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Parecer Técnico nº 051 /2004 — DIREC/CGEUC/SAGIA

ASSUNTO: Alteração de traçado para instalação do cabo óptico do OSRlO/GASVOL na
REBIO de Tinguá —RJ
1. INTRODUÇÃO E ANTECEDENTES

O presente Parecer tem como objetivo atender ao MEMORANDO nº 173/2004 CGLIC/DILIQ/IBAMA o qual solicita informação sobre a aplicação da compensação
ambiental na Reserva Biológica - REBIO de Tinguá e manifestação do chefe da Unidade a
respeito das obras de instalação do cabo óptico que acompanha o traçado das tubulações
OSRIO e GASVOL, que implicará na travessia de cursos d'água no interior da Unidade de
Conservação

O empreendimento em questão é objeto do processo de licenciamento ambiental nº
02001.005084/02—63, o qual se encontra com a licença de instalação nº 289/2002
vencida. Para renovação da licença faz-se necessário o cumprimento da condicionante
que trata de compensação ambiental, alem disto, foi encaminhado à DILIQ o
MEMORANDO nº 30/2004 - NUC/DUTEC/GEREX/lBAMA-RJ, onde comunicou-se que
durante a instalação do cabo de fibra óptica que acompanha o traçado das tubulações
OSRIO e GASVOL, na REBIO do Tingua', foi encontrado problemas de engenharia na
travessia dos Rios d'Ouro e Santo Antônio. Desta forma foi apresentado um projeto de
alternativa tecnológica para a travessia dos rios.

2. CONSIDERAÇÓES
Quanto à Compensação Ambiental

Nas condicionantes específicas da Licença de Instalação nº 289/2002 constam duas
condicionantes relacionadas a compensação ambiental, quais sejam:
2.14- Apresentar relatórios de aplicação de recursos na REBIO Tinguá, no
Estado do Rio de Janeiro.
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).

É de suma importância informar que nos autos do processo nº 02001.005084/02-63,
encontra-se o Parecer Técnico 313/2002- IBAMA/DILIQ/CGLIC o qual informa que a
compensação ambiental do empreendimento em questão foi definida em conjunto com o
processo nº 0200100-6142/9982, referente ao licenciamento Cabo Ótico na faixa do
GASBEL e ORBEL I ell na área da Reserva Biológica do Tinguá/RJ.

EM 5" NCO

Nos autos do processo nº 02001.006142/99—82, consta o despacho da DIREC/Setor de
Compensação Ambiental , indicando que a compensação ambiental do empreendimento
será a execução do projeto de eletrificação da REBIO de Tinguá.

No mês em curso foi firmado o convênio 6000. 0004055. 04.4 entre a PETROBRAS e o
IBAMA/RJ, objetivando a eletrificação da sede e do laboratório da REBIO do Tinguá e

fornecimento de equipamentos de informática destinados à REBIO.
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No processo nº 02001.005084/02-63 consta a Informação nº 034/2002-REBIO ﬁNGUA.
com posicionamento favorável do chefe do Parque, à época a Sra Maria Lea Xavier.
Entretanto, foi apresentado alteração de traçado do projeto original, com uma alternativa
tecnológica, em função da impossibilidade da utilização do método do "Furo Direcional",
devido ao afloramento rochoso do subleito dos Rios d'Ouro e Santo Antônio. Desta forma
optou-se pelo método de "Ensecadeira", muito utilizado e de fácil execução nos casos de
travessias de rios.

Tal mudança foi motivo de consulta ao Chefe da Unidade, 0 qual se manifestou favorável
à mudança do traçado, conforme Memorando anexo.

3. CONSIDERAÇÓES FINAIS E CONCLUSÃO

Conforme exposto anteriormente, a compensação ambiental dos empreendimentos
tubulações
das
traçado
no
óptica
fibra
de
implantação
a
referentes
OSRIO/GASVOL(processo nº 02001 .005084/02—63) e GASBEL/ORBEL i e II (processo nº
02001.006142/99-82), esta' contemplada no convênio 6000.0004055.04.4.
Assim sendo, esta Coordenação, nada tem a opor pela mudança do traçado proposto,
entretanto deverá ser cumprida todas as condicionantes elencadas nas licenças emitidas
para o empreendimento em questão, bem como o cumprimento do convenio
6000.0004055.04.4.

É o Parecer, o qual submetemos à consideração superior.

Brasilia, 17 de setembro de 2004.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
,
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA

PARECER Nº 151/2004 — DILIQICGLICICOLIC
Brasilia, 22 de setembro de 2004.

Do Técnico:

Verônica Marques Tavares — Engenheira Química.

&:

Coordenador de Licenciamento Ambiental
Paulo Roberto Ribeiro Arruda

Assunto:

Renovação da Licença de Instalação Nº 289/2002

Empreendlmento:

Cabo Ótico ao longo da faixa dos dutos Rio de Janeiro — Lorena (GASVOL,
GASPAL, OSVOL e OSRIO)
02001 .005084/02—63

Processo:

I.

