Ponto de visita 18: km 584+100 - Estação de Entrega Joinville/SC: Válvula 60080
E.E Joinville

Quantidade de Entrevistado(s): 02

Na Estação de Entrega Joinville foi possível contactar dois moradores com perfis bastante

diferenciados Uma das entrevistadas émoradora no local há 12 anos, sendo que ela esua família foram

beneSos Cursos indenizatórios decorrentes da obra eoperação da faixa do gasoduto. Aentrevistada
nosi__o™_ que detém conhecimentos sobre afaixa do gasoduto eque recebe periodicamente material
informativo.

Afirma que ao longo desses anos oatendimento técnico da TBG está sendo razoável apesar de

considerar aconvivência com oempreendimento como -muito perigoso ". Aentrevistada relata S1tuaçoes de

eTergtcaZZno "ruídos de madrugada esente odores de gás". Informa sobre os sintomas provocados
pela odorização do gás (dor de cabeça, ardor nos olhos, vômitos) eque ocanal de comunicação através d_
Linha do Gás é eficiente.
í

terir

Foto 42 - Ponto de visita 18

Foto 43 - Ponto de visita 18

O outro entrevistado é o administrador da empresa "Ilha Embalagens de Madeira" que

funciona desde oano 2001 ao lado da Estação de Entrega Joinville. Mfoima que aFabrica tem quarenta esete
funcionários ematividade diária no local.

Informa que há comunicação prévia sobre odorização do gás eque oprocedimentojecorrente

com nenhum tipo de material impresso com informações sobre afaixa do gasoduto.

Na oportunidade foram entregues aos entrevistados material inforrnaüvo ^J te

ES_^*-S^_£S___pÍatcrareZentos sobre os riscos relacionados àfaixa do gasoduto eda Estação de Entrega.
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Foto 44 - Ponto de visita 18
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Foto 45 - Ponto de visita 18
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Foto 46 - Ponto de visita 18

Foto 47-Ponto de visita 18

> Ponto visitado 19: Km 670+150- Estação de Entrega de Gaspar/SC
Quantidade de Entrevistado(s): 01

O
A E. E de Gaspar atende o município de Blumenau em Santa Catarina. Foi realizada uma
entrevista no local, nas proximidades da Estação de Entrega, onde foi nos informado que residem
aproximadamente vinte famílias. A entrevistada confirma que há visita técnica da TBG periodicamente e que
os moradores sempre são avisados sobre os trabalhos de manutenção técnica. Também confirma que há
distribuição de material informativo sobre a faixa do gasoduto e tem conhecimentos sobre como proceder em
situações emergenciais e o número da Linha do Gás. A entrevistada nos informa que todas as famílias
circunvizinhas à E. E de Gaspar, testemunharam e vivenciaram a catástrofe que atingiu o Estado de Santa
Catarina em novembro de 2008 e afirma que o acidente na faixa do gasoduto aumentou consideravelmente o
medo e a insegurança acerca do funcionamento do Gasoduto e da Estação de Entrega de Gaspar. Nos informa
que no episódio do acidente na faixa do gasoduto em Gaspar a comunicação através da Linha do Gás não foi
eficiente chegando inclusive a nos afirmar que "no dia do acidente (da explosão) o 0800falhou ". Denuncia

que há práticas de vandalismo na Estação de Entrega de Gaspar e demonstrou muita preocupação com o uso
irregular e ilegal das estruturas da E. E de Gaspar "por garotas de programa" . Alerta ainda sobre o projeto
19/25

da Prefeitura de Gaspar de reassentamento populacional no entorno da Estação de Entrega. A entrevistada
sugere que há necessidade de efetivação de um posto de vigilância permanente na E. E de Gaspar e que a
equipeda TBG realize palestras sobre os problemas associados com a faixa do gasoduto junto à comunidade,
indicando a Igreja Paróquia São Sebastião como local possível para esse tipo de atividade. Conclui seu relato
sugerindo aos técnicos da TBG fazerem contato com a Sra. Helena Wemer (da Serraria) - presidente da
Associação de moradores do Bairro.

Foto 48 - Ponto de visita 19

Foto 49 - Ponto de visita 19

> Ponto de visita 20: Km 895+070 - Estação de Entrega de Tubarão/SC: Válvula 60230
Quantidade de Entrevistado(s): 05
Na localidade do entorno da Estaçãode Entregade Tubarão, mais especificamente na Válvula

60230, foi observado que houve necessidade de contratação de vigilância permanente na estrutura da Válvula
uma vez que naquele bairro há grande incidência de litígios e riscos de delitos praticados contra o patrimônio
estrutural do empreendimento. Destaca-se aqui um campo de futebol na porta da Estação, onde funciona o
tráfico de drogas. Estação de Entrega de Tubarão possui gestão compartilhada com outros empreendedores TBG, PETROBRAS e SCGás - e a contratação da vigilância é de responsabilidade da Petrobras.
No bairro não há atendimento policial mesmo sendo considerada área de risco t
reconhecidamente "perigosa" devido à intensidade do "tráfico de drogas". A equipe vivenciou esta situação;

uma vez que no decorrer da entrevista houve pressão por parte dos traficantes para nossa retirada pois, nossa
presença naquele horário (19:00h) "atrapalhava o negócio ilegal".
No local foi registrado processo erosivo e lixo próximo a faixa. Também naquele bairro
registrou-se a existência de umapedreira em atividade.
As entrevistadas residem no local há mais de 2 anos e nos afirmam que nesse período não

foram beneficiadas com nenhum tipo de material impresso informativo acerca da faixa do gasoduto que passa
em frente de suas residências. Afirmam também, que sentem o "odor de gás" periodicamente e sugerem que

a sinalização "deve ser melhor dimensionada ". Informam que em situações emergencíais nas quais ouvem
"barulhos" entram em contato com os Bombeiros, pois não têm conhecimento sobre o Linha de Gás, da
TBG.
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6i 20/11/2009 -

Deslocamento terrestre deCriciúma/SC à Porto Alegre/RS e dePorto
Alegre/RS à Brasília/DF

> Ponto visitado 21: Km 1108+550 - Comunidade de Cambará do Sul/RS

Quantidade de Entrevístado(s): 04
A Comunidade de Cambará do Sul foi uma das que foram contempladas com recursos de

Compensação Ambiental. Nela foi executado o asfaltamento em todo oBairro, também denominado como
Bairro Esperança. Foram entrevistados moradores com mais de vinte anos de permanência na localidade, os
quais nos informam apresença de aproximadamente quinhentas famílias no local.
Todos entrevistados nos informam que há presença periódica de técnicos para vistorias na

faixa do gasoduto, bem como para distribuição de material impresso informativo nas casas ena escola. Todos
afirmam que há sinalização em todo o trajeto da faixa de gasoduto e que há comunicação eficiente com a
Linha do Gás. Nesse período de instalação e operação da GASBOL não houve ocorrência de nenhuma
situação de emergência.

Uma das entrevistadas nos sugere melhorar os serviços de orientações técnicas junto aos

proprietários do entorno do Bairro Esperança, os quais ainda não têm esclarecimentos sobre anecessidade de
preservação da sinalização da faixa do gasoduto.

