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Ref.: Solicitação de Licença de Instalação para impiantação da Fibra Ótica do GASPAL

Prezado Senhor,
Encaminhamos Requerimento solicitando Licença de Instalação para implantação de cabo
de ﬁbra ótica ao longo da faixa de servidão existente dos oieodutos OSVOL e OSRIO e dos
Gasodutos GASVOL e GASPAL entre a Refinaria Duque de caxias e a Estação de Volta
Redonda, e entre a Estação de Volta Redonda e a Retinaria do Vale do Paraíba.

Atenciosamente,
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me Rebeck
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7/Cava
Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental

ANEXOS:
Croquis da faixa do duto.
Especificação Técnica Petrobras “Lançamento de Cabo Óptico“
Cronograma da Obra
Especincaçâo Técnica Petrobras "Especincação Técnica do Cabo Óptico"
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Ref.: Solicitação de Licença de Instalação para implantação da Fibra Ótica do GASPAL
Prezado Senhor,

Encaminhamos Requerimento solicitando Licença de instalação para implantação de cabo
de fibra ótica ao longo da faixa de servidão existente dos oleodutos OSVOL e OSRIO e dos
Gasodutos GASVOL e GASPAL entre a Reﬁnana Duque de Caxias e a Estação de Volta
Redonda, e entre a Estação de Volta Redonda e a Refinaria do Vaie do Paraíba.
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20271-900
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DESCRIÇÃO DA (S) ATIVIDADE (5)

Implantação de cabo de ﬁbra óptica an longo da faixa de servidão existente dos oleodutos e gasodutos ( OSVO

GASPAL : OSRIO)
. entre a Refinaria Dugue de Caxias e 3 Est g

de Volta Redonda e entre a Estação de Volta Redonda e Reﬁnaria do Vale

do Parana

Este servigo consiste na instalagão de 2 tubos de PEAD ( Polietilieno de alta densidade) de diâmetro externo de

40mm, enterrado diretamente no solo, para posterior lançamento de um cabo de ﬁbra óEtica em seu interiºr.
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Mário C. Pinheiro
Coordenador da Manutenção de Faixas do Sudeste
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OBJETIVO
Esta especificação tem por objetivo estabelecer as característb
minimas exigíveis para o lançamento de um Cabo Optico pelo método de
sopramento, execução das emendas ópticas e ligações em DGOs. 0 Sistema
Optico será instalado na dutovia entre o DTSE (RJ) e a unidade de LORENA ( SP).

CARACTERÍSTICAS
Características do Cabo Óptico
O cabo óptico a ser lançado é constituído com fibras ópticas monomodo de
mesmas características e tem a seguinte metragem aproximada:
a) 235 Km (duzentos e trinta cinco quilômetros) de cabo com 36 fibras.

O diâmetro externo do cabo óptico é de 16mm.

0 desempenho minimo do cabo óptico atende ao disposto das recomendações
G652 da ITU—T.

O peso do cabo óptico é de 215 Kg/Km.

Fon—numa PAnnaNtzAno PELA NUMA PEYROBRAS N-uln
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Valor máximo de tração igual a 100 th.
O cabo óptico será fornecido pela PETROBRAS em bobinas de 4 Km.
Características das Caixas de Emendas

As caixas de emendas ópticas para os cabos de 36 fibras têm capacidade de
acomodação de 48 emendas.
As caixas de emendas ópticas fornecidas têm sistema de selamento.
As emendas ópticas deverão resistir aos efeitos de torção do cabo.

As perdas por emenda óptica realizadas no cabo óptico deverão ser no máximo de
0,1dB , medidas nos dois sentidos.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Condições Gerais

A CONTRATADA deverá enviar a PETROBRAS dois conjuntos da documentação,
em português, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência do início do
lançamento. para análise e aprovação.
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As unidades de medida utilizadas na Documentação Técnica serão as utilizadas no
Sistema Internacional de Medidas.
Todo documento pertencente a Documentação Técnica devera ser identificado com
data e número de emissão. Todas as páginas deverão estar igualmente
identificadas e também numeradas, de modo que a atualização da documentação
se faça por simples substituição de folhas.
A documentação do sistema óptico deverá ser apresentada com textos em WORD
6.0, e os desenhos em AUTOCAD Ft.14. Deverão ser fornecidas 2 (duas) vias em
meio magnético/óptico de todo projeto "AS BUILT".

Estrutura da Documentação Técnica
A CONTRATADA deverá apresentar, para análise, 3 (três) vias dos seguintes
documentos:
a) Diagrama de toda a rota do cabo óptico, indicando a exata posição do cabo e
caixas subterrâneas na faixa dutoviaria da PETROBRAS, utilizando referências
através de marcos de concreto na faixa de dutos e com correspondentes
coordenadas obtidas por GPS; para tanto, a PETROBRAS fornecerá o projeto
executivo de lançamento na rota do tubo PEAD,

FonMuLÁnlo "Unamuno PELA NORMA PEYRDBRAS u-znn
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a.1) O Diagrama da rota do Sistema Óptico deverá conter, no minimo, as
seguintes informações:
—
-

Titulo identificando a rota e seus segmentos;
Identificação do cabo;
Pontos de emendas ópticas;
Comprimento do cabo no lance (CL);
Comprimento do lance centro a centro entre caixas subterrâneas (CC);
Comprimento do lance entre as caixas subterrâneas;
Comprimento de bobina do cabo;
Relatorio de potência óptica dos enlaces de DGO a DGO— Relatório de
atenuação das emendas, medida nos dois sentidos, por emenda por
enlace DGO a DGO.

b) Procedimentos detalhados de instalação de todo o sistema óptico;
c) Projeto executivo do sistema óptico;
d) Procedimentos de testes de campo do sistema óptico e acessórios;
e) Documentação de operação e manutenção do sistema óptico.

Os desenhos da rota do cabo óptico deverão estar no mesmo padrão dos
desenhos da malha dutoviária da PETROBRAS, e deverão apresentar a posição
dos dutos existentes.
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SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO
a) Projeto Executivo do Sistema Óptico (cabo óptico, caixas de emendas e DGOs);
b) Instalação de aproximadamente 235 Km (duzentos e trinta e cinco quilômetros)
de cabo óptico com 36 fibras monomodo, para instalação em tubo enterrado no
solo por sistema de sopramento;
c) Fornecimento e instalação do distribuidor óptico (DGO) para todas as estações,
em número de 4 (quatro);

d) Fornecimento e instalação de 300 conectores E-2000APC:
e) Instalação de aproximadamente 60 (sessenta) caixas de emendas ópticas e
execução das emendas ópticas por fusão;

f) Transporte das bobinas de cabo óptico até os locais de lançamento. As bobinas
se encontram estocadas no DTCS (S.José dos Campos- sp) e no DTSE (
caxias-rj);

g) A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, materiais e pessoal
técnico qualificado necessários à realização das atividades de instalação e
testes de todo o Sistema Óptico;

ronuuumo PAnnaNuAno pm noun remains N-mu - mun A-l

h) Todo o instrumental necessário a execução da instalação e testes do cabo
óptico devera ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Instalação do Cabo Óptico
O cabo óptico deverá ser lançado em tubos já enterrados ao longo da dutovia da
PETROBRAS. As características básicas do tubos são: 40mm de diâmetro externo,
espessura de parede de 3mm , máxima pressao admissível de 12 BAR e distância
entre caixas subterrâneas em torno de 3970 m.
O cabo óptico deverá ser lançado em
0,80m em relação ao solo. (& vma X]

tubo que estaa uma profundidade de

Na presença de riosoualagados o cabo óptico deverá ser lançado de maneira tal
que a confiabilidade e desempenho do cabo ópticonão sejaalterada no
periodo
de sua vida útil
' fª
, »».
«
Em situação de declive acentuado ou em transição de terra/rocha, poderá ser
necessária uma proteção adicional do cabo óptico, de forma a não haver esforços
mecânicos no mesmo.
Os equipamentos a serem utilizados para o lançamento do cabo óptico deverão ter
no máximo a toneladas.
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Se houver necessidade de abertura de valas, o reaterro deverá ser com o material
proveniente da escavação e compactado com equipamento pneumático
(compactador tipo sapo).
/
A CONTRATADA deverá, antes do início das obras e quando necessário, notificar

e obter as devidas permissõesipor escrito com proprietários e/ou órgãos públicos.
Ao final das obras deverão ser comunicados sobre o término, obtendo dos mesmos

um atestado de que nada tem a reclamar sobre os serviços executados.

Todo e qualquer dano provocado pelos trabalhos de instalação deverá ser
reconstituído nas condições originais.
A CONTRATADA deverá atender as Normas de segurança para a execução dos
trabalhos.
A CONTRATADA deverá apresentar detalhadamente os procedimentos e os
métodos de instalação do cabo óptico em dutos, nas unidades da PETROBRAS.
Em todos os pontos de emendas ópticas deverá ser deixada uma folga de 15m
(quinze metros), em cada extremidade do cabo óptico.

Em todas as caixas subterrâneas de passagem e de entrada das estações deverá
ser deixada uma sobra de 15m (quinze metros) de cabo óptico.

FonuuLÁmo PAnnnNtlmo PELA NORMA PETROBRAS Nam:

. FIGURA H

Nas estações terminais e repetidoras deverá ser deixada uma folga de 15m (quinze
metros) de cabo óptico.

As folgas do cabo óptico nas estações deverão permitir a execução de, no mínimo,
5 emendas ópticas em cada libra.
A instalação do cabo óptico e acessórios nas unidades da PETROBRAS, desde a
chegada do cabo óptico na faixa de dutos ate' a sala de equipamentos terminais
ópticos, será de responsabilidade da CONTRATADA.
O cabo óptico instalado nas unidades da PETROBRAS deverá ser identificado nas
caixas subterrâneas por onde passar, com uma placa amarela, de material
plástico, de 10 cm por Slcm, contendo a seguinte descrição:
"PETROBRAS- CABO OPTICO-RIO/SPAULO"

Após a instalação do cabo óptico e das emendas, os tubos PEAD deverão ser
vedados com materiais que evitem a entrada de água, areia, roedores ou insetos.

As caixas de emendas ópticas deverão ser fixadas nas paredes internas das caixas
subterrâneas. A CONTRATADA deverá prever ferragem adequada para esta
fixação, bem como a ferragem de acomodação de folga do cabo óptico.

as mmnmcózs nzsrz nocuumn sÃo PRGPRlEDADE DA PEmoaRAs, ssNuo vacuum A uTlLIZAÇÃO FEIRA DE sun FINALIDADE
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Emendas

As emendas ópticas ao longo da rota deverão ser executadas utilizando-se caixas
de emendas ópticas, estas emendas ópticas serão abrigadas em uma caixa
subterrânea construída em concreto..
Todas as emendas deverão ser do tipo fusão, devendo a perda de cada emenda
ser de no máximo 0,10dB (um décimo de dB) medida nos dois sentidos.
O valor desta perda, medida em cada emenda óptica, deverá ser a média das
medidas realizadas com o OTDR nos dois sentidos. Deverá ser informado o
instrumento que será empregado, bem como a perda de retorno do instrumento
utilizado na medida, com a aferição deste valor em laboratório.
Todos os parâmetros e/ou características relevantes das emendas ópticas
deverão ser listados (tipo, perda, nª da caixa etc).
Deverão ser fornecidos detalhes do projeto mecânico das emendas ópticas dos

cabos ópticos.
Deverão ser fornecidos detalhes das técnicas de emenda de emergência dos
cabos ópticos.

FORMULÁRIO Honomnno PELA Nom“ Parnoanls N-uln
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De uma maneira geral, a presença de emenda nas fibras ópticas do cabo não
deverá degradar significativamente o valor limite de tração do cabo óptico.
A CONTRATADA deverá fornecer as características da emenda óptica do cabo
óptico incluindo, no mínimo, os seguintes itens:

a) Valor maximo, médio e mínimo da perda na emenda óptica;
b) Raio mínimo de curvatura da fibra na emenda,
As emendas ópticas deverão resistir aos efeitos de torção do cabo.

Distribuidor Geral Óptico - DGO e Conectores Ópticos

Cada DGO deverá ser de fabricação DIAMOND e ser constituído de um bastidor de
21"/44U e sub-racks de 19" com a função de emenda óptica do cabo óptico com o
pigtail/conector óptico.
Cada sub—rack deverá ter capacidade para acomodar conexões de 120 fibras
ópticas.

O DGO deverá possibilitar o acesso frontal, lateral e traseiro para manutenção e
realização de testes.
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A estrutura do DGO devera ser do tipo bastidor 21 polegadas, ter porta frontal (com
chave) e traseira, tampas laterais removíveis (através de liberação interna),
bandeja para acomodação de cordões ópticos, bandeja para acomodação de tubo
loose e altura de 2100mm.
O bastidor deverá permitir o acesso dos cabos tanto por cima como por baixo.

O DGO deverá ter na parte frontal conectores ópticos. de modo a permitir a
conexão dos cordões monofibra para equipamento terminal SDH. Deverá existir um
processo de identificação dos conectores no sub—rack.

A CONTRATADA deverá informar os valores máximos e minimos de atenuação e
óptica.

O cabo óptico deverá ser terminado dentro do DGO através de conexão do mesmo
com os pig tail e estes nos conectores ópticos dispostos no painel frontal,
As perdas por emenda óptica realizadas no cabo óptico deverão ser no máximo de
0,10dB, medidas nos dois sentidos.

Os conectores a serem utilizados deverão Ter perda de retorno superior a 70 dB.

As perdas de inserção nos conectores deverão ser no máximo 0,1 dB.

Fonuuunio nonomuna PELA NORMA vernoams N—llln . noun. “

Os conectores não deverão apresentar variações das características ao longo do
tempo com as operações de conexão/desconexão.

Terminações
O cabo óptico deverá ser terminado em um bastidor distribuidor óptico- DGO.

A conexão entre o cabo óptico e os cordões no DGO deverá ser executada por
fusão, devendo Ter atenuação máxima de 0,1dB medida nos dois sentidos.

PROCEDIMENTOS DE TESTES
Os procedimentos de teste de aceitação em campo do cabo óptico deverão conter,
no minimo, os seguintes pontos:
- Testes de potência óptica dos enlaces de DGO a DGO;
- Teste de atenuação das emendas;

- Verificação da instalação.
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PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo total de execução dos serviços entre o DTSE e LORENA é de 90 (noventa)
dias.
'

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
A CONTRATADA deverá informar os procedimentos para operação e manutenção
do cabo óptico e acessórios.
O procedimento de manutenção deverá abordar os tópicos relativos à manutenção
emergencial.

DOCUMENTAÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
A Documentação de Operação e Manutenção deve apresentar as seguintes partes:

— Apresentação da Documentação;
- Manual de Manutenção;

- Manual de Operação.

FORMULÁRIO nnnouluno PELA NORMA pzvloans Nano
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A Apresentação da Documentação de Operação e Manutenção deve conter um
índice geral, acompanhado de uma descrição sucinta das diversas partes da

mesma.
0 Manual de Operação deve conter:
- Normas, procedimentos e rotinas Operacionais.
0 Manual de Manutenção deverá apresentar:
- Descrição das normas, procedimentos e rotinas de manutenção preventiva e
corretiva, incluindo os testes para remoção de falhas;

- Um quadro sinóptico ou roteiro, do tipo "trouble shoooring" contendo os principais
defeitos, os módulos ou unidades causadoras e a indicação das ações corretivas
necessárias;
- Procedimentos para reparo do cabo óptico em tubo enterrado, incluindo processo
para execução de emendas de emergência e definitivas.
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SISTEMA DE QUALIDADE
Garantia de Qualidade
Durante as etapas de planejamento, desenvolvimento, instalação e aceitação a
CONTRATADA deverá ter implantado seu próprio PLANO DE QUALIDADE sujeito
a concordância prévia da PETROBRAS.

O PLANO DE QUALIDADE deverá incluir pelo menos os seguintes pontos:
a) Padrões e definições de termos;

b) Procedimentos para controle corretivo, incorporando a aprovação prévia da
PETROBRAS:
c) Responsabilidade dos gerentes de projeto;
d) Responsabilidade de projeto do gerente de qualidade;

e) indicação dos documentos relativos ao PLANO DE QUALIDADE;
f) Planejamento de projeto;

9) Procedimentos de instalação e testes;

FORMULÁRIO PAnRamzAno PELA NORMA PEWOIMS «vma
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h) Procedimentos internos de aceitação;

Considerações sobre a política de segurança no trabalho;
Procedimentos de armazenamento e manuseio dos equipamentos e' cabos

ópticos a serem entregues;
Procedimentos de acompanhamento do progresso do projeto, reuniões internas
e reuniões de coordenação com a PETROBRAS;
m) Plano de testes detalhado, destacando todos os testes elétricos, mecânicos,

ópticos e de software a serem realizados, bem como a sistemática de
armazenamento de todos os resultados e as referências as suas especificações.

A documentação de garantia de qualidade deverá incluir, no mínimo, os seguintes
pontos:
a) Atuar como uma referência, destacando os níveis de desempenho contratual

exigidos pela PETROBRAS:
b) Um diagrama organizacional
decorrentes do projeto;

de

funções, atribuições e responsabilidades
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c) Diagrama de fluxo ou layout equivalente de todas as operações, mostrando os
pontos e as etapas de monitoração de qualidade e de inspeção;

d) Descrever integralmente os métodos de controle da qualidade utilizados;

e) Indicar claramente as características dos procedimentos de garantia da
qualidade que necessitam de aprovação da PETROBRAS antes de qualquer
alteração,

A CONTRATADA deverá apresentar detalhes de QUALIFICAÇÃO de todos os
produtos a serem fornecidos. Produtos não qualificados não poderão ser utilizados
neste projeto.

A CONTRATADA deverá permitir aos representantes da PETROBRAS a realização
de inspeções e/ou auditorias dos procedimentos de garantia da qualidade e sua
aplicação nas etapas de lançamento de todos os elementos do sistema, incluindo o
fornecimento das matérias-primas e o acompanhamento das atividades dos subíornecedores.
As atividades dos inspetores da PETROBRAS deverão ser as seguintes:
a) Ter acesso as dependências da CONTRATADA e seus sub-fornecedores,

mediante notificação prévia, para inspeção e/ou auditoria, em qualquer tempo,
durante a vigência do contrato;

FORMHLÃRIO PAnnoulena PELA NORMA PEYROBRAS N-um
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b) Estar presente em qualquer atividade ou teste;

o) Estar presente durante o carregamento, lançamento/testes do cabo óptico e
montagem/testes do sistema óptico;
d) Verificar o cumprimento da CONTRATADA a todas as exigências do plano de

qualidade através de auditoria e/ou inspeção.
O produto final deverá ser submetido a testes elétricos, mecânicos e ópticos de
acordo com as especificações deste projeto.

A CONTRATADA devera preparar um relatório final de aceitação contendo todas
as observações feitas durante o lançamento e todos os resultados dos testes.
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Dom 01/00/99

| 'Cio
Dom 01/08/99
cul 18/11/90

Seg 30/04/01

39%

100%

% Conc.
Térrnino
70%
Qua 24/07/02
100%
Sex 17/12/99

40,8 hrs

814,6 hrs

1.475,37 hrs

Trabalho
2317,57 hrs
27,6 hrs

PT-2002/GU|Dº
459 mas

Duração
099 mas
21,88 mas

100%

617 hrs

Seg 12/02/01

34%

36 hrs

04 hrs

Qua 24/07/02

Qui 13/06/02

37%

Sex 01/09/00

Qui 07/03/02

20%

50%

Sex 01/09/00

Dom 01/04/01

Qui 07/03/02

110 dias
429 dl::

Seg 07/01/02

Qui 07/03/02

627,86 dla:

60 dias

Seg 07/01/02

Seg 07/01/02

CONSTRUÇAO DA INFRASTRUTUHA

INSTALAÇAO

60 dias

60 dias

70 /'

IBAMA

INSTALAÇÃO

CONDOR

73

&

E

60

E

E

E

DNER

CONDOR

IBAMA

Sondagens

10 dias

15 dias

15 dias

15 dla:

60 dias
60 dias

Dom 10/03/02

Dom 10/03/02

Dom 10/03/02

Dom 10/01/02

Seg 07/01/02
Seg 07/01/02

Ter 19/03/02

Dom 24/03/02

Dom 24/03/02

Dom 24/03/02

Qui 07/03/02
Qui 07/03/02

0%

0%

0%

0%

67%
10%

2 hrs

2 hrs

2 hrs

a hrs

16 hrs
15 hrs

16 hrs

Negoclição com terceiros

76

75

DNER
PREFEITURA VOLTA REDONDA

81
PREFEITURA VOLTA REDONDA

7A

77
7a ª

82
E

IBAMA

5 dias

10 dias

30 dias

40 dlas

5 dias

Sáb 16/03/02

Sex 22/03/02

Seg 25/03/02

Seg 25/03/02

Sáb 16/03/02

Dom 10/03/02

003 24/04/02

Ter 26/03/02

Qua 03/04/02

Ter 23/04/02

Gui 24/04/02

Qui 14/03/02

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2 hrs

2 hrs

2 hrs

2 hrs

B hrs

2 hrs

Lançamento dos tubos e caixas
E
CONDOR

40 dias

79

83

85
&

PREFEITURA VOLTA REDONDA

DNER

84

86
Ea

32 hrs

93 hrs

E

0%

87

0%

A hrs

3 hrs
1 hr
32 hrs
16 hrs

Qua 08/05/02

0%
0%
0%
0%

Dom 26/05/02

0%

Qui 25/04/02

Ter 00/04/02
Qua 27/03/02
Qui 09/05/02
Ter 21/05/02

I43 hr:

Qua 27/03/02

Sex 05/04/02
Qua 27/03/02
Sex 26/04/02
Ter 07/05/02

Dom 26/05/02

13 dias

5 dias
1 la
13 dias
15 dias

Ter 21/05/02

276 hr:

IBAMA

Lançamento do cabo óptico

5 dias

64%

100%

CONDOR
DNER
PREFEITURA VOLTA REDONDA
Teste do cabo óptico
Aceitação

ºu! 13/06/02

Dom 10/06/01

96 ms
48 hrs
72 hrs

Sex 15/06/01

100%
100%
0%

Dom 01/04/01

0

Qua 04/07/01
Dam 15/07/01
Tar 11/06/02

70 dia:
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Sex 15/06/01
Sex 06/07/01
Tar 23/05/02

355 dlls
Sistem: de Iransmluio

Mon/agem dos equipamentos
Testes locais
Testes do sislema
ª

20 dias
10 dias
15 dias

Sistema de energia

60 alas

68

&

89
90

E
E
ª
E
«'

91
92
93
94
95
96

100

101 ,/'
102 «'
103 E
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Seg 27/05/02

Iran!

Ei« DR“HNãº

Id O Nome da tarefa
104 &

Aceitaçãn

PT-2002/GUIDO

60 hrs

Trabalho

?A hrs

a4 hrs

0%

% Conc.

Oui 13/06/02

0%

w.

Te'rminn

Qua 12/06/02

Qua 24/07/02

Início

2 dias

Dam 14/07/02

Duração

Sáb 15/06/02

55:: 15/06/02

60 hrs

30 dias

0%

24 hrs

54,8 hrs

Ao dlas

Qua 24/07/02

0%

Pre operação da rota

pa: OPERAÇÃO
Ter 25/06/02

Sex 19/07/02

106 &

105
30 dias
Sex 14/06/02

0%

0%

Aceitação
36 dlas

Sax 19/07/02

Sáb 13/07/02

107 E
ELABORAÇAO D0 A5 BUILT

Qui 20/06/02

Sex 14/06/02

108

30 dias

30 dias

40,6 hrs

Aprovação

Manuais das estações

º

110 &
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO Dos TUBOS PEAD— ENTRE DTSE/LORENA

OBJETIVO

Esta Especificação Técnica estabelece as condições para () fomecimento de serviços de
Projeto Executivo, fornecimento e instalação de tubos PEAD ( Polietileno de alta
densidade)
entre DTSE (Campos EllSÍOST RJ) e LORENA (SP)

DADOS GERAIS
Largura da faixa de dutos : 20 m
Tipos dc duto
ORBEL I 7 DN : l8" (derivados)
ORBEL H 7 DN : 24" (petróleo)
GASBEL 7 DN : 16“ (gás natural)

Disposição dos dutos na faixa, sentido DTSE (Duque de Caxias) para LORENA

ORBEL l
Cabo ópuco

Lateral
esquerda

GASBEL
ORBEL II

Lateral
direita

Nível do solo

Prolundidade /'
médlu
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DEFINIÇÓES
PROJETO EXEC UTIVO
É a atividade onde são emitidas

todas as documentações, abaixo relacionadas,

necessárias para a correta instalação dos tubos PEAD.
Relatório de vistoria
Documento onde são relacionados todos os dados necessários à elaboração do Projeto
Executivo, através de levantamentos em campo. Estes dados complementam aqueles
fornecidos pela PETROBRAS,
Projeto e procedimentos de instalação.
Atividade onde é realizada a elaboração da documentação necessária a correta
instalação dos tubos PEAD.

Como construído (As Built)

Constitui-se das revisões finais de campos nos documentos de projeto fornecidos pela

PETROBRAS,

INSTALAÇÃO
Constituifse na execução de todas as atividades necessárias ao lançamento dos tubos
PEAD..(escavação, lançamento e ream-r0).

Termo de Recebimento Definitivo (TRD)

Constitui o documento pelo qual & PETROBRAS formaliza & conclusão de instalação
dos tubos PEAD em toda u rota, com respectivas caixas subten'âneas e conclusão de
todos os trabalhos de recomposição da faixa.
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO Dos TUBOS PEAD— ENTRE DTSE/L'oRENA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Os tubos de polietileno de alta densidade - PEAD se destinam a instalação diretamente
enterrada ao longo da faixa de dutos para posterior lançamento de um cabo de fibras
ópticas em seu interior.
Os tubos deverão ser de polietileno de alta densidade # PEAD, resultando em um

composto termoplástico que atenda às características desta especificação técnica,
O material termoplástico deve ser preparado a partir de matéria-prima virgem, não
sendo admitido material reaproveitado.
Os tubos deverão ter diâmetro externo de 40 mm com espessura de parede de 3,0 mm
i0,3 mm.

As superfícies externa e interna das paredes do tubo devem ser lisas, sem presença de
bolhas, vazios, rebarbas ou estrangulamentos que possam dificultar o lançamento de
cabos em seu interior.
Não serão permitidos quaisquer sinais de reparação, tratamento ou pintura nos tubos
fabricados.

Os tubos deverão ser constituídos de material totalmente dielétrico.
Os tubos deverão ser resistentes a ação de agentes químicos e água.
Deverá ser obedecida a faixa de temperatura de —40ºC a +80°C, sendo que dentro deste

limite não deverá haver variação nas características dos materiais.
Os materiais não deverão ser agressivos ao meio ambiente ou ao manuseio dos
operadores.

Deverá ser informado o índice do teor negro de fumo nos tubos.

Os tubos deverão permitir raios de curvatura de até 20 vezes o valor do diâmetro

externo sem apresentar variação em suas características.
No que não seja conflitante com os itens desta especificação técnica, os tubos PEAD
deverão estar em conformidade com as Normas 1804427 e DIN8074.

Os tubos deverão suportar uma força superior à 450N para uma deflexão máxima de
5% do diâmetro interno. A força deverá ser aplicada a uma velocidade de 15 mm/min
através de duas placas sobre amostras do tubo.
As INFORMAÇÓES DESTE DOCUMENTO sÃo PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO Dos TUBOS PEAD — ENTRE DTSEILORENA

mr 50w
Os tubos PEAD deverão ser projetados, construídos e lançados de forma a
permanecerem nos locais de instalação sem sofrerem mudanças em suas características
básicas durante a sua vida útil, que não deverá ser inferior a 25 anos.

FORNECIMENTO E ACONDICIONAMENTO

Tubos

Os tubos deverão fornecidos em bobinas com comprimento mínimo de 1000 m por
cada bobina.
As bobinas deverão estar de acordo com as dimensões possíveis para o transporte
rodoviário.

As bobinas deverão conter os seguintes dados de identificação:
número do contrato,

~

número da bobina.

-

comprimento do tubo;

peso.
Durante O período que anteceder a instalação os tubos deverão suportar a estocagem &
céu aberto.

Emendas
Condições gerais
Deverão ser fornecidas emendas para os diversos lances de tubos.

As emendas deverão ter as mesmas características de resistência mecânica que os
tubos, não apresentar rebarbas ou diferenças intemas nas transições.

O conjunto de tubos após realizadas as emendas não deverão permitir a entrada de
sólidos, poeira ou água em seu interior, bem como deverão suportar uma pressão
mínima de 12 bar.

Deverão ser propostos acessórios para tamponamento das extremidades dos tubos e
para a vedação da extremidade do tubo quando nele for instalado o cabo de fibras
ópticas. Estes acessórios não deverão permitir a entrada de sólidos, poeira ou água em
seu interior.

Caixas Subterrâneas pre' moldadas

As INFORMAÇÓES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE

, »": “O“. ª

«Mg

WW“

'

v:

-. v., .

ESPECIFICAÇÃO TECNICA

Lu
PETROBRAS
4.2.3.1

, ET— 0600-5510-764—PPT-0v-wm um. ªl
- OPTICO
'
SISTEMA DE mmsmssm
RIO/S. PAULO
,, Dri-:s
“lª'

.

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD — ENTRE DTéÉ/LORENA

Poderão ser utilizadas manilhas pre moldadas com diâmetro de 01 (um) metro,
comprimento de 01 (um ) metro. O fundo será preenchido com brita 5 (cinco ) cm, e a

tampa em concreto armado.

& Zé

gw. Saga/o;
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PROJETO EXECUTIVO
Relatório de Vistoria

A CONTRATADA deverá elaborar o relatório através da realização do levantamento
obrigatório de dados em campo, e dos dados fornecidos pela PETROBRAS, A
autorização para quaisquer visitas ou vistorias para a execução dos serviços nas
estações deverá ser solicitada à PETROBRAS com antecedência mínima de 5 (cinco)

dias úteis.
Projeto de Instalação

A CONTRATADA deverá elaborar o Projeto em função do descrito no item 4.1.1
submetendovo à análise pela PETROBRAS em uma única etapa,

A documentação

deverá ser apresentada, preliminarmente, em duas vias para análise e comentários pela

PETROBRAS, A PETROBRAS dispõe de documentação de toda a faixa em meio
digital, o qual deverá ser aproveitado pela CONTRATADA.

Como Construído (As Built)
A CONTRATADA deverá fixar na documentação existente (AUTOCAD) o (Ar
Built). conforme constituido.

INSTALAÇÃO
Os serviços referentes à execução do lançamento dos tubos PEAD deverão conter:

Fornecimento de aproximadamente 200 (duzentos) Km de tubos PEAD, diâmetro de
40mm com espessura de 3mm, contendo no seu interior estrias longitudinais;

5.2.1.1
5.2.2

Serão instalados dois tubos simultaneamente em um trecho de 100 (cem) quilômetros;
Fornecimento e Instalação de aproximadamente 30 (Trinta) caixas subterrâneas de
concreto pre' moldadas;
Confecção das emendas e terminações;
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5 24 Recomposição do terreno
5.2.5

Aceitação e 111 Campo;

5.2.6

Maquinarlas/Materiais para execução dos serviços.

5.3

CONDIÇÓES GERAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD
Os tubos PEAD deverão ser lançados à 1,5 m da lateral da faixa de domínio dos
dutos, devendo ser preferencialmentc utilizada a lateral esquerda do sentido Rio / B.
Horizonte.
Quando houver cruzamento com os dutos, os tubos PEAD deverão ficar a pelo menos
80 cm abaixo dos mesmos, devendo os cruzamentos serem devidamente sinalizadas.

A CONTRATADA deverá prover o fomecimento e colocação de uma fita plástica de
aviso 40 cm acima dos tubos, com a finalidade de servir de alerta no caso de

escavações indevidas.
Os tubos PEAD deverão ser envelopados, em tubo galvanizado de 4", para
cruzamento de rodovias, devendo os tubos possuírem folgas nas extremidades do
envelope a fim de prevenir danos provocados por futuros recalques diferenciais e
cargas acidentais.
Em zonas urbanas e quando os tubos PEAD cruzarem com os dutos, deverá ser
colocada placa de concreto acima dos tubos de forma a protege-lo de eventuais cargas
acidentais.

Em situação de declive acentuado ou em transição de terra/rocha, será necessária uma
proteção adicional dos tubos, de forma a não haver esforços mecânicos no mesmo,
O reaterro da vala deverá ser com o material proveniente da escavação e compactado
com equipamento pneumático (compactador tipo sapo).

A CONTRATADA deverá, antes do início das obras, notificar por escrito os
proprietários, e ao final das mesmas deverão ser comunicados sobre o término,

obtendo dos mesmos um atestado de que nada tem a reclamar sobre os serviços
executados.

Todo e qualquer dano provocado pelos trabalhos de instalação, abertura de acesso,
retirada de cercas, remoção de terras, de canaletas ou outras benfeitorias, deverão
ser reconstituídas nas condições originais.
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trabalhos.
INSTALAÇÃO DOS TUBOS PEAD
A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos materiais derinstalação,
emendas, terminações e pessoal técnico qualificado necessário à realização das
atividades de instalação.
Todo o instrumental necessário à execução
responsabilidade da CONTRATADA,

da

instalação deverá

ser de

Os tubos PEAD deverão ser lançados uma profundidade de 0,80m a 1,2m em relação
ao solo, considerando solo normal.

Os tubos PEAD deverão ser lançados a uma profundidade de 45 cm em relação ao
solo considerando solo rochoso.
A cada 4 (quatro) Km

deverão ser colocadas caixas subterrâneas de concreto pre'

moldadas para futuras instalações de emendas ópticas,

As caixas subterTâneas deverão ficar enterradas de tal modo que seu topo fique 20 cm
abaixo da superfície dO solo.

Os orifícios de passagens deverão ter acabamento de modo a impedir a infiltração de
água.

Deverá ser prevista uma sinalização externa permanente indicando o posicionamento
das caixas subterrâneas e das emendas dos tubos.
A CONTRATADA deverá apresentar detalhamento os procedimentos e os métodos de
instalação dos tubos na faixa de dutos e nas unidades da PETROBRAS.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
A CONTRATADA deverá fornecer, conforme condições abaixo, a “Documentação

Técnica de Instalação" e a “Documentação Geral”.
Documentação Técnica de Instalação

A Documentação Técnica de Instalação deverá conter todas as infomações
necessárias à instalação e contemplar, no mínimo, os seguintes pontos:
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Diagrama Geral do Sistema;

Procedimentos de lançamento.
O software empregado na confecção dos textos integrantes da documentação técnica
deverá ser o MS Word, da MICROSOFT, versão 6.0, ou outro compatível.

0 software empregado na confecção dos desenhos integrantes da documentação
técnica deverá ser o AUTOCAD, versão 14.0, da AUTODESK Inc., ou outro

compatível.
DOCUMENTAÇÃO GERAL

Após a conclusão dos Serviços de Instalação, a CONTRATADA deverá emitir a
documentação “As Built" referente aos itens 5.1 e 5.2,
A PETROBRAS, após análise da Documentação Técnica, emitirá um dos seguintes

pareceres:
a) NÃO LIBERADO A significa que o documento não foi aprovado, devendo ser
refeito nos prazos estabelecidos, não podendo ser utilizado como referência para
nenhuma tarefa subsequente;

b) LIBERADO COM COMENTÁRIOS - significa que o documento não foi
aprovado integralmente, devendo ser revisado dentro dos prazos estabelecidos,
podendo ser utilizado como referência para tarefas subsequentes, desde que
atendidos os comentários da PETROBRAS;
c) LIBERADO - significa que o documento está aprovado, devendo ser encaminhadas
duas cópias, mais uma reproduzível para a PETROBRAS , no prazo de trinta dias
após a aprovação do documento.

PRAZOS
A CONTRATADA deverá atender os seguintes prazos para a movimentação da
Documentação Técnica, a partir da data de solicitação pela PETROBRAS :

Prazo de entrega pela CONTRATADA:

trinta dias após a solicitação da

PETROBRAS e/ou envio dos desenhos da rota de poliduto:

Prazo de análise pela PETROBRAS: quinze dias;

Prazo de revisão pela CONTRATADA: quinze dias.
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PRAZO DE EXECUÇÃO

5D

Sªll/UZ
Projeto executivo 7 45 dias após a assinatura do Contrato.