INTRODUÇÃO

A Licença de Instalação Nº 289/2002 foi concedida em 19 de dezembro de 2002, com validade
de 1 (um) ano. Entre as condicionantes da LI, foi estabelecida exigência em relação à
compensação ambiental.
Em 5 de dezembro de 2002, a Petrobrás solicitou Licença de Operação para o Cabo de Fibra
Ótica na faixa de servidão dos dutos do Rio de Janeiro a Lorena.

Em virtude do não equacionamento da questão referente à compensação ambiental. a Licença
de Operação não foi concedida. Além disso, as obras do empreendimento não foram
concluídas.
Em 6 de agosto de 2004, a 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 afloramento rochoso do subleito destes rios, impossibilitando a utilização do método
construtivo por “furo direcional".

Em 10 de agosto de 2004, 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.

Em 10 de setembro de 2004, foi enviado pela PETROBRÁS ao IBAMA cópia do Convênio
6000.0004055.04.4 referente à compensação ambiental.

Em 21 de setembro de 2004. foi solicitada renovação de Licença de Instalação. retificando-se a
solicitação de 5 de dezembro, pelo fato de a implantação não ter sido concluida.
Parecer Técnico nª 151/2004 A Renovação Licença de Instalação Nº 289/2002 - Cabo Ótico ao longo da Iaixa
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Em 22 de setembro de 2002. foi repassado memorando com parecer técnico da CGEUC
referente à compensação ambiental do empreendimento em questão e a anuência do Chefe da
REBIO.

Este parecer tem por objetivo subsidiar a decisão referente ao requerimento de Renovação da
Licença de Instalação Nº 289/2002.

ll.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento consiste em implantação de 2 (dois) condutos de polietileno de alta
densidade — PEAD —, de 40 mm de diâmetro, enterrados na faixa de servidão dos oleodutos
OSRIO, OSVOL, GASVOL e GASPAL. Os dutos de PEAD serão utilizados para posterior

lançamento do cabo de ﬁbra ótica em seu interior. O empreendimenlo atravessa a Reserva
Biológica do Tinguá — unidade de conservação federal — por cerca de 2,5 km, motivo pelo qual,
apesar do pequeno impacto ambiental, foi exigido o licenciamento para o trecho na área da
REBIO.

lll.

ANÁLISE

A Licença de Instalação Nº 289/2002 foi concedida com as seguintes condições específicas de
validade:
"2 — Condições Específicas:

2.1 - Adotar fielmente, os serviços de acordo com e Especificações Técnicas — 06005510-762-PPT-040, apresentadas pelo empreendedor para serviços Implantação dos

Tubos PEA.
2.2 - Apresentar programa de melhoria das condições de via 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 tuba (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 existentes na faixa (Gasvol, Gaspal,
Osvol e Osrio)
2.8 - A equipe responsável pelo Plano de Ação de Emergência dos empreendimentos

existentes na fa/xa (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

do PCA, no caso da Reserva com vegetação de espécies nativas da Mata Atlântica do
bioma local.
Parecer Técnico nª 151/2004 — Renovação Licença de Instalação N” 289/2002 - Cabo Ótico ao longo da iaixa
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2.11 - Apresentar relatórios trimestrais de acompanhamento das atividades de
recuperação das áreas que serão degradadas, ao longo da faixa de dominio, constando a
metodologia utilizada na implantação e recuperação, bem como documentação
fotográfica 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 Estada do

Rio de Janeiro.
2.15 - Deverá ser 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 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 DIREC/CGUC, em
atendimento ao Art. 36 da Lei no 9.995/00 (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. " (sic)

Conforme informações do Chefe da REBIO do Tinguá, para a conclusão do empreendimento
resta apenas as travessias dos Rios D‘ouro e Santo Antônio, tendo sido atendidas as
condicionantes quanto ao cumprimento do horário de permanência na REBIO, quanto ao
repasse das informações solicitadas, quanto aos cuidados a serem observados, quanto a
sinalização. Segundo Chefe da REBIO, não houve necessidade de supressão de vegetação no
trecho. vez que já existia a faixa de servidão dos dutos.

A Licença de Instalação foi concedida em 19 de dezembro de 2002, por prazo de validade de 1
(um) ano. Em dezembro de 2003, foi requerida LO, antes do vencimento da LI. Todavia não
havia sido equacionada a questão da compensação ambiental. Ainda: o empreendimento não
havia sido concluido, tanto que, em agosto de 2004, foi solicitada alteração para a obra de

travessia dos Rios D'ouro e Santo Antônio.
Em relação à proposta de alteração da metodologia para travessia dos Rios Douro e Santo
Antônio, foi elaborado Parecer Técnico sl nº, de 3 de setembro de 2004 (às fls. 160 a 164) pelo
Engenheiro Civil Rideci Costa Farias e o Analista Ambiental Mauro Serôdio Silva Araújo.
Não constam nos autos do processo relatórios semestrais, os quais, segundo chefe da REBIO,
foram apresentados naquela unidade. Em virtude disso, deverá ser apresentado relatório
ambiental referente à recuperação das áreas degradadas e referente a programa de controle,
fiscalização e monitoramento da faixa,
As informações referentes a anuência do Chefe da REBIO foram obtidas. pessoalmente, em
reunião no IBAMA/Sede em 17 de setembro de 2004 e repassadas, formalmente, em 22 de
setembro de 2004, pela CGEUC, juntamente com o posicionamento desta referente a
regularidade do Convênio 6000.0004055.04.4 para a compensação ambiental.
Assim, considerando que o empreendimento se encontra em fase de conclusão, restando a