Foto 58 - Ponto de visita 21

Foto 59 - Ponto de visita 21
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Foto 60 - Ponto de visita 21

Foto 61 - Ponto de visita 21

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
^

Foram realizadas 48 entrevistas em 23 pontos de visita.

No trecho de São Paulo, foram percorridos 1545 Km e registrados o maior número de

entrevistados (36). Foi possível visitar todos os pontos da programação, com exceção do Km
1101+400 Bairro Frutal pois a equipe procurou conciliar outros pontos de maior interesse. Desta
forma foram acrescentados ospontos devisita 2, 9, 10,13,14 e 15.

Na vistoria da região sul, foram percorridos 923 km. Não foi possível cumprir a
programação devido ao curto tempo estabelecido, e problemas para deslocamento por causa das

intempéries e o tráfego lento na rodovia, sendo possível realizar apenas cinqüenta por cento da
programação. Abaixo seguem as fotos das equipes no túnel na divisa dos estados SC/RS eproblemas
ocorridos no deslocamento causados pela ventania muito forte.

^

Foto 62 -

Túnel

Foto 63- Túnel

Foto 64 - Placas retorcidas pelo vento

Foto 65 - Trafego parado

Conforme relatório destacamos as seguintes observações:

- Crime, e denúncia de Crimes contra o Meio AmbientefLei no. 9.605 de 12/02/98 e
Decreto no. 6.514 de 22/07/08), especificamente Dos Crimes contra a fauna (animal^J
cativeiro e caça ilegal);

- Comunicação Social, através do programa daLinha do Gás - referente os cuidados com
a faixa e Estações de Entrega e de Compressão, não atende a totalidade, diversidade e
rotatividade o público-alvo da Área de Influência Direta (AID) da faixa do gasoduto,
periodicidade insuficiente;
-

MST na faixa e Válvula (10420) do gasoduto;

- Placas de sinalização deterioradas e inadequação de placas (pequenas, letra pequena) e
marcos (difícil visualização) conforme contexto;
-

Processos erosivos nas proximidades da faixa;

- Dúvidas da comunidade quanto a aplicação do recurso proveniente da Compensação
Ambiental;

- Atração proporcionada pela faixa, em propriedades rurais para ação de assaltantes.

- Problemas na faixa enas Estações de Entrega relacionadas às práticas de vandalismO
(lixo), prostituição, tráfico de droga, uso cotidiano como via de acesso por veículos e
máquinas e prática de "moto-cross".

- Dúvidas expressadas pela comunidade entrevistada quanto as questões sobre garantia
de segurança e compreensão do risco;
-

Insegurança da população da AID;

- Ausência de Educação Ambiental nas escolas próximas da AID sobre a o Gasoduto;

- Questão do uso de fogo no manejo de cana-de-açúcar na AID e Ali, especialmente nas
Estações de Entrega;

- Questão de plantio de cana-de-açúcar sobre a faixa do gasoduto;
- Questões do impacto negativo devido a odorização do gás;
24/25
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Tendência de aumento de assentamento urbano na AID;
Desastres ocorridos abrangendo o gasoduto.

Faz-se abaixo as considerações específicas, resultado da vistoria:

Considerando o resultado da vistoria terrestre e tendo em vista a enormidade de pontos de
interesse apontados no relatório de vistoria aéreo, há necessidade de uma reunião específica para o
meio socioeconomico com os Técnicos da TBG para definição de um novo roteiro para vistoria
terrestre, objetivando acomplementação dos dados necessários para conclusão do parecer de Licença

de Renovação de Operação da GASBOL.

"hT**i_**'"

Hévila Peres da Cruz

Rita/í e Cássia Pereira

Analista Ambiental

Ana ista Ambiental

Matricula SIAPE 1512908

Matricula SIAPE 679174
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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

RELATÓRIO DE VISTORIA AÉREA

Dos técnicos: Alessandra A. Gayoso Franco de Toledo - Analista Ambiental
Diogo Moya Fernandes - Analista Ambiental
Eduardo Boucinha de Oliveira -Analista Ambiental

Ao:

Coordenador de Licenciamento

Antônio Celso Junqueira Borges
Assunto:

Vistoria Técnica da faixa do Gasoduto Bolívia-Brasil

GASBOL para fins de

Renovação da Licença de Operação - LO n° 081/2000
Período:

15 a 20/11/2009

Objetivo:

Verificação, in loco, das condições da faixa, considerando os programas de
manutenção desta sob os aspectos dos meios físico, biótico e de análise de riscos,

visando subsidiar a emissão da Renovação da Licença de Operação
Data:

03/03/2010

INTRODUÇÃO
Este relatório descreve os principais pontos observados durante a vistoria à faixa do
Gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), o quaí possui 2.593 quilômetros de extensão em território
brasileiro, iniciando no Estado do Mato Grosso do Sul, passando pelos Estados de São Paulo,
Paraná e Santa Catarina e terminado no Estado do Rio Grande do Sul.

w

O Gasoduto Bolívia-Brasil atravessa 137 (cento e trinta e sete) municípios, possui 1 (uma)
Central de Supervisão e Controle, 15 (quinze Estações de Compressão, 2 (duas) Estações de
Redução de Pressão, 3 (três) Estações de Medição, 3 (três) Estações de Medição Operacional, 41
(quarenta e uma) Estações de Entrega.
A Equipe do Ibama foi dividida em duas, sendo que uma realizou vistoria aérea (técnicos
dos meio físico, biótico e de análise de riscos) e a outra realizou vistoria por terra (meio sócioeconômico). Este relatório refere-se à vistoria realizada pela Equipe 1, que realizou a vistoria
aérea.

Além dos técnicos do IBAMA, participaram da vistoria técnicos da Transportadora Brasileira
Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG): Gilberto Luis Santos Hernandes - Engenheiro de Dutos e Faixa
Sênior; Ruy Alberto Campos Sarno - Coordenador de Meio Ambiente QSMS.
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VISTORIA
1115/11/2009

•Deslocamento aéreo de Brasília/DF à Campo Grande/MS e deslocamento terrestre
de Campo Grande a Corumbá/MS
Pernoite em Corumbá/MS

2) 16/11/2009 -

Deslocamento aér^o de Cp.rúrntjá/MS à Araçatuba/SP

_

Km 0 N- EMED Mutum; área de válvula; casas próximas da faixa; trecho bem sinalizado;
Assentamento Jacadigo; início do Trecho Norte do Gasoduto Bolívia-Brasil;
A EMED Mutum está inserida numa região de floresta semidecídua preservada, resquício da
floresta da Serra da Bodoquena; localizada numa área plana, delimitada por pastos, de fácil
acesso, a EMED não sofre influências de inundações.