"

Lançamento dos tubos PEAD, caixas subterrâneas e recomposição do terreno - 120
dias após a assinatura do Contrato.
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ANEXO 1
TOPOLOGIA DA ROTA
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CAPÍTULO 1 - OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo estabelecer as características básicas e mínimas exigíveis para o
fornecimento de cabo óptico acessórios que comporão um Sistema de Transmissão Digital de alta
velocidªde e alta confiabilidade para a transmissão de sinais de voz. dados e vídeo entre as unidades da
PETROBRAS & seus ªcessos.
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CAPITULO 2 . SISTEMA ÓPTICO
2.1

CARACTERÍSTICAS GERAIS

2.1.1

As ﬁbras ópticas que comporão o núcleo óptico do cabo óptico deverão atender a seguinte
recomendação do ITU-T:

» 6.652- Characteristic: ofa Single Made Optical Fibre Cable;
2.1.2

O núcleo óptico do cabo óptico deverá ser composto de 36 ﬁbras monomodo.

2.1.3

O sistema deverá apresentar vida útil de no mínimo 25 anos.

2.1.4

Além da normas explicitamente citadas, a LICITANTE, poderá seguir Normas, Padrões e
Recomendações dos Organismos relacionados abaixo:

a) ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas
b) TELEBRAS- Telecomunicações Brasileiras S.A.
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CABO ÓPTICO

, ' 5034/05
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CARACTERÍSTICAS D0 CABO ÓPTICO

2.2.1.1

O cabo óptico deverá ser constituído de fibras ópticas monomodo de mesmas
características na quantidade de 36 ﬁbras ópticas.

2.2.1.2

O cabo óptico deverá ser projetado, construído e lançado de forma a permanecer nos locais
de instalação sem sofrer mudanças em suas características básicas durante a sua vida útil.
que não deverá ser inferior a 25 anos.

2.2.1.3

O cabo óptico deverá ser projetado e fabricado para ser instalado. por sistema de
sopramenro, em tubos de polietileno de alta densidade-PEAD enterrados no solo.

2.2.1.4

Os tubos tem 40 mm de diâmetro externo e espessura de parede de 3,0mm i 0,3 mm.

2.2.1.5

O cabo óptico deverá ser constituído de fibras ópticas monomodo.

2.2.1.6

O cabo óptico deverá ser constituído de material totalmente dielétrico.

2.1.1.7

A solução proposta em termos de cabo óptico, deverá permitir que todos os enlaces possam
possibilitar o emprego de sistemas WDM-wavelength division multiplex e DWDM—dense
wavelength division multiplex , apenas com a substituição dos equipamentos terminais.

.218

O desempenho mínimo do cabo óptico deverá sempre atender ao disposto nas
recomendações 6.652 do I’I‘UiT1

2.2.1.9

O perfil transversal do índice de refração das fibras ópticas poderá ser do tipo “casca
casada" (matchedfludding) ou “depressão na casca“ (depressed-cladding)

212.1.10

As fibras ópticas que constituem o núcleo do cabo óptico deverão atender, no mínimo. as
seguintes características:

a) comprimento de onda nominal na Segunda janela (1310 nm) e na terceira janela (1550

nm);
b) Valores de atenuação na janela de transmissão de 1310 nm menores ou iguais a 0,35
dB/Km.

Os valores deverão apresentar desvio menor que 0,05 dB/Km entre 1285 um e 1330 nm;
0,23
C) Valores de atenuação na janela de transmissão de 1550 nm menores ou iguais a
dB/Km;
Os valores deverão apresentar desvio menor que 0,05 dB/Km entre 1525 nm e 1575 nm;

PE TB OBRA

d) Máxima dispersão cromática M (ps/nm,Km) na janela de transmissão de 1300nm : 3,0
ps/(anm);

e) Máxima dispersão cromática M(pslnm.Km) na janela de transmissão de 1550nm :
18,0 ps/(nm.Km);

221.10]

Deverão ser obedecidas as características de atenuação e dispersão cromática nas seguintes
faixas de comprimento de onda:
janela de 1300 - de 1285 nm a 1330 nm
janela de 1550 — de 1525 nm a 1575 nm

221.11

As fibras ópticas não deverão apresentar nenhuma irregularidade de atenuação ao longo de
seu comprimento superior a sensibilidade do instrumento de medida, isto é, 0,01 dB/Km.

221.12

A variação máxima da atenuação, como função do comprimento de onda, em relação ao
comprimento de onda nominal de operação, deverá ser inferior a 0.05 dB/Km.

2,2.l.l3

A variação da atenuação das fibras ópticas, por ciclos de variação térmica, de -15ºC a
+50ºC, deverá ser nula dentro do limite de sensibilidade do instrumento de medida. isto é
0,01dB/Km.

2.2.1.14

Na faixa de -30ºC a 60ºC a variação de atenuação. em relação àquela medida nas condições
normais de operação de 25ºC, não deverá ser superior a 0,05dB/Km nas janelas de
transmissão especificadasv devendo as fibras ópticas retornarem aos valores de atenuação
nominal após conclusão do ciclo de variação térmica.

21115

O diâmetro da casca devera ser de 125 um com tolerância máxima de i Zum,

221.16

A variação do diâmetro do núcleo em todas as fibras do cabo óptico deverá ser menor que 1

pm.
221.17

O valor do diâmetro do campo moda] para a janela de operação de [310 nm deverá estar no
intervalo entre 9pm e lOpm com uma limitação de variação de :1: 10 %.

22118

O erro de concenn-icidade entre o campo modal e a casca deverá ser menor que
1000 nm.

221,19

O erro de circularidade da casca deverá ser para o lote de fornecimento:

-menor ou igual a 1,5 % para 85% das fibras fornecidas e
22.120

-menor que 2,0% para 15% do restante das fibras fornecidas.
O cabo óptico fabricado deverá apresentar em suas de fibras ópticas valor de PMD —
Polarization Mo'de Dispersion menor ou igual a 0,2 ps/Vín.

22.121

A ﬁbra óptica. já recoberta pelo revestimento primário, quando submetida a raio de
cun/atura maior ou igual a 37,5mm, não deverá apresentar variação de atenuação, conforme
recomendação do ITU-T (6.651/652).
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2.2.1.22

Quando submetida ao raio de curvatura de 37,5 m por 100 voltas, o aumento de
atenuação deverá ser menor do que 0,5 dB, conforme recomendação do ITU-T
(G.651I652.).

2.21.23

A ﬁbra óptica que irá constituir o cabo óptico deverá suportar um alongamento de 1,0% por
um tempo de 1 segundo. sem apresentar variação permanente no valor da medida da
potência óptica transmitida.

2.21.24

O alongamento máximo pemiitido às fibras ópticas também deverá estar de acordo, com a
especificação técnica de tracionamento dos tipos de cabos em tubos a serem ofertados.

2.21.25

Não será permitida a estrutura de grupamento do tipo TIGHT.

2.2.1.26

O núcleo do cabo óptico deverá ter todos os espaços intersticiais totalmente preenchidos
com material gelatinoso ou similar, que garanta uma proteção segura contra a propagação

de umidade no interior do mesmo.
22.1.27

0 material de enchimento deverá ser compatível com os demais materiais usados na
construção do cabo, possuindo baixo coeficiente de expansão térmica, imunidade a
absorção de hidrogênio, resistência à propagação da água e facilidade de manipulação.

22.1.28

As fibras ópticas ,além do revestimento primário deverão possuir. em toda a extensão do

cabo óptico, uma identificação individual no grupo, devendo ser de fácil visualização e de
fácil acesso. Esta identificação deverá ser por código de cores e deverá existir em toda
extensão dos grupos.
2.2.1.29

A PROPONENTE deverá informar as seguintes características das fibras ópticas do cabo
óptico fabricado:
a) Perfil de índice de refração;
b) Alenuação máxima najanela de transmissão de 1300nm;
c) Atenuação mínima na janela de transmissão de 1300nm;
d) Atenuação máxima najanela de transmissão de 1550nm;

e) Atenuação mínima na janela de transmissão de 1550nm;
f) Máxima dispersão cromática M (ps/anm) na janela de transmissão de 1300nm;
g) Máxima dispersão cromática M (ps/nm.Km) na janela de transmissão de 1550nm;
h) Comprimento de onda de corte;

i) Detalhamento da impemieabilização ao Hidrogênio;
j) Diâmetro do campo modal;
k) Concenm'cidade entre o campo modal e a casca;
l) Circulan'dade;

m) PMD - Polarization Mode Dispersion,

2.2.1.30

Todas as características apresentadas pelo cabo óptico deverá estar, no mínimo, em
conformidade com as normas G.651,G.652 do I l U-T.
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2.2.1.31

O comprimento exato das bobinas de cabo óptico a serem fomecidas será obtido a partir
dos dados do levantamento de campo a serem executados na fase de projeto executivo,
considerando o comprimento mínimo de cada lance em 4km.

2.2.1.32

As fibras ópticas que compõem o cabo óptico deverão ser fabricadas em lances contínuos,
não sendo permitidas emendas de fibras ópticas nas bobinas fornecidas.

2.2.1.33

As ﬁbras ópticas que constituem o cabo óptico não deverão apresentar descontinuidades ou
degraus com valores maiores que a sensibilidade do instrumento de medida OTDR.

2.2.1.34

Todas as emendas ópticas que serão realizadas na instalação entre os lances do cabo óptico
deverão ser executadas por fusão.

2.2. [.35

A PROPONENTE deverá fornecer as características da emenda óptica do cabo óptico
incluindo, no mínimo, os seguintes itens:

a) Valor de tração na emenda em relação ao valor de tração no cabo óptico, expresso em
porcentagem;

b) Valor máximo, médio e mínimo da perda na emenda óptica;

:) Dimensões e características físicas da emenda óptica;
d) Máxima torção pennissível na região do cabo adjacente a uma emenda óptica;
i) Raio mínimo de curvatura da fibra na emenda.

2,2136

As emendas ópticas deverão resistir aos efeitos de torção do cabo.

2.2137

O cabo óptico deverá possuir características que possam garantir que as perdas por emenda
óptica realizadas no cabo óptico durante a instalação deverão ser no máximo de 0,10 113 ,
medidas nos dois sentidos,

22.1.38

A LICITANTE deverá apresentar, se existente, o atestado de qualificação AQT do cabo
ofertado,

22.1.39

A LICITANTE SELECIONADA deverá obter as certificações do produto necessárias
junto ao Órgão Governamentais.
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2.2.2

,.
CONSTRUÇAO DO CABO ÓPTICO
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2.221

O cabo óptico deverá ser baseado em um núcleo comum por lance óptico, acrescido de
diferentes tipos de camada de proteção, aproptíados para instalação terrestre em tubo
enterrado no solo pelo sistema de soprarnento e instalação submarina de águas rasas.

2.2.2.2

Deverá ser descrita detalhadamente a formação, composição e materiais utilizados em todas
as camadas na constmção do cabo óptico e do elemento de tração, incluindo suas
características técnicas de resistência à tração e a ação do tempo.

2223

A LICITANTE deverá informar o tipo de isolante usado para cobertura e proteção do
núcleo óptico.

2.224.

Esta capa deverá prover ainda proteção adequadª contra agentes externos (poluentes,
agentes químicos) em especial contra a penetração da umidade no interior do cabo óptico.

2.2,2.4.l

O cabo. deverá apresentar proteção adicional contra ataque de roedores e insetos.

222.42

Esta proteção deverá ser em fibra de vidro não devendo conter composto tóxico para não
causar danos ecológicos e de manuseio.

2.2.2.4..3

A LICITANTE deverá infomar a espessura da capa de polietileno de alta densidade,
utilizado como capa externa.

2.2.2.5

O cabo óptico deverá ter diâmer externo entre 12mm e 16 mm.

2.2.2.5.1

O revestimento extemo do cabo óptico deverá ser sem imperfeições, irregularidades, livre
de rebarbas, devendo ter uma variação máxima no diâmetro de 0 i 0,5 mm.

2.2.2.5

A PROPONENTE deverá informar as seguintes características do cabo óptico:
a)
b)
c)
d)

Diâmetro externo (mm)
Peso do cabo óptico (Kg/Km)
Diâmetro mínimo (na instalação)
Máxima tensão de instalação
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2.2.3

RESISTENCIA MECÃNICA DO CABO ÓPTICO

2.2.3.1

O cabo óptico deverá suportar uma tensão mínima 100 Kgf. sem causar às libras acréscimo
de atenuação maior que 0.1dB/Km, nem transferência de esforços que provoquem
deformações maiores que 0,2% nas mesmas quando tracionado o cabo, e 005% quando
aliviado desta tração. sem que ocorra transferência de esforços para as fibras,

2.2.3.2

O cabo óptico deverá suportar 3 (três) ciclos de impacto contínuos à uma velocidade de 1
(um) impacto por minuto sobre o mesmo ponto do cabo, com uma massa de 4 Kg em queda
livre de uma altura de 0,5 m (meio metro).

2.2.3.3

A superfície de contato da massa de impacto com o corpo de prova deverá ser circular com
raio de 12,5 mm.

2.2.3.4

O cabo deverá suportar uma carga de compressão de 45 Kgf/cm, sem causar acréscimo de
atenuação maior que 0,1dB e sem apresentar rompimento de suas capas externas.

2.2.3.5

A velocidade de aproximação das placas de compressão deverá ser de 2 mm/min (dois
milímetros por minuto), sendo as placas de formato quadrado de 100 mm (cem milímetros)
de lado.

2.236

O cabo óptico, quando submetido à curvaturas com raio mínimo igual a 20 (vinte) vezes o
diâmetro do cabo, não deverá apresentar variações de atenuação.

22.37

Para um raio de curvatura mínimo de 06 (seis) vezes o diâmetro do cabo, o acréscimo de

atenuação deverá ser menor que 0.1dB (um décimo de dB).

2.2.3.8

0 cabo óptico deverá suportar uma flexão alternada de 50 (cinquenta) ciclos contínuos, sem
causar variação de atenuação.

2.2.3.9

O cabo ópu'co deverá suportar torções de 90 (noventa) graus no sentido horário, 180 (cento
oitenta) graus no sentido anti-horário retornando ao ponto original com uma
torção de 90 (noventa) graus no sentido horário. durante 10 (dez) ciclos completos. sem
apresentar variação das características das fibras ópticas.

2.2.3.10

O cabo óptico deverá atender ao seguinte requisito de resistência a penetração de umidade.
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2.2.4
2.2.4.1

IDENTIFICAÇÃO D0 CABO ÓPTICO
O cabo óptico deverá possuir identificação interna que deverá ser feita sob o enfaixamento
do núcleo, ou entre este e o revestimento interno, Deverá ser colocada ao longo de todo o
cabo óptico uma fita, de material não higroscópico e totalmente diele'trico, contendo
impressos em intervalos de pelo menos 1 m (urn metro), os seguintes dados:
- Nome do fabricante;

- Data de fabricação;
- Número de fibras;

» Perfil da fibra óptica;
- Tipo da fibra óptica.
2.2.4.2

A identificação externa do cabo óptico deverá ser feita sobre seu revestimento externo,
devendo estar gravados, ao longo do eixo do cabo óptico, em intervalos de pelo menos Im
(um metro), os seguintes dados:

» Nome do fabricante;
— Ano de fabricação;
- Número de fibras;

- Nome do comprador: PETROBRAS
- Descrição: Sistema óptico

2.2.4.3

O cabo óptico deverá possuir identificação métrica seqiiencial, em intervalos de 1,0 metro,

ao longo do revestimento extemo e de forma a não coincidir com a identificação do item
2.2.4.2. Será permitida uma tolerância máxima de 0,5 % na marcação métrica seqUencial.

2.2.5

FORNECIMENTO E ACONDICIONAMENTO

2.2.5.1

() cabo óptico deverá ser fornecido em bobinas com comprimento de 4 Km.

2.2.5.1.]

As bobinas de cabo óptico fornecidas deverão atender ao comprimento descrito no item
anterior , e ter folgas adicionais para execução de testes.

2.2.5.1.2

As bobinas dos cabos ópticos deverão ter variação de comprimento, por bobina, de 0 a +
1,0% (um por cento) sobre o comprimento final descrito no ítem 2.2.5.1.1. Não serão
aceitas bobinas com variações inferiores.

2.2.5.2

Os bobinas que irão acondicionar os cabos ópticos deverão ser próprias para o transporte e
lançamento do cabo óptico e trazer placa de identificação contendo as seguintes
informações:
- Número do contrato;

, Número da bobina;
- Comprimento do cabo óptico;

ESPECIFICAÇÃO TECNICA
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- Número de fibras do cabo óptico;
- Peso bruto;

- Peso líquido.
2253

As extremidades do cabo óptico acondicionado na bobina deverão ser acessíveis para
execução de testes ópticos, devendo ter um comprimento livre de pelo menos 2 m (dois
metros).

2.254

As extremidades do cabo óptico acondicionado na bobina deverão possuir proteção contra
umidade e contra a ação de agentes extemos.

2.255

A LICITANTE deverá informar os procedimentos de transporte e acondicionamento das
bobinas do cabo óptico.

22.6

SOBRESSALENTES

2.2.6.1

Deverão ser fornecidas 3 (tres) bobinas com 4,0 km cada uma. de cabo óptico de 36 fibras.

2.2.6.3

AS bobinas de reserva deverão ser construídas de ferro ou alumínio.

2.2.6.4

Deverão ser fornecidos 3 lotes de materiais acessórios/consumíveis para um ano de
operação e manutenção,esses materiais e acessórios deverão possibilitar intervenções no
cabo óptico para possíveis reparos.

2.2.7

TESTES

2.2.7.1

CONDIÇÓES GERAIS

2.2.7.1.1

Os testes referentes à inspeção ﬁnal na fábrica deverão ser realizados pela LICITANTE
SELECIONADA com o acompanhamento pela PETROBRAS, segundo procedimentos.
contidos na Documentação Técnica.

2.2.7.1.2

A LICITANTE SELECIONADA devera submeter à aprovação da PETROBRAS os

procedimentos de teste. A PETROBRAS se reserva o direito de executar testes não
previstos, visando a verificação do atendimento à Especificação Técnica.

2.2.7.1.3

As inspeções e os testes de fábrica do cabo óptico não impedirão que o mesmo venha a ser
rejeitado posteriormente nos Testes de Campo, nem eximirão a LICITANTE
SELECIONADA de suas responsabilidades.

2.2.7.1.4

As inspeções e os testes de fábrica deverão ser realizados em local onde se disponha de
todos os requisitos para sua execução bem como supervisão técnica de pessoal qualificado.

2.2.7.1.5

A LICITANTE SELECIONADA deverá apresentar os procedimentos de testes de aceitação
em fábrica e em campo que deverão conter os seguintes itens:

''*
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Testes;
Plano Geral de_?

Diagrama de execução de cada teste;

;

Padrão de aceitação;
Programas de diagnóstico;

Relação (tipos e modelos) dos instrumentos de medida a serem utilizados;
Planilha de registro de resultados;

Planilha padrão para pendentes.

2.2.7.1.6

Os instrumentos necessários para a execução dos testes em fábrica deverão ser providos

pela LICITANTE SELECIONADA
2,2.7.1.7

A LICITANTE SELECIONADA deverá preencher a planilha de registro de resultados dos
testes preliminares em fábrica.

2.2.7.2

PROCEDIMENTOS DE TESTES

2.2.7.2.1

Os procedimentos de testes de aceitação em fábrica do cabo óptico deverão conter, no
minimo. a execução dos seguintes testes:

2.2.7.2. l .l

Testes da Fibra óptica antes da construção do cabo óptico:
- atenuação

2.2.7.2. l .2

dispersão cromática
diâmetro do campo modal
concentricidade
diâmetro e não circularidade da casca
tensão de ruptura da fibra
influência da temperatura na atenuação
índice de refração
comprimento de onda de corte

Testes do cabo óptico:
- atenuação

» dispersão cromática

» PMD
-

diâmen'o do campo modal
concentricidade
diâmetro e não circular-idade da casca
diâmetro do revestimento primário
tensão de ruptura da fibra
influência da temperatura na atenuação

” “..?“,—
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- indice de refração
- comprimento de onda de cone
-tes!es mecânicos (resistência à impacto, ruptura, penetração de água, torsão, compressão)

2.2.7.2.3

A LICITANTE SELECIONADA deverá remeter junto com o cabo óptico a Folha de
Testes, devidamente preenchida com os valores medidos em fábrica.

L

2.2.7.2.4

A LICITANTE SELECIONADA deverá apresentar o relatório do processo de fabricação
do cabo óptico e o relatório dos testes ﬁnais de fabricação de todo o lote fornecido.

22.7.2.5

O relatório do processo de fabricação do cabo óptico deverá conter, no mínimo, os
seguintes pontos:
— fases de fabricação do cabo óptico;

- plano de inspeção da fabricação em cada fase da construção do cabo óptico e
respectivos valores nominais/tolerâncias;

- procedimentos de testes de verificação durante a fabricação;
- procedimento para verificação da precisão de cada camada do cabo óptico;
- intervalos de medidas ao longo do cabo óptico sob exn'usão.

22.7.2.6

A LICITANTE SELECIONADA deverá informar qualquer não conformidade verificada

durante o processo de fabricação.

&

2.2.8

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO CABO OPTICO

2.2.8.1

CONDIÇÓES GERAIS

2.2.8.1.1

Para cada via da Proposta Técnica, a LICITANTE deverá incluir duas vias originais da
Documentação Técnica do Sistema Ópn'co contendo no mínimo as seguintes infomações:

-

—
2.2.8.1.2

resposta ponto a ponto dos itens da Especificação Técnica com a respectiva
documentação técnica anexa
documentação técnica detalhada do Cabo Óptico e acessórios
cronograma detalhado do fomecimento de equipamentos/materiais
plano de testes de fábrica
procedimentos de instalação do cabo óptico
procedimentos de operação e manutenção
características mecânicas, planos de condicionamento e transporte dos materiais
planilha unitária de preços dos materiais ofertados

A LICITANTE SELECIONADA deverá enviar à PETROBRAS dois conjuntos da
Documentação. em português, com pelo menos vinte dias de antecedência do início da

inspeção em fábrica, para análise e aprovação. A PETROBRAS dentro de dez dias a contar
da data do recebimento dos mesmos, emitirá a aprovação ou solicitará as eventuais
alterações.
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2.2.8.1.3

A LIClTANTE SELECIONADA deverá fornecer uma cópia da Documentação Técnica dos
equipamentos/materiais de origem estrangeira na versão original em inglês.

2.2.8.1.4

As unidades de medida utilizadas na Documentação Técnica serão as utilizadas no Sistema
Intemacional de Medidas.

2.2.8.1.5

Todo documento permmente a Documentação Técnica dos equipamentos deverá ser
identificado com data e número de emissão. Todas as páginas deverão estar igualmente
identificadas e também numeradas de modo que a atualização da documentação se faça por

simples substituição de folhas.

2.2.8.2

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

2.2.8.2.1

A LIClTANTE deverá informar os procedimentos para operação e manutenção do cabo
óptico e acessórios.

22.822

O procedimento de manutenção deverá abordar os tópicos relativos à manutenção
emergencial.

22.823

A LICITANTE deverá apresentar em sua proposta as infomações sobre as emendas dos
cabos usados no sistema devendo conter, no mínimo. os seguintes itens:
- Lista completa de equipamentos de emenda, ferramental e partes consumíveis para cada
tipo de emenda;

- Especificações detalhadas descrevendo o equipamento e a técnica da emenda, tipo
“universal joint";

- O tempo e o pessoal necessários para a realização da emenda;
- Procedimentos de teste e aceitação das emendas ópticas realizadas;
- Detalhes da técnica de reparo a ser empregada quando uma emenda óptica não for
necessária;
- Detalhes da técnica de substituição de um lance de cabo óptico;
- O processo das emendas ópticas deverá satisfazer a todos os padrões de segurança.

2.3

FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS

2,3,1

CAIXAS DE EMENDAS

2.3.1.1

Deverão ser fornecidas caixas de emendas ópticas para os cabos ópticos para todo o trajeto
da rota óptica,

2.3.1.2

As caixas de emendas ópticas para os cabos de 36 fibras deverão ter capacidade de
acomodação de 48 emendas e possuir. no mínimo, duas derivações para futuras instalações
de cabos ópticos.
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2.3.1.3

As caixas de emendas ópticas deverão possuir sistema de selamento.

2.3.1.4

As emendas ópticas deverão resistir aos efeitos de torção do cabo.

2.3.1.5

As perdas por emenda óptica realizadas no cabo óptico deverão ser no máximo de 0,1dB ,
medidas nos dois sentidos.

2.3.2

SOBRESSALENTES

2.3.2.1

Deverão ser fornecidos 3 lotes de materiais acessórios/consumíveis para um ano de
operação e manutençãoxsses materiais/acessórios deverão possibilitar intervenções no
DGO e caixas de emendas para possíveis reparos..

2.3.2.2

Deverão ser fornecidas 5 (cinco) caixas de emenda óptica.

2.3.3.3

Todos os materiais sobressalentes deverão ter as mesmas características dos materiais
empregados na instalação do sistema óptico,

2.4

%% 5

SISTEMA DE QUALIDADE

2.4.1

GARANTIA DE QUALIDADE

2.4.1.1

Durante as etapas de planejamento, desenvolvimento, fabricação,

e aceitação a

LICITANTE SELECIONADA deverá ter implantado seu próprio PLANO DE
QUALIDADE sujeito à concordância prévia da PETROBRAS.
2.4.12

0 PLANO DE QUALHJADE deverá incluir pelo menos os seguintes pontos:
a) Padrões e definições de termos;

b)Procedimentos

para

controle

corretivo,

incorporando

a

aprovação

PETROBRAS;
e) Responsabilidade dos gerentes de projeto;

d) Responsabilidade de projeto do gerente de qualidade;
e) Indicação dos documentos relativos ao PLANO DE QUALDADE;

t) Planejamento de projeto;
g) Procedimentos de fabricação e testes:

prévia
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h) Procedimentos internos de aceitação;

i) Considerações sobre a política de segurança no trabalho;

j) Procedimentos de expedição em fábrica, embalagem, armazenamento e manuseio dos
equipamentos e cabos ópticos a serem entregues;

1) Procedimentos de acompanhamento do progresso do projeto, reuniões internas e
reuniões de coordenação com & PETROBRAS;

m) Plano de testes detalhado, destacando todos os testes elétricos, mecânicos, ópticos e de
software a serem realizados, bem como a sistemática de amazenamento de todos os
resultados e as referências as suas especificações;
n) Procedimentos de controle e acompanhamento das atividades dos sub—fornecedores;

2.4.1.3

Cópias de todos os dados de fábrica, deverão estar disponíveis para avaliação da
PETROBRAS.

2.4,14

A documentação de garantia de qualidade deverá incluir. no mínimo, os seguintes pontos:
a) atuar como uma referência, destacando os níveis de desempenho contratual exigidos pela

PETROBRAS;
b) Um diagrama organizacional de funções, atribuições e responsabilidades decorrentes do
projeto;
e) Diagrama de fluxo ou layout equivalente de todas as operações, mostrando os pontos e as
etapas de monitoração de qualidade e de inspeção;
d) Descrever integralmente os métodos de controle da qualidade utilizados;
e) Indicar claramente as características dos procedimentos de garantia da qualidade que
necessitam de aprovação da PETROBRAS antes de qualquer alteração.

2.4.1.5

A LICITANTE deverá apresentar detalhes de QUALIFICAÇÃO de todos os produtos a
serem fornecidos, Produtos não qualificados não poderão ser utilizados neste projeto,

2,4,1,6

A QUALIFICAÇÃO de um produto e' definida como:
a) Passagem por testes de uma amostra do produto que demonstrem que o produto e'
adequado;
b) Demonstração de adequácia do produto no atendimento as exigências de desempenho.

2.4.1.7

Durante a fase de análise técnica das propostas a PETROBRAS poderá exigir da
LICITANTE, a apresentação de detalhes dos testes de qualificação e confiabilidade dos
produtos a serem fornecidos
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2.4.1,8

Poderão ser solicitados resultados de testes e conclusões sobre todos os tipos de cabos,
emendas, materiais e métodos de reparo em cabos,

2.4.1.9

As amostras utilizadas nos testes de qualificação deverão ser fabricadas nas condições de
processo normal, inspecionadas e testadas pelo mesmo sistema de garantia de qualidade e
confiabilidade aqui definidos.

2.4.1.10

A LICITANTE SELECIONADA deverá permitir aos representantes da PETROBRAS a
realização de inspeções e/ou auditorias dos procedimentos de garantia da qualidade e sua
aplicação nas etapas de fabricação de todos os elementos do sistema, incluindo o

fornecimento das mªtérias-primas e o acompanhamento das atividades dos subfornecedores.
2.41.11

As atividades dos inspetores da PETROBRAS deverão ser as seguintes:
a) Ter acesso as dependências da LICITANTE SELECIONADA e seus subfomecedores, mediante notificação prévia. para inspeção e Inu auditoria, em qualquer

tempo, durante a vigência do futuro contrato;
b) Eslar presente em qualquer atividade de fabricação ou teste;
c) Estar presente durante o carregamento do cabo óptico;

d) Verificar o cumprimento da LICITANTE SELECIONADA a todas as exigências do

plano de qualidade através de auditoria e/ou inspeção.
2.4112

Os testes de aceitação (ópticos, elétricos, mecânicos, etc) deverão ser realizados tanto nas

matérias-primas quanto nas diferentes etapas de fabricação do produto, de acordo com o
respectivo PLANO DE QUALIDADE..
2.4113

O produto final deverá ser submetido a testes elétricos, mecânicos e ópticos em fábrica de
acordo com as especificações deste projeto.

2.4114

A LICITANTE SELECIONADA deverá preparar um relatório final de aceitação em fábrica
contendo todas as observações feitas durante a fabricação e todos os resultados dos testes.
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Serviço Público Federal

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA

OFÍCIO Nº 31 >! 102 - CGLlC/DlLlQ/lBAMA
Brasilia. 'O de julho de 2002.

Senhor Gerente,

Comunicamos abertura de processo nº 020010050841'2002-87, que trata do
licenciamento ambiental do Cabo de ﬁbra óptica a ser implantado entre a Refinaria de Duque de
Caxias e a Estação de Volta Redonda e entre a Estação de Volta Redonda e Refinaria do Vale

do Paraíba,
No intuito de dar prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental,
solicitamos o projeto com mapa do traçado proposto para o empreendimento, em escala
compatível, para que este Instituto possa definir os procedimentos inerente ao processo.
Sendo o que se apresenta pelo momento, coloco este Instituto à disposição para
prestar os esclarecimentos necessarios.

Atenciosamente,

' ª/ '

war

Jor LKBQCLÉS/
Coordenad/ n'a Geral defficenciamento Ambiental
Coordenador Substituto

A Sua Senhoria, o Senhor,

Luiz Antônio Reback Cava
Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental da Petrobras — lEGEN—EGE-EAMB.
Av. General Canabarro, SOU/Bº andar— Maracanã
20271-900 Rio de JaneirolRJ
m mum—2121
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PETRÓLEO BRASILEIRO SA
PETROBRAS

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB— ] 0 9 /
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Rio de Janeiro 0 ] AGO 2002

Ilmo Sr.
Leozildo Benjamim
Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA

SAIN — L4 Norte — Edifício Sede do IBAMA — BL. C
Distrito Federal » Brasília
Ref.: Mapa do Traçado para Implantação da Fibra Ótica do GASPAL
Processo n° 02001005084/2002-87
Prezado Senhor,

Em atendimento ao Ofício nº 325/02 — CGLIC/DILIQ/IBAMA de 10/07/2002, estamos
encaminhando mapa com o traçado proposto para o empreendimento.
Como ja' informado anteriormente, o cabo será lançado nas faixas já existentes dos
oleodutos OSVOL e OSRIO, e do Gasoduto GASPAªRQ
**
Atenciosamente,

/j7:’(_,
Luuz Antonio Reback Cava
Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental

CIC — GÁS NATURAL/TCOM I EMPR-ENG — Engº Guido Biondi

ENGENHARIA» IEGEN - EGE - Engenharla de Availaçãn Ambiental (EAME)

Rua General Canabano, soo [Bºandar - Maracanã
Tels, (02038765331 Fax (02036765323
CEP 20271-900 Rio de Janeiro » RJ
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Serviço Público Federal
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS — IEIAMA

Parecer nº 206/2002 — IBAMA/DlLIQ/CGLIC

Brasilia,

ZÉ) de agosto de 2002.

Da técnica: Rita Lima de Almeida

Ao: Paulo Roberto Arruda
Coordenador de Licenciamento

Assunto: Solicitação de Licença de Instalação para implantação de fibra ótica
Processo: nº 02001 .005084/02—63

Este parecer trata-se da solicitação da Petróleo Brasileiro SA — Petrobras,
visando implantar cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão dos
oleodutos(0svo|, Osrio) e dos gasodutos(Gasvol, Gaspal) entre a Refinaria Duque
de Caxias e a estação de Volta Redonda e entre a estação de Volta Redonda e a
Refinara do Vale do Paraiba.
Em 10 de julho, o Ibama emitiu o Ofício nº 325/02 — CGLIC/DILIQ/Ibama
solicitando o projeto com mapa do traçado proposto para o empreendimento, em
escala compatível, para definir os procedimentos do licenciamento.
Em
resposta,
a
Petrobrás
enviou
a
correspondência

ENGENHHARIA/lEGEN/EAMB — 109], de 01 de agosto de 2002, com apenas um
fragmento de mapa sem escala e sem indicar a localização preliminar para
instalação do empreendimento, objeto da análise, e informando que o mesmo será

lançado nas faixas existentes dos dutos Osvol, Osrio Gasvol, Gaspal.
A correspondência do Ibama foi decorrente de que no requerimento de
solicitação da Licença de Instalação, que trata do trecho citado acima, diverge de
outros documentos constante no processo, como: na ﬂ 06, o empreendedor trata
como o trecho entre a Reduc — Lorena, passando pela Rebio do Tingua, na fl. 22,
pelo esquema mostrado, será utilizada a faixa do Orbel 1, Orbel 2 e Gasbel. na ﬂ 31
(Anexo 1) o empreendimento começaria na DTSE, no Rio de Janeiro, passando pela
ESTAP, em Minas Gerais e terminaria na REGAP também em Minas Gerais.
Diante das diferentes propostas e considerando que os dutos foram licenciados

pelos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais, e na resposta da Petrobras em atendimento ao Oficio nº 325/02 -
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CGLIC/DILIQIIbama, que não fornece dados para análise, então continuamos sem
condições técnicas de avaliar a solicitação no que tange aos estudos pertinentes.
Logo, faz-se necessário que o empreendedor esclareça o traçado através de mapas
explicitando com clareza todas as interferência, em escala compatível, para uma
proceder a análise do pleito.

Á consideração superior,

Serviço Público Federal
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE

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

OFÍCIO Nº l4 13 I02- IBAMNDILlQ/CGLICICOLIC
Brasília, K) de setembro de 2002.

Senhor Gerente,

Comunicamos

o

recebimento

da

correspondência

ENGENHARIA/IEGENE/EGE/EAMB - 109! Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2002, que
trata do encaminhamento do mapa do traçado para Implantação de ﬁbra ótica do
Gaspal.
Na oportunidade, informamos que após a análise conclui-se que o mapa
não fornece condições de avaliação. Então, para que este Instituto possa prosseguir o
processo de licenciamento, é necessário que o traçado do empreendimento, em
questão, seja apresentado através de mapas, com legendas, explicitando com clareza
todas as interferências, em escala compatível, para dennição de estudos e
procedimentos pertinente ao licenciamento ambiental.

Atenciosamente,

A Sua Senhoria, o Senhor,
Luiz Antônio Reback Cava
Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental da Petrobras — IEGEN-EGE-EAMB
Av. General Canabarro, SOD/8° andar — Maracanã
20271-900 Rio de Janeiro/RJ
Fax: (0xx21) 38762121
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Rio deJaneim, 20 SET 2002

Ilmo. Sr.