travessia dos referidos cursos d'água, que a análise da proposta transcrita às fls. 160 a 164
não aponta impedimento a execução da nova alternativa proposta para travessia dos cursos
hídricos e que quanto à compensação ambiental, foi assinado Convênio 6000.0004055.04.4,
aprovado pela CGEUC, sugere-se a concessão da Renovação de Licença de Instalação.
Parecer Técnico nº 151/2004 — Renovação Licença de Instalação N“ 289/2002 - Cabo Ótico ao longo da faixa
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÓES:

IV.

Diante do exposto, sugere-se a concessão da renovação da Licença de Instalação para o
sistema de Cabo Ótico ao longo da faixa de servidão dos dutos OSRIO, OSVOL, GASVOL e
GASPAL, com as condicionantes sugeridas no parecer técnico s/ nº, de 3 de setembro de
2004, às fls. 160 a 164, e as apresentadas a seguir:

1. A PETROBRÁS deverá apresentar à Cheﬁa da REBIO Tinguá, para sua anuência, todas
as atividades necessárias à conclusão da implantação do sistema de cabo ótico. bem
como, informar o cronograma das atividades e apresentar lista de todos os envolvidos nas

mesmas.

9’

2. Apresentar relatorio ambiental referente a recuperação das áreas degradadas e ao
programa de controle, iscalização e monitoramento, em 30 (trinta) dias após a conclusão
das obras.
Realizar os trabalhos necessários no período entre 8 e 18 horas.
4. Efetuar o programa de compensação ambiental. conforme Convênio 6000.0004055.04.4.

assinado pela PETROBRÁS e IBAMA,
Sugere-se. ainda, prazo de validade da Renovação de Licença de Instalação por prazo de 120
(cento e vinte) dias, considerando que a obra, conforme cronograma apresentado, deverá durar
cerca de 60 (sessenta) dias, devendo ser acrescentado um prazo em virtude da possibilidade
de ocorrência de fatos, tais como, chuvas, que impeçam a continuidade da obra.

Verônica M rques Tavares

Engenheira

uímica

IBAMA/DILIQ/CGLIQ
SIAPE: 1448778

Parecer Técnico nº 151/2004 - Renovação Licença de Instalação Nº 289/2002 - Cabo Ótico ao longo da Iaixa
do OSRIO, OSVOL, GASVOL & GASPAL
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS . IBAMA

PARECER Nº 154/2004 - DILIQICGLICICOLIC
Brasilia, 22 de setembro de 2004.
º:

Coordenador de Licenciamento Ambiental

Paulo Roberto Ribeiro Arruda
Assunto:

Renovação de Licença de Instalação

Empreendimento:

Cabo Ótico ao longo da faixa dos dutos Rio de Janeiro — Lorena (GASVOL,
GASPAL, OSVOL e OSRIO)
02001 .005084/02-63

Processo:

I.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento consiste em cabos de fibra ótica instalados dentro de condutos de
polietileno de alta densidade enterrados ao longo da faixa de servidão dos dutos GASVOL e
GASPAL, OSRIO e OSVOL, no trecho em que atravessa a Reserva Biológica do Tinguá (cerca
de 2,5 km).

||.

ANÁLISE

O empreendimento iniciou-se em fase de Licença de Instalação, concedida sob Nº 289/2000,
para qual foi solicitada renovação em virtude de que a obra não foi concluída e ainda houve
mudança de proposta de travessia de curso d'ãguas no interior da REBIO.

Existia pendência relativa à compensação ambiental, a qual foi equacionada mediante
assinatura de Convênio entre a PETROBRÁS e o IBAMA.
Considerando que empreendimento não se encontra concluído, que as condicionantes de
Licença de Instalação foram atendidas, exceto a referente à compensação ambiental e que no
que se refere ao assunto, foi assinado convênio, coaduna com o Parecer Técnico s/ Nº, datado
de 3 de setembro de 2004. e com o Parecer Técnico N“ 151/2004, de que não há
impedimentos para emissão da Renovação da Licença de Instalação com as alterações
propostas, conforme requerido pelo empreendedor.

III.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÓES:

Diante do exposto, sugere-se a c
289/2002 com as recome
ç“

cessão d Renovação da Licença de Instalação Nº
'
areceresTécnicos.

Parecer Técnico nº 154/2004 — Renovação Licença de Instalação - Cabo Ótico ao longo da faixa do GASVOL.
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PETROBRAS

ENGENHARlA/IETEG/ETEG/EAMB— 05 0 l [] 1.