-

Km 10 N - Lagoa do Jacadigo - área inundável;

Trecho sujeito a alagamento durante a cheia do Pantanal. Apesar de ficar inundada de três a quatro
meses por ano, a cobertura vegetal na faixa de servidão de mostrou satisfatória.
Km 17/8 N - Casas próximas da faixa; faixa bem vegetada e sinalizada;

Km 22,5 N-Acesso para a Fazenda Santa Edwirges na faixa;

^

Na propriedade Fazenda Santa Edwirges foram identificadas marcas de tráfego de veículos
automotores, prejudicando a regeneração natural na faixa.
Km 28 N - EE Corumbá; área de válvula; estação sem operação;
Km 34 N - Estrada de terra cruzando a faixa;

Km 45 N - Assentamento São Gabriel (Incra);
Km 47 N - ECOMP Corumbá; área de válvula;
Km 53 N -Travessia do Rio Verde;

Afaixa neste local estava sendo utilizada como acesso ao Rio para a dessedentação de gado.
Km 56 N - Trecho inundável durante a cheia;

Km 58+500 N - Cruzamento da faixa com um braço do Rio Paraguai;
Km 60 N - Comunidade Porto Morrinho; área de válvula; cruzamento com a Rodovia BR
262; travessia do Rio Paraguai (furo direciona!);

Apesar da travessia do Rio Paraguai ter sido realizada por meio de furo direcional, as margens do
rio estavam revegetadas mas desprovidas de mata ciliar.
Km 66 a 117 N - Faixa paralela a BR-262;

Neste trecho, a faixa, no período da cheia do pantanal, fica inundada. Na data da vistoria, notou-si

que, apesar de ficar submersa por longos períodos, a recomposição vegetal da faixa estava erO
boas condições.
Km 84 N - Área de válvula;
Km 107 N - Torre de telefonia móvel próxima da faixa;

-

Km 111,5 N- Área de válvula; água acumulada na faixa ao longo do trecho;
Km 128,5 N - Retificador e cruzamento de estrada rural na faixa;
Km 134 N - Rodovia BR 262 paralela à faixa;

Km 138 N - Área de mineração localizada entre a faixa e a rodovia;
Km 141 N-Área de válvula;
Km 148 N - Estrada rural cruzando a faixa;

Km 157 M- Faixa ao lado da estrutura de criação de gado em sistema intensivo;
Km 164+900 N - Cruzamentos com rodovia MS 325 e com ferrovia;
Km 171+300 N - ECOMP Miranda localizada entre a faixa e a ferrovia;

Km 174,6 N- Cruzamento da faixa com a LT Aquidauana-Miranda-Corumbá (138 kv);
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Km 179+900 N- Cruzamento da faixa com a LT Aquidauana-Miranda-Corumbá (láB kv);
Km 194 N- Área de válvula;
km 198 +300 - Cruzamento com o Rio Salobra;

Grande extensão da faixa de servidão nas proximidades da travessia estava alagada, devido à
cheia do Rio.

Km 206 N- Início de área cultivada com arroz, inclusive na faixa;
Km 212 N - Cruzamento com Rio Miranda;

Igualmente ao Rio Paraguai, a vegetação da Área de Preservação Permanente encontrava-se
suprimida, apesar da travessia ter sido execuíada por meio de furo direcional.

Km 217 N- Cruzamento com rodovia MS 448; faixa com solo descoberto em vários trechos;
Trecho da faixa com soío descoberto devido ao preparo do solo (aragem e gradagem) executado
pelo proprietário.

Km 226 N - Casa ao lado da faixa, solo descoberto;

OSolo arenoso deste km somado à circulação constante de veículos sobre a faixa impediu que a
vegetação se desenvolve-se.

Km 237,6 N- Erosão laminar na faixa;
Km 241 N - Área de válvula;
Km 279 N - Cruzamento com a BR 419;
o

-

Km 284 N- Travessia do Rio Taquaruçu; casa ao lado da faixa;

-

Km 289,6 N- ECOMP Anastácio; área de válvula;
Km 297/8 N- Presença de acesso ao longo da faixa;

Neste quilômetro , apesar do solo adjacente à faixa estar arado, a mesma foi preservada e mantida,

porem notou-se o seu uso como via de acesso.

Km 303 N- Solo exposto neste trecho da faixa;

Km 307 N- Área de mineração ao lado da faixa (Irmãos Volpini);
-

Km 310 N- Cruzamento da faixa com a rodovia BR 262;

Km 327 N- Área de Floresta nativa nesta área;
Neste trecho com floresta nativa, a recomposição vegetal da faixa encontrava-se em boas

condições.

Km 330 N - Casas próxima da faixa;

-

Km 361 N- Cultivo de cana-de-açúcar nesta área;
Km 368 N - Casas próximas da faixa;

- km 364+500 N- Vegetação da faixa preservada; área adjacente preparada para plantio
Em vanos trechos notou-se a preservação da vegetação da faixa em meio à terra preparada para

plantio.

K

Km 377 N- Fazenda Lambari; faixa sem vegetação, área susceptível a erosão;

w

Km 379+700 N-Travessia do Córrego Furnas;

A faixa, próxima da travessia, ^estava revegetada em ambos os lados. Não havia sinas de
assoreamento do córrego, situação esta da grande maioria das pequenas travessias visualizadas.
-

Km 389 N - Faixa sem vegetação;

-

Km 394+800 N- ECOMP Campo Grande; assentamento do MST ao lado da estação;

-

Km 399 N- Cruzamento da faixa com LT Porto Primavera-Campo Grande;
Km 404 N - Casas próximas da faixa;

Km 409+600 N- Cabeceira da pista do Aeroporto Teruel localizada próxima da faixa;
Km 413 N - Cruzamento da faixa com a BR 163;

Km 417 N- Casas próximas da faixa; pequenas propriedades produtoras de hortaliças,
produzindo na faixa;

Km 419 N- Cerca de curral parcialmente localizada na faixa;
Relatório devistoria AÉREA 15a 20-11-09 RLO Finalodl
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km 444 N- Faixa sem vegetação em declive, área florestal.- princípio deerosão laminar;

-

Km 561/2 N-Grande erosão na faixa;

Grande erosão em solo arenoso, localizada a aproximadamente 80 metros no sentido paralelo a
faixa. A erosão cruza a faixa em um trecho mais estreito, podendo causar sérios danos a
integridade do duto.
Km 564 N -Assentamento São Manoel (Incra);
Km 568+700 N - Casa ao lado da faixa;
Km 572+700 N - Carvoarias ao lado da faixa;

Acarvoaria localiza-se em área de ocorrência de plantios de Eucalipto e provavelmente trata-se de
carvão da madeira da espécie.

-

Km 584 N - Área de válvula;
Km 608 N - Área de válvula;
Km 628 N - Área de válvula;

-

Km 651 +800 N - ECOMP Três Lagoas;
Km 680 N - Área de válvula;

Km 703+900 N - EE Três Lagoas; área de válvula;
Km 716 N - Travessia do Rio Paraná.