PAULO ROBERTO RIBEIRO ARRUDA
Coordenador de Licenciamento
Institmo Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SAIN - L4 Norte — Edificio Sede do IBAMA - BL - C, Distrito Federal - Brasilia
Cep 70800-200

PROTOCOLO
Ref.: OFÍCIO nª 413/02 #IBAMA/DILIQ/CGLIC/COIC
Solicitação de documentação complementªr

DLOMBM'A
(«OJO/9000 3 ???/Mªi

mw /0 9 wa
Assunto: Sistem de Transmissão Óptico Rio/São Paulo

Rum

Prezado Senhor,

Em atendimento ao OFÍCIO acima referenciado, estamos encammhando em anexo a sse

IBAMA, a documentação requerida e complementar ao processo de licenciamento da ﬁbra
óptica na faixa do OSRIO/OSVOL/GASVOL/GASPAL, conforme relacionada abaixo.
.

Flama Imagem da faixa do OSHO/OSVOL/GASVOL/GASPAL;

.

Croqui informativo da implantação da Fibra Óptica;
Planta e Perﬁl (4x) dª faixa dentro da taerva

Colocamo-nos à disposição para qualquer ﬁclarecimento que se timer necessário, pelo tels: 21
3876—5280 Fax 21 3876-2121

Atenciosamente,

Luiz Antônio Reback Cava
Coordenador de Engenhan'a de Meio Ambiente
Amu:
Pla-n: Imagem da Elin do OSRIO/OSVOUGASVOL/GASPAL;
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ylmepermuxma fix-damn dam

sERwço DE ENGENHARIA - Coordenadoria de Engenharia de Meia Ambieme (COEMA)
Rua Genera! Canabarro, 500 [Pander - Maracanã
Fax mznsssrsaza
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CEP 20271800 Rm de JaneverJ Brasil
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Terminal
DTSE (RJ)

!

Estação de
IAPERI

+

CROQUIS
DA FAIXA EXISTENTE DE DUTOS

Reserva gio
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gxsvol

-osvol

55 km

132 km

-gaspa|

Estação de
VOLTA REDONDA

+

ÃE

Estação de
LORENA

!

»gnspal

~
PARA IMPLANTAÇÃO DE 235 KM DE FIBRA ÓPTICA,
LORENA (SAO PAULO)
ENTRE O TERMINAL D0 DTSE (RIO DE JANEIRO) E A ESTAÇÃO DE
S/ESCALA

-osrin
—osvol
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48 km

-Legençla:
Fibra Optica --------------
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

ENGENHARIA/lEGEN/EGE/EAMB—

l 3 7 / Rio de Janeiro,

20 SETWZÚÚZ

Ilmo Sr.
Paulo Arruda
Coordenação Geral de Licenciamento
lnstituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SAIN — L4 Norte — Edifício Sede do IBAMA — BL. C
Distrito Federal - Brasília

Ref.: Implantação de cabos de fibra optica na faixa do GASPAL
Prezado Senhor,

relação
Temos os seguintes esclarecimentos e solicitações de retificação a serem feitas em
da
através
a
solicitad
foi
l
ambienta
ao processo de licenciamento em referência, cuja licença
02:
correspondência ENGENHARIA/lEGEN/EGE/EAMB nº 071 de 27/05/20
- A extensão da faixa na área da Rebio Tinguá é de aproximados 2,5km;

;
« 0 inicio da faixa dentro da Reserve é no km 31,00 e seu término no km 33,40km

- A faixa do duto dentro da Reserva distancia-se de 10m a 1km do seu limite.

está sendo
Duas retificações foram feitas no Requerimento da Licença de Instalação, que
enviado em anexo a esta correspondência:
e Terminais
- Foi substituído o termo Refinaria Duque de Caxias (REDUC) por Dutos
do Sudeste (DTSE).

- Foi substituido o termo Relinana do Vale do Paraíba por Estação de Lorena.
004.
Deve ser desconsiderada a página 12 do documento ET 0600-5510—764—PPTSÃO PAULO",
A solicitação de concessão de licença foi publicada nos jomais “FOLHA DE
Oficial da
Diário
no
e
2002
28/06/
de
edição
edição de 28/06/2002, “JORNAL DO BRASIL",
a esta
anexo
em
s
enviada
União, edição de 28/06/2002. As publicações estão sendo
correspondência.

Atenciosamente,
Original assmaoo pm

LUlZ ANTONIO REBACK CAVA
Gerente Setorial de Engenharia
da Avaliação Ambiental

Luiz Amaturá Cava
Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental
Anexos: Requerimento revisado;
Publicações do requerimento de licença

E.chAS NATURAL/TCOM/EMPR-ENG/E&P-INTER;

(EAMB)
ENGENHARIA- IEGEN - EGE » Engenhllia de Avaliação Amblentzl

Rua General Canabarro, 500 laªandar , Maracanã
Fax (ml) 3575-5323
Tels (021)38765331
CEP 202714300

Rio de Janeiro - RJ

Brasil
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PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

m PErnoanAs
ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB— l 3 7 ,(

Rio de Janeiro.

llmo Sr.
Paulo Arruda
Coordenação Geral de Licenciamento
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SAIN - L4 Norte — Edifício Sede do IBAMA — BL. C
Distrito Federal - Brasília

Ref.: Implantação de cabos de fibra óptica na faixa do GASPAL
Prezado Senhor,

Temos os seguintes esclarecimentos e solicitações de retificação a serem feitas em relação
ao processo de licenciamento em referência, cuja licença ambiental foi solicitada através da
correspondência ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB nº 071 de 27/05/2002:
- A extensão da faixa na área da Rebio Tinguá é de aproximados 2,5km;
- O inicio da faixa dentro da Reserva e no km 31,00 e seu ten-nino no km 33,40km;

- A faixa do duto dentro da Reserva distancia-se de mm a 1km do seu limite,
Duas retincações foram feitas no Requerimento da Licença de Instalação, que está sendo
enviado em anexo a esta correspondência:

— Foi substituído o termo Refinaria Duque de Caxias (REDUC) por Dulos e Terminais
do Sudeste (DTSE).
- Foi substituído o termo Refinaria do Vale do Paraíba por Estação de Lorena.
Deve ser desconsiderada a página 12 do documento ET 0600—5510-764—PPT-004,

A solicitação de concessão de licença foi publicada nos jornais “FOLHA DE SÃO PAULO”,
edição de 28/06/2002, “JORNAL DO BRASIL", edição de 28/06/2002 e no Diário Oflcial da
União. edição de 28/06/2002. As publicações estão sendo enviadas em anexo a esta
correspondência,

Atenciosamente,

7—- ’

/ojReback Cava
toni
An_
Luiz /
Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental
Anexos: Requerimento revisado;
Publicações do requerimento de licença

c.ciGAS NATURAL/TCOM/EMPR-ENG/E&P-lNTER;

ENGENHARIA- IEGEN - EGE - Engenhariª de Avaliação Ambiental (EAMB)

Rua General Canabarro, sou I&ºandarr Maracanã
Fax (021)3676-5323
Tels (021)38765331
CEP 20271—900 Rio de Janeiro ~ RJ

Brasil

cana ibama gaspal43.doc
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE
ATIVIDADES POLUIDORAS
REQUERIM NTO
SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE
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DADOS DO REQUERENTE

CNome oq Razão 50ch
PETROLEO BRASILEIRO S. A. PETROBRAS
CGC/CPF
3300016710088-62
Cep

Local da Alwldadc [avenida. mn, estrada, etc )
Av. Gal . Canabarro 500 l 8" andar IEGENVEGE—EAMB

20271-900

Telermae (DDD)
21 3876-5280

Município

Cidade

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

5.

Telex (Cód.)

Fax
21 3876-2121

REPRESENTANTES LEGAIS

Name
LUIZ ANTONIO REBACK CAVA
Nome

CPF [67 775909778

Nume

CPF

6.

ORGÃO FINANCIADOR

7.

CONTATO

CPF

Name
LUIZ FELIPE RIBEIRO SOARES

CPF
29904706100

Endcmçu para Conespondênem
Av. Gal . Canabarro 500 / 8° andar IEGEN-EGEAEAMB

Cep

Telefone (DDD)

20.271900

21 3876—5328

8

Telex (Cód J

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

REALIZAVS&Á DE ACORDO COM os DADOS TRANSCRITOS E ANEXO INDICADOS No ITEM 9 (NOVE), No VERSO D0 FORMULARIO
Nome
Assmatum
LUIZ ANTONIO REBACK CAVA
Local, Dia, Mês, Ano

RIO DE JANEIRO, 27 DE MAIO DE 2002
MOD

»

/j 9 —( «

9.

DESCRIÇAO DA(S) ATIVIDADE (s)

lmplanlação de cabo de ﬁbra óptica ao longo da faixa de servidão existente dos oleodulos e gasodutos ( OSVOL & GASVOL,

GASPAL e OSRIO)
. entre o DTSE (Dutos & Terminais do Sudeste) e a Estação de Volta Redonda e entre a Estação de Volta Redonda e a

Estação de Lorena.
Este serviço conslsle na instªlação de 2 tubes de PEAD ( Polietilieno de alta densidade) de diâmetro externo de

40mm, enterrado diretamcnle no solo. para posterior lançamento de um cabo de ﬁbra óptica em seu interior.
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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO D0 MEIO AMBIENTE

.

LNSTIILJTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSÍNATUBAIS RENOVAVEIS , IBAMA

Informação nº 83/2002 - IBAMA/DILIQ/CGLIC. Em 21 de outubro de 2002

Ao: Paulo Roberto Ribeiro Arruda
Coordenador de Licenciamento Ambiental

Assunto: Solicitação de Licença de Instalação para implantação de fibra ética em faixa
de dutos nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Processo: nº 02001.005084/02-63

Esta informação complementa o Parecer nº 205/2002, de 26 de agosto de
2002, que trata de solicitação da Petróleo Brasileiro S.A — Petrobrás para
implantação de cabo de fibra ótica ao longo da faixa de servidão dos
oleodutos(OsvoI. Osrio) e dos gasodutos(Gasvol, Gaspal) entre o terminal do DTSE(
Rio de Janeiro) e a estação de LorenalSão Paulo), com uma extensão de 235Km,
Em resposta ao ofício nº 413/02 CGLIC/DILIQ/Ibama, o empreendedor
encaminhou a planta imagem da faixa, croqui da faixa existente de dutos.
Informamos que nesta Coordenação consta o processo nº 02001 .006142/99-82
que versa sobre assunto semelhante no Rebio de Tinguá. Neste processo tem
parecer, informação, despacho (fls. 44 a 52) dispensando o licenciamento
ambiental, sendo que na folha 52 consta também a não concordância da
Presidência do Ibama e que o empreendimento deverá ser licenciado, mesmo que
seja de forma simplificada.
Frente essa determinação o Ibama comunicou a Petrobrás e encaminhou o
Termo de Referência para Plano de Controle Ambiental — PCA. O PCA subsidiou a
concessão da Licença de Instalação nº 086/2000, de 18 de fevereiro de 2000. Este
processo de licenciamento tem a participação ativa da administração da Rebio de
Tinguá.
Diante do exposto, solicito orientação de como proceder o processo de
licenciamento ambiental.

mmm: m Mu 1mm:
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Serviço Público Federal
Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

TEmo DE REFERÉNCIA PARA ELABORAÇÃO DO IjLANO DE CONTROLE

AMBIENTAL PARA INSTALAÇAO DO CABO DE FIBRA OPTICA NAS FAIXAS DE
SERVIDAO DOS OLEODUTOS E GASODUTO(OSVOL GASVOLÇASPAL E
OSRIO)

Outubro/ 2002

n'ª

,um mw ªªª

Termo de Referência
Tipo de Estudo a ser elaborado:

Plano de Controle Ambiental , PCA.

Empreendimento: Implantação de cabo de fibra óptica na faixa de servidão dos
oleodutos e gasodutos(osvol, gasvol, gaspal e osrio),

Empreendedor: Petróleo Brasileiro S/A. 7 Petrobras

1,

Disposições Gerais

1.1-Objetivo
o presente Termo de Referência — TR tem o objetivo de determinar os procedimentos e os
critérios para a elaboração do PCA, nas faixas de servidão dos oleodutos e
gasodutos(osvol, gasvol, gaspal e osrio).

1.2 — Apresentação
Deverão ser fornecidos dados e informações, sobre o empreendimento, tais como:
histórico e objetivo do Sistema de transmissão Optico na faixa de servidão dos oleodutos
e gasodutos(osvol, gasvol, gaspal e osrio).

1.3 Justificativa
Deverá ser apresentada a justificativa a implantação do empreendimento.
1.4 - REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL
-

Lei Nº 9985 de 18/07/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação , SNUC. estabelece critérios e normas para a criação,
implantação e gestão das unidades de conservação.

-

Dispositivos legais em vigor em níveis federal, estadual e municipal referentes à
utilização, proteção e conservação dos recursos ambientais. bem como. o uso e
a ocupação do solo e dos recursos hídricos.

'

'
-

O Código Florestal (Lei N.‘J 4771/1965). alterado pela Medida Provisória 216667 de 24/08/0t, as leis especificas (federais, estaduais e/ou municipais) para
uso do solo em região de domínio de área consideradas de Preservação
Permanente, bem como a legislação para solicitação de supressão de
vegetação.
Lei 9795 de 27/04/99 que delibera sobre os princípios e objetivos da educação
ambiental.
Legislação referente a proteção ao patrimônio cultural , Constituição Federal,
Art. 20 e 216, Lei 3924/619 Portaria SPHAN 07/88.
Decreto nº 99.556, de 1 de outubro de 1990, que dispõe sobre a proteção de
cavidades naturais subterrâneas no território nacional, e da outras providências,

2.0 - iDENTlFICAÇÃO Do EMPREENDIMENTO E no EMPREENDEDOR

2.1 - Caracterização do empreendimento

EEI. ERAM

Deverá ser fornecidas as informações básicas sobre o empreendimento, as quais
deverão se referir aos aspectos técnicos, suas principais características, seu traçado,
descrição do método construtivo e a infraestrutura necessária para implantação do
empreendimento.
Denominação oficial ao Empreendimento,

2.2 - Identificação do Empreendedor
A nome ou razão social;
— número dos registros legais;
, endereço completo,
_ telefone e fax:
_ representantes legais (nome. CFF. endereço. telefone, fax e e-maill;
— pessoa de contato (nome, CPF, endereço, telefone, fax e e-mail);
A número de registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais (anexar
cópia).

3.0 —O PCA deverá conter no mínimo
-

º
.

cronograma de implantação:
mapa de localização de canteiro de obras e acessos;
descrição da area de canteiro de obras. suas instalações e seus respectivos
sistemas de controle ambiental(sistema de esgotos sanitários e de coleta de de
resíduo sólido):
descrever o sistema de contenção de óleos e graxas;
projeto detalhado para as travessias de cursos d'água:
procedimentos para travessias de estradas. ferrovias, cruzamentos com dutos
existentes;
destino de material excedente, proveniente de escavação;
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PRAD;
Plano de Ação de EmergênciavPAE, para caso de acidente com os dutos
existentes.

4.0 — PRAD

O PRAD deverá especificar a metodologia a ser utilizada para contenção de processos
erosivos decorrentes da abertura de vala e recomposição do terreno afetado.

5.0 - INSTALAÇÃO DENTRO Do REBIO D0 TINGUÁ
Apresentar as especificações técnicas que serão adotadas para a instalaçao dentro do
Rebio do Tinguá.

6.0 - PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Apresentar proposta de compensação ambiental/passivo ambiental para o Rebio do
Tinguá.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO Ill) MEIUAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA

OFÍCIO Nª H "+ O /2ooz — lbama/DlLIO/CGLIC
Brasilia,?ll de outubro de 2002.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhamos o Termo de Referência — TR que irá subsidiar a
elaboração do Plano de Controle Ambiental « PCA. para implantação do cabo de fibra óptica
na faixa de servidão dos oleodutos Osvol e Osrio e dos gasodutos Gasvol e Gaspal.

Atenciosamente

/

/

PA OROBERT

RI EIRO

RRUDA

Coordenado de Licenólamento

A Sua Senhoria, o Senhor
LUIZ ANTONIO REBACK CAVA
Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental da Petrobras — lEGEN/EGE/EAMB
Rua General Canabarro 500, aº andar — EMSAO, Maracanã

20271-900 Rio de JaneirozRJ

Fax 021 — 3876-2121
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<; DiAazzoFrCiD wpzlcuDOE "a
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““Nªº

\Il D

195750517,

ENGENHARIA/IEGEN/EGE/EAMB _ 156

Ria de Janeiro, 11-11-02

Ilmo. Sr.
Paulo Arruda
Coordenador de Licenciamento Ammental

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Reno

váveis - IBAMA
SAIN - L4 Notte - Edifício Sede do IBAMA
- BL - c, Distrito Federal - Brasília

Cep 70800-200

Ref: Sistema de Transmissão Óptico Río/São Paulo
- GASPAL
Assunto: Entrega de 2 vias originais do Piano de
Controle Ambiental -PCA

PROTOCOLO
OLGA/IBAMA

Nº oZÚÍw« maul/02 45
Prezado Senhor;

Data: /,'Z ”('/02

RecebtdoW
Estamos encaminhando à V.Sa. duas vias originais do
Plano de Contrºle Ambiental - PCA,
para implantação do cabo de ﬁbra óptica na faixa
dos dutos existentes da PETROBRAS (

GASPAL. OSVOL GASVOL & OSRIO). que
liga º Terminal do DTSE-RJ à estação
intermediári

a de Lorena-SP.

Esse estudo foi solicitado por esse IBAMA através
de um Termo de Referência encaminhado
pelo Ofício nº 470/2002 de 24/10/02. sendo anexada uma
via ao referido estudo.

Atenciosa mente,
Original assmado pm

LUtZ ANTONIO REEACK CAVA
Gerente Samuel de Engenhnna

de Avaltação Ambiental

Mair 6I0333-7

Luiz António Reback Cava

_

_

Gerente Setorial de Engenhana de Avalração Ambiental

ﬂ
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Anexo:
2 was da originais do PCA
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMO N° “434 /2002 DILIQ/CGLIC/IBAMA

Em, 090 de novembro de 2002.

A:
e

Chefe do Rebio de Tinguá
Dra. Maria Lea Xavier

Assunto: Instalação de cabo de fibra óptica na Rebio de Tinguá

Comunicamos que a Petrobrás S.A. solicitou Licença de Instalação
para implantação de cabo de fibra óptica ao longo da faixa de servidão dos
oleodutos(OsvoI, Osrio) e dos gasodutos(Gasvol, Gaspal) entre o terminal do
DTSE(Fiio de Janeiro) e a estação de Lorena/SP). Sendo que ao longo desse
traçado irá passar um pequeno trecho pela Rebio de Tinguá.

.

Informamos que em reunião realizada nesta Coordenação ficou
acordado que o empreendedor entregaria nessa Rebio, um volume do Plano de
Controle Ambiental — PCA. Assim, esclarecemos que para este Instituto conceder a
licença pleiteada será necessário que & Chefia do Flebio envie parecer sobre o PCA.

Atenciosamente,

FA} ?mirãrím'po &: '
' ª/L/M
às A:ﬁu
RESPONSÁVEL:

'mxªáo 01,12%”?
ampuauswnmua Doc m

Minisléno do Meio Ambimlc dos Recursos Renováveis H'uixicos : da Amazónia Legal - MNIA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Sistema de Conlrole de Pmoelm e Documentos

'

Encaminhamento de Documento

,“ ,; ,

já]
[E..
PM 59ng911

DOCUMENTO

_, ,. .)

É”

Nº Documento: 20100.007519/02 ' Iªi,

?

Nº Origin-I: 147/02
Inlemndo: IBAMA/RJ

Dull: 04/12/02
Assunto : ENCAMINHA EM ANEXO DOCUMENTAÇÃO REF. A INFORMAÇÃO Nº34/02-REBIO DO '
TINGUÁ

ANDAMENTO
De: DEAMB
Pan : DEREL
“Ichndmema:

Observação:

04/12/02 18:56:00

Ã CGLIC

Assinatura da Cheia do(ª) DEAMB

Conﬁrmo o recebimento do documento acima descrito.

Assinatura e Carimbo

om Parent:

W

eum AMM-“Jª'
ª I Fara Llcenclam
Cátl
.
Nun/msm
5:32“
coordenaçãº

man IEAMArFIA/USP

Página ,]

‘

EH. BRANCO

MINISTÉRIO no MEIO AMBIENTE. nos RECURSOS HIDRICOS E

DA AMAZÓNIA LEGAL - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS ~ IBAMA

&“an TINGUÁ

RESERVA BIOLÓGICA D0 TINGUÁ - IBAMA/RJ

Em, 25/11/2002

Memorando n.” 147/2002 # Rebio do Tinguá
Da Cheﬁa da Rebio do Tinguá/lBAMA-RJ
A Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental/IBAMA/BSB
AIC da Técnica Rita Lima

Referência: Informação n." 034/2002 — Rebio do Tinguá

Sr.“ Técnica,

Conforme contato telefônico com Vossa Senhoria, estamos encaminhando a

documentação em epígrafe, que segle em anexo,
Atenciosamente

VIER

MA

Chefe da Rebio da Ungzlá

IBAMA /RJ

Emmª dn Cumérm'u, 3.400 - Tinguá , Nova Iguaçu/RJ,
CEP. za 063.631:

:7 HM!"

gm DMMÇO

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE, nos RECURSOS HÍDRICOS E

DA AMAZONIA LEGAL - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 7 [BAMA

.“
"
“REBIO YINGUA

RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÁ - IBAMA/R.]

INFORMAÇÃO N." 034/2002 — REBIO DO TINGUÁ

Ao Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental / IBAMA-BSB
Dr. Lerlzjlda Tabajara da Silva Benjamim
Referências:
-

Plano de Controle Ambiental - PCA para implantação do Cabo de Fibra Óptica

-

na faixa dos DUTOS da PETROBRÁS 7 GASPAL, OSVOL, GASVOL E
OSRIO, que liga o terminal do DTSE-RJ a estação intermediária de Lorena-SP.
Oficio n.0 470/02 7 IBAMA, de 24/10/02.

-

Oficio PETROBRÁS/ENGENHARlA/IEGEN/EGE/EAMB n.“ 159/02.

Sr. Coordenador,

O Plano de Controle Ambiental 7 PCA, para a implantação do cabo de fibra óptica na
faixa de Dutos da PETROBRAS — GASPAL, OSVOL, GASVOL e OSRIO, cujos dutos passam na
região oeste da ReBio do Tinguá, cortando a mesma

Para licenciamento a PETROBRÁS fundamenta instalação do cabo de fibra óptica com

l

os objetivos:

-

Aumentar a capacitação e confiabilidade da transmissão dos serviços de
telecomunicações entre suas instalações localizadas em todo o território nacional

-

Substituir O sistema analógico por digital, aumentando a segurança já que
veicularão as informações necessárias entre os pontos de interesse.

ESPECÍFICO
-

Melhorar a capacidade de transmissão de comunicação entre o Terminal de
Campos Eliseos-DTSE Duque de Caxias e a Estação de Lorena-SP.

O PCA em questão, no tem Vi-Z, apresenta as caracteristicas das atividades e

localização das mesmas.
No item VII apresenta medidas de caráter geral, detalhando-as nos itens de VII—l a VII6.9. Já para a execução das atividades no interior da ReBiO do Tinguá estão especificamente

detalhadas nos itens de VIII a VIH—2.9.
Com a leitura e análise do PCA, conclui-se que de forma geral O mesmo contempla os
aspectos relevantes de caráter ambiental, a serem observados durante a execução, bem como n9
Enmda do Cºmércio, 3.400 7 Tinguá — Nova Iguaçu/IU.
CEP: 26. 063-630

»

Ruhr.

processo de restauração das áreas utilizadas no periodo de obras. Todavia, em algunslzspeetos »

especificos poderão ser ampliadas as medidas, entre outras, que visem bemvestar para as populações
lindeiras, e, no aspecto específico no interior da ReBio para os animais.

Pelo acima exposto, a seguir as sugestões,
Para o item VII—1

a)

Observar a existência de escola próxima ao local das obras (exemplo: Santo
Antônio, escola situada no limite da ReBio), adotar medidas:

Não colocar canteiro de obra nas mediações;
Cercar e sinalizar todo percurso da obra,
Planejar e realizar atividades, oficinas com conteudo educativo ambiental

especifico, junto a escola, podendo contar com a participação da ReBio do

Tinguá 7 Projeto de Educação Ambiental Convívio Verde.

b)

Maior atenção para a sinalização adequada a fixação de placas com orientações
para pedestres, em especial próximo as escolas

e)

Fornecer para ReBio do Tinguá e IBAMA-SEDE cópia do Plano de Ação de
Emergência 7 PAE, atualizado com as medidas especificas para região de florestas
de relevo acidentado, incluindo o sistema de atendimento para animais silvestres.

Com relação ao PCA, especifico para os serviços dentro da Reserva Biológica do

Tinguá, seguem as considerações:
a) VIII-2| 7 Acesso ao local da obra.

No parágrafo 3.º, que trata da “via interna da ReBio utilizada para se ter acesso a faixa
durante as obras deverá ser restaurada nas condições anteriores.,
Considerando que os acessos hoje existentes foram abertos desde os tempos da
instalação dos Dutos GASVOL, GASPAL, OSVOL e OSRlO, onde agora está

prevista a instalação do Cabo de Fibra Óptica;
Considerando que na época da instalação dos dutos, não ter sido adotada as

medidas de recomposição do solo e revegetação nativa dos referidos acessos. o
solo encontra—se coberto por capins e/ou gramas;
Considerando que a vegetação que hoje cobre o solo das áreas de servidão dos
referidos dutos e' exótica, () que não é recomendado conforme dispõe na
legislação vigente Arts. 10 e 31 da Lei 9985/00;
Considerando ainda, que as condições em que se encontram os acessos e a

propria faixa, além de cobertura com vegetação estranha ao ecossistema
protegido, ainda por não dispor de um sistema seguro que mantenha a área

fechada, por tal área a ReBio passa a sofrer impactos qu

vão desde
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adentramento de agressores a fauna até introdução temporária de gado,“ para“

utilizar a vegetação já descrita como recursos para pastagens.
Pelas considerações acima citadas, :) parecer e que as recomposições dos acessos sejam

com vegetação de espécies nativas da Mata Atlântica do bioma local.
Com relação ao tráfego, além das exigências constantes no PCA para área da Rebio, que
sejam fixadas placas informando que é proibido o acesso sem autorização do Órgão, obedecendo ao
modelo das placas de sinalização da Unidade de Conservação.
Também com relação ao tráfego, além da orientação aos trabalhadores, fixar placas de
atenção a presença de animais silvestres, obedecendo ao modelo das placas de sinalização desta

Rebio.
Reconhecendo que mesmo não sendo a existência de dutos de transporte de produtos

inflamáveis e tóxicos, equipamentos de convivência natural da U.C., todavia considera que a
instalação do Cabo de Fibra Óptica, tem por objetivo melhor instrumentalizar o processo e métodos
de segurança, assim, possibilitando maior eﬁciéncia e eficácia para a redução de riscos a esta
ReBio,

Com base no acima exposto, somos favoráveis a implantação do cabo de fibra óptica na
faixa de servidão dos dutos: GASPAL, GASVOL, OSVOL e OSRIO, desde que cumprido

rigorosamente o que estabelece o PCA em questão, bem como as recomendações constantes na

informação em questão, chamando atenção para a Legislação Ambiental em vigor: Lei 4.771/65,
Lei 6938/81, Lei 9985/00, Decreto 99274 e Resolução CONAMA n.“ 13/90,

Nova Iguaçu/RJ, 19 de novembro de 2002

Chefe d Rebm do ’I'inguzi

IBAMA/RJ
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Serviço Público Federal

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO D0 MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVAVEIS — IBAMA
Parecer nº 313/2002 — IBAMA/DILIOJCGLIC.
Brasília, 09 de dezembro de 2002
Ao: Paulo Roberto Ribeiro Arruda
Coordenador de Licenciamento Ambiental

Assunto: Análise do Plano de Controle Ambiental —PCA para implantação de fibra ótica
em faixa de dutos nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
Processo: nº 02001 .005084/02—63

Introdução
Este parecer complementa o Parecer nº 205/2002, de 26 de agosto de 2002, e
a Informação nº 83/2002 — de 21 de outubro de 2002, que trata de solicitação da
Petróleo Brasileiro S.A — Petrobrás para implantação de cabo de fibra ótica ao longo
da faixa de servidão dos oleodutos (Osvol, Osrio) e dos gasodutos (Gasvol, Gaspal)
entre o terminal do DTSE( Rio de Janeiro) e a estação de Lorena (São Paulo), com
uma extensão de 235Km, sendo que ao longo desse traçado tem trecho que
interceptará a Rebio de Tinguá.

Análise e Comentários
Para concessão da licença pleiteada pelo empreendedor, o Ibama emitiu
Termo de Referência para subsidiar a elaboração do PCA.
O documento em análise apresenta as medidas de caráter geral, diretrizes
básicas do código de conduta, revestimento vegetal, especificação técnica — ET0600—5510—762-PPT-040, que serão adotadas para o empreendimento, proposta
para compensação ambiental. Vale ressaltar que
trecho na Rebio tem as
recomendações específicas para a realização da obra.
&
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0 Plano de Comrole Ambiental no item VII.5.2 - Limpeza e Supressão de
Vegetação, observa que não ocorrerá remoção da vegetação além dos limites da
faixa de dominio. Ha' no entanto, a necessidade de autorização de supressão caso
exista vegetação considerada de preservação permanente, mesmo de porte
arbustivo, na modalidade de bosqueamento.

No mesmo item, a consultora assevera que não deverá ser procedido ao
enterro ou queima do material Ienhoso suprimido. Tal prática será rigidamente
controlada no sentido de seu cumprimento,
Quanto ao item Vl/.2.9 — Recomposição e vegetação da faixa, deverão ser
implementadas medidas de restauração, revegetação principalmente nas linhas de
drenagem e áreas de preservação permanente, respeitando a topografia local. As
práticas de reafeiçoamento do solo e a reconstituição da vegetação deverão iniciarse imediatamente ao término das obras.
A Chefe da Rebio do Tinguá emitiu nº 034/2002 - REBIO D0 TINGUÁ, anexo
ao processo, sobre a analise do PCA com comentários e sugestões, os quais foram
considerados pertinentes. Logo essas considerações deverão ser incorporadas ao
corpo de Licença de Instalação.

A Compensação Ambiental foi deﬁnida no CGUC em conjunto com o processo
nº 02001.006142/99—82— Instalação de ﬁbra éptica na faixa dos dutos dentro da
Rebio de Tinguá.

A seguir são listadas as sugestões da Chefia de Rebio do Tinguá
1. Com respeito à proximidade da escola Santo Antonio, situada no limite
da Rebio.
.

Não colocar canteiro de obras nas imediações;

.

cercar e sinalizar todo o percurso da obra;

.

planejar e realizar atividades, oficinas 00m conteúdo ambiental
especiﬁco, junto a escola com participação da Rebio de TinguáProjeto de Educação Ambiental Convívio Verde.

2. Fixar placas com orientações para pedestres, em especial, próximo as
escolas.

3. Fornecer para Rebio do Tinguá e Ibama—sede cópia do Plano de
Emergência —PAE, atualizado com as medidas específicas para região
de florestas de relevo acidentado, incluindo o sistema de atendimento
para animais silvestres.

Para os serviços específicos dentro da Reserva Biológica do Tinguá que será
utilizada para acesso a faixa durante as obras dever' ser restaurada nas
condições anteriores considerando que:

“&
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e os acessos hoje existentes foram abertos desde os tempos da
instalação dos dutos Gasvol, Gaspal, Osvol e Osrio, onde agora está
prevista a instalação do Cabo de fibra óptica;

.

na época da instalação dos dutos não ter sido adotadas medidas de
recomposição do solo e revegetação nativa dos referidos acessos, 0 solo
encontra—se coberto por cupins e/ou gramas;

.

a vegetação que hoje cobre o solo das áreas de servidão dos dutos é
exótica o que não é recomendado, conforme dispõe na legislação
vigente Arts. 10 e 31 da Lei 9985/00;

o

as condições em que se encontram os acessos e a própria faixa, além de
cobertura vegetal estranha aos ecossistemas protegido, por tal área a
Rebio passa a sofrer impactos que vão desde adentramento de
agressores a fauna até introdução temporária de gado.

A chefia da Rebio do Tinguá se posicionou favorável a implantações do
empreendimento desde que sejam cumpridas rigorosamente o que estabelece o PCA,
chamando atenção para a Legislação Ambiental em vigor: Lei 4771/65, Lei 6.938/81,
Lei 9985/00, Decreto 99.274 e Resolução CONAMA nº 13/90, bem com as
recomendações constante na informação emitida pela Rebio do Tinguá.

Conclusão
Após análise da documentação apresentada e apensa ao processo sugerimos que
seja concedida a Licença de Instalação do empreendimento, com as seguintes
condicionantes:

1.1.Esta Licença de Instalação devera ser publicada em conformidade com a
Resolução nº 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA,
sendo que cópia das publicações deverá ser encaminhada ao IBAMA.

1.2.0 IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, 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;
. graves riscos ambientais e de saúde.

1.3.Qualquer alteração
anuência do IBAM
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as especificações do projeto deverá ser precedida de
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1.4.A empresa deverá requerer renovação desta Licença de Instalação ou solicitar
a Licença de Operação no prazo mínimo, de até 60 (sessenta) dias, antes do
término da validade desta.
1.5. Esta Licença de Instalação não autoriza a operação do empreendimento.

2 - Condições Específicas
2.1— Executar fielmente, os serviços de acordo corn a Especihcações Técnicas — ET—
0600-5510-762-PPT-040, apresentadas pelo empreendedor para serviços de
Implantação dos Tubos de PEA;
2.2 - Apresentar programa de melhoria das condições das vias de acesso, sinalização
(placas de controle de velocidade, animais silvestres, cruzamentos, indicações de
obras, etc).
2.3 - Determinar os locais de disposição de lixo, as instalações para controle e
tratamento dos efluentes, sistemas de drenagem

2.4 » Apresentar relatório de execução da obra.
2.5 — E proibida a instalação de canteiros de obras no interior da Reserva Ecológica do
Tinguá.
2.6 - Realizar periodicamente manutenção na faixa de implantação do tubo (dispositivos
de drenagem, limpeza de canaletas, caixas de passagem e de dissipação de
energia, etc).
2.7 - Deverá enviar para este Ibama e a Rebio do Tinguá, antes do início das obras,
Plano de Ação de Emergência dos empreendimentos existente na faixa (Gasvol,
Gaspal, Osvol e Osn'o)
2.8 » A equipe responsável pelo Plano de Ação de Emergência dos empreendimentos
existente na faixa (Gasvol, Gaspal, Osvol e Osrio) deverá estar de sobreaviso para
qualquer eventualidade.
2.9 — Deverá ser mantido um fiscal da Petrobrás em tempo integral no decorrer de toda
a instalação;

2.10 - Recuperar as áreas imediatamente após a instalação dos tubos e, de acordo com
o PCA, no caso da Reserva com vegetação de espécies nativas da Mata atlântica
do bioma local,
2.11

— Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento das atividades de
recuperação das áreas que serão degradadas, ao longo da faixa de domínio,
constando da metodologia utilizada na implantação e recuperação, bem como
docum t 'o fotografica antes e após a execução dos serviços, identificando os

locais. (L
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2,12 - Informar imediatamente ao Ibama, caso ocorra qualquer acidente com os dutos
existentes na faixa de servidão;

2,13 — Atender todas as medidas mitigadoras propostas no Plano de Controle Ambiental
apresentado pelo empreendedor;
2.14 - Apresentar relatórios de aplicação de recursos na Rebio do Tinguá. no Estado do
Rio de Janeiro,
2.15 - Deverá apresentar à chefia da Rebio do Tinguá o cronograma das atividades que
deverão ser desenvolvidas no seu interior, para sua aprovação.