Rio de Janeiro,

2L SE1. zum

Ilmo. Sr.
Paulo Roberto Ribeiro Arruda
Coordenador de Licenciamento Ambiental
instituto Brasileiro de Meio Ambiente e do Recursos Natur
ais Renováveis — IBAMA
SAIN — L4 NORTE — Edifício Sede do IBAMA — BLC —- Distri
to Federal — Brasília
Cap: 70800-200

Ref.: Sistema de transmissão óptico GASPAL

Assunto: comprovantes de publicação da renovação
do pedido de L.|.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando em anexo os comprovantes
da publicação em dois jornais (JB
e Folha

de São Paulo) do pedido de renovação da Licença
de Instalação (L.I) feito ao
lBAMA pela PETROBRAS, para implantação do cabo
de fibra óptica na faixa do duto

existente GASPAL.

Na próxima semana. enviaremos o comprovante
da publicação no Diário Oficial da
União,

Atenciosamente
enem-' u mmo por

LEONARDO mm neto De SOWA

6mm 5mm a. Eamon-m
» Av-iuçco Ambient-I
lt '00 SM,-5

Leona o'FlorgnCIo de Souza
Gerente Setorial da Engenharia de Avaliação Ambiental
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COMISSÃO DE PREGÃO

num-wa : nay-w : rlnunyub

da Eslado da Administra âD

AVISO DE LICITAÇÃO
A Comissãº de Pregão da secretar

Ferment: ria roma pub ‘co a para con clmenlo dos imaressadas que avá
reallzar a | nação abalxo. sob a modalidade de pregaa. com as sagumxas
PROCESSO N" E«2UDID.712/2004

características:
DIA: 15/10/2004

Hº

o.

* 14:00h

PREGAO PRESENCIAL Nª 051/2004

TIPO: Manor Praça UNIT
IMADO: R$ 509.239,50.

OBJETQ: Aquisição da Veículos para Transpnna de Prazos
DURAÇAO DO CONTRATO: 12 (daze) moses. cam entrega em 50
(saaaanla dias.
VALOR E

LOCAL: Sªla as Sesziea. na Praça CrlsIl-uo Ottnnl, sinº v EdllÍcIu

Janeiro -

.

_

D. Pedro III?:I 5" andar v sal: 548, Cenlral do Brash —— Centro — “In da

INFORMAÇÓES, ESCLARECIMENTOS E AQUISIÇAO D0 EDITAL:
O Edllal estará a disposrçâo dos Interessados até“ horas antes da mala
da real aãão do Pregão. na Praça Cristiano Oﬂoni, slrl"- Ed cio D. Pedro
ll, 5“ an ar, sala 543, Central do Bras , Ric de Jane o, telefone

(21) 2203-1467 e alravés da INTERNET no a daraga: www.sara.q.guv br,
gramamenle. o Edna: será lomecida pelammswaçàa pmmmara madrama
a comprovação de remlhrmenm de R$10.00 (dez reais). não reembolsávais.
na coma corrente nº 00914-6, agàn a nº 3497. BANERJ, tendo como
Iavcrecxdo o Fundo Especial Panllenc lin » FUESF.

ESTADO DO HID DE JANEIRO

,,- ***

COMISSÃO DE PREGÃO

DEPARTMENT!) GERAL DE
ADMIMSTHAÇAO E FINANÇAS

AVISODE LICITAÇÃO »?

de Estado de Admr lsxraiéo

* roma an m a para canheclmanlo dos lnxarassados qua ara

A C mlssao de Pre "a da secretar

ção abaixo. sob a modalidade de pregão, cam as seguintes
caraderlsr cas:
PROCESSO N' E-ZIMLOKVZOOÓ
' 13/10/04
HORALIDZMII

PREGÃO PRESENCIAL Nº MWM'
D

npc: Manor ijn uurrAmD.
OBJETQ: Lonaçao de qulpamenlo da lnformáilcu.
: 12 (non) meus.
DURA AO DO CONTRA

ano Ottoni, Binª - Edllícin
»

D. Pedro l - 5" andar - sªla 548. Central do Brasil — Centro — Rio da

VALO ESTIMADO: R$ 87.753,32 (mu-u
LOCAL: S Ia das Sessões, ru Prtqn Cri
Jamera - RJ

a in do Pregão. na Prªça Cristiano Dunn sm'- Edmcio 0. Pedro

ÁNFORMAÇÓES, ESCLARECIMENTOS E AQUISICAO DO EDITAL:
O EdlKal e5wa à disposição da: inleressadas a1é 48 horas amas da data

da re

glalunamenle. o Edna] será lomeddo pelaAdmhis'zação prommom madame

de Janeno. lelerone
, 5" an ar. sara 543, Central do Bras .
(21) 2203-1457 e através da INTERNET no mdereço: www.sara.rj.gov,br.

a mwrovação de recolhimento da R$10,00 (dez mais). não reembolsávels.
na cama corrente nº 00914~6A agén 'a n' 3497. BANERJ, tendo como
Yavoreclda o Fundo Especlal Fenilencl rio - FUESP.

r—

l

INTERNACIONAL
na Pracuraaana da Rem} a do Estado ou Rm de J
o,
Pun! o Fade
na Comls Esxadual de Controle Ambie (al . .
do MemAmblenle a dos Recursos Nalurars Ren
nstltuto Bras]
GAMA/RJ, no Instituto Estadual 00 Palannln Cultural - INEP
manifestações pd mas deverão ser encaminhadas àCenlral deAre