,

Ométodo de travessia executado foi ofuro direcional, tendo sido possível observar que a área de
preservação permanente da margem direita, foi preservada.

w

Pernoite em Araçatuba/SP

3) 17/11/2009 - Deslocamento aéreo de Araçatuba/SP à Campinas/SP
Km 731 N- Faixa arada e arredores ocupados com cana-de-açúcar;
Km 737 N- Assentamento do MST próximo da faixa; casa rente à faixa;
Km 746 N - Casas próximas da faixa;

Km 753 N- Estrutura de criação de gado sobre a faixa;
Km 755 N - Erosão ao lado da faixa;

Km 758+850 N - Área de válvula;

Km 780 N- ECOMP Mirandópolis; área de válvula;

Km 786 N- Erosão laminar e ravinamento na faixa; área de pastagem;
Km 790 N - Faixa com boa cobertura vegetal;
Km 806 N- Faixa com solo descoberto; erosão laminar;
Km 807 N - Cimentoarmazenado na área da faixa;

w

-

Km 808,6 N- Faixa com sinalização insatisfatória;

-

Km 813 N- Sinalização insatisfatória na faixa; marcos derrubados; cruzamento com rodovia

-

Km 810 N- EE Valparaíso em construção (canteiro de obras); área de valvula;{
SP 541; sinalização aparente a partir do Km 816+500;
Km 823 N- Obra de concretagem sobre o duto;

-

Km 825 N- Obra de drenagem na faixa; cerca viva plantada na faixa;

Foi constatada a presença de cerca viva da espécie sansão do campo (Mimosa caesalpineafoha),

ío^pZe^cu^eute àfaixa. Aespécie possui raiz pivotante profunda epode interferir na
integridade do duto.
Km 829 N - Cerca na faixa;
Km 831+500 N - Travessia de uma lagoa;

Km 834+500 N- Obra de concretagem sobre o duto;
Km 840 N - Erosão intensa na faixa;
Kç!atí™deviaoriaAÉREA15a20-ll-09RLOFmal.udl
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841 +100 N - Área de válvula;
842+600 N - Casa ao lado da faixa;
845 N - Bairro da Prata;
849 N - Casa com possibilidade de estar na faixa;
852 N - Casa ao lado da faixa;
857 N - EE Bilac; cruzamento com rodovia SP 463;

Km 862N - Faixa arada, sem vegetação;
A faixa de servidão, assim como as áreas adjacentes, encontravam-se aradas, estando
susceptíveis a erosão. O trecho também não continha nenhum marco de sinalização.
Km 868 N - Faixa com solo descoberto; cultivo de cana-de-açúcar na região;
Km 871 N - Cultivo de milho na faixa;
Km 890 N - Casa ao lado da faixa;
Km 884+600 N - Erosão na faixa;

km 895 N- Faixa sem vegetação em área de plantio de cana-de-açúcar;
Problema recorrente na maior parte do Estado de São Pauto. Há falhas no programa de
comunicação; propriedades sucroalcooleiras não respeitam a faixa de servidão, arando, gradeando
e realizando o plantio da cultura.
Km 897 N - ECOMP Penápolis; cruzamento com rodovia SP 419;

(^

Estação de compressão rodeada por espécies florestais nativas ("cinturão verde"), localizada em
área de ocorrência de cana-de-açúcar.
Km 912,2 N - Solo descoberto, erosão laminar na faixa;

Km 914 N - Obra de contenção de erosão na faixa; muro gabião instalado para evitar o
Km
Km
Km
Km

assoreamento de córrego.
920 N - Casa ao lado da faixa;
923 N - Motel no limite da faixa;
925 N - Faixa com erosão laminar, utilizada como via de acesso.
929+300 N - Obra no duto;

Reparo no duto (em andamento) devido a uma deformação detectada pelo "pig". No local, devido a
vala do duto estar aberta, foi possível observar os cabos da fibra óptica.
Km 931 N - Casa ao lado da faixa;
Km 931+600 N - Obra no duto; vala ainda aberta;
Km 933 N - EE Guaiçara; cruzamento BR 153;

Km 939+600 N - Presídio ao lado da faixa - município de Guaiçara;

Km 952 N- Área de válvula com casas próximas;
W

Km 974/5 N - Cultivo de laranja na faixa;
A espécie possui raiz pivotante profunda que pode danificar a integridade do duto.
Km 977+200 N - Cruzamento com a Rodovia SP 333;

Km 981 N - Casa ao lado da faixa (curral);árvores na faixa;
Km 984 N - Bebedouro de água (dessedentador);
km 990 N- Árvore na faixa;
Km 1010 N-Voçoroca ao lado da faixa;
km 1014+800 N - Árvores na faixa;
Km 1019 N - EE lacanga (em construção); área de válvula;
km 1020 N- Travessia Tietê -"braço";
A travessia foi executada pelo modo tradicional. Não havia sinais de solapamento de suas margens
e sua área de preservação permanente estava altamente antropizada, caracterizada pelo avanço
de área de pastagens sobre seus limites.
Km 1036 N - Casas ao lado da faixa;

km 1043+800 N - Árvores na faixa;
Ktlalório de vistoria AÉREA 15 a 20-11-09RLO Final.odi
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Km 1045 N - EE Ibitinga (em construção); área de válvula;casas ao lado da faixa próximas
da estação;

Km 1050 N - Casas próximas da faixa;
km 1061 +800 N - Árvores na faixa;

-

Km 1066 N - Casa ao lado da faixa;
km 1076 N - Faixa arada;

Km 1088+900 N - Casa próximas da faixa;
Km 1098 N - Casas ao lado da faixa;

Km 1101 N - Bairro Frutal próximo da faixa;
Km 1113 N - Eucaliptos na faixa;
km 1118 N - Faixa entre mata nativa e cultivo de laranja, sem marcos de sinalização;

km 1122 N - Avanço da cultura de cana-de-açúcar sobre a faixa;
km 1134 N - Trecho de faixa antes utilizado para a prática de motocross;
Km 1141 N - Linhas de Transmissão e Subestação de distribuição próximas da faixa;
-

km 1150 N - E.E São Carlos;

Km 1168 N - Linha de Transmissão ao lado da faixa;
Km 1190 N - Casa ao lado da faixa;

Km 1223+500 N- Casas próximas da faixa; culturas anuais e perenes na área de influência \
direta, incluindo a faixa

Km 1228+500 N- Casas próximas da faixa; culturas anuais e perenes na área de influência
direta, incluindo a faixa; linhas de transmissão;
Km 1232 N - Casas próximas da faixa;
Km 1236/7 N - Construções próximas da faixa;
km 1245 N - Plantio recente de laranja na faixa;

-

Km 1264+600 N - EMED Paulínia-Jacutinga (REPLAN); EMED REPLAN; EE REPLAN;
ERP Paulínia; ECOMP REPLAN; fim do Trecho Norte do Gasoduto
Bolívia-Brasil.