2.16 — O horário destinado a execução de obras na Rebio do Tinguá será das 9 as 17
horas ou de acordo com a Chefia da Reserva.
2,17 — Fixar placas, modelo de sinalização da Unidade de Conservação, informando
que é proibido o acesso a Rebio do Tinguá sem autorização.
2.18 — Executar imediatamente o projeto de compensação ambiental a DIREC/CGUC,
em atendimento ao Art 36 da Lei nº 9.985/00 (Lei do SNUC).
2.19 — Deverá ser solicitado a este Instituto Autorização de Supressão de Vegetação
das áreas onde houver necessidade de supressão, principalmente aquelas
consideradas de preservação permanente.
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TE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENIBAMA
.
FAX N' n51 — sig-nos
SAIN . Av. L4 - CEP 70.3mm — BRASILIA/DF» FONE: 061 316 1290
de Engenharia
DESTINATÁRIO: Sr, Reinaldo Raimundo do Nascimento — Coordenador

de Meio Ambiente — SEGEN/PETROBRAS
N" DE FAX: (21) 3876 — 5323 I 3876 — 5332 DATA:12I12I2002
Nº DO DOCUMENTO:
N" DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 01
MENSAGEM I TEXTO
terminal
No âmbito do Processo de Licenciamento Ambienial do cabo ótico entre o
de
janeiro
de
28
de
9960,
nº
Lei
a
que
os
do DTSE/RJ e a estação de Lorena/SP, informam
IBAMA.
2000, deﬁniu os custos operacionais dos serviços fornecidos pelo
te a Licença de
Sendo assim, o empreendedor deverá efetuar o pagamento referen
Instalação confomie as seguintes instruções
de Recolhimento de
1. Documentos para pagamento: utilizar duas guias do Documento
e dos Documentos,
Receitas — DR, referente ao pagamento da Licença e outra à Anális
preenchendo com o código abaixo discriminado:

LICENÇA DE INSTALAÇÃO
No item especificação, escrever

Ótico na faixa
Código 5017 - Licença de Instalação nº 289/2002 — Sistema de Transmissão
al do
de servidão entre as oleodutos OSVOL, OSRIO, GASVOL e GASPAL e 0 Termin

DTSE.
Processo IBAMA nº 02001 .005084/02—63
No item valor do documento. escrever:
R$ 11.200,00

ANÁLISE
No item especiõcação, escrever:
entre os
Código 5027 — Análises de Documentos — Sistema de Transmissão Ótico
item valor
No
DTSE.
do
Terminal
0
e
oleodutos OSVOL, OSRIO. GASVOL e GASPAL
do documento. escrever:
R$ 2.420,44

ada.
2. Local do Pagamento: qualquer agência da rede bancária autoriz
dos referidos DRs
3. Logo após o pagamento solicitamos a gentileza de enviar as cópias
para esta CGLIC, para liberação da Licença.
Em anexo, segue cópia da planilha de cálculos.
Atengiosamente,
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Renovação de Licença e Avaliação/Análise Ambiental
EMPREENDIMENTO: Cabo de Fibra Ótica

(A x B x C)

Valor da Análise =

(DxExF)

2,305.18
Onde:
A = Nº de Técnicos envolvidos na análise
B = Nº de horas/homem necessárias para análise
C = Valor em Reais da hora/homem + OS
52,00
Hora/homem
44,05
05 = Obrigações Sociais (84,71 % hora/homem)
0,00
D = Despesas com viagem
0
E= Nª de técnicos que viajaram
0
F = Nº de viagens necessárias
K = Despesas Administrativas (5 % de [(A x B x C) + (D x E x F)])

115,26

Valor da Análise
Valor da Renovação da Licença de Instalação

2.420,44
11.200,00

Valor Total (Valor da Análise + Valor da Licença)

13.620,44
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SERVIÇO Púauco FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Iusmu'ro BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E Dos RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 289/2002

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS — IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº.
6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Poiítica Nacional do Meio Ambiente,
regulamentada pelo Decreto nº. 99.274, de 06 de junho de 1990, e considerando, ainda a
Portaria nº 1.471/2001—P, de 11 de setembro de 2001, RESOLVE:
expedir a presente Licença de Instalação a:

EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO SIA - PETROBRAS.
CNPJ: 33.000.167l0088-62
ENDEREÇO: Av. General Canabarro, 500/7° andar — SEGEN/COEMA.

CEP: 20271—900
CIDADE: Rio de Janeiro
UF: RJ
TELEFONE: (61) 3876 2121
FAX: (61) 3876 2121
REGISTRO NO IBAMA: Processo nº 02001 .005084/02—63
relativa à implantação dos cabos de ﬁbra óptica ao longo da faixa de servidão existente

os oleodutos OSVOL E OSRIO e dos gasodutos GASVOL e GASPAL, entre o Terminal
do DTSE (Rio de Janeiro) e a estação de Lorena (São Paulo) com uma extensão de 235
km.
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 licenciamento.

Brasilia-DE. "9 DEZ 20021
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Donizetti A élio o Carmo
Diretor e Licenciame to e Qualidade Ambiental

CONDIÇÓES DE VALIDADE DESTA LICENÇA DE INSTALAÇÃO — Ll N“ 289/2002.
1.1. Esta Licença de Instalação deverá ser publicada em conformidade com a
Resolução nº 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, sendo
que cópia das publicações deverá ser encaminhada ao IBAMA.
1.2.0 IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, 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;

. graves riscos ambientais e de saúde.
1.3.Qualquer alteração das especificações do projeto deverá ser precedida de
anuência do IBAMA.

1.4.A empresa deverá requerer renovação desta Licença de Instalação ou solicitar a
Licença de ºperação no prazo mínimo, de até 60 (sessenta) dias, antes do
término da validade desta.
1.5. Esta Licença de Instalação não autoriza a operação do empreendimento.

2 - Condições Específicas

2.1— Executar fielmente, os serviços de acordo com a Especificações Técnicas — ET0600-5510-762—PPT-040, apresentadas pelo empreendedor para serviços de
Implantação dos Tubos de PEA;
2.2 - Apresentar programa de melhoria das condições das vias de acesso, sinalização
(placas de controle de velocidade, animais silvestres, cruzamentos, indicações de
obras, etc).
2.3 - Determinar os locais de disposição de lixo, as instalações para controle e
tratamento dos efluentes, sistemas de drenagem
2.4 - Apresentar relatório de execução da obra.

2.5 - É proibida a instalação de canteiros de obras no interior da Reserva Ecológica do
Tinguá.

2.6 — Realizar periodicamente manutenção na faixa de implantação do tubo (dispositivos
de drenagem, limpeza de canaletas, caixas de passagem e de dissipação de
energia, etc).
2.7 — Deverá enviar para este Ibama e a Rebio do Tinguá, antes do início das obras,
Plano de Ação de Emergência dos empreendimentos existente na faixa (Gasvol,
Gaspal, Osvol e Osrio)
2.8 - A equipe responsável pelo Plano de Ação de Emergência dos empreendimentos
pal, Osvol e Osrio) deverá estar de sobreaviso para
existente na faixa (Gasvol,

qualquer eventualidade
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CONTINUAÇÃO DAS CONDICIONANTES ESPECÍFICAS DA Ll Nº 289/2002.

2.9 » Deverá ser mantido um ﬁscal da PETROBRAS em tempo integral no decorrer de
toda a instalação;

2.10 — Recuperar as áreas imediatamente após a instalação dos tubos e, de acordo com
o PCA, no caso da Reserva com vegetação de espécies nativas da Mata atlântica
do bioma local.
2.11

- Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento das atividades de
recuperação das áreas que serão degradadas, ao longo da faixa de domínio,
constando da metodologia utilizada na implantação e recuperação, bem como
documentação fotográica antes e após a execução dos serviços, identificando os
locais.

2.12 - Informar imediatamente ao Ibama, caso ocorra qualquer acidente com os dutos
&
existentes na faixa de servidão;

2.13 - Atender todas as medidas mitigadoras propostas no Plano de Controle Ambiental
apresentado pelo empreendedor;
2.14 — Apresentar relatórios de aplicação de recursos na Rebio do Tinguá, no Estado do
Rio de Janeiro.
2.15 - Deverá apresentar à cheﬁa da Rebio do Tinguá o cronograma das atividades que
deveráo ser desenvolvidas no seu interior, para sua aprovação.
2.16 - 0 horário destinado a execução de obras na Rebio do Tinguá será das 9 às 17
horas ou de acordo com a Chefia da Reserva.

2.17 — Fixar placas, modelo de sinalização da Unidade de Conservação, informando que
é proibido o acesso a Rebio do Tinguá sem autorização.
2.18 — Executar imediatamente o projeto de compensação ambiental a DIRECICGUC, em
atendimento ao Art 36 da Lei nº 9.985/00 (Lei do SNUC).
‘v 2.19 - Deverá ser solicitado a este Instituto Autorização de Supressão de Vegetação das
áreas onde houver necessidade de s pressão, principalmente aquelas
consideradas de preservação permanente.
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OFÍCIO Nº 537/2002 IBAMA/DILIQICGL
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Brasília-DF, 19 de dezembro de 200

Senhor Coordenador,

xo, a Licença de Instalação nº
Estamos encaminhando, em ane
rente ao processo nº 02001005084/02.
289/2002, à Petróleo Brasileiro SIA, refe
deverá publicar que recebeu do
Lembramos que o empreendedor
as
olução CONAMA Nº 06/86, e enviar cópi
IBAMA a referida Licença, conforme Res
para este Instituto.

iosamente,
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Co den

A Sua Senhoria o Senhor
Reinaldo Nascimento
Coordenador de Meio Ambiente
Av. Cababarro. 500
Rio de Janeiro/RJ
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA
L,. ,,“ .

. Sistema de Controle de Processos e Documentos
Encaminhamento de Documento

DOC UMENTO

Nº Documento: 20100.006926l02 .;2 3
Nº Original :

;Fm 505

156/02

Interessado : PETROBRAS

Dana: 27/11/02
Ansunto : ENTREGA DE 2 VIAS ORIGINAIS DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
ANDAMENTO
De : DEAMB

Para : DEREL
D;“; de Andamento:

e

Observação:

27/11/02

10:22 : 00

Á CGLIC

Assinatura da Cheﬁa do(a) DEAMB

Conﬁrms o recebimento do documento acima descrito,
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w PETRÓLEO BRASILEIRO S.A,

-To:
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m PETROBRAS
ENGENHARIA/IEGEN/EGEIEAMB _ 156

Rio de Janeim, 11-11-02

Ilmo. Sr.
Paulo Arruda
Coordenador de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SAIN - L4 None - Ediﬁcio Sede do IBAMA - BL - C, Distn'lo Federal - Brasilia
Cep 70800—200

Ref.: Sistema de Transmissão Óptico Rio/São Paulo - GASPAL
Assunto: Entrega de 2 vias originais do Plano de Controle Ambiental -PCA

Prezado Senhor;

Estamos encaminhando à V.Sa. duas vias on'ginais do Plano de Controle Ambiental - PCA.
para implantação do cabo de ﬁbra óptica na faixa dos dutos existentes da PETROBRAS (
GASPAL, OSVOL GASVOL e OSRIO), que liga o Terminal do DTSE-RJ à estação
intermediária de Lorena-SP.
Esse estudo foi solicitado por esse IBAMA através de um Termo de Referência encaminhado
pelo Ofício nº 470/2002 de 24/10/02, sendo anexada uma via ao referido estudo.

Atenciosamente,

/’:}7‘:L
Luiz Antônio Rehack Cava
Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental

Anexo:
2 vias do originals do PCA

SERVIÇO DE ENGENHARIA v Coordenadoria de Engenhuía de Meio Ambiente (COEMA)
Rua GenaralCanaharm 500 I7'andarrMavacané
Tels (02u3876 5280
Fax (021)35762I21
CEP 20271-900 Rm de Janeno , RJ Brasil
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Memorando n, ' 022/200? , Rubio do Tinguá

Em, 20/01/2003

Dt Chefe Substituto da Rebio do Tinguá/IBAMA-RJ

Ao Sr. Chefe do DCA/ DEREL - IBAMA/BSB
Assunto“ Renovação LI nº 086/2000 e LI n° 289/2002

PROTOCOLO
OLGA/{3AM
_ Wâ/Ó/Oâ _ 8 ?—

Petróleo Brasileiro S/A _ PETROBRAS

Nº 020160

De”- 3 0/01 /0
_
,
.
Senhor Chefe do Departamento de Registro e Licenmamento,

Recebido:
\

I
i
i

Reponamos às Licenças em epígrafe relativos a implantação de cabo de ﬁbra óptica ao longo da
‘Iiixa de servidão existente dos oleodutos e gasoduto, respectivamente, Rio/Belo Horizonte (ORBEL I e II

e GASBEL) E Rio/Lorena (OSVOL. OSRIOI GASVOL e GASPAL).

:
I

&

Temos conhecimento que a renovação da LI nº 086/2000 foi formalizada assim como a emissão

k

da LI nº289/2002, mas não tivemos a comunicação oficial/cópias.

Como esta Unidade de Conservação nas condicionantes específicas das LI’s se faz presente e' um
dos motivos que nos leva solicitar a Vossa Senhoria 0 encaminhamento à esta UC de cópia das Licenças
em referencia
Outro fato que nos leva a solicitar cópia da Licença que renovou a LI nº 086/2000 é o
Procedimento Administrativo formalizado face ao Auto de Infração/Termo de Embargo/Interdição
lavrados contra a PETROBRAS, seguindo ao determinado pelo Sr. Chefe da CGFA/TBAMA -BSB, o
qual se encontra em fase de análise da defesa/contradita/análisesjurídicas.

Awnciosamcnte
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(w;/a;.»
Dinamir Velásquez bei'ro
( 'he/c Substituto do Reino do Tinguá
[BIM/IA R.]

Eur/ul“ da tummy. 3.400 - "MM , Nova Iguaçu/lu,
CEP: 25. 013-630
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zvnNIerRIo no MEIO AMBIENTE
[Nsrmrro msxuzmo no MEIO AMBIENTE E nos Rmmsos NATURAIS RENOVAVHS , nun-x

MEMO 62 [2003 - IBAMAIDILIWCGUC
Brasília, 3 de fevereiro de 2003.

A_o: Chefe da Reserva Biológica de Tinguá

Assunto: En—minhamento de Licença

Senhor Chefe,

Conforme solicitado pelo Memo. 022/2003, encaminhamos, em anexo,
cópia da renovação da Licença de Instalação 086/2000 e cópia da Licença de Instalação

289/2002 refefentes, respectivamente, à implantação de cabo de ﬁbra éptiw ao longo da
faixa de servidão existente dos oleodutos e gasodutos Rio I Belo Horizonte (ORBEL I e II e
GASBEL) e Rio/Lorena (OSVOL, OSRIO, GASVOL e GASPAL).
Atenciosamente,

a , * rºny “,
,?”
rruda
Ribeir
Pa o obe
C r enado de Lioen "amento

mum-Loam“

Fur º M,,-

.

mum”;

950

<=;

EU

03

'

15:17

'

ENGENHHRIﬂ/IEGEHJEGE/EHHB

CET? ?L/EC ”HAS/. .C’n J a —
PETROBRAS

0

38782121

FAX ENGENHARWIEGENIEGE/Em
DATA: 20.08.2003

Frau-m m rue-pda 7 Com-ur a min-to (021) uvuuo

——————-————_ —
PARA: MAURO SERODIO - COORDENAÇÃO 00 PAULO ARRUDA
Nº DO FAX:(001)31G1506

DE

ENGENHARWIEGENIEGEIEAMB

nº no FAX

(um 3876-2121

Nº no TELEFONE

(021) 9315.5331

TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: na
ASSUNTO: Documnuelo

Sogno deum-mos amxos
Qullqu'r nzohlmnnhver qontaur o meu lolofom.

Grau,
Tatiane "|:qu
(wc rotári- do Gemma da Enggnharla da Avai-çâo Ambiental - EAMB)

ENGENHARIA ”ECD“ EGE - En:—Mm “ AVIIIMO Amhl'ntll (EAM!)

mu Gum-I CIMI-no. no - lª um - Mam-M
Tol: (021) wenn fax: (021) MTC-2121
CEP zum-ooo - RIBGQJIMIN- RJ - BRAS“.

. rgc aa 15:17

ª“

ENGENHHRIFVIEGEN/EGE/EHHB

mw [w;-my

Dário Oficial di Uniãº » mi.. 3

“mum“.'Lª-"
» um.
| em...»
mm nl. Immmmm Ix uau-mau
an?
malªia-rn.
”'3“c...-'“ ..4.» a..“.
if ml
»
»
..,-.....
.....
«
..
..". ...:.
n
o...:—
..
,...“...
.... Mi...»...
.. ....u
.E.» rr-jmuw;
um.-'um.
ImIII.
mn Ammu' mmm amam, "'ww,» Em...“
“a. d- sp,. A mmaº?”
(»Fu'hwvuniuwu-n
w....“
.... I."« A...." 'I. nm—kmmmsztw
”mum—mI m
....Ingnem
.... .... II.,
“"fim-» :..—M, M
.. m. cm !
III nun
a......- ...um I cm uI-‘w
..
»vnmrue..-..mpmmoomn
me «um »,. um.
I...mm.
«I » «mmm.
«uma. ummnEvy"w.- 4. cm».
a: I”... |: wan/Manual www...“ u..
m;»
Amman
mmm
m
>»:
I.Min
a.
mm
.mcI n III-mm.
‘1‘ a I". hold mum
m... ~I. “hum/I c..-uu cm.ww
mm ul uancÃo mmm
a: um; mas; Dªmu-u Lu. an.“ m. ., I ,."
A unnamm
,....» 1- I m.;-.
m ..“...u'umwzwç...cm.w
m.. M|nwn'41M-A am"... Curu-n * ,, Hm,
II»! yª,-mmm
Menem/Mud!
Ia ..m..
:: u..» . cºm...“ .
mum- a. m...—.
m..
m..nim
»
..
u
I.
cam:
um”->
vc um «mum-l m. m: I. Mk- 4; m‘II. II
r- . .... . mun
...-,um “:.“ : um
“...s «.um-mmm“
nuc.M-n...x..mmunw
mu.
mum
.I...
. "“.?
m . mm naum, m. mu ºnu mapa » oI EA .. myAvawI
Imam Mwm mssom
ranouio ammo S/A
cnpnunrpm—nuwimunwm
rxt—mm m (“rm-mmm
.nI = “um,
hrm
«.
wow-nun:
I» III-m III mm mm mm
mnms mmms acl-mms sn
mm
nuslzzncm
mm".
r. m.nulunm
mum.
\ArUl/ll
:wouvals . mm
mmc.
umm I‘F mum-um»: I: ucmcm
»
ram-w
r
A
\cmm
Man
msm-nou»WI . (uva—mun. “ mm» ...... III-I Elm-vIII u u mumu: : x: mm...“ . “w.... :: m...
um: . em". m um 51hr!!! III. Pap um
Rihanª-ªnim]
Imum.mmw4 wan—mv
m a:
mum
rua—ghulusmmsm
rum!
.
u:mmm em Mutual-ru
na. SIC—mh"
mumu.
m.
,... m... ”new..." a.
m Sel amu m'lunkA) : IIIII III-III III.- a: III-mar
saw-Wm.
kSVí-mm'd
m
...
...um
”nm m
...m... MWM...“ “,.—mu. .w I... « ,.
“(ou “ WM I II mum In hm I. c...,— um a»
AVM DI. AJIEMÇÃO
mu MIMI mto: wu- Ion-as num»
=. ,...—...
CL.-v.
m:...w...: as. I
. "WWW mm I... W. . W. *, .»um“:
m m.
., “..,.
.tl . Gun
pm.am
“.ª—umª.“..rr.“_w1,_..k,:nuª,
,
w,
m.».
m.
,.". nª", m:..,,magnum.“ .“. xa! a vam.)
Mm"mmªº—“WW,...H,
Juuu: ut. qucuw m. mumu
“Mm_un,u,w..m.
uau—xou: DB Mmc-m PMM Amu-wu a: mmum muro mma
m
ne
Autumnme
:9»va
M.II:-vms:
u. m a..."
cm: 4. Dapnv—wm a Mac a.
I”... “I“,
NONI-n I «I:|!Rum
m....
m.
m
mom
...um
sm
»
Pmms-As
n...—.um
um.
mu m. I! summon
um ...e um mm m. na“: .. mm. II...
Annan
m.
:=
hm
Mm
mn
u
mmomm m: ucvoançím
.w Giu :..-xm“. «Mu “um... mn.m.;. .I. rang. m... .. mam III. .... _
» I "a. N‘ rmmmwxm : amam mom u
lr'mnumul ml...» ;) aa.—unem,“,znrm
mumu—:.:,m . mwuahmn
A.; mas, IIIII «nun-m a. can». um I. III rm.
mmm numn (Amam
(..:: I. mm a Mºlina
II)’ a uma,
III u rumou/wo»
uso na “euu
nun-um II. now.-m um".
mun. um". M4 hmmm: IIIIII pum. qn II
m...... a...“ II. Mu: mum <. Mul M..,“ III
mu. [mm Mu an w-mm I w.“ .“ IIIII.
1qu
mu...-.wu Dun!
Im Wm
<.m»f.;-.a.
i...-m»w..mw."
A». ueam...
I m: II-Ip
=M
“who,” I :uwhula . Viv-nu .. um amu.» ..
WMM I IN: I. c..... u, < . a...“ I W...
uu wmmmmx rm
I. “um..“..kmm 4.4:. m um. I. In.
a... a...“ ar.. &.ka .,».W. ;.
ItJGIIIIIII.2|YI-ﬂ‘\.‘ mm-h-llid'u
Im a- ..- wuuilul
macaw
"mm ..“mmm
cm, la um...
MIMI.
known/Inn
IoI u nus-mm»
m "um »
emm-u unmw:
comam ENERGÉ'HCA DE ALAGOAS
n
sm...
4‘
um
I.
*»
umª.m._
"uma na mms mmo:
”$$ ”nal.“. ªnne—wu- .I. um:?“ . w.“,
mm.-._.
Twm mu. Ir mama emm-m, suam E..-mu I.“ "ﬂaws. minuano. m.— vw;— II. «w
«»=- » um.-wmmx “mn—
cs,—y...,»- m:. un
away“,
um...
”mm“.
:NImmer :»..mm
. r..
»"... .I' amam...—',
u ......
atm—«AMan u Wuhan nan-M
um
“III-III:
naun»
WOahu uau-.eu.
i- u."
mmm-AM
Iunv-uu
III. Ina. a:.Wc
mm
II.- a m.;— mu mnew-mr nun—numa. .....
m... Mm- mmm Gunman: mm»; Euu-m.. . mug. ~ an.» o mu .....- I Alp-Kin «.
a Mum - cum—mm e Mum. an. m. m » uvas.-lu I w. .» 4.- umrm. .. >...» k nm ..;
àlAmM-“m na»: M..,- )!!- .. mm ,. » l ».
. I. "mu! lm umanMIA/IEAIASMW I
- no ;. Mu «....» III. . n...,
mAan—mmmI-Lc—IIIIn-IIcw-I-Imm
Gem-u:
um
um»
Buy-==
w
ul:
Imm
c. »...milªn...“
nun-ça o.....
onu-n
mar...»..uAmu—uumm “mm”. a..-.»
m vamu
....
mmª,-k ".,-M" a. “...se
:: naum., mm Inu
>r .. u, r lm:

0 36762121

um >.— mum. napmumma
,
um“
m-ncmm. ”I“. :!M.
un.-...m. mumu.
...a
.. .=— m.... "ma. a»...
.. rw
,...
In = uil . ..
Ankh-(I
I-wuu
númme
...-__
comma na uam-w
.m, n I- mmmv
PETROBRÁS nlmmmmiu sm

name u con-mm wma-«
naum gamma ». cºmum. ,.
cunmvm
um. s:»..— , mm : humm m1 um mum III.
. .|....- I‘m.“ w
mu...-'......
...um
I.
up.
m. . m Mm») v knew: nl
uni-1m MA ......“
a :>! m.
(>5 : cv
um“;
mesmu.
u m:.m:
m.mm
nanommmwa
"mm magma an (UH-v 4». me Lancia r...
c..... now/mos m cmnmxI-I. II.» e.... ..
= .wmv «,
Data-human:
un =.» sum mum onr......
II...” lump,»
M.. u.... . Hmh m;. ,
name-nn mun-ma mum-Mum om“... I.
I. r. . m
n'riu'rn nz coumm w will

,_
mm. mum y.
merAKr;
lW comam
L—oum
...”
» “nª:
MM w. hm . ..,—4.w,... .(“nnmurm:rnmmell
.»I » m:“
“ª"
ª nª.&wªCngkngºmwlt
» ...-“'º”
' “n.
mm"
»mmmm“
am n'
mumu-1.19
Mma:
mum
movuomm
DE
,..
mud:MTI/«num
mm;M's“
mm(‘qu
mm
. IN“.. I
».“va
I". c.“
my.“
luv-d
In...
I.
M
Nov-pm.
SKiMAHoI’I'LACWIXAWA M, w I
“I...“
III“ I Lu
:xmm a: comma w «new
(WAN:
hum. our-mh
Dul—'um: viu..
JA cºm
...;. “...::-n...
.a; n» II '(n <
“..; [« nun-s:. ...; nna-Inl- o. m....- I. ...” .,
mw I. I... mm vm , rm
mu mm.
lr ;.“
o: .w
: amount:
rucm— amª.. um m
u .»
mum,“
wu
IV'ISCIJU»)N
am DE mucAnnI._,«I m um,.cw ..;
I...«,. I I.
um«:comum:;
manner:
mma...
r“... u..., mnsmmcuIm.
- a...“ '.u . ...,
m-mmm;
mnumquhAnuornA com m w ,. . <,
nmuo ue comma N' w I.I
vamkn'w ).
com—Arma mnnmmmm
mk mam Inn _“
miinha-l
rm
.,;- II. »..qu .... 'um—mxm] & «MI I. I.
um 1 “.
um . m..
.. uma-mma,.
m au) II _». )2
:u . i'm mw; ; rmmv am
om DA “M
mmm wonAum-W...
mmm-uu:
mawu mm
«, «,..
cunmruu m me II
um
nem
cumx
u.. cm. Gun. u]... :. “:..-mw...» I ,". «
..., A, I.
"...m—.a..." w..“ »
um cªda swam-Ia m cc.—n.. mau.-. .. p.,
nIn I m
.a! aruma—m
Amo a .v.Immo
canton-mu :.— mm
s ,. . ». ,. «.
msmiuDuA
Hump I III.“ ..I
. mum-Cw
:IIIIIu.menu:
c‘lwnmlllumuﬂmal III-III, M. w .,,
..:
u. rm
(, lm.I u..»
wzzo lm'nnwm
nou
I, Ilh
...a.- h ...—.=,H..-..
wax/um I. quwu
Imu- , II m...
Mum-menu mm". c m .II~..I,I
m...
“Arno! ,“ama...-M.....»
n. .: I... » A:. m mmo «.,m.....I lma.
II. um.»
MunIIwmI.mmIIII».,..I.yI
»». nm . zum :. I...“
Imam” WI.
nm.-.um IIII: x
III »: uv mx
comm 'n» Ina ummm
mmm-mu
m uma «um
.._ Am,—
I..."w.I . ,
I.
”cercou-um..,»
muumm—uan-A
,,,

E: L' COKE pl'EÇU ma“

'

dn faturamemo da

nu. m
., '.ndu " _,
(14 57113763193ch
pa de procul.) qumusm a
' de R$ 500 — nvepnnde

'

na venda de [mu .lu

-

'

. —

u

.

,,

.

.

A

_

'

, «

”anos“

A

-

»

'

we

.

‘

v

<

'

“um. mmm
,
'

«

:

'

MMN '. FAF

Impgstodgjgda A

,

m uimlunilulml.

A

W < ..
mum's.
_ k
“«» ..,m -

_

_ªngpaislwst vento;

'

A

p.. ginasio

_

.

“ __

*

hn

iru“

:

VHC - W'EFB

na unix“. - v

.“

uuucaa 1a

IN; SFCLVD! ' 1x1

hC DOVNCV
0 ' B&W K D ‘MUCLJ
“03'
HNU ' (Lºt..

*

DIVISA DE (Eggs;

'
mmm. us msn m ESTADO co m a: JAN
" .srlcn
u me
sacn
'0mm nz

w

AVISO DE LICENÇA

A

«92m- magma um
rm mm m was um pm: my." I: s ar: ma

”P./(17) mcmu an nuss Cª"

Dm».
mm mandamuLuammmmw
'c dn ,.Wm mo- s- n «

'

Engauwmn:GEMILQL'EAMB

ª 95 ruoan‘ s
mmmru—mmnu vu

_ vamp: Eo am memos A

“Motown

dus deTV

E 0 RESULIRBO APARECE
SIL. 0 SEU ANDREW HES“
BRR
DD
“
HN
JO
DG
DOS
ELEFDNE DOS CLMSIFVCA

«

.

Segulog A

«

A

Acanuigºi õesíajiiêã_ A

Im usmsJaxaseind'ces
É???“ » ESL-a

;;;;nrvagfmg ª NEG

EHGEHHF‘RLW/W,GEI\
LEE/Em<#n~~337§217’,
r._.

31
w...

*!

C..,

É

&. m o.

A
I ". ,

,,

PROTOCOLO
OLGA/IBM

_

SISTEMA DE LICENCIAMENTO DÉJOIOOOJJ 145 /O&' (
ATIVIDADES POLUIDORAS Datazoõl l-Z {Q}
Recebido:

REQUERIMENTO
SOLICITAÇAO PARA DBTENÇAO DE:

(

) LICENÇA PRÉVIA (L m

(

)

(

)

RENOVA/ÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA [L F)

(

)

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO IL I)

(

) RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

(

) OUTROS

LICENÇADEINSIALAGADILIJ

( X ) LICENÇA DE OPERAÇÃO (L OI
)

LICENÇA DE AMPLIAcAO
!“

(

CLASSIFICAÇAO (USO DO IBAMA)

.“

(

(

) MF

(

) AP

LICENÇA ANTERIOR

LP(
c A.

) PP

)

LI(X)

Lo(

)Nº289/2002

DADOS DO REQUERENTE

Nome ou Razão Social

PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. PeIrobras
CGC/CPF

Local da Atividade (avenida, ma, estrada. em)

33.000.167/0088—62

AV, Gal . Canabarro 500 / 8g andar IEGEN-EGE-EAMB

Cep
20271-900
Município
RIO DE JANEIRO
5

Telefone (DDD)
21 3876-5280
CIdAde
RIO DE JANEIRO

Telex (Cód.)

Fax
21 387621 21
Estado
RJ

REPRESENTANTES LEGAIS

Nome

CPF 167.775,90978

LUIZ ANTONIO REBACK CAVA

Nome

CPF

Nome

CFF

“& 6.

7

ORGAO FINANCIADOR

CONTATO

Nome

CPF

LUIZ FELIPE RIBEIRO SOARES

299.047067-00

Endereço para CorrespondêncIa
Av. Gal . Canabarro 500 / aº andar IEGEN-EGE-EAMB

Cep

Telefone (DDD)

20271-900

21 3876-5328

TeIex (Côa,)

a. DECLAHO. PARA os DEVIDOS FINS. QUE o DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NESTE REQUERIMENTO
REALIZA»§E-A DE ACORDO COM os DADOS TRANSCRITOS E ANEXO INDICADOS NO ITEM 9 (NOVE), No VERSO Do
FORMULARIO.
Name
,
Assmamra
LUIZ ANTONIO REBACK CAVA
Local, DIB, Mês. Ano

RIO DE JANEIRO, 13 DE NOVEMBRO DE 2003
MOD

'

/

I WC '

agostinho fºr *.n 'n (Qantas
Coomzntz'c \ «n '— _"‘:"'.J.ln

MW nm, ww.

:

9. DESCRICAO DA (s; ATIVIDADE (5)
Implantação de cabo de fibra óptica ao longo da faixa de servidão existente dos oieodutos e gasodutos (OSVOL e
GASVOL, GASPAL e OSRIO), entre a Refinaria Duque de Caxias e a Estação de Compressão de Volta Redonda

e entre a Estação de Commessão de Volta Redonda e Refinaria do Vale do Paraiba. Este sen/£90 consxste na
instalação de 2 tubos de PEAD (Polietilieno de alta densidade) de diâmetro externo de 40mm, enterrado

diretamente no solo. para posterior lançamento de um cabo de fibra óptica em seu interior.

10. OBSERVAÇOES

“a, ,

Q*

_____
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CONDIÇÓES DE VALIDADE DESTA LICENÇA DE INSTALAÇÃO — Ú Nª“

.'

1.1. Esta Licença de Instalação deverá ser publicada em conformidade cor
Resolução nº 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, se
que cópia das publicações deverà ser encaminhada ao IBAMA.
1.2,0 IBAMA, mediante decisão motivada, podera modiﬁcar as condicionantes :
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta licença, c

ocorra:
- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

. omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiarar
expedição da licença;

. graves riscos ambientais e de saúde.
1.3. Qualquer alteração das especificações do projeto deverá ser preoedida
anuência do IBAMA.
1.4.A empresa deverá requerer renovação desta Licença de Instalação ou solicit
Licença de Operação no prazo mínimo, de até 60 (sessenla) dias. antes
término da validade desta.
1.5. Esta Licença de Instalação não autoriza a operação do empreendimento,

2 - Condições Específicas

2.1- Executar fielmente, os serviços de acordo com a Especificações Técnicas —
0600—5510—762-PPT-040, apresentadas pelo empreendedor para serviços
Implantação dos Tubos de PEA;
2.2 - Apresentar programa de melhoria das condições das vias de acesso. sinaliza
(placas de controle de velocidade. animais silvestres, cruzamentos, indicaçbez
obras, etc).

2.3 - Determinar os lewis de disposição de lixo, as instalações para control
hatanentodos eﬂuentes,sistemsdedrenagem
2.4 - Apresentar relatório de execução da obra.

2.5 - É proibida a instalação de canteiros de obras no interior da Reserva Ecologic:
Tinguá.
2.6 - Realizar periodicamente manutenção na faixa de irmlantaçào do tubo (disposit
de drenagem. limpeza de canaletas. caixas de passagem e de dissipação
energia, etc).

2.7 — Deverá enviar para este Ibama e a Rebio do Tinguá, antes do inlclo das 0!:
Plano de Açao de Emergência dos empreendimentos existente na faixa (Ga:
(ªnnual new“ a. neri!“

http://www.engenharia.petrobras.com.br/seripts/cgilua.exe/segen_ma/sistema/coema/fra. ..

l 3/1 1/2003
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CONTINUAÇÃO DAS CONDICIONANTES ESPECÍFICAS DA LI Nº 289/2002.

29 - Deverá ser mantido um ﬁscal da PETROBRAS em tempo integral no decorre
toda a instalação;

2,10 — Recuperar as áreas imediatamente após a instalação dos tubos e. de acordo
o PCA, no caso da Reserva com vegetação de espécies nativas da Mata atlâr
do bioma local.
211

- Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento das atividades
recuperação das áreas que serão degradadas. ao longo da faixa de dom
constando de metodologia utilizada na implantação e remperaçào. bem o
documentação fotogránoa antes e após a execução dos serviços, identificandi
locais,

2.12 — Informar imediatamente ao lbama, caso ocorra qualquer acidente com os d

existentes na faixa de servidão;
2.13-AtendertodasasnndidasniúgadompropootasmPiamdeConuoieNnbie
apresenme pelo empreendedor;

2.14 - Apresentar relatórios de aplimção de recursos na Rabin do Tinguá, no Est/am
Rio de Janeiro.
2.15 - Deverá apresentªr à Me da Rebio do Tinguá o cronograma das atividades
deverão ser desenvolvidas no seu interior. para sua aprovação.

2.16 — O horário destinado a exewçáo de obras na Rebio do Tinguá será das 9 a:
horas ou de acordo com a Chefia da Reserva.

2.17 — Fixar placas. «melo «sinalização da Unidade de Conservação. informando
é proibido o acesso a Rebio do Tinguá sem autorização.
2.18 — Executar imediatamente o projeto de compensação ambiental a DIREC/CGUC

atendimento ao Art 36 da Lei nª 9.985/00 (Lei do SNUC).
2.19 - Deverá ser solicitado a este Instituto Autorizaçáo de Supressão de Vegetação
áreas onde houver necessidade de
pressão, principalmente aqu
consideradas de preservação permanente. f

É“

http://www.engenharia.petrobras,com.br/segenfma/sístema/coema/projetes/licenciamento... 13/ l 1/2003
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OBJETIVO

lªh—, Wªp

Esta especificação tem por objetivo estabelecer as características básicas e
mínimas exigíveis para o lançamento de um Cabo Óptico pelo método de
sopramento, execução das emendas ópticas e ligações em DGOs. O Sistema
Óptico será instalado na dutovia entre o DTSE (RJ) e a unidade de LORENA ( SP).