Depadamenla Nacional de IntraEsrrutura e Transportes , Dr

Mruiskno A:
Defesa

de Janeiro - RJ. no prazo de 30 dias ccnlados a pamr da a

da FEEMA naAv N S de Copacabana, 493» 10º andar -Copaca.

pu mação (Processa Emumnzmz)
COMANDO DA AERONAurrçA
DEFARTAMENYO DE AVIACAO CIVIL

9 DE new, o“

Pregão n' OBTIDACIZOM

Avrs

OBJEro: D Depana'nenlc
de
Aviaçãº
Clvil
mmumca
que
lara
reallz
'
Presenclal nulo oolelu a a canlra'aqao de empresa especmhzada para r.
_,
de seMçDs xécmcos e subslilulçào de suporte do acervo docum _—
_ de Aviação 9
Departamento
nPo DE LICITAÇÃO: Menor Preço
HAsxuuçAo: Empresas Ham das m: SICAF ou que apresenlem nammaçau'
em wnlormxaaue com o Em ,AaERTuRA DA SESSÃO: 14 or) horas da ma as
de uurubro ca 2004. com n credenciamento e anmaga dos envelopes LOCAL:
Audlmnu da Depanamanm na Awação c local du na Rua Sama um 651,
Caslelc, Rio de Jamera—RI EDITAL E Es EC nações: peder a ser obl dos
no napanamenlo de Aviação cwr na swam ue Liuraçães. Rua : ra l uma 551,
zoa. no "oram das I4 ao as mon horas. de 2' a 5ª lena mmª,“ ª
lndenlzagim da mpanàncra de Rs 10,00 (De:. reais).
Io Franco - Cel- Av.

Uni-"ado! a. musas

Luu

In?

SECAO DE PREPARO E LICITAÇÃO

{g‘g UNIVEPSIDADE DO ESTADO DO RIO BEJANEIRO
, 12111 ,HQSEHALUNIYERSUARIQEEDRGERNESIÚ-HUPE

Data: 07” 012004

Carla Comma nº ass/o4 _ aqui ção de Sam pIéslico com bamante,
numlotardezuens.
Carla Cºnvite nº 0139/04 - árido p-mtrobenzmm PA. num Io'al de 51

itens;

'

DI“: 1Jl1m2|lll4
Tomada de Preços nº 067/04 v aquisiçãº de hengIOblna gllcada
Tourada de Pmçns nª 088/04-aqutslção deAnrlge'nosplimunodrfusâo.

numlolalde O7 ilsns,
Dab; 18/11/2004
Concorrência Pública nª 001/04 - aqulsiçâo de refeição pronta

Oe ral esxaraà dLspíçEo dos “aªa Saçãnde Pre

L
cão do Hospiml Universltar‘lo Pedra Erneslo snluadn na Kiri/r32
de Setembro nº 77 - Térreo, no horário das 08. 0 às 12:00 e das

713130 às 16:30 horas.

SEXTA—FEIRA. 24 DE SETEMBRO DE 2004

...m-..

_. FETHÓL EO em SILEIHU s. A.
“ rErnaanAs

EngeNharla/IETEDIE'IEÉEAME >

AVISO DE LICENÇÃ

Petróleo arasrleiro s A IEngcnnana lama púbnm que sol ll ao lnsululo Br
na Meia Armleme e aos Recursos Namrals Renewal/ms (!BAMA), em 20/09/20.
renovação da Licença na lnsmlaçàu nº 269/2001 de as erna de cabo de um a
an longo da lama de samuao exlslenle do gasauulo Rm - São Paulo - GASPAL

MA
e navel de outubro de 2004, Concorrência Pri
ozo/oos/zcrm , Obinu: Conrraraçao de empresa espeua zada
Execução das obras de contençãu de encosta da rua Concepção
sede do município de Quipapá. Os editais asrao drsponl‘veis no a
www sgnlanpeggv br e na sala da CEL—ENG/PROMATA das 08 no
12:00 horas. INFORMAÇOES: Rua Gerv
Pires, nª 399,4 zº
Bairro Boa Visra, CEP n" 5005mm Recife-Pernambuco] Brasi
engennana@pmmara p gm
Tel/Fax: la1l3221.2053ramal: 225 E-ma
Carlos Neves Fr ho _ Presidenre

Mlmste'ria da nassnvwlmnra
ludúsrvh a Camévcln Exterior

OBJEm: Auulslcéc cc um comun“: de equmamenms ueslmaaus a uma so
na armazenamento composla de 2 la 5) slslemas (edunaanles, com capa
ae l2 Thytes cada, a Eerem msrnbuldos enrra a compuladm cemral (ma
a a ambleme de rad e a xrnplemenlaqao da rsde de acesso entre as sem
a Dsdíscus (SAN) m mdomaos as seus componentes bem com as respecr
msulapaes/cunnguraçõea e lrelnamerrlo.
o Emmi da raça:: em rareranua, cup Avlso lol publlcadn em 15/09/10
Dou. seção a. pàgina 90 em a raoo o documento mu cafe esla a dlspok
nos locals anteriormente
:»
A sessau publica ma enlrega u zbenura nus envelopes
de ombro ca 20% as 10h00, na Av. República da (:
Centro, Rio de Janezmm
No de Janelle. 23 de
de Serviços da Gerêncra de chílaçõus a Contains