Pernoite em Campínas/SP

4) 18/11/2009 - Deslocamento aéreo de Campinas/SP à Joinville/SC
-

Km 0 S - EMED Paulínia-Jacutinga (REPLAN); EMED REPLAN; EE REPLAN; ERP Paulínia;

-

ECOMP REPLAN; Início do Trecho Sul do Gasoduto Bolívia-Brasil;
km 03 S- Travessia do Rio Atibaia;
Km 05+600 S - Cruzamento do duto com ferrovia;

^
W

Km 07 S - Sítio 7 Casas;

Km 10+800 S - Cruzamento do duto com ferrovia, fábrica e casas;

Km 17+300 S - Cruzamento do duto com rodovia Anhanguera; presença de entulhos
empilhados na faixa;
Km 21 S - Casas ao lado da faixa; área de válvula;

Km 22 S - Cruzamento do duto com a rodovia Bandeirantes; erosão na faixa;
km 23 S - Árvore na faixa;
Km 25 S - Construção (muro) na faixa;
km 28 S - E.E Campinas;

km 30 S - Bairro Parque Novo Mundo- Campinas/SP;
-

Km 31 +800 S - Casas ao lado da faixa;
km 35 S - Erosão na faixa;

Km 40+200 S - Construção e cultivo na faixa;
Relatório de visloria AÉREA 15 a 20-11-0° RLO Final.odi
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Km 45 S - Árvores na faixa;
Km 46S - Duas intervenções para drenagem na faixa;
KM 48+200 S- Cultivo de cana-de-açúcar na faixaKm 50 S - EE Indaiatuba;

Km 57+100 S - Casas próximas da faixa;
Km 61 S - Bairro Santa Filomena;
Km 62 S - Uso de herbicida na faixa;

Km 65+200 S - Travessia de um córrego e cruzamento com uma linha de transmissão-

Km 68+850 S - EE Itu;

Km 69+500 ao 71 S - Casas próximas da faixa;
Km 71+500 S - Muro e cerca na faixa;
Km 75 S - Erosão na faixa;

Km 76 S - Sinalização da faixa insatisfatória; dificuldades para identificar a faixa neste
trecho;

Km 80 S - Poste de transmissão de energia no meio da faixa
Km 83+500 S - Casas próximas da faixa;

Km 85 S - EE Porto Feliz; casas próximas da estação;
Km 88 S - Obras na faixa; alteração da rodovia Castelo Branco;

L

Km 93 S - Casas naAID e cultivo na faixa;

-

Km 98/9 S- Comunidade da Fazenda Ipanema; área de invasão do MSTKm 103+500 S - Casa próxima da faixa e lago na faixa;
Km 110 S - EE Araçoiaba da Serra; cerca na faixa;
Km 113+500 S - Casas próximas da faixa;

-

Km 116 S - Cerca na faixa;

-

km 119+200 - Faixa mal sinalizada; árvore na faixa;

-

_•

^

Km 122+500 S- Cercas vivas cortando a faixa; construções próximas da faixa-

-

Km 124+500 S - Faixa arada;

-

Km 125 S - Travessia do Rio Sapucaí;
Km 133+500 S - grande erosão ao lado da faixa;
Km 136 S - Obras de contenção de uma voçoroca;

-

Km 138S - Uso da faixa como acesso;
km 138+900 S - Erosão na faixa;

-

km 142+500 S - Travessia do Rio Itapetininga;

-

Km 143+500 S - Erosão na faixa;

-

Km 146+500 S-Uso da faixa como acesso; área de reflorestamento;
km 150 S - Erosão laminar na faixa; cultura de Eucalipto;

'

- km 161 S- Fibra óptica instalada recentemente - lado direito da faixa sem vegetaçãoKm 165 S - Obras na faixa, duto exposto;

-

Km 173 S - Sinalização da faixa insatisfatória; dificuldades para identificar a faixa neste

-

Km 177+300 S - Árvore na faixa;
Km 180+200 - Erosão na faixa;
Km 184 S - Erosão na faixa;
km 187 S - Árvores na faixa;

-

trecho;

-

Km 188 S - Erosão na faixa;

-

Km 193 S - Erosão na faixa, obra de drenagem;
km 196+500 S - Travessia do Rio Paranapanema;
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Travessia executada por meio de método convencional, tendo sido executada supressão de

Vegetação na área de preservação permanente. AFaixa encontrava-se>^U

Km 199+800 S- Árvores na faixa, área adjacente com cultura de Eucalipto,
- Km 202 S-Faixa sem vegetação em área de Eucalipto; início de erosão laminar;_
Km 206 S- Faixa de servidão sendo utilizada como via de acesso, sem vegetação,
Km 207+300 S - Eucaliptos na faixa;
Km 208+600 S - Eucaliptos na faixa;

-

_

Km 216+500 S- ECOMP Capão Bonito (em construção); EMOP Capão Bonito,

_ Km 223 S-Araucária na faixa; dificuldade de identificação da faixa neste trecho;
Km 226 S - Cultivo de sorgo na AID;

km 226+800 S - Travessia do Rio Apiaí;

Regeneração da mata ciliar, necessidade de supressão futura.
Km 228 S - Faixa sem vegetação;
Km 234+600 S - Travessia de Rio;
Km 238 S - Árvores na faixa;
Km 243 S - Erosão na faixa;

-

Km 245+800 S - Faixa arada, sem vegetação;
Km 253 S - Árvore na faixa;
Km 258 S - Erosão na faixa;

-

.

Km 261 +400 S- Área de válvula; cruzamento do duto com a rodovia SP-249,
Km 264 S - Obra de drenagem devido a uma erosão na encosta;

-

Km 268 S - Faixa arada, solo exposto e árvore na faixa.

-

Km 269 S - Casa e campo de futebol na faixa;

-

Km 279 S -Araucárias na AID do duto;
Km 283 S - Cultivo de tomate na faixa;

-

Km 289 S - Madeireira ao lado da faixa;

-

Km 295+500 S - Casas próximas da faixa; erosão na faixa;
Km 297 S - Casas próximas da faixa; erosão na faixa;

-

Km 303+500 S - Casas próximas da faixa;

-

Km 305 S - Erosão na faixa;
Km 333 S - Erosão na faixa;

-

Km 335+500 - Erosão próxima da faixa;
Km 338- Cortina atirantada;

-

Km 343+300 S -Araucária na faixa;
Km 354 S - Erosão na faixa;

-

Km 358+600 S - Comunidade do Rio Turvo;

-

Km 365+500 S - Erosão na faixa;

_
-

-

Km 373+500 S - Casa próxima à área de válvula;

Km 376+800 S- Morro com supressão e casas próximas da faixa;

Km 378S - Casa localizada na faixa;

Km 384 S-Travessia do Rio Ribeira; casas próximas da faixa;
Km 386 S- Desmatamento com queimada invadindo a faixa;

-

Km 392 S - Casas ao ladoda faixa;
Km 394+500 S - Casa ao lado da faixa;
Km 397+200 S - Casa localizada na faixa;

-

Km 399 S - Uso da faixa como acesso;

-

Km 419 S - Travessia do Rio Takanissa;

-

Km 410 S- Monitoramento da encosta pelo empreendedor;
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Km 420 S - Grande obra de terraplanagem ao lado da faixa;

Grande obra de terraplanagem realizada pela prefeitura municipal local, adjacente a faixa, que
aparentemente não foi afetada.