CARACTERÍSTICAS
Características do Cabo Óptico
O cabo óptico a ser lançado e' constituido com fibras ópticas monomodo de
mesmas características e tem a seguinte metragem aproximada:
a) 235 Km (duzemos e trinta cinco quilômetros) de cabo com 36 fibras.
O diâmetro externo do cabo óptico e de 16mm.

O desempenho mínimo do cabo óptico atende ao disposto das recomendações
6652 da ITU—T.

O peso do cabo óptico e de 215 Kg/Km.
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Valor máximo de tração igual a 100 Kgf.
O cabo óptico será fornecido pela PETROBRAS em bobinas de 4 Km.

Características das Caixas de Emendas
As caixas de emendas ópticas para os cabos de 36 fibras tem capacidade de
acomodação de 48 emendas.

As caixas de emendas ópticas fornecidas têm sistema de selamento.
As emendas ópticas deverão resistir aos efeitos de torção do cabo.
As perdas por emenda óptica realizadas no cabo óptico deverão ser no máximo de
0,1 dB , medidas nos dois sentidos.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
Condições Gerais

A CONTRATADA deverá enviar a PETROBRAS dois conjuntos da documentação,
em português, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência do início do
lançamento, para análise e aprovação.
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As unidades de medida utilizadas na Documentação Técnica serão as utilizadas no
Sistema Internacional de Medidas.
3.1.3

Todo documento pertencente a Documentação Técnica devera ser identificado com
data e número de emissão. Todas as páginas deverão estar igualmente
identificadas e também numeradas, de modo que a atualização da documentação
se faça por simples substituição de folhas.

3.1.4

A documentação do sistema optico devera ser apresentada com textos em WORD
6,0, e os desenhos em AUTOCAD Fl.14. Deverão ser fornecidas 2 (duas) vias em

meio magnético/óptico de todo projeto "AS BUILT“.

3.2

Estrutura da Documentação Técnica

3.2.1

A CONTRATADA deverá apresentar, para análise, 3 (três) vias dos seguintes
documentos:
a) Diagrama de toda a rota do cabo óptico, indicando a exata posição do cabo e
caixas subterrâneas na faixa dutoviária da PETROBRAS, utilizando referências
através de marcos de concreto na faixa de dutos e com correspondentes
coordenadas obtidas por GPS; para tanto, a PETROBRAS fornecerá o projeto
executivo de lançamento na rota do tubo PEAD.
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21.1) 0 Diagrama da rota do Sistema Óptico deverá conter, no mínimo, as
seguintes informações:
- Título identificando a rota e seus segmentos;
- Identificação do cabo;
- Pontos de emendas ópticas;

«
-

Comprimento do cabo no lance (CL);
Comprimento do lance centro a centro entre caixas subterrâneas (CC);
Comprimento do lance entre as caixas subterrâneas;
Comprimento da bobina do cabo;
Relatório de potencia óptica dos enlaces de DGO a DGO- Relatório de
atenuação das emendas, medida nos dois sentidos, por emenda por
enlace DGO a DGO.

b) Procedimentos detalhados de instalação de todo o sistema óptico;

c) Projeto executivo do sistema óptico;
d) Procedimentos de testes de campo do sistema óptico e acessórios;

e) Documentação de operação e manutenção do sistema optico.
3.2.2

Os desenhos da rota do cabo óptico deverão estar no mesmo padrão dos
desenhos da malha dutoviaria da PETROBRAS, e deverão apresentar a posição
dos dutos existentes.
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4.

SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO
a) Projeto Executivo do Sistema Óptico (cabo óptico, caixas de emendas e DGOs);
b) Instalação de aproximadamente 235 Km (duzentos e trinta e cinco quilômetros)
de cabo óptico com 36 fibras monomodo, para instalação em tubo enterrado no
solo por sistema de sopramento;
c) Fornecimento e instalação do distribuidor óptico (DGO) para todas as estações,
em número de 4 (quatro);
d) Fornecimento e instalação de 300 conectores E—2000APC;

e) Instalação de aproximadamente 60 (sessenta) caixas de emendas ópticas e
execução das emendas ópticas por fusão;
f) Transporte das bobinas de cabo óptico ate' os locais de Iançamento. As bobinas
se encontram estocadas no DTCS (S.José dos Campos» sp) e no DTSE (
caxias-rj);
g) A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, materiais e pessoal
técnico qualificado, necessários a realização das atividades de instalação e
testes de todo o Sistema Optico;
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h) Todo o instrumental necessário à execução da instalação e testes do cabo
óptico deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Instalação do Cabo Óptico
O cabo óptico devera ser lançado em tubos já enterrados ao longo da dutovia da
PETROBRAS. As características básicas do tubos são: 40mm de diâmetro externo,
espessura de parede de 8mm , máxima pressão admissível de 12 BAR e distância
entre caixas subterrâneas em torno de 3970 m.

O cabo óptico deverá ser lançado em tubo que estãa uma profundidade de
0,80m em relação ao solo.

4.1 .3

Na presença de rios ou alagados o cabo óptico deverá ser lançado de maneira tal
que a confiabilidade e desempenho do cabo óptico não seja alterada no periodo
de sua vida útil.
Em situação de declive acentuado ou em tranSIção de terra/rocha, podera ser

necessária uma proteção adicional do cabo óptico, de forma a não haver esforços
mecânicos no mesmo.

Os equipamentos a serem utilizados para o lançamento do cabo óptico deverão ter
no maximo 8 toneladas.
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Se houver necessidade de abertura de valas, o reaterro deverá ser com o material
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proveniente da escavação
(compactador tipo sapo).

e

compactado

com

equipamento

pneumático

4.1.7

A CONTRATADA deverá, antes do inicio das obras e quando necessário, notificar
e obter as devidas permissões por escrito com proprietários e/ou órgãos públicos.
Ao final das obras deverão ser comunicados sobre o término, obtendo dos mesmos
um atestado de que nada tem a reclamar sobre os serviços executados.

4.1.8

Todo e qualquer dano provocado pelos trabalhos de instalação deverá ser
reconstituído nas condições originais.

4.1.9

A CONTRATADA deverá atender as Normas de segurança para a execução dos
trabalhos.

4.1.10

A CONTRATADA deverá apresentar detalhadamente os procedimentos e os
métodos de instalação do cabo óptico em dutos, nas unidades da PETROBRAS.

4.1,11

Em todos os pontos de emendas ópticas deverá ser deixada uma folga de 15m
(quinze metros), em cada extremidade do cabo óptico.

4.1.12

Em todas as caixas subterrâneas de passagem e de entrada das estações deverá
ser deixada uma sobra de 15m (quinze metros) de cabo óptico.

4.1.13

Nas estações terminais e repetidoras devera ser deixada uma folga de 15m (quinze
metros) de cabo óptico.

4.1.14

As folgas do cabo óptico nas estações deverão permitir a execução de, no minimo,
5 emendas ópticas em cada fibra.

4.1.15

A instalação do cabo óptico e acessórios nas unidades da PETROBRAS, desde a

chegada do cabo óptico na faixa de dutos até a sala de equipamentos terminais
ópticos, será de responsabilidade da CONTRATADA.
4.1.16

O cabo óptico instalado nas unidades da PETROBRAS devera ser identificado nas
caixas subterrâneas por onde passar, com uma placa amarela, de material
plástico de 10 cm por 5 cm, contendo a seguinte descrição:
"PETROBRAS- CABO ÓPTICO- RIO/S PAULO”

4.1.17

Apos a instalação do cabo óptico e das emendas, os tubos PEAD deverão ser
vedados com materiais que evitem a entrada de água, areia, roedores ou insetos.

4.1.18

As caixas de emendas ópticas deverão ser fixadas nas paredes internas das caixas
subterrâneas. A CONTRATADA deverá prever ferragem adequada para esta
fixação, bem como a ferragem de acomodação de folga do cabo óptico.
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4.2

Emendas

4.2.1

As emendas ópticas ao longo da rota deverão ser executadas utilizando-se caixas
de emendas ópticas, estas emendas ópticas serão abrigadas em uma caixa
subterrânea construída em concreto..

4.2.2

Todas as emendas deverão ser do tipo fusão, devendo a perda de cada emenda
ser de no máximo 0,10dB (um décimo de dB) medida nos dois sentidos.

4.2.2.1

O valor desta perda, medida em cada emenda óptica, devera ser a média das

medidas realizadas com o OTDFl nos dois sentidos. Deverá ser informado o
instrumento que será empregado, bem como a perda de retorno do instrumento
utilizado na medida, com a aferição deste valor em laboratório.

423

Todos os parâmetros e/ou características relevantes das emendas ópticas
deverão ser listados (tipo, perda, nª da caixa etc).

4.2.4

Deverão ser fornecidos detalhes do projeto mecânico das emendas ópticas dos
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cabos ópticos.
4.2.5

Deverão ser fornecidos detalhes das técnicas de emenda de emergência dos
cabos ópticos.

4.2.6

De uma maneira geral, a presença de emenda nas fibras ópticas do cabo não
deverá degradar significativamente o valor limite de tração do cabo óptico.

4.2.7

A CONTRATADA deverá fornecer as caracteristicas da emenda óptica do cabo
óptico incluindo, no mínimo, os seguintes itens:
a) Valor máximo, médio e mínimo da perda na emenda óptica;
b) Raio mínimo de curvatura da fibra na emenda.

4.2.8

As emendas ópticas deverão resistir aos eleitos de torção do cabo.

4.3

Distribuidor Geral Óptico — DGO e Conectores Ópticos

4.3.1

Cada DGO deverá ser de fabricação DIAMOND e ser constituído de um bastidor de
21"/44U e sub-racks de 19" corn a função de emenda óptica do cabo óptico com o
pigtail/conector óptico.

4.3.2

Cada sub-rack deverá ter capacidade para acomodar conexões de 120 libras
ópticas.

4.3.3

0 DGO deverá possibilitar o acesso frontal, lateral e traseiro para manutenção e
realização de testes.
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4.3.4

A estrutura do DGO devera ser do tipo bastidor 21 polegadas, ter porta frontal (com
chave) e traseira, tampas laterais removiveis (através de liberação interna),
bandeja para acomodação de cordões ópticos, bandeja para acomodação de tubo
loose e altura de 2100mm.

4.3.5

O bastidor deverá permitir o acesso dos cabos tanto por Cima como por baixo.

4.3.6

O DGO deverá ter na parte frontal conectores ópticos, de modo a permitir a
conexão dos cordões monofibra para equipamento terminal SDH. Deverá existir um
processo de identificação dos conectores no sub-rack.

4.3.7

A CONTRATADA deverá informar os valores máximos e mínimos de atenuação e
óptica.

4.3.8

O cabo óptico deverá ser terminado dentro do DGO atraves de conexão do mesmo
com os pig tail e estes nos conectores ópticos dispostos no painel frontal.

4.3.9

As perdas por emenda óptica realizadas no cabo óptico deverão ser no máximo de
0,10dB, medidas nos dois sentidos.

4,3.10

Os conectores a serem utilizados deverão Ter perda de retorno superior a 70 dB.

4.3.11

As perdas de inserção nos conectores deverão ser no máximo 0,1 dB.

4.3.12

Os conectores não deverão apresentar variações das características ao longo do
tempo com as operações de conexão/desconexão.

4.4

Terminações

4.4.1

O cabo óptico deverá ser terminado em um bastidor distribuidor óptico» DGO.

4.4.2

A conexão entre o cabo óptico e os cordões no DGO deverá ser executada por
fusão, devendo Ter atenuação máxima de 0,1 dB medida nos dois sentidos.

PROCEDIMENTOS DE TESTES
5.1

Os procedimentos de teste de aceitação em campo do cabo óptico deverão conter,
no mínimo, os seguintes pontos:
» Testes de potência óptica dos enlaces de DGO a DGO;
- Teste de atenuação das emendas;
— Verificação da instalação.
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6.

PRAZO DE EXECUÇAO

6.1

O prazo total de execução dos serviços entre o DTSE e LORENA é de 90 (noventa)
dias.

7.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

7.1

A CONTRATADA devera inlormar os procedimentos para operação e manutenção
do cabo óptico e acessórios.

7.2

O procedimento de manutenção deverá abordar os tópicos relativos a manutenção
emergencial.

8.

DOCUMENTAÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

8.1

A Documentação de Operação e Manutenção deve apresentar as seguintes partes:
— Apresentação da Documentação;
- Manual de Manutenção;

- Manual de Operação.
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8.2

A Apresentação da Documentação de Operação e Manutenção deve conter um
índice geral, acompanhado de uma descrição sucinta das diversas partes da

mesma.
8.3

O Manual de Operação deve conter:
- Normas. procedimentos e rotinas operacionais.

8.4

O Manual de Manutenção deverá apresentar:
- Descrição das normas, procedimentos e rotinas de manutenção preventiva e
corretiva, incluindo os testes para remoção de falhas;
— Um quadro sinóptico ou roteiro, do tipo “trouble shoooring” contendo os principais
defeitos, os módulos ou unidades causadoras e a indicação das ações corretivas
necessárias;

- Procedimentos para reparo do cabo óptico em tubo enterrado, incluindo processo
para execução de emendas de emergência e definitivas.
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SISTEMA DE QUALIDADE
9.1

Garantia de Qualidade

9.1.1

Durante as etapas de planejamento, desenvolvimento, instalação e aceitação a
CONTRATADA deverá ter implantado seu próprio PLANO DE QUALIDADE sujeito
a concordância prévia da PETROBRAS.

9.1.2

O PLANO DE QUALIDADE deverá incluir pelo menos os seguintes pontos:

a) Padrões e definições de termos;
o) Procedimentos para controle corretivo, incorporando a aprovação prévia da
PETROBRAS;

c) Responsabilidade dos gerentes de projeto;
d) Responsabilidade de projeto do gerente de qualidade;
e) Indicação dos documentos relativos ao PLANO DE QUALIDADE;

t) Planejamento de projeto;
g) Procedimentos de instalação e testes;

ran-mum PAnnoNluno pm NORMA PEYROEIMs N-zun . mum A-l

h) Procedimentos internos de aceitação;

i) Considerações sobre a política de segurança no trabalho;
j) Procedimentos de armazenamento e manuseio dos equipamentos e cabos
ópticos a serem entregues;

l) Procedimentos de acompanhamento do progresso do projeto, reuniões internas

e reuniões de coordenação com a PETROBRAS;
m)Plano de testes detalhado, destacando todos os testes elétricos, mecânicos,
ópticos e de software a serem realizados, bem como a sistemática de

armazenamento de todos os resultados e as referências as suas especificações.

9,1.3

A documentação de garantia de qualidade deverá incluir, no mínimo, os seguintes
pontosz
a) Atuar como uma referência, destacando os niveis de desempenho contratual
exigidos pela PETROBRAS;
b) Um diagrama organizacional
decorrentes do projeto;
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c) Diagrama de fluxo ou layout equivalente de todas as operações, mostrando os
pontos e as etapas de monitoração de qualidade e de inspeção;
d) Descrever integralmente os métodos de controle da qualidade utilizados;
e) Indicar claramente as características dos procedimentos de garantia da
qualidade que necessitam de aprovação da PETROBRAS antes de qualquer

alteração.
9.1.4

A CONTRATADA deverá apresentar detalhes de QUALIFICAÇÃO de todos os
produtos a serem fornecidos. Produtos não qualificados não poderão ser utilizados
neste'projeto.

9.1.5

A CONTRATADA devera permitir aos representantes da PETROBRAS a realização
de inspeções e/ou auditorias dos procedimentos de garantia da qualidade e sua
aplicação nas etapas de lançamento de todos os elementos do sistema, incluindo o
fornecimento das matérias-primas e o acompanhamento das atividades dos sub—
fornecedores.

9.1.6

As atividades dos inspetores da PETROBRAS deverão ser as seguintes:
a) Ter acesso as dependências da CONTRATADA e seus sub4fornecedores,
mediante notificação prévia, para inspeção e/ou auditoria, em qualquer tempo,
durante a vigência do contrato;
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b) Estar presente em qualquer atividade ou teste;

c) Estar presente durante o carregamento, lançamento/testes do cabo óptico e
montagem/testes do sistema óptico;

d) Verificar o cumprimento da CONTRATADA a todas as exigências do plano de
qualidade atraves de auditoria e/ou inspeção.
9.1.7

O produto final deverá ser submetido a testes elétricos, mecânicos e ópticos de
acordo com as especificações deste projeto.

9.1.8

A CONTRATADA devera preparar um relatório final de aceitação contendo todas
as observações feitas durante o lançamento e todos os resultados dos testes.

---------------------------------------- firn ._.__..._.._...__.__.__.___.._...___.__

AS mmamcõss nssrz nocumzum SÃO ”amamos ru pernoams, smo woman A tll'lLlZAÇÃO Fom DE SUA summon:

url-ª”.

' 0

-m Dhu-wª

&

l

l

[Terminal
DTSE (RJ)

|Z]
é

!

CROQUIS
DA FAIXA EXISTENTE DE DUTOS
PARA IMPLANTAÇÃO DE 235 KM DE FIBRA ÓPTICA,

Reserva ('10
TINGUA

v

132 km

Estação de
LORENA

!

-osria O
-g,aspnl

Estação de
VOLRDONDA

U

+

«osrio
.yspal

ENTRE O TERMINAL DO DTSE (RIO DE JANEIRO) E A ESTAÇÃO DE LORENA (SÃO PAULO)
S/ESCALA

Estação de
JAPERI

.

'
:'

O

rustic
-osvnl

+

—gusvol

48 km

rLegenc'ia:
Fibra Optica -------------

ENGENHARIA/ IEGEN/EGE/EAMB

Refinaria
REVAP

————l

Eh" $an

NOTAS GERAIS

w um)
“,

mm

“mma

mm

w

|

'“

m

um

|

um.

m
&

l
H

m
m
,,

'º“ _‘

=!
Munn/m

m

w
mum
w: w W m _
wu __
num

.

camila—(Nm
mmm
mummm
mumxmn
mum
nem
um

I
n
+
_;

www—Luillsvtmmnm
em
M,

um
na um
13 nm:

ª

.D¢D%|o

LEGENDA

x
pum/u ....
—-.
ww— un- .,...
uu—um—(uz—
.. ,.
m
.,
—
_-—
x—
—M
mu
wn
."Muw
mu
-a
uA
mmmmmu
_m

L

we

we

run

an.

:

mm a

moo

inn—12am

W

|

ê

É

â

%

ã

1

ªl

%

“E—“T
É

Munn/a

vaza na TMJ—zo

ª

3

ªª, !

.

.

'

3

suswzm n: mmswssm amoo arse/amp

w .. ..
FAIXA DE ouros REINO/VOLTA REDONDA

#1“-

**

“'
W

SERINF/DENGE

..“ . ....

ª %

'

mm”
. mu
m
Mwm
szmur

"ªº

PLANTA E PERFIL
Km M+3I5JO no Km shell);

“mma? “.me +..
m.. mom

m

"

,...un mm..
m
mun
Em
ppm-nn)
.13.
zz-uu'n
m,
amwn m“
wr
at
—
ma
uw,. 1-: um

,
“numa
umm
was:
num
mmm
mum.
...a _ ...
mmm

,
mumu
muy-m
mum:www.
mmmzu
v...-mm
“...m-.
Liu,—IJ)!

.

v-

,. x=
" ªª“
‘-

.! e.

"um“ ".|:

,a

,! 31a

ama

5.

umª?“

3

É

m.

znw pm;; um

1s

É :~ É
mmm
“Mm

um

E

nem

=a

zu .mu
MW! comm
::v mum
m
mmsaw
am
mumn: o:coo-W
um. naum“ «.» mmm

um DE mmm.

,
;

,
1
:

We
mm
mm
a
nu na mw
um
m ou uma
M: mm

. º“,
n
W,
n :
uu :
mao --.»
um __
m —

m

um
m
m
m
m
w
...
...

ww,
12w
um
.,»
J

>...

|

\i

J

LEGENDA
O

a m u mm I

mu m

_ wins m
.... mm ». mm
a mum a mu
ª w a: W
A m

a » x m Wu
_.- um
__ um
wmun
mw um

.

D

nnuE

pm—

um

rºmana—zum
”._./u
SERmF/DENGE
sziwr

“("' ‘1

gsm DE mmswssxo omco DTSE/REVAP
ha I! ....
FAIXA DE DUTOS REDUC/VOLYA REDONDA
PLANTA E PERFIL
Km ;mmm ua Km 32+09210

n—Pmn “uM/«uu »—
._. mou:

m
m ass/In 1

"" lulu/mªl DE—Alsn.23—552|4404904755]

Tu»{mm m);—,uma—
uma
Mm mun
mm zv-xv'u'n
[Shuo

“” mmm mm.-m
“u swam “ammo
.,“ mmm mumu
«sum rms.

zagsztzm Bmw/wc,;
Do

Mam-um

T/NWR'

: ma v4.4a“.
Maw - uma

( 3

mms mw
.m we
». mau
musas
ww
wu
mauumbe vgWWW
um cmM( m mmm‘ F
Ru r.

'

usu DE MATEle

mm
mm
m m.
, m
m. DE
W.
WW
» nesse
»

(mg) 53,
w :
,
ma
_
.., _.
..» _.
um ,.

m

m,
».
m
m.
»
m.
m,
»

*

m,

_
_
m
_
_
“.

JVM! mm
....
.
.:. WM u...:- , wan- m
.
». |N
m——
m _—
m |
—’
__
un
~.umm_
ummw.m
mmmummmmmmmmm
fãn—“__!

“ ,...»
SERmF/DENGE

mun-xm um
.551

.a-

g i g

15th

usa.

g

J

mw"
SERINF

2m

map um

;

__”..—
sxsrzm oe rms—15519 bvnco msi/Rms:

'

mu o: mos wrouc/vom REDONDA

_“

“ª

PLANTA E PERFIL
Km Bºâªºlâº da Km 3|+49L80

“nm.-r “Muuu-4 »—
M uma

»—
» Mm

Wªl/=M “St—4150.23-5521—94o—cco-05;

-—l

Ils-w,
”‘71:“
mp mm» m”
mo mxm-E
ª'“
».» nus—: m"
...m» mun
my
Em
'

mmm .,
mmse/

,

mum”
mun-zu
“uma"
mmm.
mmma
mmm:

I

.. me

mm

n

caravana-nn
W

,, ;
:
. ._

xis!
mm

Emma-m

.—

Wren“) I

<—

_mm
Www

mum;
mum"
usam-.:
[Muuu
“mum
manu

__

r
um

.as

um

:S!

uu

m: Kama—[wª] umª“

g
=

E
= =s :s

as
==;

as
a:
,.,M

:I

. rw. mem

,
T
J

?/
/
&

ªmarªm
94 mum
um um)
"Imam mmm,
»» um a:
Wícwmzu

;

ª “" "M““

sm as cmewsum

usn DE MATERIAL

”ªº“

WLM-ía '
n da
H nn
um
«7
wo
m

""º M

W

:
)
..

n.
n
um
m
um
m
m

—
—-

mu
sea
;

F

*É“

mm um
m m
a:
cm as Mm
mm
mwW
wc asso

A
.a. Wu. am.-um.- w.;- ..».
...,
m
...-...“
m-m-mmmmuunmm

Sigma...“

CCGum

1

M 1..»

mun
1'1
.a
me
um

me

E":

1L)
1
J

1
na

1.44

1
m:

U mwm“

lbªâumí unta

Emu
Moos:

saw/naus:

Burr-1 “
saw:

a as :;
SISTEMA o: TRANSMISSÃO órnco DTSE/REVAF
...-._—
FAIXA DE mnos Ram:/vom REDONDA
m
PIANTA E PERFIL
Km unease ao Km maxim
“mma- um/«m lª'»
um

um um»
Tªº—V...

... Bev/uv
m

,

‘5va

um ” unam- mumu

hm wear:
Em: mm:
haw :w'u‘s

_w «mmm 74451575.
m“ mmm mw“:
m'“ mu.... “um

Fan/n us.-m
[..."/n vruav'n
mm

ª" um mam-w:
_“ mum; “mm:.
mmm “94..an

_

,
I,

,

i
'

s
*

_
r:

.

_

,

_

.

.

E!

;

w

Í %

l'

_

!
i

f

J

‘

ª
‘

!
r
.

'

.

x :
1

x

J

1

1
W

gm“, ,
«W
É“
Ascom-ao

may.“ , .
&
W... * __
gm,
"

ªmb-amu“!

-Wmm

;

1-

L

!

:

. «.,» m.‘ m: "a m. ..,. ..a la! viuL um x‘
I
In: an "52r
..,; K.;.
..3 m. 1 m7 *1...
» | am: now. an) m., unha m, Mwm
.»
.u.
”whe
n
m
m
x
"!
mn
m
SE!m
|
,“,
!Tnuxu
!
n
luo a:
giª
Eiãgi
!!l$!
.
.

.

3

.

!

e

=

n

=

E

E33

E

i

!

:

I

lããEíll

s

:

=

W
mm"
“www

I

!

I!

&

€*
1

“um; ww»

WW; cºm
a .m,
ww
mmW
m
,,* mm
W Em.“ m mmm
m..mK Hmm

ge &

LISTA DE MATERIAL

mm
mm
ªmm,
m
Mum
MN
“mm

(mg)
., =
m _.
“,
.,,_
m_
“D

m

M
“
“.,
W,nm
m

II

mm.
.,“
m
m

m

o uwmwuum'
z
_ mm

mu.»

. K m mmm

___. mm on WW

_... m

D

,... w

mum Di rm

“man:
m: m

0

a

mus

1

“,.—,.. um...“

.

w. ..,.
A- bm

na

w

|D.

.”."- .. .;L'm"f..."m ..:. »."'.;“:::.:
w in... .= e... ......

m...—.,.
SERJNF/DENGE

...,.
SERINV

nan

”

%

:

._..“ .“.
SISTEMA DE
“..

!

,
..

TRANSMVSSM') ÓPNCO DTSE/REVAF

FAIXA DE DUTOS REDUC/VGLÍA REDONM

—>

PLANTA E PERHL

'“"

Km 32+USZJO no Km 32+69880
“HMG? “LMA/NLM

um W

"'

[

J

,
V

$ w .x mm
A mum
mm

_

"'

w- Wm

......
] W luz-usolx-sszu-ew—cco-oss

,“

smod

m“ ;;;
..,»
«n:/m
,...,
M
mm
»»
m
“m
_,.“
W.

mmm “mumu

um
“um
mm..
mm...
mm

i
$

':
r

“(mam

|T

Ewan-mm,
’me
“lºw

M
“ªºl
,

k

“

.
‘

1
ª "
m:,
.. me ! _ m. «»: .»; um up no: “'.,
_ : mm ". ...m 2m» zm [mm mm .“
mªs“?
I '
r =5
!!! '
_'._w ª'“ ”" .::?
!í
IE
:a
:x
nf

:

?

'

K

—

|

| :
I '

n

É
Tl&

..
“E
I

*—
|
l
m. m: um ...a .»;
1m “Losi! : a m, what nu zoºm
EE I :e .: ª
:!
3253312:

.=.-

'I
w

.»,

1

|

nas

,».

n m rom
i!E
=: um?“
Www-A
twat-mm

maiª

1

'

m1

..,.

:‘Fm :
5x
>

SEM,/IGO PÚBLICO FEDERAL

.
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
— IBAMA
ÁVEIS
RENOV
AIS
NATUR
RSOS
RECU
DOS
E
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

Em J.) de abril de 2004.

Memorando nºJOà /2004 - CGLIC/DILIQ/IBAMA

A:

Diretora de Ecossistemas
Sra. Cecília Foloni Ferraz

Assunto:

Aterro snnitán'o e cabo de fibra éticª na Rebio do Tinguá.

1.

ção de
Em atendimento à solicitação feita por essa Diretoria1 para a realiza

do Tinguá, em Nova
vistoria no aterro sanitário localizado na área de entorno da Rebio

com os técnicos da
Iguaçú/RJ, comunicamos que estaremos realizando vistoria, juntamente
, entre os dias 26 e 29
Rebio, na área do metro e reuniões com os envoIvidos nessa questão

de abril de 2004.

'

rio
As reuniões serão realizadas cºm os técnicos da FEEMA, com o Ministé
2.
res Rancho Fundo,
Público, com a Prefeitura de Nova Iguaçu, com a Associação de Morado
com a Associação de Moradores de Adrianópolis e demais interessados.
3.

cabos de fibra
Também estaremos vistoriando, no dia 30 de abril de 2004, os

ótica da Petrobrás que atravessam a Rebio.

Atenciosamente,

Azumanga,“ APS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

.
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS — IBAMA

Memorando nº 6‘: 12004 - CGLIC/DHJQ/IBAMA

Ao:

Chefe da Rebio do Tinguá
Sr. Luiz Henrique

Assunto:

Aterro sanitário e cabos de ﬁbra ótica.

Em 19 de abril de 2004.

Em atendimento à solicitação feita pela Diretoria de Ecossistemas, para a
1.
realização de vistoria no aterro sanitário localizado na área de entorno da Rebio do Tinguá,
estaremos realizando uma vistoria técnica na área do empreendimento e reuniões, entre os

dias 26 e 29 de abril de 2004.
2.

As reuniões serão realizadas com os técnicos da FEEMA, com o Ministério

Público, com a Prefeitura de Nova Iguaçu, com a Associação de Moradores Rancho Fundo,
com a Associação de Moradores de Adrianópolis e demais interessados.
3.

Também estaremos vistoriando, no dia 30 de abril de 2004, os cabos de ﬁbra

ótica da Petrobrás que atravessam a Rebio do Tlnguá.
Dessa forma, solicitamos o apoio desta chefia e convidamos V Sa. a participar,
4.
juntamente com os técnicos da DILIQ, das vistorias e reuniões, conforme programação

anexa.

(.
Atenciosamente,

W5
AGOSTINHA PEREIRA DOS SANTOS
Coordenadora de Licenciamento

AEXHeMTAr-çun DOC Aps

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

PROGRAMAÇÃO DE VISTORIA
De 26/04/2004 a 30/04/2004

Horério_l

'_
SEG

26.1 14:00
às
17:00

Descrijão
0
Renião com os técnicos do Ibama na GerexIRJ, sobre
do
o
aterro sanitário e os cabos de ﬁbra ética na Rebi
Tinguá

TER In" 10:00
às

Reunião com a FEEMA

I_12:00 I"“
TER

27

14:00
às
17:00

QUA

28

9:00 r

OIT—' 29

10:00
ás
17:00
9:00

QUI—' 29

10:00

QUA I‘28

às
13:00

Reunião com a Prefeitura de Nova Iguaçú

Deslocamento Geréx- Nova Iguaçú
e
Vistoria na área dos aterros sanitários de Adrianópolis
Marambaia

Deslocamento Gerex-Nova Iguaçú
Reunião com as Associações de Moradores

OUT—' 29 I_Mzoo
às

__

17:00

SEq 30
FSEX 30

9:00
10:00
às
16:00

Reunião com o Ministério Público
+
Deslocamento Gerex- Nova Iguaçú
do
o
Vistoria dos cabos de fibra ótica. instalados na Rebi
Tinguá '

ra e Wisiey Farias
Equipe: Paula Salvador. André Souza. Adriano Bezer

x—xpqumm mc us

»

'? “(diª u .;

'W—

SERVIÇO Púaueo FEDERAL

MINISTERIO DO MEIo AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO Do MEIO AMBIENTE E Dos RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Memorando nº 506/2004 - CGLIC/DILIQ/IBAMA

Em 19 de abril de 2004.

Ao:

Gerente Executivo do Ibama no Estado do Rio de Janeiro
Sr. Edson Betim de Azeredo

Assunto:

Aterro sanitário e cabo de fibra ética na Rebio do Tinguá.

Em atendimento à solicitação feita pela Diretoria de Ecossistemas, para a
1.
realização de vistoria no aterro sanitário localizado na área de entorno da Rebio do Tinguá,
em Nova Iguaçú/RJ — empreendimento este licenciado pela FEEMA — convidamos essa
Gerência a participar de vistoria técnica na área do empreendimento e reuniões, juntamente
com os técnicos da DILIQ e da Rebio, entre os dias 26 e 29 de abril de 2004.
As reuniões serão realizadas com os técnicos da FEEMA, com o Ministério
2.
Público, com a Prefeitura de Nova Iguaçu, com a Associação de Moradores Rancho Fundo,
com a Associação de Moradores de Adrianópolis e demais interessados.
3.
Também estaremos vistoriando, no dia 30 de abril de 2004, os cabos de fibra
ótica da Petrobrás que atravessam a Rebio do TInguá.

Ainda, solicitamos apoio logístico, com a disponibilização de veículo para o
4.
transporte de 4 (quatro) técnicos da DILIQ e demais técnicos desta Gerência, conforme

programação anexa.

Atenciosamente,

A: \HuloGArexM. Doc us

ÃSLLQALH
RES
FAX Nº:

NSÁVEL:

[ n.“—Lºggiª, ;
%Prac, 59%“,93/ i
“7 r.
*

, ,
sexy/190 PÚBLICO FEDERAL

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
RSOS NATURAIS RENOVÁVEIS— IBAMA

INS'ÍITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECU

PROGRAMAÇÃO DE VlSTORlA
De 26/04/2004 8 30/04/2004

Horário

see-"i zes—' 14:00
às
17:00

r

+

TER 27

Descrijão
o
Renião com os técnicos do ibama na GereleJ, sobre
do
aterro sanitário e os cabos de fibra ótica na Rebio
Tinguá

10:00 7
às

Reunião com a FEEMA

12:oo_l
27

TER

14:00

Reunião com a Prefeitura de Nova lguaçú

as

_, 17:00_]

9:00

QUA

28

QUA

28—' 10:00
ás

Deslocamento Gerex- Nova Iguaçú
is e
Vistoria na área dos aterros sanitários de Adrianópol
Marambaia

17:og_,
9:00

QUI

29

OU!

29 |—10:00
às

Deslocamento Gerex-Nova Iguaçú
Reunião com as Associações de Moradores

13:00

L

29 "14200

QUI

às

Reunião com o Ministério Pública

SEX—i 30

0;
17:0
9:00

Deslocamento Gerex— Nova iguaçu

30

10:00—‘

o do
Vistoria dos cabos de ﬁbra ótica, instalados na Rebi

_!
SEX

às

Tinguá '

16:00
Bezerra e Wisley Farias
Equipe: Paula Salvador, André Souza, Adriano
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Serviço Públlco Federal

MINISTÉRIO Do MEIO AMBIENTE
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente a dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA

/

RELATÓRIO DE VISTORIA

Brasilia, 09 de junho de 2004.

Dos técnicos:

Adriano da Silva Bezerra — Analista Ambiental
André Souza de Oliveira r Analista Ambiental

Paula Márcia Salvador de Melo , Analista Ambiental
Wisley Moreira Farias — Geotécnica/Consultor

Coordenadora de Licenciamento
Agostinha Pereira dos Santos

Á:

Assunto: Central de Tratamento de Ruiduos (CTR) em Adrianópolis e Cabos de Fibra
Ótica na Rabin do Tinguá, município de Nova Iguaçu/RJ.

I - OBJETIVOS
Efetuar vistoria técnica no aterro sanitário de Adrianópolis, no lixão de Marambaia e nos

cabos óticos na faixa de servidão dos oleodutos OSVOL e OSRIO e dos gasodutos GASVOL e
GASPAL, e oleodutos ORBEL I e II e gasoduto GASBEL no trecho que interfere com a Rebio
do Tinguá.

n - INTRODUÇÃO
A vistoria teve por objetivo 0 levantamento de dados para a avaliação de denúncia
de
encaminhada a várias instâncias governamentais sobre supostas irregularidades no processo
licenciamento da Central de Resíduos Sólidos de Adrianópolis, localizada na área de entorno da
Reserva Biológica do Tinguá, município de Nova Iguaçu/RJ, e seus possíveis impactos na Rebio.
Programm-se ainda, vistoria nos cabos de ﬁbra ética na faixa de servidão dos oleodutos
OSVOL, OSRIO e ORBEL I e 11 e dos gasodutos GASVOL e GASPAL e GASBEL, todos em
fase de análise para a concessão de LO, nos trechos que interferem na RebiO do Tinguá.