HMBRAW)

sexta—feira, 24 de setembro de 2004
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EM BRANCO

MINISTERIO no MEIo AMIgIENTE, nos RECURSOS HÍDRICOS E

DA AMAZONIA LEGAL _ MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
:m‘m-«

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS — IBAMA

M M A

imióTINGUÃ

RESERVA BIOLÓGICA DO TINGUÃ - IBAMA/RJ

Memorando 11,“ 094/2004 — Rebio do Tinguá

Em, 20/09/2004

Da Chefia da Rebin do Tinguá/[BAMA-RJ
[OLD

A Diretoria de Licenciamento do IBAMA/BSB

AIC. Sr. Paulo Arruda.

‘

e»,

Nº 95/9

.

o _a?5/037%)?
R:“

Referência: ProcessoIl.”02001.005084/02-63
Fibra Óplica — GASPAL (OSRIOvGASVOL)

W

Prezado Senhor,

Venho por meio desta informar que a modificação de procedimento na colocação do
cabo de fibra ótica não criará nenhum impacto à Reserva Biológica do Tinguá — IBAMA/RJ, visto
que o Técnico Eng,D Alfredo Estevão de Barros Leite, Analista Ambiental, lotado na

DlTEC/GEREX—RJ, verificou o projeto encaminhado pela PETROBRÁS e informa que tal tarefa é
usual neste tipo de empreendimento.
Outrossim, acusa que todas as condicionantes de conduta para execução das obras
realizadas no interior desta Unidade de Conservação foram respeitadas e cumpridas pela Empresa,

Atenciosamente,

ENRIQI/IE

AN OSTEIXEIRA

( hefe da e m do Tinguu
IBAMA’RJ

”uma. Comma. 5. wa , Tinguá
Num lguuçu/RJ - L'EP, 26,063—630

Tel:, (In-x21) 3 757.7009/ 7290

%

.
MINISTÉRIO D0 MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
- IBAMA FAX Nº 061 - 31§—1306
SAIN - Av. L4 - CEP 70800-900 - BRASILIAIDF- FONE: 061 316 1290
DESTINATÁRIO: DR. LEONARDO FLORENCIO DE SOUZA/Gerente Setorial Petrobrás

Cabo Otico na ReBIO Tinguá (Dutos: OSVOL, OSRIO e GASVOL e

GASPAU
DATA: £8 log/2004

Nº DE FAX: (021) 38762121

Nº DO DOCUMENTO:
Nº DE PÁGINAS [INCLUINDO ESTA: 02
MENSAGEM IETEXTO
Prezado Senhor,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do Cabo ótico na
REBIO do Tinguá ao longo da faixa de servidão dos dutos OSVOL, OSRIO e
GASVOL e GASPAL, informamos que a Lei nº 9.960, de 28 de janeiro de 2000
deﬁniu os custos operacionais dos serviços fornecidos pelo IBAMA.
Sendo assim, a PETROBRÁS deverá efetuar o pagamento referente a
Renovação da Licença de Instalação Nº 289/2002 do empreendimento em apreço,
conforme as seguintes instruções:
1. Documentos para pagamento: utilizar duas guias do Documento de
Recolhimento de Receitas — DR, sendo uma referente ao pagamento da
Renovação de Li e outra à Análise dos documentos, preenchendo com os
códigos abaixo discriminados:

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
No item especificação, escrever:

Código 5017 — Cabo ótico - REBIO do Tinguá (Dutos OSVOL, OSRIO e GASVOL
e GASPAL)
No item valor do documento, escrever:
R$ 5.600,00

ANÁLISE
No item especificação, escrever:
Código 5027 — Cabo ótico - REBIO do Tinguá (Dutos OSVOL, OSRlO e GASVOL
e GASPAL)
No item vaior do documento, escrever:
R$ 3.025,55

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

3. Logo apés o pagamento solicitamos a gentileza de enviar as cópias dos referidos
DRs para esta Coordenação para a liberação da respectiva Renovação de
Licença de Instalação.
A
,
Pau
Co d

Ios m nt

£
(7/7,
b a ib rro Arruda
a or de Li enciamento

EM BRANCO

;;. m
&"?ng ' f
Licença e AvaiiaçãolAnáiise Ambiental
“““““
:) Otico — REBEO Tinguá; Dutos: OSVOL. OSRIO, GAS
VOL e GA

Valor da Análise =

(A x B x C)

2.881,48
Onde:
A = Nº de Técnicos envolvidos na análise
B = Nº de horas/homem necessárias para análise

3
10

C = Valor em Reais da hora/homem + os

96,05

Hora/homem

52,00

OS = Obrigações Sociais (84,71 % hora/homem)

44,05

D = Despesas com viagem
E= Nº de técnicos que viajaram

0,00
0

F = N° de viagens necessárias
0
K = Despesas Administrativas (5 % de [(A x B x C) +
(D x E x F)])

384,20

Valor da Análise
Valor da Lic de Instalação

3.025,55
5.600,00

Valor Total (Valor da Análise + Vaior da Licença)

8.625,55

EM BRANCQ

Eh} BRANCC‘

PROTOCOLO

'

DINO/IBAMA

“* * PETRÓLEO BRASILEIRO s,A.