Km 421+500 S - Erosão em área com alta declividade;

Km 423 S - Erosão na faixa; uso da faixa como acesso; mata na AID;
-

Km 425/6 S - Travessia do Rio Betara;
KM 426+600 S - Araucárias na faixa;

Km 431 S - Erosão na faixa; uso da faixa como acesso; linha de transmissão próxima da
faixa;

Km 434+500 S - Uso da faixa como acesso;

Km 436 S - Obra recente de contenção deerosão na faixa; instalação defibra óptica;
-

Km 442 + 500 S - Araucária e entulho na faixa;
Km 448 S - Construções próximas á faixa;

-

Km 449/50 S- Várias interferências próximas à faixa; Bairro Campo Magro/PR; presença de

-

Km 454 S - Casas próximas da faixa;

várias árvores na faixa;

km 455+500 S - Faixa utilizada como via de acesso; entulho na faixa;
Km 457 S - EE Campo Largo; área de válvula; cruzamento com rodovia PR-277-

*w

-

Km 458+500 S - Campo de "palnt-ball" na faixa;

-

Km 460 S - Campo de "paint-ball" na faixa;

-

Km 462 S - Araucárias na faixa;
Km 464 S - Poste e Araucária na faixa;
Km 465+300 S - Poste na faixa;
km 465+500 S - Araucária na faixa;
Km 469 S - Casa ao lado da faixa;

-

Km 472 ao 476+500 S - Avenida dos Pinheirais; trecho com várias interferências na faixa,

-

Km 478+400 S - Estação de Entrega REPAR;

-

Km 479+500 - ECOMP REPAR;

-

Km 482+800 S - Bifurcação da faixa: à direita OLAPA-OSPAR;
km 486 S - Faixa utilizada como acesso; área de extração de areia;
Km 486+300 S - Travessia do Rio Iguaçu;
Km 489/490 S - Travessia em área urbana; horta na faixa;
km 498+500 S - Mineração ao lado da faixa; risco de erosão;

-

Km 510 S - Casas próximas dafaixa; araucárias na faixa

-

Km 518 S - Casas próximas da faixa;
Km 524+500 S - Araucária na faixa;

inclusive uma casa localizada na faixa;

í^,

Km 528 S - Trecho com várias interferências na faixa, inclusive casas;
Km 532+400 S - Obras de drenagem realizadas na faixa;
-

Km
Km
Km
Km
Km
Km

537 S - Cruzamento com a BR-378;
544 S - Travessia do Rio São João II;
558+500 S - Faixa em área de bananal;
558+900 S - Casas próximas à faixa;
561/562 S - Faixa em área de arrozal;
580 S - Travessia do Rio Cubatão;

-

Km 584 S-E.E Joinville.
Pernoite em Joinville/SC
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5) 19/11/2009 - Deslocamento aéreo de Joinville/SC à Florianópolis/SC
-

Km 587 S - Cruzamento do duto com rodovia; linhas de transmissão cruzando a faixa;obra
de terraplanagem de morro;

Neste trecho foi verificada a ocorrência de terraplanagem em um área onde antes era um morro,
em ambos os lados da faixa. Segundo informações do empreendedor, a obra, executada pela

prefeitura municipal de Blumenau, não chegou a afetar a integridade do duto, porem utilizou-se a

faixa como via de acesso, sem a posterior revegetação da faixa;
Km 590 S - Bairro Vila Nova (várias casas);

-

Km 591 S - Comunidade Cristo Rei; casas e cemitério próximos da faixa;

-

Km 593 S- Cultivo de arroz alagado; cruzamento com rodovia SC-413; casas próximas da
faixa;

Km 596+500 S - Casa em construção próxima da faixa;
Km 597/8 S - Cultivo de arroz alagado;
Km 601 S - Casas próximas da faixa;
Km 601+500 S - Coqueiro na faixa;
Km 602+500 S - Casas próximas da faixa;
Km 603+500 S - Faixa em área de mata nativa;

-

Km 606+500 S - Faixa em área de mata nativa; baixa bem revegetada;

-^J

Km 609+300 S -Travessia do Rio Jacu; casa próxima da faixa;
Km 610 S - Bairro Serenata (várias casas);
Km 611 S - Trecho com várias casas próximas da faixa;

-

Km 613 S - Bairro Caixa Dágua;

Km 614+500 S - EE Guaramirim; cultivo de arroz alagado;cruzamento Br280
Km 616 S - Casa localizada na faixa;
Km 617+700 S - Árvores na faixa;

-

Km 617 S - Casas muito próximas da faixa; faixa mal sinalizada;
Km 619 S - Erosão na faixa;

-

Km 622 S - Árvore (Embaúba) na faixa;
Km 623+500 S - Cultivo de banana na faixa;
Km 625+700 S -Travessia do Rio Pitanga;
Km 626+800 S - Casas próximas da faixa;

Km 628 S - Sinalização da faixa insatisfatória; dificuldades para identificar a faixa neste
trecho; cultivo de banana na faixa;

-

Km 628+800 S - Cruzamento com linha de transmissão;

,

Km 630 S- Casas ao lado da faixa; sistema de drenagem na faixa;
W
Km 632+500 S - Casas próximas da faixa; linha de transmissão próxima da faixa;
comunidade Guraniaçu;

-

Km 633+500 S - Casas próximas da faixa; plantação de coqueiro na faixa;
Km 635/6 S - Casa localizada na faixa;

Km 638+700 S - Cultivo de mandioca e banana na faixa;

-

Km 640 S - Cultivo de banana; faixa mal sinalizada;

Km 643+500 S - Grande erosão em área adjacente avançando sobre a faixa;
Km 644+700 S - Casas próximas da faixa;

-

-

Km 647 S - Obra de contenção de erosão - cortina atirantada;
Km 651 S - Travessia do Rio Serafim; casa ao lado da faixa;
Km 654 S - Escorregamentos de solo na AID;

Km 656 S - Duplo escorregamento de talude na AID; área onde houve a necessidade de

supressão;
Kdalórto devistoria AÉREA 15a 20-1 1-05 W.0 Final.odr
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3Sb..
Km 658 S - Escorregamento de solo;

-

km 659 S - Obra de contenção de erosão ao lado da faixa - cortina atirantada;
Km 661+500 S - Escorregamento de solo em área adjacente à faixa; supressão de
vegetação para realização de obras de contenção de erosão;

Km 665 S- Área de supressão vegetal devido ao acidente ocorrido na região em 11/2008;

Vegetação suprimida em caráter de emergência para a construção do heliponto utilizado para
pouso de aeronave de resgate.