., w. ;.

—Hl Dam.”

111 - DADOS DE LOCALIZAÇÃO
A Central de Tratamento de Resíduos Sólidos de Adrianópolis localiza-se no bairro de
Adrianópolis, municipio de Nova Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. Esse empreendimento
encontra-se dentro da área de entorno da Reserva Biológica do Tinguá, a qual apresenta uma
vegetação ombrófila densa, típica de Mata Atlântica, além de diversos cursos d'água que nascem
na Reserva.
Tabela 1. Coordenadas geográficas dos pontos vistoriados.

PONTO

COORDENADAS

ENTORNO DA REBIO
Dutos
RIO D' OURO
(dentro da Rebio — dutos)

22°39‘44J" S
43"27'20.4" W
22º39'l 1.5“ S
43“32'01.4“ W

TALUDE DESBASTADO

22°39‘ 14.4" S

(entorno da RebjºL
VILA DE CAVA
(Adrianópolis)
BAIRRO DO AMARAL
(Adrianópolis)
LIXÃO DE MARAMBAIA

43°30‘04.3" W
22°39‘21 .7 S
43°27’52.0" W
2Z°41'03.1" S
43“28'35.3" W
22”39'26.6" S
43“24’23.8" W
22º40'l4.X“ S
43º28'49.8" W
22°40'11.9" S
43°29'44.3" W
22°39‘21.7" S

ATERRO SANITÁRIO
SITIOS
(próximo ao aterro)
CEPEL
(centro de pesquisa da Eletrobras)

J

43“29‘11.7" W

CORREGO

22“40’09.6" S

(na área do aterro)

43°28‘22.9” W

ENTRADA PRINCIPAL DA REBIO
(próximo à sede)

22°39’09.0" S
43º28'20. ]“ W

IV — VISTORIA E COMENTÁRIOS
Em 26/04, ocorreu uma reunião com os técnicos do Ibama na Gerex/RJ, conforme lista de
participantes anexa, sobre o aterro sanitário de Adrianópolis e os cabos de fibra ótica na Rebio do
Tinguá. Segundo infomações do chefe da Rebio Tinguá, Sr. Luís Henrique e do Sr. Dinamir, o
aterro dista aproximadamente 2Km da unidade estando em sua zona de amortecimento.
Afirmaram ainda que não há possibilidade de contaminação das nascentes existentes no interior
da Rebio, pois o aterro se encontra a jusante, inclusive dos locais de captação de água pela
Companhia Estadual de Água e Esgoto — CEDAE. Também ressaltaram o fato do lençol freático
na região ser alto e que a CEDAE capta no interior da Rebio água para o abastecimento de cerca
de 5 milhões de pessoas, sem licenciamento ou qualquer tipo de compensação. O Sr. Antônio
Carlos, da DITEC/RJ observou que Nova Iguaçu e o único município da baixada fluminense que
efetivamente implantou um aterro sanitário, apesar de vários municípios terem recebido verba do
Ministério do Meio Ambiente para tal, a exemplo de Belford Roxo, cuja obra não foi concluída.

Quanto aos cabos de ﬁbra ótica da Petrobrás, ressaltou-se que a empresa não cumpriu
totalmente o acordo de compensação ambiental, deixando de realizar as obras de eletrificação da
sede da Rebio, de construção e manutenção de guaritas. A alegação do não cumprimento total do
acordo de compensação ambiental, segundo o chefe da Rebio, deve-se à não liberação por parte
do Ibama da Licença de Operação dos cabos de fibra ótica. O cronograma de vistoria foi
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confirmado, e designado o Sr. Alfredo, Analista Ambiental da DITEC, para o seu
acompanhamento.

Em 27/04, pela manhã, houve reunião com a FEEMA, conforme lista de participação em
anexo. Nesta reunião foi informado que a área do atual aterro já havia sido licenciada
anteriormente (Licença de Instalação) para um sistema de tratamento de resíduos que
compreendia uma usina de reciclagem e compostagem e um aterro de residuos, empreendimento
este que não foi implantado. Quando da proposta do atual aterro (oficialmente designado CTR)
foi executado um estudo complementar e realizada nova audiência pública, Durante o processo
de licenciamento foi firmado um TAC entre a Prefeitura de Nova Iguaçu, a Emlurb e o
Ministério Público do Rio de Janeiro para possibilitar a desativação do vazadouro (lixão) de
Marambaia, em atividade por cerca de 20 anos, bem como sua recuperação, que se encontra em
fase ﬁnal. O encerramento dessa atividade está previsto para agosto do ano corrente. Com o
cumprimento do TAC foi liberada a Licença de Operação. A Empresa S.A. Paulista deve
continuar efetuando monitoramentos mensais da água coletada à montante e a jusante do lixão,
com o chorume passando por um processo de tratamento que envolve a recirculação. A FEEMA
infonnou ainda, que houve anuência do Ibama, fundamentada em Parecer Técnico de consultor

especialista em aterros e que as condicionantes da LO vêm sendo cumpridas. Informaram ainda
que está em processo de licenciamento a ampliação do aterro em área já prevista no estudo
ambiental complementar citado anteriormente,
Em 27/04, à tarde, realizou-se reunião com a Prefeitura de Nova Iguaçu, conforme lista de

participação em anexo, O Secretário Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, em relato do
histórico do empreendimento, esclareceu que ate' a década de 80 a disposição do lixo dos
municípios da baixada fluminense era feita no aterro de Gramacho. Nessa época teve início a
cobrança pelo serviço, provocando o surgimento de novos vazadouros (lixões) na região, entre
eles o de Marambaia, em Nova Iguaçu. Com o objetivo de solucionar a questão, tanto de ordem
financeira quanto ambiental, em 1994/95, elaborou—se Projeto Reconstrução Rio, com recursos
do BIRD. Parte desse recurso foi destinada a Usina de Reciclagem com Aterro de Inertes. A
aquisição do local, onde se encontra o atual CTR, foi efetuada pela desapropriação de posseiro,
mediante indenização. A FEEMA concedeu a Licença de Instalação. Em 1996, o Projeto tem
início, com a construção de muro de arrimo. Contudo, como o Estado, autor da licitação, não

honrou compromissos assumidos, a obra foi interrompida, A FEEMA não soube informar sobre a
comunidade de catadores de Marambaia.

Com a paralisação das obras, em 1997 a Prefeitura de Nova Iguaçu decidiu passar a pagar
e dispor o lixo novamente em Gramacho. A Comlurb efetuou a cobrança do passivo pelo uso
anterior do aterro de Gramacho, como condicionante para seu uso, o que foi aceito pela
Prefeitura. Porém, um ano depois a Comlurb passa a cobrar por outro passivo, tomando seu custo
inviável. Solicitou—se à FEEMA uma “Licença precária”, para utilizar-se o lixão de Marambaia
até a implantação de um novo aterro. Formou-se um consórcio de municípios, ou seja, uma
associação de prefeitos da Baixada Fluminense. A partir disso, por meio do CONIMA (Conselho
Intermunicipal de Meio Ambiente da Baixada Fluminense), foram realizados dois estudos: um de
qualidade do ar e outro a revisão do Plano Diretor de Resíduos Sólidos. A prefeitura optou por
realizar uma parceria com a iniciativa privada para a disposição dos resíduos sólidos, Sendo
assim, foi elaborado um edital para a licitação da concessão para implantação de aterro sanitário
sem custo para a prefeitura, a qual pagaria pela utilização do aterro. Em janeiro de 2000 houve o
vazamento de óleo provocado pela Petrobras na Baía de Guanabara, o que ocasionou um repasse
de recursos para a Prefeitura de Nova Iguaçu pelo Ibama, decorrente da multa recebida pela
Petrobrás (aproximadamente três milhões de reais). Decidiu-se aplicar o dinheiro no aterro para
reduzir a tarifa a ser paga pela Prefeitura.
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Com relação ao estudo de impacto ambiental para a implantação do aterro seminário,
foram contempladas três alternativas locacionais. A primeira estava em área de APA, próxima ao
rio Guandu, o qual é responsável pelo abastecimento de água da Cidade do Rio de Janeiro e parte
da região metropolitana do Estado do Rio, sendo portanto inviável a localização do aterro nesta
área. A segunda estava localizada no centro do municipio, próximo ao aeroclube da cidade,

sendo também inviável pelo fato de estar em área de grande concentração polulacional. Assim,
optou-se pela implantação do aterro sanitário na área anteriormente licenciada.
Cabe salientar que a área escolhida está situada na área de entorno da Rebio, região esta
com vegetação remanescente de Mata Atlântica. A área também apresenta nivel freático em
tomo de 2,40 a 3,40 m. A prefeitura alega que esta alternativa foi a mais viável devido à escassez
de áreas livres no plano diretor do município. A Prefeitura, inclusive, comentou que devido a
esse fato, pretende utilizar a area de entorno da Rebio, futuramente, para a implantação de
cemitério e demais empreendimentos de interesse público “Seriam adotados empreendimentos
que viessem a conter a expansão urbana em direçãoa Rebio". O Secretário ressaltou que cerca de
300 a 400 mil pessoas vivem na zona de monwimenwmnngtW
área do município.
Destaca-se, como dito anteriormente, que o tratamento de resíduos sólidos pela Prefeitura
e' efetuado por meio de uma parceria público-privada. A empresa S.A. Paulista, vencedora da
licitação, é a responsável pelo tratamento e destinação dos resíduos sólidos, recebendo a
demanda pública não apenas de Nova Iguaçu, mas também de clientes privados. A Prefeitura
recebe 10% do faturamento oriundo da prestação desses serviços, que é deduzido da tarifa a ser

paga.
A vida útil prevista para o aterro e de 20 anos para uma area total de 120 ha, sendo que
foram licenciados 30ha, estando os 90 restantes em processo de licenciamento. Quanto à

comunidade de catadores que atuava no lixão de Marambaia — cerca de 89 pessoas , informa-se
que 1/3 foram aposentados ou tiveram sua situação resolvida pela previdência, 1/3 foram
encaminhados para empregos formais e 1/3 foi absorvido pela cooperativa montada com o apoio
da Prefeitura. Também, segundo infomações, existe acompanhamento de saúde dos moradores
daarea do lixão
Em 28/04, pela manhã, realizou-se a vistoria na área do aterro sanitário de Adrianópolis,
onde houve inicialmente uma apresentação por parte da S.A, Paulista, que expôs os programas de
educação ambiental e pesquisa por parte da PUC, com alunos de mestrado e doutorado. 0
trabalho de educação ambiental e' realizado em conjunto com a Secretaria de Educação do
Município e com cerca de 20 comunidades do entorno.

O aterro sanitário está localizado em áreas de escarpa, com baixadas apresentando solo
hidromórfico com horizonte A superficial orgânico e solo latentico nas cotas maiores. A
montante do aterro, havia duas nascentes, que foram canalizadas para um ponto a jusante, para
não interrompe-las ou contamina—las, sendo que a água dessas nascentes conta com um programa
de monitoramento periódico. Os aspectos de engenharia da obra constam basicamente do
seguinte: fundação com profundidades de 2 a S m; células do aterro imperrneabilizadas com
camadas de liners constituídas de 1 m de solo compactado e geomembrana de PEAD (polietileno
de alta densidade) de 1mm, as quais envelopam (encapsularn) toda a célula; e lixo compactado,
sofrendo posterior cobertura de solo, o qual e' compactado a uma espessura de 0,40 m.
A cota atual do aterro é de 40 m com a previsão de atingir a cota de 65 m, e a área possui
um relevo na forma de U, 0 que possibilitou o ancoramento das células junto aos morros,
favorecendo uma maior estabilidade das células. O sistema de drenagem do chorume é do tipo
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O sistema de tratamen
espinha de peixe com drenos verticais de gás metano interconectados.
ta ainda a utilização do
atual do chorume envolve sua recirculação. No entanto, está previs
ausência de valores de
aparelho “Evap.0.Dry" para auxiliar no tratamento desse chorume. Pela
da EPA.
referência nacionais, o padrão de evaporação a ser adotado será 0

. Esse material e'
Atualmente o aterro recebe cerca de 1000 ton/dia de resíduos sólidos
a digital interligado. O
pesado na entrada do aterro em uma balança tipo rodoviária, com sistem
caminhões transportadores de
software controla, além da pesagem, a entrada e a saída dos
a de residuos Classe l.
residuos, Há também um controle qualitativo, a fim de evitar a entrad
to, mediante exame visual e
Segundo representante da S.A. Paulista, ha’ um controle expedi
(Classe II e lll) é realizada
analises laboratoriais. A disposição dos residuos urbanos e industriais
indiferentemente (co—disposição).
manejo de fauna,
A empresa também desenvolve um programa de assistência e
conta, ainda, com um local
especialmente, com a realização de hemogramas em gambas. A área
espécies nativas da mata atlântica,
destinado à dessedentação da fauna e um viveiro de mudas de
es e nãpróíriã' R'ebio.
para o enriquecimento da vegetação em nascentes, morros oircun an

L

adores do Lixão de
Destaca-se o programa de proíissionalização para alguns ex-cat
trabalhar na revegetação.
Marambaia, sendo que cerca de 10 deles foram contratados para
todos os catadores foram
Segundo a Sra. Jaqueline, ex-catadora do lixão da Marambaia,
a não aceitou o salário de
convidados por meio de carta para trabalhar no aterro, porém a maiori
endo uma profissão e por
R$ 242,00 mais beneficios. Ela se diz muito satisfeita “por estar aprend
Disse ainda que a maioria
se sentir uma cidadã, já que antes se sentia tratada como um bicho”.
de urbanismo e meio ambiente
está hoje na cooperativa de catadores. Segundo o sub-secretário
enciou treinamento e
esta cooperativa foi montada com apoio da prefeitura, que provid
te em parcerias com o
equipamentos para sua instalação, e tem tido bons resultados, principalmen
am ponto de entrega de
programa de educação ambiental do município, já que as escolas se tornar
material reciclável.

implantado um
Com o fim de atender uma condicionante do TAC, está sendo
de saúde. O aparelho, de
equipamento para efetuar o tratamento de residuos do serviço
e a esterilização do líquido
tecnologia alemã, promove a desinfecção térmica do resíduo sólido
infectado,
estão sendo realizadas obras
Em 28/04, a tarde, foi vistoriado o lixão de Marambaia, onde
to são de retaludamento com
de recuperação da área degradada. As obras realizadas até o momen
A drenagem e feita por valas
configuração geométrica do lixo disposta em quatro plataformas.
plataformas, Estes drenos
com brita coberta por Bidim (geotêxtil) que circunda cada talude das

drenando o chorume
são interligadas a caixas de passagem interconectadas por tubos de PEAD,
por manta de PEAD
por gravidade até a lagoa facultativa, que é impermeabilizada
ura das células é o
(geomembrana), com posterior recirculação. 0 material utilizado na cobert
proveniente da terraplenagem da fundação do aterro.
sendo realizado o
Existem em cima do lixo lagoas provisórias de chorume, onde esta
para cobertura do lixo é
bombeamento para a lagoa facultativa. O material de empréstimo
obras de cercamento do lixão
proveniente de um talude que reside na própria área do lixão. As
rurais com criação de gado e
estão em andamento. Ao redor do lixão, encontram-se propriedades
região, não residindo em seu
caprinos. Os antigos catadores provinham de comunidades da
entorno imediato.
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Cabe mencionar que, futuramente, pretende-se montar uma rede de canalização do gás '
metano do aterro, com o intuito de utiliza-lo como combustível em uma pequena usina
termelétrica.
Em 29/04, pela manhã, houve uma reunião na associação de moradores de Rancho Fundo,

conforme lista de participantes em anexo, Segundo a presidente da associação, D. Maria, a
associação decidiu entrar na causa contra o aterro por sua proximidade com a Rebio,
considerando sua implantação um crime ambiental por atingir a reserva e os mananciais. Alega
que a água da nascente existente no terreno está contaminada. Acha que o lixão foi simplesmente
transferido de Marambaia , onde as crianças sofriam de diarréia e problemas de pele— para
Adrianópolis.
0 Sr. Edil Polido, responsável pelas denúncias referentes ao aterro sanitário, afirmou que
a audiência pública foi contestada por não haver EIA/RIMA para o atual empreendimento. Disse
também que o gás metano contaminado com borra da Petrobrás e' queimado no aterro, poluindo a
região. Apresentou ainda parecer do Ministério Público Federal sobre o assunto, cuja cópia
enconfiã—se em anexo,

L

O Sr. Mario, presidente do Conselho Tutelar de Vila de Cava, demonstrou preocupação
com os impactos que o aterro pode ter na população, embora não possam ser notados no
momento. Diz que a população não e' esclarecida e não pleiteia seus direitos, tendo sido o aterro

uma imposição, que pode gerar crianças e adolescentes sem acesso a um meio ambiente saudável
e a formação de um gueto de pessoas doentes. Alega que
que podem sofrer contaminações secundárias e que o aterro
com disposição de lixo hospitalar. Preocupa—se também
denuncia que os catadores de Marambaia teriam ido para
coleta de lixo.

há no entorno pequenos agricultores
opera durante a madrugada, inclusive
com o dano à Rebio. Ele também
o aterro, onde continuariam fazendo

0 Sr. Adilson, morador de Adrianópolis, diz que a população do entorno do aterro usa
água de poços de 3 a 4 metros de profundidade (cisternas) e suspeita de sua contaminação. Ainda
alega que o projeto não contemplou a população e qUe dificultou o acesso ao Hospital Geral da
Posse, devido ao aumento do trânsito de veículos transportadores de resíduos sólidos, o que se
processa inclusive na madrugada.

Os moradores de sítios próximos, representados pela Sra, Nilcéia, que mora a cerca de
800m do aterro, reclamaram do mau cheiro, em certas horas do dia, principalmente entre as 6 e
as 17 horas; da proliferação de moscas (vetores) e estão preocupados com a contaminação do
lençol freático pelo chorume gerado no aterro. Diz que antes do aterro o ar era puro, Não há

presença de ratos, porém aumentou a presença de cobras e gaviões.
O Padre Pierre, do Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu, diz que o
aterro e' importante, mas há o problema da localização. Há propaganda maciça do Governo sobre
os beneficios do aterro, mas não se fala na questão da localização, dificultando que a população
se informe realmente sobre o aterro.

A comunidade expôs inúmeros problemas relacionados ao funcionamento da CTR. Há
grande preocupação com as condições de saúde dos moradores do entorno do aterro (bairros
Cantão, Aiva, Amaral; Centro de Recuperação de Alcoólicos; pequenos sitios). Nos arredores de
Marambaia ocorreram cerca de 18 óbitos por causa não esclarecida. A comunidade suspeita de
uma possível contaminação da água de poços de 3 a 4 metros de profundidade (cistemas) pelo
chorume.
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Quanto aos catadores do Lixão de Marambaia, a Associação diz que foram contratados *
para trabalhar no aterro, cadastrados em um programa de recebimento de cestas básicas ou
encaminhados a cooperativa de catadores de material reciclável, o que trouxe pequena melhora
em sua condição. Questiona também a qualidade de vida dos catadores, pois os mesmos são
transportados na boleia de caminhões e não possuem EPI's (Equipamentos de Proteção
Individual) adequados. Os integrantes da associação ainda dizem que os catadores que trabalham
dentro do aterro são obrigados a vender o resultado da coleta para o próprio aterro e denunciam
que o aterro está retirando o chorume em caminhões pipa para disposição em outro local,
Ressaltaram que a S.A. Paulista realizou reuniões com quase todas as associações de moradores
da região, mas a associação de Rancho Fundo recusou-se a participar pois interpretou como uma
tática da empresa para demonstrar o apoio da população, Dizem que a população achava que se
tratava apenas de uma usina de reciclagem de lixo e que a audiência pública foi realizada em
Tinguá, em local apertado, distante da área do aterro e de dificil acesso, e se iniciou com atraso
de 2 horas,

(,

-

, ª

Em 29/04, à tarde, houve uma reunião com o Procurador do Ministério Publico Emiliano
Brunet. Nesta ocasião, o Procurador informou que o TAC VW
acompanhamento e realizado por meio de inquérito público com o auxílio do GATE (Grupo de
Apoio Técnico Especializado), que faz vistorias periódicas, com avaliação dos dados de
monitoramentos. Ficou pré»agendada uma reunião de técnicos da DITEC-RJ com técnicos do
GATE, que não estiveram presentes à reunião, para a obtenção de infomações técnicas, o que
também poderá ser solicitado via oficio. O procurador afirmou ainda que não tem conhecimento
de falhas no processo de licenciamento.

Em 30/04, foi realizada a vistoria nos cabos de fibra ótica instalados na Rebio do Tinguá.
Como não houve disponibilidade da Petrobrás para acompanhar a vistoria, conforme informado
em contato telefônico pelo Sr. Luís Felipe, não foi possível percorrer toda a faixa de servidão no
interior da Rebio. Foram visitados apenas alguns pontos, cuja identificação só foi possível por
meio de suas coordenadas geográficas. Ressalta—se que estava prevista vistoria apenas nos
trechos que interferiam com a Rebio, e não em toda a extensão das faixas de servidão.

Observou-se que as faixas de servidão dos cabos de fibra óptica estão em áreas já
impactadas pelos dutos instalados anteriormente e que em alguns pontos esses dutos e os cabos
ópticos passam sob os cursos dªágua,
Com relação ao cumprimento do Programa de Compensação Ambiental, constatou-se a
construção da unidade do Prevfogo e reforma da sede da Rebio. Faltaram, no entanto, para o
cumprimento total do programa de compensação, as obras de eletrificação da sede e a construção
das guaritas das entradas da Reserva Biológica.

Quanto aos cabos de fibra óptica instalados na faixa de servidão do GASBEL e ORBEL,
foram inclusos na vistoria já programada, por interferirem também na Rebio do Tinguá, porém o
último despacho no processo refere—se a encaminhamento, em 31.01.03, para o Dr. Paulo Arruda.
No entanto, no processo 02001005084/02-63, referente aos cabos na faixa do GASPAL,

GASVOL, OSVOL e OSRIO, está apenso o Oficio ENGENHARIA/lEGEN/EGE/EAMB — 152,
de
da Petrobrás, datado de 18.10.02, no qual consta a solicitação de concessão da Licença
Operação para o empreendimento, por ter sido concluída sua implantação em 26.09.02. Tal
solicitação não consta do processo IBAMA nº 2001 ,006142/99-82.
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Na área do aterro notou—se que falta sistema de drenagem de àgua pluvial. A figura 3
apresenta talude, onde havia ﬂuxo preferencial da água pluvial. Neste lugar, utilizou-se um
sistema provisório e precário de contenção do processo erosive, corn sacos e manta de PEAD.
Segundo o engenheiro civil representante da empresa, os sacos serviriam para dissipar a
velocidade d'água pluvial.

SACOS DE CONTENÇÃO COM MANTA
DE PEAD PARA RETER O PROCESSO
EROSIVO.

Figura 3. Contenção de processo erosivo.

A área do Lixão de Marambaia encontra-se em processo de recuperação ambiental e
paisagística, apresentando, ainda, diversos pontos com afloramento de chorume, o qual e'
carreado por gravidade de forma aleatória (Figura 4). Em virtude disso, pode estar ocorrendo
ﬂuxo para áreas próximas ao aterro, ocasionando algum impacto ambiental.
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Nos locais de retaludamento do lixo observou-se () início do processo erosivo causado “
pelas águas pluviais (figura 5). A recomposição geométrica do talude deve ser efetuada em
conjunto com a cobertura vegetal, protegendo-o.
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Figura 5. Processo erosivo em talude recomposto no Lix ão de Marambaia.
Na vistoria realizada na zona de amortecimento da Rebio, encontraram-se taludes sendo
desbastados para utilimção como material de empréstimo, Segundo o chefe da Rebio, o material
de empréstimo é utilizado para fundação de casas e em demais obras civis.

Figura 6. Desbastamento de taludes na area de amortecimento da Rebio.
No Lixão de Marambaia, de acordo com o comentário do representante da S.A. Paulista, é

realizada uma amostragem trimestral, em dois poços artesianos, para a verificação da qualidade
da água subterrânea, Ainda estariam previstas as instalações de piezõmctros, inclinômetros,
placas dc recalque e marcos superficiais, além da análise do chorume. É importante destacar que
tal instrumentação também deveria ser instalada na área da CTR.
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AO: Coordenador da COLIC
Dr. Paulo Roberto Ribeiro Arruda
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RecaMdº'
.. -

o do Cabo de Fibra Optica
Plano de Controle Ambiental —— PCA para implantaçã
VOL F.
na faixa dos DUTOS da PETROBRÁS

GASPAL OSVOL GAS

ria de LorenavSP
OSRIO. que liga o terminal do DTS'F RJ à estação intermediá

-

02.
Oﬁcio nº 470/02 — IBAMA. de 24
EEAMB n." 159/02.
Oficio PETROBRÁS/ENGENHAR! A. ‘IEGEN'EG

Sr. Conrdcmular.

cabo de libra óptica na
0 Plano de Controle Ambiental —- PCA para a implantação do
OL e OSRIO. cuios dutos passam na
faixa de Dutos da PETROBRÁS — GASPAL. OSVOL GASV
região oeste da ReBie do Tinguá, conando a mesma
de ﬁbra óptica com
Para licenciamento a PETROBRÁS fimêamenm lnstalaçãn do cabo

os ObjCIlXOS'

MMS
ces de
Aumentar a capacitação e confiabilidade da transmissão dns sen-i
nacional
telecomunicações entre suas instalações localizadas em todo o ten‘itorio
-

a já que
Substituir o sistema analógico ver digital. aumentando a seguranç
veicularào as informações necessárias entre os pontos de interesse.

MFFÍFICO
-

de
Melhorar a capacidade de transmissão de comunicação entre o Terminal
Campos Elíseos-DTSE Duque de C armas e a Estação de Lorena-SP.

O PCA em questão. no tem Vt-Z. apresema as características das atividades e
localizaçân das mesmas.

No item VII apresenta medidas de caráter geral, detalhando-as nos itens de VIM a Vllv
0.9

la para a execução das atividades no irucﬁor da ReBic do Tinguá estão especuficammize

detalhadas nos itens de Vlll a VIII-29
contempla os
Com a leitura e análise do PCA. conclui-se qUe de forma geral o mesmo
_iu')
.. _ won—wi“, lvan-x em
aspecws relevantes de carater mub'xenlu. a !(Wm mach-.49.. 4‘

(

(3%

processo de restauração das áreas utilizadas no periodo de obras Todavia. em alguns aspectos
especificos poderão ser ampliadas as medidas. entre outfas que visem bem—estar para as populações

lmdeiras. e. no aspecto espectftco no menor da ReBto para os animais.
Pelo acima exposto. a seguir as sugestões

j H: ..

53»,

F "ª ª 04—1:

a

, r _.
Para o item VII—l
a)

Lm“ _ “,,—W.“.J

Observar a existência de escola proxima ao local das obras (exemplo Santo

Antônio. escola situada no limite da Remo), adotar medidas.

Não colocar canteiro de obra nas media:ões
Cercar e sinalizar todo percurso cz obra.
Planejar e realizar atividades, ot'tcina: com conteudo educ ivo ambiental
especifico. junto a escola. podendo contar com a participação da ReBio dc
Tingua- Projeto de Educação -\:n.:ema’. (formvio Verde
l!)

Maior atenção para a sinalização adequada a fixação de placas com orientações
para pedestres em especial prc'nnmo as escolas

c)

.

Fornecer para ReBio do Tinguá e lBAMA-SEDE cópia do Plano de Ação de
Emergência — PAE. atualizado com as medidas especificas para região de florestas

de relevo acidentado. incluindo o Sistema de atendimento para. anim : Silvestres
Com relação ao PCA, específico para os serviços dentro da Reserva Biológica do
Tinguá, seguem as considerações:

&) VIII-2.1 — Acesso ao local da obra,

No parágrafo lº: que trata da “Via interna da ReBio utilizada para se ter acesso a faixa
durante as ohms deverá ser restaurada nas condições ametiores

Considerando que os acessos hc-jr: existentes foram abertos desde os tempos da
instalação dos Dutos GASVOL. GASPAL OSVOL e OSRIO, onde agora está

prevista a instalação do Cabo de Fibra Óptica;
Considerando que na época da instalação dos dutos. não ter sido adotada as
medidas de recomposição do solo t: revegetação nativa dos referidos acessos, o
5010 encontra—se coberto por capins & ou gramas;

Considerando que a vegetação que hoje cobre o solo das áreas de servidão dos
referidos dutos e exótica (: que não é recomendado conforme dispõe na
legislação vigente Arts. 10 e 3! m. Le;
9085/00;
Considerando ainda que as comix; nos em que se encontram os acessos
e a
propria faixa. além de cobertura com vegetação estranha ao eoossisterna
protegido ainda por não dispor de .l'l‘rl sistema seguro que mantenha a arca

leChada. por tal àrea a Rcﬁiu passa a sofrer impactos q).
vão desde

(QM

:

,i

. Ruhr.
,
————
rpm——
gaôeç
de
ária
tempor
ução
introd
até
adentramenio de agressores a fauna

utilizar a vegetação já descritª como recursos para pastagens.
acessos sejam
Pelas considerações acima citadas. o parecer e' que as recomposições dos
com vegetação de espécies nativas da Mata Atlântica da“: bioma local,

Rubio que
Com relação ao tráfego. além das exigências conscames no PCA para area da
endo ao
sejam fixadas placas informando que é proibido o acesso sem autorização do Órgão. obedec
modelo das placas de sinalização da Unidade de Conservação
Também com relação ao trafego. além da ostentação aos trabalhadores lixar piai'as de
atenção 'a presença de animais silvestres, obedecendo ao modelo das placas de sinalização desta

Reino.

Reconhecendo que mesmo não sendo a existência de dutos de transporte de produtos
inflamáveis e tóxicos. equipamentos de convivência natural da UC. todavia constdera que a
instalação do Cabo de Fibra Óptica tem por objetivo melhor instwmentalizar o processo e método.—de segurança. assim. possibilitando maior eficiência e eficácia para a redução de riscos a esta

ReBio

Com base no acima exposto. somos favoráveis a implantação do cabo de libra optica na
faixa dc Servidão dos dutos: GASPAL. GASVOL, ()SVOL c OSRlO. desde que cumprido
ngorosamenle (: que estabelece o PCA em questão. hem como as recomendações constantes na
informação em questão. chamando atenção para a legislação Ambiental em vigor Lei 4 77365"

Lei 6938181, Lei 9985/00. Decreto 99 274 e Resolução CONAMA n.“ 13/90

Nova Iguaçu—”RJ, i9 de novembro de 2002.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO D0 MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

MEMORAN'DO N.“ 50 mog— NUC/DUI'EC/GEREX/IBAMA-R]
Em 067 de agosto de 2004

m

Direloria de licenciamento e Qualidade Ambiental

a/c Dr. Paulo Arruda
Assunto:

Fibra ótica na REBIO Tinguá

Prezado Senhor,

A equipe do Núcleo de Unidades de Conservação da Gerência Executiva do

Rio de Ianeiro foi procurada por técnicos da Petrobrás/Transpetro, que
comunicaram que durante a instalação do cabo de fibra ótica que acompanha o
traçado das tubulações OSRIO e GASVOL na Reserva Biológica do Tinguá, foi
encontrado um problema na travessia dos Rios d'Ouro e Santo Antônio.
De acordo com as informações prestadas, a perfuração da rocha sob os rios

citados não foi possível. A Petrobrás/Transpetro apresentou então projeto de
alternativa tecnológica para a havessia dos rios.
Considerando que o licenciamento do empreendimento em questão vem
sendo feito pela DILIQ, através da equipe coordenada por V..Sa, encaminhamos o
projeto para análise e anuência por esta Diretoria.

Ressaltamos que as obras de instalação do referido duto de fibra ótica estão
ocorrendo no momento, e solicitamos a devida urgência na análise do pleito.

Solicitamos ainda que as decisões tomadas por esta Diretoria com relação ao trecho

dos dutos que corta a REBIO Tinguá sejam informadas à chefia da unidade e/ou
ao NUC/R] para que possamos acompanhar o andamento das obras.
Sendo o que tinhamos para o momento, nos colocamos à disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários através dos telefones (21) 2506—1742

(NUC) ou (21) 3767-7009 (REBIO Tinguá).

Atenciosamente,

Daniela Pires e Albuquerque
Coordenadora do Núcleo de Unidades de Conservação

DITEC/ GEREX / IBAMA-RI

BAÇLBQNE ÓPTIQO amis.) PAULQ_
TRAVESSIA REBIO / TINGUÁ
G - S—NATURAL/ TCOM/
EMPR-ENG

INDICES DE REVISÓES

DESCRI ÃO EIOU FOLHAS ATINGIDAS

——_—
—lamam
EXECUÇÃO

—

_—
mnovnção
—

AS INFORMAÇÓES DESTE DOCUMENTÓ SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PRO‘BIDA A UTIUZAÇÃO FORA DA SUA HNAUDADE,

Ui]
PETROBRAS

TRAVESSIA REBIO I TINGUA
TRAVESSIA DOS RIOS D' OURO E SANTO ANTÓNIO

)udos iniciais

A?
[) Extensão: aproximadamente 150 rn em Lenªeno com relevo acidentado; /

“%
f
2) Mobilização: Deverão ser utiiizados nos serviços aproximadamente ªlªgºas, Z çaminhões,
veículo p_ara Lransºone de gessoal, ferramentas, W, entre outros peguem;

eguigamenlos. Os funcionários deverão possuir treinamento de segurança, além de
experiência na execução de obras deste tipo. lídesejável que antes do início dos trabalhos a

Petrobrás e o Ibama promovam treinamento de conduta para todos os trabalhadores
envolvidos.

Prazo: o prazo parª conclusão da obra é de 30 dias trabalhados, sendo descontados os dias de

chuva ou outros que por força maior impeçam a continuidade dos serviços.

Cuidados com a área de trabalho: toda região onde houver trabalho, deverá receber atenção

especial com relação a retirada do lixo produzido entre outras exigências feitas pela

fiscalização do IBAMA.

' 5 etapas dos trabalhos para instalação de dutos Pead 40 mm e ﬁbra ética no interior da Reserva

1) Ensecadeira: Deverão ser construídas ensecadeiras para realização dos trabalhos no leito dos
Rios. de forma a possibilimr as operações de escavação, lançamento e reaterro dos dutos sem
embaraço d'água. A construção da ensecadeira deverá ocorrer na seguinte sequência:
a.

Após a delimitação da região a ser trabalhada., deve ser traçado o alinhamento do eixo
da ensecadeira, de forma a cobrir 2/3 da largura do curso d'água;
Deverá ser removido o material lodoso do fundo do Rio, na região onde se apoiará a
ensecadeira;

AS INFORMAQOES DESTE DOCUMENTO são PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FiNAuDADE,

cc __
uu
PETROBRAS

Deverá ser lançada ;u'gilu (Ver seção transversal da cnsecndeiru), iniciando pela

extremidade de montante. A máquina utiliznrú u própria ensecndeiru como pista para
lançamento do material;

Após ;: conclusão da ensccudeira, remover u água do interior da região a ser
trabalhada;

Proceder as operações de escavação, lançamento, concretagem e reaterro da vala;

Remover todo o material lançado e dar destinação de acordo com a orientação da
fiscalização;

Construir as duas ensccadeiras no Rio de forma a garantir continuidade na região de
trabalho, possibilitando a contrução da vala sem interrupções;

2) Sondªgem: A equrpe de sondagem marcará, com estacas de madeira pré-fabricadas, a linha de

dutos existente e a diretriz da escavação para instalação do duto para fibra óptica. As estacas
têm 25cm de altura e 5cm de largura e serão pintadas de vermelho (linha existente) e branco
(diretriz).