PETROBRAS

NºJOÍJºl

DATA: ”,qu

RECEBIDO: fﬁmvwx
ENGENHARIA/IETEG/ETEG/EAMB7 07 2 I 0 LRio de Janeiro,

Baumann

Ilmo, Sr.
Paulo Arruda
Coordenador de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA
SAIN 7 L4 None 7 Edificio Sede do IBAMA 7 EL 7 C, Distrito Federal — Brasilia

Cep 70800-200

Ref: Renovação de LI para Implantação de Fibra Óptica na faixa Gasoduto Rio São
Paulo (GASPAL)

Ass: Comprovantes de publicação na imprensa do pedido de renovação de LI.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando em anexo os comprovantes da publicação em dois jomais de
grande circulação ( IB e Folha de São Paulo), como também do diário Oficial da União,
do pedido de renovação da Licença de Instalação(LI) feito ao IBAMA pela
PETROBRAS, paia implantação do cabo de fibra óptica na faixa do duto existente

GASPAL
Colocamos-nos à disposição deste Instituto para qualquer esclarecimento que se fizer
necessário, através do coordenador Luiz Felipe, nos telefones 3876-5328 / 9887-0913

Atenciosamente,

Gerente Setorial Engenhana de Avaliação Ambiental

Anexos: Publicaçãoes

]
ENGENHARIA I IEGEN I EGE - Engenharla de Avaliação Amblemll (EAME)
RUB General Canabarro. 500 !Bºandar 7 Maracanã
Fax (021) 3575-212‘
Tels (02” 387575323

CEP 20271-900 mo de Janeiro . RJ arasn

C&c/ (,
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ÓW jOIMIO‘i

AleQnªº
u. woh

ª' "’'

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PErnoanAs

ENGENHARIA/IETEG/ETEG/EAMB7 07 2 / 0 [, Rio de Janeiro,

0 3 "uma;

Ilmo. Sr.

Paulo Arruda
Coordenador de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis— IBAMA
SAIN 7 L4 None — Edificio Sede do IBAMA 7 BL 7 C, Distrito Federal 7 Brasilia

Cep 70800-200

Ref: Renovação de LI para Implantação de Fibra Óptica na faixa Gasoduto Rio São

Paulo (GASPAL)
Ass: Comprovantes de publicação na imprensa do pedido de renovação de LI.

Prezado Senhor,

Estamos encaminhando em anexo os comprovantes da publicação em dois jornais de
grande circulação ( JB e Folha de São Paulo), como também do diário Oficial da União,
do pedido de renovação da Licença de Instalação(Ll) feito ao IBAMA pela
PETROBRAS, para implantação do cabo de fibra óptica na faixa do duto existente

GASPAL
Colocamos-nos à disposição deste Instituto para qualquer esclarecimento que se fizer
necessário, através do coordenador Luiz Felipe, nos telefones 3876—5328 / 9887-0913

Atenciosamente,”Mme; assmaoo no!

OLIVEIRA
(WILSONlulJ.lorueTAc
nhm
Cnn

mil.: 0804044)
GE/EAIB
”BEIHARIMEGENIE

ol Leonardo Florêncio de Souza
Gerente Setorial Engenharia de Avaliação Ambiental

Anexos: Publicaçãocs

[
ENGENHARIA / IEGEN I EGE - Engenharia de Avaliação Ambiental [EAMBI
Rua Geneva‘ Canabarro 500 "Bºandal - Maracanã

Tels (021) 38766328
CEP 202714200

Fax (021)387672121

Riode Janeiro-RJ
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esmo PUBLICO FEDER/ªl.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 289/2002
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, no uso das atribuições
conferem o art. 24 do Anexo I ao Decreto 4.756, de 20 de junho de 2003, que
a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no DOU. de 23 de junho de
artigo 8° do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA nº 230, de 14
de 2002, publicada no DOU, de 21 de junho de 2003, RESOLVE:

que lhe
aprovou
2003, e
de maio

expedir a presente Renovação de Licença de Instalação à:

EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. — PETROBRÁS
CNPJ: 33.000.167/0088-62
ENDEREÇO: Rua General Canabarro, 500 — 7° andar — SEGEN/COEMA

CEP: 20271-900
CIDADE: Rio de Janeiro UF: RJ
TELEFONE: (21) 3876-5328
FAX: (21) 3876-2121
REGISTRO NO IBAMA: Processo Nº 02001.006142/99-82

relativa à implantação do cabo de ﬁbra ótica ao longo da faixa de servidão dos oieodutos
e gasoduto Rio de Janeiro -— Lorena (OSRIO, OSVOL, GASVOL & GASPAL), entre o
Terminal de Campos Eliseos, localizado no Município de Duque de Caxias, e a
Refinaria Gabriel Passos, localizada no Municipio de Betim.
Esta Renovação de Licença de Instalação é válida pelo período de 120 (cento e vinte)
dias, a partir desta data, observadas as condições discriminadas no verso deste
documento e nos demais anexos que, embora não transcritos, são partes integrantes
deste licenciamento.