-

Km 670 S - Travessia do Rio Itajaí-Açu; casa próxima da faixa;
Km 673 S - Casa e postes de energia adjacentes a faixa;

-

Km 679/80 S - Erosão na faixa;

Km 680 S - Erosão na faixa - interrompida por meio da construção de estruturas de
drenagem;

Km 680+500 S - Casas próximas da faixa;
-

Km 682 S ~ Erosão na faixa;

-

Km 685 S - Casa localizada na faixa;
Km 687 S - Obras de contenção na faixa;

Km 688 S - Área industrial; cerca de alambrado na faixa;
-

Km 693 S - EE Brusque;

-

Km 700+500 S - Casas próximas da faixa, lagoa na faixa;

Km 696 S -Asfalto sobre a faixa;grande obra de terraplanagem do lado da faixa;

tamr

Km 702 S - Galpão próximo da faixa; terraplanagem de morro na área;
Km 710 S - Casas próximas da faixa (Vila Nova);
-

Km 712+300 S - Erosão invadindo a faixa;
Km 713 S - Escorregamento ao lado do duto;

Km 722 S - Erosão na faixa com canaleta de drenagem no vale;
-

Km 724 S - Interferência na faixa;
Km 725 S - Obra de contenção de erosão;

-

Km 727 S - EE Tijucas; cruzamento com rodovia SC-411;
Km 730+500 S - Travessia do Rio Tijucas; casas próximas da faixa-

-

Km 739 S - Vila Cadeado;

Km 745 S - Erosão na faixa; obras de contenção na faixa;

/

-

Km 747+500 S - Erosão na faixa;

-

Km 749+500 S - Casas ao lado da faixa;
Km 751 +500 S - Casa localizada na faixa;

-

Km 752 S - Escavação na faixa pelo empreendedor para investigação de detecção do "díq"-

Km 757+500 - ECOMP Biguaçu;
Km 759 S - Casa próxima da faixa;

Km 762 S - Casa próxima da faixa;
Km 767 S - Casas próximas da faixa;

Km 768 S - EE São Pedro de Alcântara; erosão na faixa;
-

Km 770 S - Mata nativa na AID;

Km 772 S - Casa próxima da faixa; travessia do Rio Pagara; erosão na faixa;
-

Km
Km
Km
Km

775 S - Casa próxima da faixa;
777+800 S - Casas próximas da faixa;
780 S - Comunidade Varginha;
784 S - Erosão na faixa;

-

Km 788 S- Travessia do Rio Furquilha; área de válvula; casas próximas da faixa;

Relatório de vistoria AÉREA 15a 10-11-09 RLO Final odl
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-

Km 791+500 S - Faixa em área de mata nativa; proprietário ateando fogo na área no
momento desta vistoria.

INTERRUPÇÃO DA VISTORIA DEVIDO AO MAU TEMPO (rajadas de ventos acima dos 80 Km/h
e chuvas intensas)

Pernoite em Florianópolis/SC

6)20/11/2009 - Deslocamento aéreo de Florianópolis/SC à Porto Alegre/RS

AVISTORIA FOI REINICIADA APARTIR DO KM 848 S, DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
(chuvas e "teto baixo"). Portanto, do Km 791+500 ao Km 848, não houve vistoria (56,5
quilômetros não vistoriados).
-

Km 848 S - Travessia do Rio Sete; casas próximas da faixa;
Km 855 S - Uso da faixa como acesso;

Km 857 S - Cultivo de milho na faixa;

Km 859 S- Comunidade Guariroba;

J,

Km 862+500 S - Casa próxima da faixa;

-

Km 870 S - Comunidade Sanga Morta; casa ao lado da faixa;
Km 873+700 S - Floresta plantada na AID;
Km 875 S - Comunidade Olaria I;

Km 876+400 S - Comunidade Olaria II; casas ao lado da faixa;
Km 881 S - Bairro Lomba;

-

Km 885 S - Comunidade Pouso Alto;
Km 885+500 S - Casas próximas da faixa;
Km 887 S ~ Cerca com alambrado na faixa;

Km 889 S- Casas próximas da faixa; interferências na faixa (campo de futebol);
Km 890+500 S - Comunidade Caruru; escola próxima da faixa;
Km 891+300 S - Cemitério próximo da faixa;
Km 895 S - EE Tubarão; casas próximas da faixa;

Km 896 S - Construção na faixa com cerca de madeira (curral);
Km 898 S - Erosão na faixa;
Km 901 S - Casas próximas da faixa.

AVISTORIA FOI REINICIADAAPARTIR DO KM 958 S, DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS^
(chuvas e"teto baixo"). Portanto, do Km 901 ao Km 958, não houve vistoria (57 quilômetros nao
vistoriados).

Km 960 S - Duas concentrações de água na faixa;
Km 965 S - Vila Minerva;

-

Km 968 S - Travessia do Rio Morto; cultivo de arroz;

-

Km 975+600 S - Comunidade Rio Manoel Alves;
Km 978 S - Travessia do Rio Manoel Alves;
Km 986+400 S - Área de válvula;

-

-

Km 972 S- Faixa inserida em área com vegetação abundante e relevo bastante acidentado;

Km 990 S- Linhas de transmissão paralelas à faixa; área com floresta plantada;

Km 994 S - Comunidade da Rocinha;

-

Km 995 S - Início da subida para Aparados da Serra;
12
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V

w^

- Km 998 S- Travessia do Rio Serra Velha - previsão de obralneste trecho,
ri )í!,AT?r?io f? REIN1C,ADA APARTIR DO KM 1020+500 S, DEVIDO ÀS CONDIÇÕES
-

Km 1024 S - Faixa em área deocorrência deAraucárias •

-

Km 1040 S-Cambará;

-

Km 1044+300 S - Travessia do Rio Camisa;

-

Km 1056 S- Duas Araucárias na faixa;

-

Km 1063+500 S- Travessia do Rio Tainhas (margens vegetadas)-

- Km
107R SI~!pÍ°
^ T^í
f3ÍXaoperação)6m 6XtenSa área de floresta P'a"*ada;
Km 1078
EE Várzea
do Cedroda(sem
-

Km 1084 S- Cultivo de hortaliças dos dois lados da faixa-

-

Km 1095+600 S - Travessia do Rio Santa CruzKm 1098+300 S - Travessia do Rio do Pinto-

-

Km 1104S - Retificador;

~ Eü líno ! "5:ru2aniení0 com rodo™ RS-235; casas próximas da faixa;

~ w l ?=* ; Cruzament0 com rodovia RS-020; casas próximas da faixa- Km 1115/6 S - Casa com lago ao lado da faixa;
-

Km 1126 S- Obras para reparação do duto exposto no trecho-

- Km
mü ?qnn I '9/.eJinha; construções ao lado (posto de gasolina);
Km 1139 +900 S -Travessia do Rio Matarana;
Km 1146 S - Casas próximas da faixa;

Km 1148+500 S- Cruzamento com a rodovia RS-239;
Km 1153/4 S - Casas próximas da faixa-

- "" ÍÍstloo SSIEEScT CÓTO90; Marc° de ""**>*> obrado; área cercada;
-

Km 1157+600 S- Travessia do Rio dos Sinos;

~ l™
llf, t ~Área de valvu,a ao lad0 de área a,aaada pelas chuvasKm 1163 S - Erosão na faixa devido a drenagem de área lateral-

-

^

-

Km 1167+500 S - Área alagada; Lomba Grande;

Km 1170 S- Várias construções próximas da faixa;

Km 1176 S - Casas próximas da faixa;
Km 1180 S - Casa ao ladoda faixa-

: KZWZZt:eTc"emareabas,an,ean,ropizada;EECach°eirinh*
Retorno de Porto Alegre/RS à Brasília/DF

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

^eJo^le^tl^r °S °bJetÍV0S ÍnÍCÍa,mente Pr0P0St0S' P-Po->onando condições
São
^f° aRegÍ°nal
no Estado
de
bao Paulo°
paulo, lrv1rioTtrech°of"f?
em vanos trechos, a faixa*"encontrava-se
arada ouN°rte'
sem P^palmenta
vegetação. Outro
problema
Relatório devistoria AÉREA 15 a20-11-09 RLO Final.odt
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muito recorrente foi op.antio de monoculturas anuais, como cana-de-açúcar emilho sem acorreta
sinalização dos limites da faixa.