Escavação: A escavação será feita mecanicamente com retroescavadeira. 0 material
proveniente da escavação será depositado na lateral da Vªla para posterior aplicação na

reconstituição do terreno. A vala de escavação terá aproximadamente 80 cm de profundidade e
c

25 cm de largura na região adjacente e 1,0 m no leito dos Rios, com mesma largura. As cercas

que forem abertas para passagem das máquinas deverão ser fechadas imediatamente, sendo

recompostas da maneira que estavam.

Lançamento: Consiste em desenrolar manualmente os dutos. Os dutos serão acondicionados
paralelamente no fundo da Vªla de escavação. As bobinas de Peãd são transportadas e
colocadas no tripé com o auxílio de caminhão equipado com guindauto.

Realerro: Será executado manualmente com compactadores de placa tipo “dama“ (não são
dotados de motor) em camadas de 30cm. Sobre a segunda camada haverá uma fita de aviso

com o texto “CUIDADO CABO TELESUPERVISÃO".

As lNFORMAÇÓES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS. SENDO PROiBtoA A UTlLlZAÇÃO FORA DA SUA FlNAuDADE.
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BACKBONE ÓPTICO FIIo - s. PAULO

TRAVESSIA REBIO / TINGUÁ

PETROBRAS
TRAVESSIA DOS RIOS D'OURO E SANTO ANTÓNIO

ANEXO DO ANTE-PROJETO DA TRAVESSIA REBIO / TINGUÁ

Sequência Construtiva - Desvio do Rio

Posição Ensecadeim

L. Lançamento do

Tubo camisa
conforme seção
típica

&

\

I
La Trecho Lançado
Trecho & ser executado.
sem uso de emenda do
PEAD 110 mm

NQTAS :
1 — 16 DIMENSOES E EIíVAÇOES ESTÃO EM METROS. EXCETO ONDE INDICADO.

2 - SEQUENCIA CONSTRUTIVA A DESVIO DO RIO

mmm.

_[

REVA

REVB

20.07.04
MILTON SILVA
GUIDO anNoI
mvwío
WRA DA SUA FINN—1W
AS INNWDÉ MSIE DOCUMENTO SM) PROPRIED'DE DA PETROBRAS. SENDO PROIBIDA A Imuzmm

GÁS NATURAL / TCOM

BACKBONE ÓPTICO RIO A S. PAULO
TRAVESSIA REBIO / TINGUÁ
TRAVESSIA DOS RIOS D'OURO E SANTO ANTONIO

ANEXO D0 ANTE—PROJETO DA TRAVESSIA REBIO / TINGUÁ

SEÇÃO BB
Seção Longitudinal Esquemática

Eixo Duto PEAD 40 mm

M"
1,0
'"""º m

Mínimo1.0m
Esc.: 1:250

NQTAS *
1 - AS DIMENSOES E ELEVAÇOES ESTÃO EM METROS, EXCETO ONDE lNDlCADO.
Z — SEÇÃO LONGÍTUDINAL ESQUEMÁTICA

ORIGINAL
20.07.04
mmm SlLVA
GUIDO BIONDI
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MEMORANDO N.“ 32mm -

NUC/DUTEC/GEREX/IBAMA—R]
Em 10 de agosto de 2004

ª

Diretoria de Licenciamento e Quahdade Ambiental

PROT0COLO

A/C Dr. Paulo Arruda

Blume?

Nº 7%
Assunto:

Fibra Ótica na REBIO Tinguá

Prezado Senhor,

Recentemente

//M

DATA [ 9 /0

Z

encaminhamos

a

V.Sa.

o

Memorando

NUC/DlTEC/GEREX/R] nº 30/04, referente à modificação do projeto de
instalação do cabo de fibra ótica que acompanha o traçado das tubulações OSRIO e

GASVOL na Reserva Biológica do Tinguá por parte da Petrobrás.

Ocorre que o empreendedor apresentou nova documentação técnica

referente ao assunto, modificando os itens 1.1 e 1.3 da proposta encaminhada
através do Memo acima mencionado.

Diante do exposto e considerando que o licenciamento do empreendimento
em quesﬁo vem sendo feito pela Dl'LIQ, através da equipe coordenada por V..Sa,
encaminhamos o projeto para análise e anuência por esta Diretoria.

17 AGU 2004

«ﬂ

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para os
esclarecimentos que se fizerem necessários através dos telefones (21) 2506-1742

(NUC) ou (21 ) 3767—7009 (REBIO Tinguá).

Atenciosamente,

WWW
Coordenadora do Núcleo de Unidad 5 de C nservaçao
DITEC/ GEREX / IBAMA-R]

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS

UNGN/TCOM — s/no.

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2004

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Estrada do Comércio 3400, Tinguá, Nova Iguaçu - RJ

Cep 26063-630
Luiz Henrique dos Santos Teixeira
Chefe da REBIO do Tinguá

Ref: Implantação de Fibra Óptica na faixa do GASPAL
Ass: Projeto de travessia dos rios Santo Antônio e D'ouro

Prezado Senhor,

Conforme contatos mantidos com V Sa e a Chefe do NUC , sra Cecília Faria, estamos
formalizando o encaminhamento em anexo para aprovação deste IBAMA, do projeto do
cabo de fibra óptica do GASPAL, especifico para as travessias dos rios Santo Antônio
e D'Ouro, que cortam a REBIO Tinguá. Como é sabido, as obras de implantação nos
demais trechos se encontram concluídas, restando apenas essas interligações.
A justificativa da não conclusão das obras nestas travessias, rio Santo Antônio e rio
d'Ouro, com larguras de 8,00 metros e 9,00 metros respectivamente, foi o tipo da
geologia encontrada no local, que consiste em um afloramento rochoso do subleito
destes rios, que impossibilitou a utilização do método construtivo do "Furo Direcional",
obrigando a Petrobras a pesquisar outras alternativas construtivas e optar pelo
processo de “Ensecadeira”, muito utilizados e de fácil execução nos casos de
travessias de rios.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para qualquer dúvida que se faça necessária
através ENGENHARIA/IETEG/ETEG/EAMB Eng Luiz Felipe Soares ( 3876—5328)

Atenciosamente,

André B&W—
UNGN/Telec municações
Anexo: Projeto de Travessiª

ESPECIFICAÇÃO TECNICA
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TRAVESSIA REBIO I TINGUÁ

PETROBRAS
TRAVESSIA DOS RIOS DOURO E SANTO ANTÓNIO
!rm,"

1— DADOS INICIAIS

1.1-Extensão: aproximadamente 17 m em terreno com relevo acidentado;

1.2- Mobilização: Deverão ser utilizados nos serviços aproximadamente 08 pessoas, 1 caminhão,
veiculo para transporte de pessoal, ferramentas, retroescavadeira, entre outros pequenos
equipamentos. Os funcionários deverão possuir treinamento de segurança, alem de experiência na
execução de obras deste tipo, E desejável que antes do inicio dos trabalhos a Petrobrás e o lbama
promovam treinamento de conduta para todos os trabalhadores envolvidos,

1.3- Prazo: o prazo para conclusão da obra é de 15 a 20 dias trabalhados, sendo descontados os
dias de chuva ou outros que por força maior impeçam a continuidade dos serviços,

1.4- Cuidados com a área de trabalho: toda região onde houver trabalho, deverá receber

atenção especial com relação a retirada do lixo produzido entre outras exigências feitas pela
fiscalização do IBAMA.

2- ETAPAS DE TRABALHO

l) Ensecadeira: Deverão ser construídas ensecadeiras para realização dos trabalhos no leito dos
Rios, de forma a possibilitar as operações de escavação, lançamento e reaterro dos dutos sem
embaraço d'água. A construção da ensecadeira deverá ocorrer na seguinte sequência:
a, Após a delimitação dª região a ser trabalhada., deve ser traçado 0 alinhamento do eixo
da ensecadeira, de forma a cobrir 2/3 da largura do curso d'agia;
. Deverá ser removido o material lodoso do liindo do Rio, na região onde se apoiará a
ensecadeira;

AS INFORMAÇÓES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DASUA FINALIDADE
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Deverá ser lançada argila (Ver seçao transversal da ensecadeIra), Inician-o-«pela

extremidade de montante. A máquina utilizará a própria ensecadeira como pista para
lançamento do material;

Apos a conclusão da ensecadeira, remover a água do interior da região a ser trabalhada;
Proceder as operações de escavação, lançamento, concretagem e reaterro da vela;

Remover todo o material lançado e dar destinação de acordo com a orientação da
fiscalização;

Construir as duas ensecadeiras no Rio de forma a garantir continuidade na região de
trabalho, possibilitando a contrução da vala sem interrupções;

2.2- Sondagem: A equipe de sondagem marcará, com estacas de madeira pré—fabricadas, a linha

de dutos existente e a diretriz da escavação para instalação do duto para fibra optica. As estacas
têm 25cm de altura e 5cm de largura e serão pintadas de vermelho (linha existente) e branco
(diretriz)

2.3-Escavação: A escavação será feita mecanicamente com retroescavadeira. O material

proveniente da escavação será depositado na lateral da vala para posterior aplicação na
reconstituição do terreno. A vala de escavação terá aproximadamente 80 cm de profundidade e 25

cm de largura na região adjacente e [,º m no leito dos Rios, com mesma largura. As cercas que
forem abertas para passagem das máquinas deverão ser fechadas imediatamente, sendo
recompostas da maneira que estavam

2.4-Lançamento: Consiste em desenrolar manualmente os dutos. Os dutos serão acondicionados

paralelamente no fundo da vala de escavação, As bobinas de Pead são transportadas e colocadas
no tripé com o auxílio de caminhão equipado com gmindauto.

2.5-Reaterro: Será executado manualmente com compactadores de placa tipo “dama” (não são
dotados de motor) em camadas de 30cm. Sobre a segunda camada haverá uma fIta de aviso com o

texto “CUIDADO CABO TELESUPERVISÃO”
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MEMORANDO Nº

s/n /2004 — COLICICGLIC/DILIQ/IBAMA

Em, 13 de agosto de 2004,

Ao: Coordenador de Licenciamento Ambiental — COLIC.
Dr. Paulo Arruda

Assunto: Obra de travessia dos cursos d'água na REBIO de Tinguá — RJ — resposta aos
memorandos 30 e 32/2004—NUC/DUTEC/GEREX/IBAMA-RJ.

Senhor Coordenador,

].
Em anexo apresento a Vossa Senhoria cópia dos documentos acima
citados, que tratam de proposta de intervenção para travessia de cursos d'água da obra de
instalação do cabo de fibra óptica nos dutos OSRIO e GASVOL.

nº
2.1nforrno que o processo deste empreendimento tem o
constam
não
mesmo,
No
(GASPAL)”.
ótico
“cabo
de
titulo
o
e
02001. 005084/02-63
assinaturas de termo de aceite e do ten-no de compromisso da compensação ambiental na
REBIO,
3.

Para liberação da obra de travessia haverá a necessidade de renovação da

licença de instalação nº 289/2002 que Venceu em 19/12/2003. Entretanto, a condicionante
2 14 não foi cumprida (em anexo) devendo a DIREC se manifestar quanto à aplicação da
compensação ambiental e sobre a anuência da Chefia da REBIO de Tinguá,

Encaminhei estes memorandos ao Rideci para emitir parecer sobre os
4.
procedimentos da obra.
Apresento sugestão de memorando da CGLIC para a CGUC para
5.
solicitar essas documentações.

Atenciosamente,

na 3
Mauro Serodio
Silva Araújo
Analista Ambiental

&)"

32?“?“ªªa
,»
,E
o
MMAÁ
FJ“?
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MEMORANDO Nº ] fk; /2004 — CGLIC/DILlQ/IBAMA
Em, 55-

de agosto de 2004.

Ao: Coordenador Geral de Unidades de Conservação - CGUC.
Ivan Baptiston

Assunto: Compensação ambiental na REBIO de Tinguá — RJ para obrª do “cabo ótico
do OSRIO / GASVOL”.

Senhor Coordenador Geral,

dos
cópia
Senhoria
Vossa
a
apresento
anexo,
Em
1.
se
DILIQ
à
SOIICita
que
,
memorandos 30 e 32 / 2004 , NUC/DUTEC/GEREX/IBAMA-RJ
manifestar sobre continuidade dessa obra na REBIO.
Informo que a licença de instalação nº 289/2002 (em anexo), emitida para
2.
implantação do cabo ótico, venceu em 19/12/2003. Para renovação da mesma, será necessário

o cumprimento da condicionante nº 2.14 que trata da compensação ambiental. Além disto,
não consta no processo n” 02001.005084/02-63, deste empreendimento, nenhum Termo de
aceite ou Termo de Compromisso sobre a aplicação destes recursos.
Solicito a Vossa Senhoria informar-nos sobre a aplicação da
3.
compensação ambiental na REBIO de Tinguá e uma avaliação técnica das conseqiiências da

obra de travessia de cursos d'água por parte dos servidores daquela unidade bem como a
anuência do seu Chefe, sem o que não será possível a DILIQ se manifestar quanto a
renovação da licença.

Atenciosamente,

Serviço Públlco Federal
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA

PARECER TECNICO

Local: Travessia do Rio Santo Antônio de dutos e fibra ótica no interior da
Reserva Biológica Tinguá.
Participantes:

Mauro Serôdio S. Araújo. Analista Ambiental — IBAMA.

Rideci Costa Farias. Engenheiro Civil — IBAMA.
Assunto: Travessia do Rio Santo Antônio (REBIO Tinguá).
Objetivo: Análise de proposta apresentada pela Petrobrás para instalação
de dutos PEAD 40 mm e fibra ótica no interior da reserva biológica Tinguá

— RJ.

1.0 INTRODUÇÃO
Este parecer apresenta analise da proposta apresentada pela Petrobrás S. A.
para instalação de dutos PEAD 40 mm e ﬁbra ótica no interior da Reserva
Biológica Tinguá em função da impossibilidade de execução do furo direcional
na travessia do Rio Santo Antônio pela presença de rocha que impediu o
avanço de tal perfuração,
A extensão informada para essa travessia é de aproximadamente 17 metros, e
será executada com a construção de ensecadeiras para realização dos
trabalhos no leito do rio,

2.0 DADOS INICIAIS
2.1. Extensão: aproximadamente 17 m em terreno com relevo acidentado,

2,2. Mobilização: Deverão ser utilizados nos serviços aproximadamente 08
pessoas, 1 caminhão, veículo para transporte de pessoal, ferramentas,
retroescavadeira, entre outros pequenos equipamentos. Os funcionários
deverão possuir treinamento de segurança, além de experiência na execução
de obras deste tipo. É desejável que antes do inicio dos trabalhos a Petrobrás
e o IBAMA promovam treinamento de conduta para todos os trabalhadores
envolvidos.

Página 1 de 5

,(;
,,???

2.3. Prazo: O prazo para conclusão da obra é de 15 a 20 dias trabalhos, sendoá
descontados os dias de chuva ou outros que por força maior impeçam a
continuidade dos serviços;
2.4. Cuidados com a área de trabalho: toda região onde houver trabalho,

deverá receber atenção especial com relação a retirada do lixo produzido entre
outras exigências feitas pela nscalização do IBAMA.
(——

3.0. ETAPAS DE TRABALHO
3.1. Ensecadeira: Deverão ser construídas ensecadeiras para realização dos
trabalhos no leito dos Rios, de forma a possibilitar as operações de escavação,
lançamento e reaterro dos dutos sem embaraço d'água. A construção da
ensecadeira deverá ocorrer na seguinte sequência:

a) Após a delimitação da região da região a ser trabalhada, deve ser
traçado o alinhamento do eixo da ensecadeira, de forma a cobrir 2/3 da
largura do curso d'água;
Observação: Verificar se a vazão do rio não causará danos quando da
estrangulação, visto que o curso do rio ficará reduzido a 1/3 do curso
natural, principalmente em relação aos processos erosivos.
b) Deverá ser removido o material Iodoso do fundo do Rio, na região onde
se apoiará a ensecadeira;
c) Deverá ser lançada argila, conforme detalhe em anexo enviado pelo
empreendedor (Memorando nº 30/2004 — NUC/DUTEC/GEREX/IBAMA-

RJ), lNlCIANDO PELA EXTREMIDADE DE MONTANTE. A máquina
d)
e)

f)
g)

utilizará a própria ensecadeira como pista para lançamento do material;
Após a conclusão da ensecadeira, remover a água do interior da região
a ser trabalhada;
Proceder as operações de escavação, lançamento. concretagem e
reaterro da vala;
Remover todo 0 material lançado e dar destinação de acordo com a
orientação da fiscalização;
Construir as duas ensecadeiras no Rio de forma a garantir continuidade
na região de trabalho, possibilitando a construção da vala sem
interrupções.

3.2. Sondagem: A equipe de sondagem marcará, com estacas de madeira préfabricadas, a linha de dutos existente e a diretriz da escavação para instalação
do duto para ﬁbra óptica. As estacas têm 25 cm de altura e 5 cm de largura e
serão pintadas de vermelho (linha existente) e branco (diretriz).

3.3. Escavação: A escavação será feita mecanicamente com retroescavadeira.
O material proveniente da escavação será depositado na lateral da vala para
posterior aplicação na reconstituição do terreno. A vala de escavação terá
aproximadamente 80 cm de profundidade e 25 cm de largura na região
adjacente e 1,0 m no leito dos Rios, com mesma largura. As cercas que forem
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abertas para passagem das máquinas deverão ser fechadas imediatamente,
sendo recompostas da maneira que estavam.

3.4. Lançamento: Consiste em desenrolar manualmente os dutos. Os dutos
serão acondicionados paralelamente no fundo da vala de escavação. As
bobinas de PEAD são transportadas e colocadas no tripé com o auxilio de
caminhão equipado corn guindauto.
3.5. Reaterro: Será executado manualmente corn compactadores de placa tipo
"dama" (não são dotados de motor) em camadas de 30 cm. Sobre a segunda
camada haverá uma fita de aviso com o texto “CUIDADO CABO

TELESUPERVlSÃO”.

4.0. CONSIDERAÇÓES E RECOMENDAÇÓES
Após análise da proposta contendo especificações técnicas e informações
obtidas junto ao funcionário Luiz Henrique, da reserva biológica,
aparentemente, não há impedimentos para a execução da obra que visa a
instalação de dutos e fibra ótica na travessia do Rio Santo Antônio (Reserva
Biológica Tinguá).
Entretanto, a licença de instalação nº 289/2002 está vencida 19/12/2003. Para
renova-la, será necessário contactar a DlREC para que se informe sobre a
aplicação dos recursos da compensação ambiental, efetuar o pagamento da
taxa de renovação e devida publicação, Recomenda-se ainda as seguintes
condicionantes para a LI:

> Treinar todos os trabalhadores da obra envolvidos nos procedimentos
ambientais, em tempo hábil para a execução adequada dos serviços
previstos;

> Divulgar para todos os trabalhadores da obra as determinações do
Código de Conduta e, com isso, minimizar ocorrências de desvio de
comportamento;

> Implementar todos os procedimentos ambientais previstos;

> Minimizar todos os impactos ambientais relativos a implantação dos
dutos e ﬁbra ótica;
> Efluentes gerados (óleos e graxas, lixos, etc.) deverão ser envasados e
devidamente transportados para os locais preestabelecidos para
tratamento ou destinação apropriada;
> Não serão permitidas, em qualquer circunstância, a caça, pesca,
cormecilização, captura, nem molestar qualquer animal;
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Caso algum animal seja encontrado ferido, tal fato deverá ser
prontamente notificado à autoridade ambiental para que sejam tomadas
as medidas pertinentes;
É expressamente proibido portar arma branca ou de fogo nas áreas
envolvidas com a obra, salvo pessoal devidamente autorizado para a
segurança patrimonial;
As ferramentas de trabalho que possam ser utilizadas como armas
(machados, facões, motosserra, dentre outros) deverão ser controladas
e sempre recolhidas em locais seguros a fim de serem guardadas,
diariamente, a ﬁm de impedir o alcance de pessoas que possam utilizá—
la como ferramentas para a caça, pesca ou desmatamento
indiscriminado;
Deverão ser dados destinos adequados para tratamento a qualquer tipo
de resíduos, além das determinações previstas para o não lançamento
de resíduos ao meio ambiente, a exemplo de recipientes diversos
(papéis, latas, garrafas pet, etc.), restos de refeições ou materiais
descartados na manutenção de veículos;

É proibida qualquer fonte de fogo que possa provocar incêndio. As
pontas de cigarro dever ser apagadas e acondicionadas nos depósitos
específicos. Os funcionários devem evitar fumar nos locais de trabalho,
devendo utilizar as áreas destinadas para essa atividade:
Os trabalhadores deverão informar qualquer situação que possa
desencadear em danos ao meio ambiente, como, por exemplo:
a) Incêndios;
b) Derrames de combustíveis;
c) Contaminação dos recursos hídricos.

O abastecimento e a lubrificação de veículos e demais equipamentos
das obras serão realizadas em áreas específicas, com distância segura
dos corpos d'água (rios, córregos, etc.);
É proibido o tráfego de veículos em velocidades que comprometam a
segurança das pessoas, equipamentos e animais nas areas de
influência da obra;
Somente poderão ser utilizados acessos que tenham sido previamente
autorizados;

Será sempre dispensado o maior cuidado possível aos recursos
culturais, sítios arqueológicos e paleontológicos que forem encontrados
nas áreas das obras (faixa de escavação, acessos, canteiros, etc.),
Caso ocorra algum achado, este deverá ser comunicado imediatamente
à autoridade ambiental.
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> Ao ﬁnal dos serviços, as instalações dos canteiros deverão ser
removidas e os locais que servirem para essas instalações deverão ser
totalmente reoompostos.
>

Tomar o máximo de cuidado quanto sobre qualquer situação que possa

desencadear danos ao meio ambiente, tais como: incêndios, derrames
de combustíveis, contaminação dos recursos hídricos, contaminação
dos solos, etc.
> Veriﬁcar se a vazão do rio não causará danos quando da estrangulação,
visto que o curso do rio ficará reduzido a 1/3 do curso natural,
principalmente em relação aos processos erosivos.
> Aplicar os recursos da compensação ambiental previstos no Termo de
Aceite.

L
Ã consideração superior,

7-7
l KN

, ,“,ng
Mauro S/eió io Silva Araújo
Analista Ambiental / IBAMA.
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MINIerRIo Do MEIo AMBIENTE
INsmuro BRASILEIRO Do MEIo AMBIENTE E Dos REcuRsos NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

NOTA INFORMATIVA Nº 4412004
Assunto: Licenciamento Cabo Ótico na faixa dos dutos OSVOL, OSRIO, GASVOL e
GASPAL na área da Reserva Biológica do Tinguá/RJ
Processo: 02001005084/02—63, de 28-5—2002
Data: 14 de setembro de 2004

Data
3-6—2002

Evento
PETROBRÁS solicita Licença de Instalação para o empreendimento

"Fibra Ótica do GASPAL".
10-7-2002

IBAMA informa a Petrobras que o processo de licenciamento foi aberto,
conforme solicitado, e requer a apresentação de mapa com o traçado
para dehnição dos procedimentos,

7-8-2002

PETROBRÁS encaminha mapa com o traçado do empreendimento.

26-8-2002

Parecer do
IBAMA/DILIQ/CGLIC
informa
a
necessidade
de
esclarecimentos pela Petrobrás em virtude de que as informações
apresentadas eram divergentes,

10—9-2002

Ofício Nº 413/02 do IBAMA/DILIQ/CGLIC solicita esclarecimentos sobre o
empreendimento.

23-9-2002

PETROBRÁS encaminha documentos e mapa oom o traçado do
empreendimento “Sistema de Transmissão Óptico Rio/São Paulo".

26—9-2002

PETROBRÁS encaminha retificações de informações e cópias das
publicações de requerimento de Licença de Instalação.

24-10—2002

Ofício do IBAMA encaminha Termo de Referência para Plano de Controle
Ambiental para instalação do cabo de fibra ótica nas faixas de servidão
dos oleodutos e gasodutos OSVOL, GASVOL, GASPAL e OSRIO.

20-11-2002

Coordenadoria Geral de Licenciamento encaminha memorando a Chefe
da Reserva Biológica do Tinguá, informando que a
PETROBRÁS
solicitou Licença de Instalação para o empreendimento “Fibra Ótica do
GASPAL". e gasodutos (ORBEL | e II e GASBEL)", o qual passa pela

REBIO.
25-11-2002

Chefe da REBIO do Tinguá encaminha “Infom'Iação Nº 034/2002",
posicionando-se a favor do empreendimento que visaria dar maior
segurança à operação dos dutos que atravessam a reserva desde que
'
seja cumprido o PCA e as sugestões apresentadas na ocasião.
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9-12-2002

Parecer nº 313/2002 - IBAMA/DILIQICGLIC sugere a concessão da
Licença de Instalação corn condicionantes .

19—12-2002

Concedida Licença de Instalação Nº 289/2002, válida pelo período de
1(um) ano.

204-2003

Chefe Substituto da REBIO do Tinguá encaminha memorando solicitando
cópia do Certiﬁcado de Renovação de Licença de Instalação Nº 86/2000 e
da Licença de Instalação Nº 289/2002, para os cabos óticos que
atravessam a REBIO.

3-2-2003

IBAMA/DILIQ encaminha cópias do certiﬁcado de renovação de Licença
de Instalação Nº 86/2000 e de Nº 289/2002 referentes, respectivamente, a
implantação de cabo ótico ao longo da faixa de servidão dos oleodutos e
gasodutos Rio/Belo Horizonte (GASBEL e ORBEL I e II), e Rio Lorena

(OSVOL, OSRIO, GASVOL e GASPAL).
5—12-2003

PETROBRÁS requer Licença de Operação para o cabo ótico ao longo da
faixa de servidão dos oleodutos e gasodutos Rio - Lorena (OSVOL,

OSRIO, GASVOL e GASPAL).
30-4-2004

Realizada vistoria na área de instalação dos cabos de ﬁbra ótica
instalados na REBIO do Tinguá.

9—6-2004

Relatório de Vistoria recomenda que o processo de licenciamento do cabo
ótico seja repassado à Coordenação de Licenciamento na qual se
encontram os processos de licenciamento dos dutos em cujas faixas
passam os cabos óticos

1º-7—2004

A

Sra.

Agostinha

Pereira

dos

Santos/Coordenadora

de

Licenciamento/IBAMA encaminha o processo referente à implantação de
cabo ótico ao longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasodutos
Rio/Lorena (OSVOL, OSRIO, GASVOL e GASPAL) à Coordenadoria de
Licenciamento de Paulo Roberto Ribeiro Arruda para continuidade.

6—8-2004

Coordenadoria do Núcleo de Unidades de Conservação da GEREX do
Rio de Janeiro encaminha, mediante Memorando Nº 30/2004, proposta
apresentada pela Petrobrás para travessia dos Rios Santo Antônio e
D'ouro, no interior da REBIO do Tinguá. A proposta consiste em
alternativa pelo método de “ensecadeira” para a travessia dos rios em
virtude de afloramente rochoso do subleito destes rios, impossibilitando a
utilização do método construtivo por “furo direcional".

10-82004

Coordenadoria do Núcleo de Unidades de Conservação da GEREX do
Rio de Janeiro encaminha, mediante Memorando Nº 32/2004, alteração
da proposta apresentada pela Petrobrás, e repassada à DILIQ pelo
Memorando Nº 30/2004, para travessia dos Rios Santo Antônio e D'ouro,
no interior da REBIO do Tinguá.

1 3-8-2004

Memorando s/ Nº informa ao Coordenador de Licenciamento Ambient
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que a Licença de Instalação referente à implantação de cabo ótico ao
longo da faixa de servidão dos oleodutos e gasodutos Rio/Lorena
(OSVOL, OSRIO. GASVOL e GASPAL) se encontra vencida e, além
disso, não constam no processo termos de aceite e de compromisso
assinados referente à compensação ambiental na REBIO.

3—9—2004

Parecer Técnico referente a proposta alternativa (Memorandos Nºs 30 e
32/2004 — NUC/DUTE/GEREX/iBAMA-RJ) para travessia dos Rios Santo
Antônio e D'ouro, informando a necessidade de renovação da Ll Nº
289/2002 e, para tanto, sobre a compensação ambiental, além da taxa de
renovação da LI e devida publicação.

10—9-2004

Memorando Nº 173/2004 — CGLIC/DILIQ/IBAMA à Coordenadoria Geral
de Unidades de Conservação — CGUC — repassa as informações do
Memorando s/ Nº e solicita informações sobre a compensação ambiental
na REBIO e avaliação técnica sobre as consequências da obra da
travessia dos Rios Santo Antônio e D'ouro por servidores daqu a/
unidade bem como a anuência do chefe da REBIO.
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_" PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.

'

PErnoanAs

ENGENHARIA/IETEG/ETEG/EAMB7 [J 5 9 / 0 [, Rio de Janeiro,

ZUSEHBUL

Ilmo. Sr.
Paulo Arruda
Coordenador de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA
SAIN 7 L4 Norte 7 Edificio Sede do IBAMA 7 EL 7 C, Distrito Federal — Brasilia

CEP: 70800-200

l

Ref: Implantação de Fibra Óptica na faixa Gasoduto Rio São Paulo (GASPAL)
Licença de Instalação — L] nº 289/2002

Ass: Renovação da Licença de Instalação.

Prezado Senhor,

Dando prosseguimento ao licenciamento ambiental para implantação do sistema de fibra
óptica na faixa do duto GASPAL, que cruza a REBIO do Tinguá, vimos solicitar à
V,Sa., a renovação da Licença de Instalação 7 LI nº 289/2002, em anexo, para

finalização das obras de lançamento do cabo óptico nos últimos 15 metros de faixa,
localizados no interior da REBIO.

Segue em anexo para conhecimento, o convênio assinado entre a PETROBRAS e
IBAMA, que beneficiará à REBIO do Tinguá.
Colocamos-nos à disposição deste Instituto para qualquer esclarecimento que se fizer
necessário, através do coordenador Luiz Felipe, nos telefones 21-38765328 ou 21-

9887-0913

Atenciosamente,

nardo Florencio de Souza
Gerente Setorial
Engenharia de Avaliação Ambiental

Anexos: Cronograma, Croqui da Faixa. ET e Convênio
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ENGENHARIA I IETEG I ETEG I EAMB - Engenharia de Avaliação Ambiental
Rua General Cananauo 500 Ig‘andarmIararnn:
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CEP 20771900 Rio m: Jdmwo , R,
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DADOS DO REQUERENTE

Nome ou Razão SocIal
PETROLEO BRASILEIRO SIA

CGC/CPF
33.000 1emoo1-o1
Cep
20 271 soo
Município
RIO de Janeiro
& REPRESENTANTES LEGAIS

Local da AIiVidade (avenlda. ma, esIraaa, eu:.)
Av. Gal Canabarro, 500/ BAndar IETEG/ETEG/EAMB
TeIeIone (DDD)
(021) 3576 5250
CIdade
Rio de aneim

Telex (Cód )

Fax
(021) 3876 2121
Estado
RJ

Nome
Leonardo Florêncm de Souza
Nome

CPF
26553160745
CPF

Nome

CPF

&

ORGÃO FINANCIADOR

7.

CONTATO

Nome
Luiz Felipe Ribeiro Soares

CPF
299 041067-00

Endereço para Curreapondência
Av Gal . Canabarro. soo / a Andar IETEGIETECIEAMB
Cep
TeIeIone [DDDI
Telex (coa |
20 271 900
(021) 9557 0913
(021) 3376 2121
a DECLARO, PARA os DEVIDOS FINS, QUE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NESTE REQUERIMENTO
REALIZA-SEA DE ACORDO COM os DADos TRANSCRITOS E ANExo INDICADOS No ITEM 9 (NOVEL NO VERSO Do
FORMULARIO
Nome
Assmalura
Leonardo Florencia de Souza
Local, Dia, Mês, Ano
Rio de Janeiro, 09 de selembro de 2004
MOD

%% M

9

DESCRIÇAO DA (S) ATIVIDADE (S)

lm

nta ão de cabo de libra O tica 3 Ion o da (aixa de servidão exislenles dos oleodutos E asodutos OSVOL e GASVOL GASPAL

e OSRIO). entre a Refinaria Duque de Caxias a a Eslaga de Compressão de Volta Redonda e entre a Estação de Compiessào de

VoIIa Redonda e Reﬁnana Do Vale do Paraíba Este serviço Cºnsiste na mslalgéo de 2 tubos de PEADÁPohehlleno de alla
densidade) de diametro exlemo de 40mm, enterrado dire'amenle no solo, para posterior lªnçamemo de um cabo de ﬂbra

óptica em seu interior

m oassnwxçõss
Anexos, l Crongrarna da obra, 2 , croquis da vaixa de dulus, 3 , especincaçâo lécnica para lançamento do cabo Óplrco.
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CIONVÉNIO 6000.0004055.04.4

CONVENIO QUE ENTRE SICELEBRAM.
DE UM LADO A PETRÓLEO BRASILEIRO
S.A. - PETROBRAS E. DE OUTRO,
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, OBJETIVANDO A
ELETRIFICAÇÃO DA SEDE E DO
LABORATORIO DA REBIO no TINGUÁ E
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA

PARA

USO

EM

PESQUISAS DA REBIO.

Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS. sociedade anónima de economia mista
!federai, com sede na Av, Repúbiica do Chile. 65, na cidade do Rio de Janeiro /RJ,
e inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministén'o da Fazenda sob 0 número
33.000.167/0001-01. doravante denominada PETROBRAS, representada neste ato

' pelo Sr. Haden Cruz da Unidade Gás Nmural/Telecomunicações, sediada à Av. Rio
Branco n º 1. 4“ andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, e o Inalltuto Brasileiro do Melo
' Ambiente a dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, entidade autárquica de
regime especial. corn autonomia administrativa e financeira. dotada de personalidade

jurídica de direito público, com sede em Brasília, criada pela Lei nº 7.735, de 22 de
fevereiro de 1989, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. inscrita no Cadastro
Geral de Contribuintes dO Ministério da Fazenda sob o numero 03659166!0017-70,

doravante denominado IBAMA. representado neste ato pelo Sr. Edson Bedim de
Azeredo, Gerente Executivo do IBAMA no Rio de Janeiro, sediado na Praça )0/ de
Novembro. nº 42. 10" andar_ Centro. Rio de Janeiro.

Considerando:
'I _ que a Reserva Biológica do Tinguá — REBIO Tinguá, criada pelo Decreto nº 97.780

de 23 de maio de 1989. tem por objetivo assegurar a proieção & recuperação de

%
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ÇONVÉNIO 6000.0004055.04.4

remanescentes da Floresta Atlântica e formações assocaadas, e da fauna tipica. que
delas depende;

2 — que a Reserva Biológica do Tinguá — REBIO Tinguá, localizada no Estado do Rio

de Janeiro. nos municípios de Nova iguaçu, Tinguá e Miguel Pereira. é uma das
Unidades de Conservação que mais sofrem com a ação de invasores e caçadores que

penetram na REBIO para exercer atividades ilegais de caça e retirada de palmito.
madeira, etc., facilitada pelas 3 faixas existentes de dutos pertencentes a Petrobras

que cortam a Reserva em pontos estratégicos ;

3 — que se mostra necessário instrumentalizar a referida REBIO com infra - estrutura
mínima para o desempenho de suas funções;

& - que a PETROBRAS tem como um de seus maiores principios contribuir para a

atrasam/açâo do meio ambiente;
resolvem ajustar entre si o presente Convênio que será regido pelas cláusulas e
condições seguintes:

l
QLAUSULA PRIMglRA - OBJETO
13.1 - O obieto do presente Convênio é o de implementar ações para eletrinuaçâo da
Stade de Reserva Biológica do Tinguá , localizada nos municipios de Nova iguaçu.

Tinguá o Miguel Pereira. bem como doláJa dos equipamentos de informática descritos
no Anexo ll,
1r.2 — Para melhor caracterização do objeto deste Convênio e dos encargos dos

HARTÍCIPES, consideram—se peças integrantes e complementares deste instrumento.

em tudo aquilo que com ele não colidiram, os seguintes documentos:
ANEXO i

ANEXO ll .

»

Cronograma de Eventos;

Equipamentos de informática

QXLAQQQLA SEGUNDA — ENCARGOS DOS PARTÍCIPES

2.1 — É encargo da PETROBRAS:
2.1.1 — contribuir para a eletr‘rﬁcagao da sede e do laboratório do IBAMA - Rebio
Tinguá, efetuando o pagamento do boleto emitido pela mncessinnária de eletricidade
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CONVÉNIO 6000.0004055,04.4
local, o qual inclui todo material e mão de obra necessária a execuçâo dos serviços de
instalação do transformador & da linha de transmissão até a entrada da sede e do
prédio do laboratório, localizado dentro da Reserva.

2.1.2 ~ fornecer os equipamentos de informática, conforme descritos no Anexo ll.

2.2 — São encargos do IBAMA:
2.2.1 - articular—se com a concessionária local de eletricidade para a realização de
todos os serviços de eletrificação objetos deste convênio.

2.2.2 - ﬁscalizar os serviços de instalação até a conclusão e aceite do mesmo.
%.23 «

'

arcar com os custos de consumo e de manutenção das instalações elétricas

recebidas, bem como impostos e multaa lnerentes ao mesmo;
2.2.4 ~

arcar com os custos de consumo e de manutenção dos equipamentos de

informática.
ZÉ.2.5 — responsabilizar-se exclusivamente perante seus agentes e terceiros por
duaisquer danos eventualmente causados em decorrência do mal uso do objeto deste
cpnvénlo;
2412.6 - aprovar previamente o Plano do Trahalho e o respectivo Cronograma de
desembolsos, para atandlmento do objeto deste Convênio;

2,2] - emitir as aulorizaçóes e licenças necessárias à execução do objeto do presente
instrumento peculiares às áreas de preservação permanente;

.

2.2.8 - citar obrigatoriamente a participação da PETROBRAS. como partícipe
rapassador, na divulgação das ações, objeto deste Convênio.

QLÃUSULA TERCEIRA - PRAZO E VIGÉNCIA

3,1 - O prazo de vigéncia deste Convênio será de 180 dias corridos, a partir de sua
assinatura deste convênio, podendo ser prorrogado. mediante aditivo a ser íirmado

pfelas partes.

3.2 — Findo o prazo acima mencionado os equipamentos mencionados no anexo |I
donllnuaréo pertencendo ao palrimõnio do iBAMA.
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CLÁUSULA QUARTA - APORTE FINANCEIRO

4.1. — O aporte financeiro da PETROBRAS no presente convênio está representado
exclusivamente pelo valor do bolelo da concessionária de energia elétrlca, no valor de

R$ 44.698,15. conforme descrito no subitem 2.1.1.
4.2 — E o fornecimento dos equipamentos de informática relacionados no anexo II.
4.3» O valor lola! ao presente convênio é de R$ 81.662,15

CLÁUSULA QUINTA - DA Ação PROMOCIONAL DIVULGAçÃo E PUBLICIDADE
5.1 » Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente Convênio

será, obrigatoriamente, destacada a participação do IBAMA e PETROBRAS, mediante

a autorização prévia e formal de ambos os PARTÍCIPES, observado o disposto no
Parágrafo Primeiro do art. 37 da Constituição Federal,

CLÁUSULA SEXTA - lNClDÉNCIAS FISCAIS
6.1. - Os tributos, emolumentos. contribuições fiscais e parafiscais devidos em
decorrência direta ou indireta do presente Convênio ou de sua execução. serão de
exclusiva responsabilidade do contribuinte. assim definido na norma tributária, sem

direito a reembolso

QLÁUSULA SÉTIMA — DA PUBLICAÇÃO
7.1 - O IBAMA providenciará à sua conta a publicação deste instrumento em extrato,
no Diário Oﬁcial da União. até o 5” (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura. para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA OITAVA — DA QUITAÇÃO

8.1 - Após a completa execução das atividades previslas no Plano de Trabalho e
respactivo Cronograma. (: IBAMA. dará à PETROBRAS, completa e irretratável
quitação formal do objeto convenlal.

(

%
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QLÁUQULA NONA — CREDENCIAMENTO
9.1 — A PETROBRAS rzredenciará, junio ao IBAMA um ou mais empregados para

acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do presente Convênio;
Q 2— A ação ou emissão das pessoas credenciadas pela PETROBRAS não exime o
IBAMA da total responsabilidade pela execução dos serviços necessários ao bnm o ﬁcl
desenvolvimento do objeto do presente Convênio:

CL 'USUL

DÉCIMA — N E

MENT

DE

'N IA

10.1 « O presente Convênio ancerrar-se-á de pleno direito pelo advento de seu termo,

pala consecução do seu objeto. pela impossibilidade de execução de seu objeto ou por
múluo consentimento dos Panlclpes.
10.2 — Qualquer das Panicípes poderá, a qualquer tempo, denunciar o presente
Convênio, mediante notificação escrita. a qual operará efeitos após 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da mesma pelo outro participe;

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA _ ASPECTOS GER/us E ENDERE os PARA
CORRESPONDÉNCIA

11.1 m Os partícipes não responderão por quaisquer inadimplementos ou prejuizos
oriundos de situações de caso fortuito ou força malor.

11.2 u As comunicações enlre os partícipes deverão ser feitas através da Comissão de
Acompanhamento consoante a Cláusula Quarta, nos seguintes endereços:

a) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A . — PETROBRAS
Gerência Geral de Telecomunicações
Av. Rio Branco. nº 1 M" andar
Centro — Rio de. Janeiro -— RJ « P 20090-003

b) IBAMA
Gerenle Executivo do IBAMNRJ

Tel.: (021 ) 2506-1737! FAX 2506—1738

%

Praça XV de novembro nº 42, 10" andar

&

Centro! Rio de Janeirº - CEP 20.010-010

Página 5 dc 6

%

Kl! (00L)

‘

CONVENIO 6000.0004055.04.4

CLAUSULA DÉCIMA — sggunnA FORO
12.1 - Fica eleito o Foro de Brasília. Distrito Federal como competente para dirimir
qualquer questão decorrente do presente instrumento. com exciusao de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem, assim. de acordo firmam () presente Convênio. em três vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. que também o assinam.

Rio de Janeiro,
.

de setembro de 2004

;

HED EN CRUZ
nuam u (mm-warm

(indium/100M
Manim 0159658

mm

PETROBRAS

IBAMA

Testemunhas:

, 2:22 ªaa/ªªªh”
.

CPF.:

04113314,”

DE A E

m $$$?" & mmm

5

CPF.: 1793514544

Página 6 de ()

: CONVENIO sooomoaossnu

ANEXO [
CRONOGRAMA DE EVENTOS

?

“Y
M\&\

".'—

wº

a

153525»

Imp m

<A

nu!?“

riªs.»
mªm

uam?

vi»

_. msm
A %..

. em
_ ª:

así—n

033%

v3 €£$—n & maná
maio» .! i3;

. uﬁ

Ja

. ai

A uw.

Nº Emu

me 2-No gin
3 ªº

E &:

» uªm

w uia

. n..—
a a...

S A...

Amu-.um nn Mina

25,5%
2.835 nun nf Esq—JR

maze. uau 253638

nºi—Enna

mim:. É» m8: CBR.—
meaning—º
mín:.» n. miªu-«8
ag...-súa
m...-a- .: 5.332:

“Bªú—aguªs!" nªm nuiuãnwdm

vacª.—o
ma.-8 miau

80:.- iuuozi any... 4:6va

Tiªna—p

ul _

ªªª mui: Quad I

m5 um Unai g mun

0:50 nonª»

;

DE H55,»

Éi—m 63203

Eu mica:

DL 5.0.6.—

9n. #52
05 3 na.

0cm NSS. ”

Em 352 m

n:- "são. M.

«ª Nãº

m3 Baa.

«& maxx A
«: pea...
on" ã,?
m3 É?
?. Baa:
mz use:
na Gªi
?. 3E2 ,

os wars.
9 830.

GED NEW?

9a "É?
0.5 New?

? "Pd—OA

as "in.
as Nãº“
9... 3.9
9: :S.
o... :2:
a: É?
9: SE
95 É?
É uma?

M." "_Fí

Grant‘s;

“.an â».

mga anã

n85?! vêm."

02

ªm.—Emª mmmmmsp ao aims».
ÉSEQ 9mm?! W
aos
W
.ªs ?;"
mªma:

,

]

n
YA“ D' “amª.-I

cowÉmo som.aoawss.o4.4

ANEXO II

EOUIPAM EN’I‘OS DE INFORMÁTICA

rm LIHIMÇO

CONVENIO 6000.0004055.04.4
Anexo Ii Equipamentos de informática

Convênio PETROBRAS & IBAMA —- REBIO TINGUÁ
De acordo com o Convênio, em atendimento às Ciáuaulas
2.1.2 - fornecer os equipamentos de informática, conforme descn'tos no Anexo "_

4,2 » E o fornecimento dos equipamentos de informática relacionados no anexo tl.
São os equipamentos:
A- Dois ( 02) microcomputadores com a seguinte composlção:

:Prõíéàsador Intel 3ÍÓTITPenBum 4 HT FSB 800 MHZ.
—“
Extrema Edition 2 MB Cache FSB 800 MHZ SocketN In Box Hyper
ÉThreading
LMemóna 1 Gb 400 MHZ DDR 3200- CAS 3

Monitor 17" Resolução Máxima de
12 ,,

64 Mb DDR AGPaX saída de T_V

Gapinete Atx 4133335 1350th

Mouse Óptico

,

Te ado ABNT

%

izador SOOVA (s Msi

_; ,

B. Urna (01) Impressora multiuso:
(copiadora, fax impressora,,

« Con'e'c'imade de série, usa?
Resolução oe cóª'a: 1200x600 ºpª-_
rrrrrrr&
beldade de cópia 22MretpLe_1appm{qores);
‘
_óiprído a eai-tir do painelfrontal
-_Portes exiemqs: U881;

Resoluçao cie digitalização: até 1200x4800gªp:

'A

N

Todos esses equipamentos são para desenvoiVimento de atividades da Rabin
relacionadas a pesquisas. proteção ambientar. monitoramento,

Página ! de l
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DBA. Nº 903104
Nova Iguaçu. 26 da agosto de 2004
A
Reserva Biotógica do Tinguá
Eetrada Real do Comércio. 3400
Tinguá — Nova Iguaçu — RJ
CEP—26023-640

Assunto' Extensão de Rede
Local; Estrada Real do Ccmércie;€400 - Tinguá

Ref. . Atendimento de Serviço Nº ERD-146o

Prezado cliente,

Para o a(endimenio de seu interesse, informamos que a Light executará obras em seu próprio
sistema de distribuição. Os custos sob sua responsabuidade são de R$ 44.698,15 (quarenta e
quatro mil seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos)

Lembramos entretanto. que cabe a V. S. concluir as lnslalações internas do centro de medição,
nos comunicar e apresentar a Solicitação de Serviço de Cliente & ART paga, em nome do
responsável técnico da obra, para que possamos vistoriar o local, se necessário, e pvovidenciar a
conclusão de sua solicitação
O prazo de vakdade deste orçamento é de 30 (trinta) dias. contados a partir do recebimento desta.
e deverá ser pago através de boleto bancário a ser emitédo na Gerência de Atendimento Baixada.
localizada na Rua Dr. Luiz Guimarães» 310 — Centre — Nova Iguaw.

Uma vez comprovado o pagamento e após ciência pela Light. da concessão das licenças e
autorização dos órgãos públicos, necessárias à sua realização. ressalvados os casos fonuitas ou
de {area maior. prevê-se a mncluséo do servlço para 6059559119) dias,

Atenciosamente,

7!

Mauricio Be chimol
Gerência de Atendimento Baixada

Para mais esclarecxmenms, Uburajara

Telslune. 2666-9057 a-manl ubirajar@light com.br
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Ficha du Compensªçãº

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO Do MEIO AMBIENTE

Insmuro BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E nos RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nª 289/2002

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº.
6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
regulamentada pelo Decreto nº. 99.274, de 06 de junho de_1990_, e considerando, ainda a
Portaria nº 1t471/2001-P, de 11 de setembro de 2001, RESOLVE:

expedir a presente Licença de Instalação a: ,
EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A-PETROBRAS;
CNPJ: 33.000. 167/0088-62
'
ENDEREÇO: Av General Canabarro, SOD/7° andar—SEGEN/COEMA

CEP: 20. 271 -900

CIDADE: Rio de Janeiro * L

UF: RJ

'

TELEFONE: (61) 3876 2121 FAX.(61) 3876 2121
_
REGISTRO NO IBAMA1Pr0cesso nº 02001. 005084l02—63
relativa à implantação dos cabos de fbra óptica aolongo da faixa de servidão existente
os oleodutos OSVOL E OSRIO e dos gasodutos GASVOL e GASPAL, entre o Terminal
do DTSE (Rio de Janeiro) e a estação de Lorena (São Paulo) com uma extensão de 235
km
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 licenciamento.

Brasília-DF,

19 DEZ 20021

ﬂ)>) &
d
Donizetti

urélio do Carmo

Diretor de Licenciam nto e Qualidade Ambiental

»:

ª ' '-
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CONDIÇÓES DE VALIDADE DESTA LICENÇA DE INSTALAÇÃO— Ll Nº 2891500?»>»..
1.1.Esta Licença de Instalação deverá ser publicada em conformidade com a
Resolução nº 006/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, sendo
que cópia das publicações deverá ser encaminhada ao IBAMA.

1.2.0 IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, 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;

. graves riscos ambientais e de saúde.
1.3.Qualquer alteração das especificações do projeto deverá ser precedida de
anuência do IBAMA.

1.4.A empresa deverá requerer renovação desta Licença de Instalação ou solicitar a
Licença de Operação no prazo mínimo, de até 60 (sessenta) dias, antes do
término da validade desta.
1.5. Esta Licença de Instalação não autoriza a operação do emprªíeendimento.

2 - Condições Específicas

2.1- Executar fielmente, os serviços de acordo com a Especificações Técnicas — ET0600-5510—762—PPT-O40, apresentadas pelo empreendedor para serviços de
Implantação dos Tubos de PEA;

2.2 - Apresentar programa de melhoria das condições das vias de acesso, sinalização
(placas de controle de velocidade, animais silvestres, cruzamentos, indicações de
obras, etc).
2.3 - Determinar os locais de disposição de lixo, as instalações para controle e
tratamento dos efluentes, sistemas de drenagem
2.4 - Apresentar relatório de execução da obra.
2.5 — É proibida a instalação de canteiros de obras no interior da Reserva Ecológica do
Tinguá.
2.6 — Realizar periodicamente manutenção na faixa de implantação do tubo (dispositivos
de drenagem, limpeza de canaletas, caixas de passagem e de dissipação de
energia, etc).
2.7 - Deverá enviar para este Ibama e a Rebio do Tinguá, antes do inicio das obras,
Plano de Ação de Emergência dos empreendimentos existente na faixa (Gasvol,
Gaspal, Osvol e Osrio)
2.8 A equipe responsável pelo Plano de Ação de Emergência dos empreendimentos
existente na faixa (Gasvol, G spal, Osvol e Osrio) deverá estar de sobreaviso para
qualquer eventualidade \
"x \

L,.)
\

2/3

CONTINUAÇÃO DAS CONDICIONANTES ESPECÍFICAS DA LI N“ 289/2002.

29 - Deverá ser mantido um ﬁscal da PETROBRAS em tempo integral no decorrer de
toda a instalação;

2.10 - Recuperar as áreas imediatamente após a instalação dos tubos e, de acordo com
o PCA, no caso da Reserva com vegetação de espécies nativas da Mata atlântica
do bioma local.
2.11

- Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento das atividades de
recuperação das áreas que serão degradadas, ao longo da faixa de dominio,
constando da metodologia utilizada na implantação e recuperação bem como
documentação fotografca antes e após a execução dos serviços, identifcando os
locais.

2.12 - Informar imediatamente ao Ibama, caso ocorra qualquer acidente com os dutos
—
existentes na faixa de servidão; —

2.13- Atender todas as medidas mitigadoras propostas “no Plano de Controle Ambiental
apresentado pelo empreendedor
2.14- Apresentar relatórios de aplicação de recursos na Rebio do Tinguá, no Estado do
,
'
Rio de Janeiro.

2.15-Deverá apresentar a chefia da Rebio do Tinguá o cronograma das atividades que
deverão ser desenvolvidas no seu interior, para sua aprovação.
2.16- O horário destinadoa execução de obras na Rebio do Tinguá será das 9 às 17
horas ou de acordo com a Chefia _da Reserva
—
2.17— Fixar placas modelo desinalização da Unidade de Conservação, informando que
é proibido o acesso a Rebio do Tinguá sem autorização ‘
2.18- Executar imediatamente o projeto de compensação ambiental a DIREC/CGUC, em
atendimento ao Art 36 daLei n° 9 .985/00 (Lei do SNUC).
2.19 - Deverá ser solicitado a este Instituto Autorização de Supressão de Vegetação das
áreas onde houver necessidade de
upressão, principalmente aquelas
consideradas de preservação permanente.

,_ .

L)\
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Projeto: Fibra Óptica GASPAL

1.5 Desmo

Tare1a
Divisão
Andamento

—
..,.H.,....1.....,
_

25/10/04‘ 3/11/04

15 dias

1.3 Execução da obra
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ENTRE O TERMINAL DO DTSE (RIO DE JANEIRO) E A ESTAÇÃO DE LORENA (SÃO PAULO)
S/ESCALA

PARA IMPLANTAÇÃO DE 235 KM DE FIBRA ÓPTICA,
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LANÇAMENTO DO CABO ÓPTICO

“i

Em“.
SEM ESCALA

DTSE / LORENA

' “ —\‘

; F!:_____

1.

OBJETIVO

Q

* fªme. 5112: bi,!
Rubr.

Esta especificação tem por objetivo estabeiecer as cara
cterístiãê'tíásicas—e
mínimas exigíveis para o lançamento de um Cabo Opti
co peio método de
sopramento, execução das emendas ópticas e iigações
em DGOs. O Sistema
Optico será instalado na dutovia entre o DTSE (RJ) e a unid
ade de LORENA ( SP).

2.

CARACTERÍSTICAS

2.1

Características do Cabo Óptico

2.1.1

O cabo óptico a ser lançado é constituido com fibras ópticas mon
omodo de
mesmas características e tem a seguinte metragem aproxima
da:

FORMULÁRIO PADRONIZADO pau «amu Parnassus mun .
Nauru A-I

O

a) 235 Km (duzentos e trinta cinco quilômetros) de cabo com 36
fibras.
2.1.2

O diâmetro externo do cabo óptico e' de 16mm.

2.1.3

0 desempenho mínimo do cabo óptico atende ao disposto das
recomendações
G652 da ITU—T.

2.1.4

O peso do cabo óptico é de 215 Kg/Km.

2.1.5

Vaior máximo de tração igual a 100 Kgf.

2.1.6

O cabo óptico será fornecido pela PETROBRAS em bobinas de 4 Km.

2.2

Características das Caixas de Emendas

2.2.1

As caixas de emendas ópticas para os cabos de 38 fibra
s têm capacidade de
acomodação de 48 emendas.

2.2.2

As caixas de emendas ópticas fornecidas têm sistema de sela
mento.

2.2.3

As emendas ópticas deverão resistir aos efeitos de torção do cabo
.

2.2.4

As perdas por emenda óptica realizadas no cabo óptico deve
rão ser no máximo de
0,1dB , medidas nos dois sentidos.

3.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

3.1

Condições Gerais

3.1.1

A CONTRATADA deverá enviar a PETROBRAS dois conjunto
s da documentação,
em português, com peio menos 20 (vinte) dias de antecedê
ncia do início do
iançamento, para anáiise e aprovação.

As
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3.1.2

As unidades de medida utilizadas na Documentação Técnica serão a nigga
Sistema Internacional de Medidas.
Ruby.

3.1.3

Todo'documento pertencente a Documentação Técnica deverá ser identificado com
data e número de emissão. Todas as paginas deverão estar igualmente
identificadas e também numeradas, de modo que a atualização da documentação
se faça por simples substituição de folhas.

3.1.4

A documentação do sistema óptico deverá ser apresentada com textos em WORD
6.0, e os desenhos em AUTOCAD R.14. Deverão ser fornecidas 2 (duas) vias em
meio magnético/óptico de todo projeto “AS BUILT“.

3.2

Estrutura da Documentação Técnica

3.2.1

A CONTRATADA deverá apresentar, para análise, 3 (três) vias dos seguinte
s

documentos:
a) Diagrama de toda a rota do cabo óptico, indicando a exata posição do cabo e
caixas subterrâneas na faixa dutovia'ria da PETROBRAS, utilizando referências
através de marcos de concreto na faixa de dutos e com correspondentes
coordenadas obtidas por GPS; para tanto, a PETROBRAS fornecerá o projeto
executivo de lançamento na rota do tubo PEAD.

rouwumo PAnROMzAno veu NORMA PE‘moaius mam - naum m

a.1) O Diagrama da rota do Sistema Óptico deverá conter, no minimo, as
seguintes informações:

- Titulo identificando a rota e seus segmentos;
- Identificação do cabo;

- Pontos de emendas ópticas;
« Comprimento do cabo no lance (CL);

~ Comprimento do lance centro a centro entre caixas subterrâneas (CC);
- Comprimento do lance entre as caixas subterrâneas;
- Comprimento da bobina do cabo;
- Relatório de pofência óptica dos enlaces de DGO a DGO- Relatório de
atenuação das emendas, medida nos dois sentidos, por emenda por
enlace DGO a DGO.

b) Procedimentos detalhados de instalação de todo o sistema óptico;
e) Projeto executivo do sistema optico;

d) Procedimentos de testes de campo do sistema óptico e acessórios;
e) Documentação de operação e manutenção do sistema óptico.

3.2.2

|_
AS lNFoRMAÇbES

Os desenhos da rota do cabo óptico deverão esfar no mesmo padrão dos
desenhos da malha dutowaria da PETROBRAS, e deverão apresentar a posição
dos dutos existentes,
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b) Instalação de aproximadamente 235 Km (duzentos e trinta e cinco quilômetros)
de cabo óptico com 36 fibras monomodo para instalação em tubo enterrado no
solo por sistema de sopramento;
c) Fornecimento e instalação do distribuidor óptico (DGO) para todas as estações,
em número de 4 (quatro);
d) Fornecimento e instalação de 300 conectores E—ZOOOAPC;

e) Instalação de aproximadamente 60 (sessenta) caixas de emendas ópticas e
execução das emendas ópticas por fusão;

f) Transporte das bobinas de cabo óptico até os locais de lançamento. As bobinas
se encontram estocadas no DTCS (S.José dos Campos- sp) e no DTSE (
caxias—rj);
g) A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos materiais e pessoal
técnico qualificado necessários a realização das atividades de instalação e
testes de todo o Sistema Óptico;
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h) Todo o instrumental necessário a execução da instalação e testes do cabo
óptico deverá ser de responsabilidade da CONTRATADA.

4.1

Instalação do Cabo Óptico

4.1.1

O cabo optico devera ser lançado em tubos ja' enterrados ao longo da dutovia da
PETROBRAS. As caracteristicas básicas do tubos são: 40mm de diametro externo,
espessura de parede de 3mm , máxima pressão admissível de 12 BAR e distância
entre caixas subterrâneas em torno de 3970 m.

4.1.2

O cabo optico devera ser lançado em tubo que estáa uma profundidade de
0,80m em relação ao solo.

4.1.3

Na presença de rios ou alagados o cabo optico devera ser lançado de maneira tal
que a confiabilidade e desempenho do cabo óptico não seja alterada no período
de sua vida útil.

4.1.4

Em situação de declive acentuado ou em transição de terra/rocha, poderá ser
necessária uma proteção adicional do cabo óptico, de forma a não haver esforços
mecânicos no mesmo.

4.1.5

Os equipamentos a serem utilizados para o lançamento do cabo óptico deverão ter
no máximo 8 toneladas.
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4.1.6

Se houver necessidade de abertura de valas, o reaterro devera ser 05be mat )
proveniente da escavação e compactado com equipamento pneumático
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(compactador tipo sapo).
4.1.7

A CONTRATADA devera, antes do inicio das obras e quando necessário, notificar
e obter as devidas permissões por escrito com proprietários e/ou órgãos públicos.
Ao final das obras deverão ser comunicados sobre o término, obtendo dos mesmos
um atestado de que nada tem a reclamar sobre os serviços executados.

4.1.8

Todo e qualquer dano provocado pelos trabalhos de instalação deverá ser
reconstituído nas condições originais.

4.1.9

A CONTRATADA deverá atender as Normas de segurança para a execução dos
trabalhos.

4.1.10

A CONTRATADA deverá apresentar detalhadamente os procedimentos e os
métodos de instalação do cabo óptico em dutos, nas unidades da PETROBRAS.

4.1.11

Em todos os pontos de emendas ópticas devera' ser deixada uma folga de 15m
(quinze metros), em cada extremidade do cabo óptico.

4.1.12

Em todas as caixas subterrâneas de passagem e de entrada das estações devera
ser deixada uma sobra de 15m (quinze metros) de cabo óptico,

4.1.13

Nas estações terminais e repetidoras devera ser deixada uma folga de 15m (quinze
metros) de cabo óptico.

4.1.14

As folgas do cabo optico nas estações deverão permitir a execução de, no mínimo,
5 emendas ópticas em cada fibra.

4.1.15

A instalação do cabo óptico e acessórios nas unidades da PETROBRAS, desde a
chegada do cabo optico na faixa de dutos até a sala de equipamentos terminais
ópticos, será de responsabilidade da CONTRATADA.

4.1.16

O cabo óptico instalado nas unidades da PETROBRAS deverá ser identificado nas
caixas subterrâneas por onde passar, com uma placa amarela, de material
plástico, de 10 cm por 5 cm, contendo a seguinte descrição:
" PETROBRAS- CABO ÓPTICO—RIO/S.PAULO"

4.1.17

Após a instalação do cabo óptico e das emendas, os tubos PEAD deverão ser
vedados com materiais que evitem a entrada de água, areia, roedores ou insetos.

4.1.18

As caixas de emendas ópticas deverão ser fixadas nas paredes internas das caixas
subterrâneas. A CONTRATADA deverá prever ferragem adequada para esta
fixação, bem como a ferragem de acomodação de folga do cabo óptico,
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4.2

Emendas

442.1

As emendas ópticas ao longo da rota deverão ser executadas utilizando-se caixas
de emendas ópticas, estas emendas ópticas serão abrigadas em uma caixa
subterrânea construída em concreto..

4.2.2

Todas as emendas deverão ser do tipo fusão, devendo a perda de cada
emenda

ser de no maximo 0,10dB (um décimo de dB) medida nos dois sentidos,
4.2,2.t

4.2.3

O valor desta perda, medida em cada emenda óptica, devera ser a média das
medidas realizadas com o OTDR nos dois sentidos. Deverá ser informado o
instrumento que será empregado, bem como a perda de retorno do instrumento
utilizado na medida, com a aferição deste valor em laboratório.
Todos os parâmetros e/ou caracteristicas relevantes das emendas ópticas
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deverão ser listados (tipo, perda, nº da caixa etc).

LAS

4.2.4

Deverão ser fornecidos detalhes do projeto mecânico das emendas ópticas
dos
cabos ópticos.

4.2.5

Deverão ser fornecidos detalhes das técnicas de emenda de emergência dos
cabos ópticos.

4.2.6

De uma maneira geral, a presença de emenda nas fibras ópticas do cabo não
deverá degradar significativamente o valor limite de tração do cabo óptico.

42.7

A CONTRATADA deverá fornecer as caracteristicas da emenda óptica do cabo
óptico incluindo, no mínimo, os seguintes itens:
a) Valor máximo, médio e mínimo da perda na emenda óptica;

b) Raio minimo de curvatura da fibra na emenda.

4.2.8

As emendas ópticas deverão resistir aos efeitos de torção do cabo.

4.3

Distribuidor Geral Óptico - DGO e Conectores Ópticos

4.3.1

Cada DGO deverá ser de fabricação DIAMOND e ser constituído de um bastidor de
21”/44U e sub-racks de 19” com a função de emenda óptica do cabo óptico com o
pigtail/conector óptico.

4.3.2

Cada sub-rack deverá ter capacidade para acomodar conexões de 120 tibras
ópticas.

4.3.3

O DGO devera possibilitar o acesso trontal, lateral e traseiro para manutenção e
realização de testes.

mmmçozs nssrz Docuuzmo sÃo Paopmimuz DA pmoms. 55mm PROIBIDA A uviuzAÇÃo FORA ns suA nummz

Riv

ESPECIFICAQAOTE’CNICA “' ET—0500.00-5510-760-PPT-004
cLlENrE ou ustRlov PETROBRAS S.A.

tºmª a de 11

muto.

:suu:
SEM ESCALA

LANÇAMENTO DO CABO OPTICO

psmosrms

DTsE/LORENA

.'

E,
Proc

ªg

F

E Rubi

%

4.3.4

A estrutura do DGO devera ser do tipo bastidor 21 polegadas, ter porta frontal (com
chave) e traseira, tampas laterais removiveis (através de liberação interna),
bandeja para acomodação de cordões ópticos, bandeja para acomodação de tubo
loose e altura de 2100mm.

413. 5

0 bastidor devera permitir o acesso dos cabos tanto por cima como por baixo.

4.3.6

O DGO deverá ter na parte frontal conectores ópticos, de modo a permitir a
conexão dos cordões monotibra para equipamento terminal SDH. Deverá existir um
processo de identificação dos conectores no sub-rack.

4.3.7

A CONTRATADA deverá informar os valores máximos e mínimos de atenuação e
óptica.

4.3.8

O cabo óptico deverá ser terminado dentro do DGO através de conexão do mesmo
com os pig tail e estes nos conectores ópticos dispostos no painel frontal.

4.3.9

As perdas por emenda óptica realizadas no cabo optico deverão ser no máximo de
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0,10dB, medidas nos dois sentidos.

4.3.10

Os conectores a serem utilizados deverão Ter perda de retorno superior a 70 dB.

4.3.11

As perdas de inserção nos conectores deverão ser no máximo 0,1 dB.

43.12

Os conectores não deverão apresentar variações das caracteristicas ao longo do
tempo com as operações de conexão/desconexão.

4.4

Terminações

4.4.1

O cabo óptico devera ser terminado em um bastidor distribuidor óptico- DGO.

4.4.2

A conexão entre o cabo óptico e os cordões no DGO deverá ser executada por
fusão, devendo Ter atenuação máxima de 0,1dB medida nos dois sentidos.

PROCEDIMENTOS DE TESTES
5.1

Os procedimentos de teste de aceitação em campo do cabo óptico deverão conter,
no minimo, os seguintes pontos:

- Testes de potência óptica dos enlaces de DGO a DGO;

- Teste de atenuação das emendas;
- Verificação da instalação.
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PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1

O prazo total de execução dos serviços entre o DTSE e LORENA e' de 90(noventa)
dias.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
7.1

A CONTRATADA deverá informar os procedimentos para operação e manutenção
do cabo óptico e acessórios.

7.2

O procedimento de manutenção devera abordar os tópicos relativos a manutenção
emergencial,

DOCUMENTAÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
8.1

A Documentação de Operação e Manutenção deve apresentar as seguintes partes:
- Apresentação da Documentação;

— Manuai de Manutenção;
- Manuai de Operação,

- rir,-mA M

8.2

A Apresentação da Documentação de Operação e Manutenção deve conter um
indice geral, acompanhado de uma descrição sucinta das diversas partes da
mesma.

ronMuLAmo PAnRonleno PELA NORMA PEmaab-(As Nennrn

8.3

0 Manual de Operação deve conter:
- Normas, procedimentos e rotinas operacionais.

8.4

0 Manual de Manutenção deverá apresentar:
- Descrição das normas, procedimentos e rotinas de manutenção preventiva e
corretiva, incluindo os testes para remoção de falhas;
- Um quadro sinóptico ou roteiro, do tipo “trouble shoooring” contendo os principais
defeitos, os módulos ou unidades causadoras e a indicação das ações corretivas
necessárias;
- Procedimentos para reparo do cabo óptico em tubo enterrado, incluindo processo
para execução de emendas de emergência e definitivas.
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SISTEMA DE QUALIDADE
9 _,1

Garantia de Qualidade

93.1

Durante as etapas de planejamento, desenvolvimento, instalação e aceitação a
CONTRATADA deverá ter implantado seu próprio PLANO DE QUALIDADE sujeito
a concordância prévia da PETROBRAS,

9,12

O PLANO DE QUALIDADE deverá Incluir pelo menos os seguintes pontos:
a) Padrões e definições de termos;
b) Procedimentos para controle corretivo; incorporando a aprovação prévia da
PETROBRAS;
C)

Responsabilidade dos gerentes de projeto;

d) Responsabilidade de projeto do gerente de qualidade;
e) Indicação dos documentos relativos ao PLANO DE QUALIDADE;
f) Planejamento de projeto;

9 ) Procedimentos de instalação e testes;
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h ) Procedimentos internos de aceitação;
Considerações sobre a política de segurança no trabalho;
Procedimentos de armazenamento e manuseio dos equipamentos e cabos
ópticos a serem entregues;
Procedimentos de acompanhamento do progresso do projeto, reuniões internas
e reuniões de coordenação com a PETROBRAS;
m)Plano de testes detalhado, destacando todos os testes elétricos, mecânicos,
ópticos e de software a serem realizados, bem como a sistemática de

armazenamento de todos os resultados e as referências as suas especificações.
9.1.3

A documentação de garantia de qualidade deverá incluir, no mínimo, os seguintes

P ontos:
a)

Atuar como uma referência; destacando os níveis de desempenho contratual

exigidos pela PETROBRAS;

b ) Um diagrama

organizacional
decorrentes do projeto;

de

funções, atribuições e responsabilidades
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c) Diagrama de fluxo ou layout equivalente de todas as operações, 'mõsfrãndãís
pontos e as etapas de monitoração de qualidade e de inspeção;
d) Descrever integralmente os métodos de controle da qualidade utilizados;
e) Indicar claramente as caracteristicas dos procedimentos de garantia da
qualidade que necessitam de aprovação da PETROBRAS antes de qualquer

alteração.
91.4

A CONTRATADA deverá apresentar detalhes de QUALIFICAÇÃO de todos os
produtos a serem fornecidos. Produtos não qualificados não poderão ser utilizados
neste projeto.

915

A CONTRATADA deverá permitir aos representantes da PETROBRAS a realização
de inspeções e/ou auditorias dos procedimentos de garantia da qualidade e sua
aplicação nas etapas de lançamento de todos os elementos do sistema, incluindo o
fornecimento das matérias-primas e o acompanhamento das atividades dos subfornecedores.

9.1.6

As atividades dos inspetores da PETROBRAS deverão ser as seguintes:

a) Ter acesso as dependências da CONTRATADA e seus sub-fornecedores,
mediante notificação prévia, para inspeção e/ou auditoria, em qualquer tempo,
durante a vigência do contrato;
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b) Estar presente em qualquer atividade ou teste;
c) Estar presente durante o carregamento, lançamento/testes do cabo óptico e
montagem/testes do sistema óptico;

d) Verificar o cumprimento da CONTRATADA a todas as exigências do plano de
qualidade através de auditoria e/ou inspeção.
9.1.7

O produto final devera ser submetido a testes eletricos, mecânicos e ópticos de
acordo com as especificações deste projeto.

9.13

A CONTRATADA devera preparar um relatório final de aceitação contendo todas
as observações feitas durante o lançamento e todos os resultados dos testes,
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Memorando Nº 862

/2004/ CGEUC

Brasilia. gg de W de 2004.

Ao:

Coordenador Geral de Licenciamento Ambiental - CGLIC
Luiz Felipe Kunz Júnior

Assunto: Alteração de traçado para instalação do cabo óptico do OSRÍO/GASVOL na REBIO
de Tinguá - RJ.

Em atendimento ao Memorando nº 173/2004 - CGlJC/DlLlQ/IBAMA.
1.
encaminhamos o Parecer Técnico nº 051/2004/DIREC/CGEUC/SAGIA relativo à alteração de
traçado para instalação do cabo optico do OSRlO/GASVOL. bem como sobre a compensação
ambiental dos empreendimentos OSRIO/GASVOL (processo nº 02001005084/02-63) c
GASBEL/ORBEL I e II (processo nº 02001 .006142/99-82).

Da mesma forma. informamos que segue em anexo ao Parecer supra mencionado
2.
o Memorando com a manifestação do chefe da REBIO de Tinguá.

Atenciosamente.
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