So^^t==^«=^:aa^^mi=
sua ocorrência verificada dentro dos limites da faixa.

Com
relação aos ^c* —^
387+500; 449; 450; 560; 462; 464, 468 470, 516 ^WA //o,
espécie A ~ a n g «

Autorização de Supressão de Vegetação (AbV) " ff''

-rmotrn£;

^

^^S-M
^ contemplados na

f id ASV Neste caS0| trata-

verificada
aexistência
de espécies
arbórea* ™^^a^™
S gque futuramente podem
se de indivíduos
provenientes
de regeneração
natural, em e^ia.,
rseja

«*^_¥5__H5_É!_=H_SH

=_S_S?iS_a--«t*t-~'--ws
Licença de operação sugere-se aseguinte condicionante:
j

iri_5rH_H-3_-^i?--H=-SS^iamSTao corte, com oposterior envio de relatório de supressão.
s££^-E-f_S_S?_-«2£-_?::
_. u

h_0 ira^wiae de cursos d'áqua verificadas em vistoria apresentaram sinais de

nt:ancfmSentoTuSlassoreamento pecado por obras de manutenção e Instalação do
empreendimento.

.

mm rPlacão à Análise de Riscos, conforme descrito neste relatório verificou-se a

ocorrencíaTSpefI^as^^^f^J^^f ^o^SToO^
de Terceiros.

"Direitos daTBG: fica a TBG com o direito de:

_ realizar na faixa de servidão, os trabalhos de construção, manutenção, reparo efiscalização
dos dutos;

, .

ínallzação ou outros necessários ao bom funcionamento das instalações.
Direitos do proprietário: fica oproprietário com direito a:

iívtp trânsito oela faixa inclusive com veículos com tração a motor ou animal, podendo

" ^^%^'P** criar com veículos de até 10 toneladas por eixo;
Rttaório dtvistoria AÉREA 15 =20-11-05 RLO Fmal.odt
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!":, 35L

• [Fh.: -KW

/,.• :ié+0/ec ,• IProc: Qükj}

" nUflU/f temporá!;ias com cictos menores que um ano (hortaliças, arroz soja etc) desde n,«

portroue te^mVradr' 9radeS de dÍSC° °U quais^er Mementos agrícolas de gr" nde

^™^^^LT
de Profundidad«*Partir dedascotatubulações
orig^al do
terreno, eque poderiam, dessa SUPerÍ0r
maneira,a°-60m
atingir eprejudicar
orevestimento
- trafegar ao longo da faixa com veículos leves (carros de passeio eutilitários)
Restrições ao Proprietário: fica oproprietário proibido de:

- fazer construções de qualquer natureza, mesmo provisórias ou de pequeno porte;
-

utilizar explosivos;

" So^Sa^ SXCet0 aqU6,aS deStínadaS a° Planti° das cu,turas P^HBB nos direitos
- promover queimadas e/ou acender fogueiras sem prévio aviso àTBG;
- impedir a passagem e o acesso à faixa de dufwt Ha rnr o«

contratados esubcontratados, bem como de seus^equipamentos' *~" empregados' seus

" peoPrteTar SÍ,VÍCU'tUra' ref,0restament0 ou fr^-'tura de árvores permanentes ou de grande

~ seXt°eU"danÍfÍCar SÍna,ÍZaÇÕSS 6°UtraS instala^es «a ^G existentes sobre a faixa

SosTaS°a £££^

*™?«=* I» omeio biótico, que vários

593 S; 597/8 S" 614+500^S 968 9^,1 í
^anUaiS " arr02 Km 206 N= ^2 N; 561/2 S"
(Km 871 N; 857SMomalS(Km 28^'sT^SX%^ÍS^lK
"f HA8+2°° ^ miIho
as quais em alguns casos podem ter cclo^nnSin 11
' T4 S)' mand,oca K™ 638+700 S),

outros
casos fazem uso tarados gradí além de olnT T° (cana:de^ÚCãr emand^a) eem
N; 7076 N; 245+800 S" 2B8^Í^^Í^ 1 * P.osslve,s 'mplementos (Km 731 N; 862

têm alcance superior a 060ndeZ^nZ^l tr *'mPlementos no ™™nto da vistoria) que

riscos âintegridade
dodutodevido^^^^V^^''
h° e arroz)'do^sentindo
instituído
peloVópr^
J descumpnndomi'oconteúdo
PG-1-0025-1,

(Km^T^I18Sí ÍSSST^^

T Ç**«)"-*

638+700S; 640 S) ereflorestamento 1eucalipto (Km 207+300 S2^cT^-5°°, *' ™ S;
emergenciais

t0' se necessar'° °u mesmo em casos

mmmÊêÈm^
RelatóriodevistoriaAÉREAi;a2rj-|[-OiJRLX)Fina[odt
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curral
parcialmente locaiizada ~ ™^^^Z^Z^wl
N(cerca viva plantada na faixa). Km 829 N(ra ca ™«J^™ iakn0 mei0 da faixa); Km 116 S
(muro
Km S(cercas,m».
80 S(poste de ^missão^J^^
cerca ecerca
na faixa);naKmfaixa);
122+500
cortando afaixa ,Km 269 S(casa
S^ ^ecampo
^ P de futebol
^
na faixa); Km 378 S (casa na faixa); Km 397+200 S (casa na re, ,

____

Km

pa/nf-ba//
na faixa);naKm
460Krr,472
S^^P^s^euUaáoS
com casa na
465+300 S(poste
faixa);
ao 476+50Cl S(Aven da^oos PWieirais
r
____ faixa); Km
Km

%Sé1^™y^^^&*£% na faixa), a,ém de varias outras

^^^™°^^--r^z^nao tem se mostrado

Após
avilria
^
ae^—^^—^S
alS^s'
d
V
Sn^SSst tlce%atopSçIo, * nSssitando realizar vistoria terrestre, anteriormente
C09itada'como considerações específicas, resultado das obsen,ações realizadas durante as
atividades de campo, o empreendedor devera;

. Enviar os reiatórios de supressões de vegetação realizadas nos ouHometros 661+500 S.

. E6nvi
!r esciarecimentos sobre ^cumprimento*s^^°^°^açK
nos documentos PG-1-0025-1 *£«™^7^1^iL^ * frança
Manutenção e Prevenção *^^„ t ^iSoVra análise da vistoria relacionada com

tT^^eZ^o^LZ^^e lamento de Conduta (TAC, com os
proprietários soMta-se oenvio de cópias dos resPeot,vos documentos.

Anexos: I- Relatório Fotográfico
É o relatório.

Alessandra A. Gayos Franco de Toledo
Analista Ai

Diogo Moya Fernandes Lopes
Analista Ambiental

liental

Eduardo Boucinha de Oliveira
Analista Ambiental
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