Brasília,

'1 6 NOV mga/(LC
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CONDIÇÓES DE VALIDADE DESTA RENOVAÇÃO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 289/2002

1. CONDIÇÓES GERAIS
1.1

1.2
1.3

Esta Licença de Operação deverá ser publicada conforme a Resolução nº 006/86
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que as cópias das
publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.
Qualquer alteração das condições de projeto e operação deverá ser precedida de
anuência do IBAMA — DILIQ e Chefia da Reserva Biológica do Tinguá.
O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta Licença, caso

ocorra:

1.4.

2.

. violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
. omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a
expedição da Licença;
. superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
O IBAMA (Sede, REBIO Tinguá e GEREX-RJ) deverá ser comunicado,
imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que cause impacto
ambiental.

CONDIÇÓES ESPECÍFICAS

2.1

A PETROBRÁS deverá apresentar à Chefia da REBIO Tinguá, para sua
anuência, todas as atividades necessárias à conclusão da implantação do
sistema de cabo ótico, bem como informar o cronograma das atividades e
apresentar lista de todos os envolvidos nas mesmas.

2.2

Apresentar relatório ambiental referente à recuperação das áreas degradadas e
ao programa de controle, fiscalização e monitoramento, em 30 (trinta) dias após a
conclusão das obras (e anteriormente à concessão da LO).

2.3

Realizar os trabalhos necessários no período entre 8 e 18 horas.

2.4

Efetuar o programa de compensação ambiental, conforme convênio assinado.

2. 5

Treinar todos os trabalhadores da obra envolvidos nos procedimentos ambientais,
em tempo hábil para a execução adequada dos serviços previstos;

2.6

Divulgar para todos os trabalhadores da obra as determinações do Código de
Conduta e, com isso, minimizar ocorrências de desvio de comportamento;

2.7

Implementar todos os procedimentos ambientais previstos;

2.8

Minimizar todos os impactos ambientais relativos a implantação dos dutos e ﬁbra
ótica;

2.9

Efluentes gerados (óleos e graxas, lixos, etc.) deverão ser envasados e%)
devidamente transportados para os locais preestabelecidos para tratamento ou
destinação apropriada;

;P

«

lm

2, 10 Não serão permitidas, em
qualquer circunstância, a caça,
pesca, conheci izaõão,
captura, nem molestar qualquer ani
mal;
2.11 Caso algum animal seja enc
ontrado ferido, tal fato deverá ser
prontamente
notificado à autoridade ambiental
para que sejam tomadas as med
idas
pertinentes;

2. 12 É expressamente proibido port
ar arma branca ou de fogo nas áre
as envolvidas
com a obra, salvo pessoal devidamen
te autorizado para a segurança patr
imonial;
2. 13 As ferramentas de trabalho
que possam ser utilizadas como arm
as (machados,
facões, motosserra, dentre outros)
deverão ser controladas e sempre
recolhidas
em locais seguros a tim de serem
guardadas, diariamente, a ﬁm de imp
edir o
alcance de pessoas que possam
utiliza—la como ferramentas para a
caça, pesca
ou desmatamento indiscriminado;

ao meio ambiente, a exemplo de reci
pientes diversos (papéis, latas, garraf
as pet,
etc.), restos de refeições ou materiais
descartados na manutenção de veíc
ulos;
2. 15 É proibida qualquer fonte
de fogo que possa provocar incê
ndio. As pontas de
cigarro dever ser apagadas e aco
ndicionadas nos depósitos específi
cos. Os
funcionários devem evitar fumar nos
locais de trabalho, devendo utilizar
as áreas
destinadas para essa atividade;
2. 16 Os trabalhadores deverão inf
ormar qualquer situação que possa
desencadear em
danos ao meio ambiente, como, por
exemplo:
a) Incêndios;
b) Derrames de combustíveis;
c) Contaminação dos recursos híd
ricos.
2. 17 O abastecimento e a lubrific
ação de veículos e demais equipa
mentos das obras
serão realizadas em áreas específi
cas, com distância segura dos cor
pos d'água
(rios, córregos, etc.);
2. 18 É proibido o tráfego de veícul
os em velocidades que compromet
am a segurança
das pessoas, equipamentos e animai
s nas áreas de influência da obra;
2.19 Somente poderão ser util
izados acessos que tenham sid
o previamente
autorizados;
2. 20 Será sempre dispensado
o maior cuidado possível aos rec
ursos culturais, sítios
arqueológicos e paleontológicos que
forem encontrados nas áreas das
obras
(faixa de escavação, acessos, cant
eiros, etc.). Caso ocorra algum
ach
ado
,
este
deverá ser comunicado imediatam
ente à autoridade ambiental.

2. 21 Ao final dos serviços, as ins
talações dos canteiros deverão ser
removidas e os
locais que servirem para essas ins

talações deverão ser totalmente
recompostos.
2. 22 Tornar o máximo de cuidad
o quanto sobre qualquer situaç
ão que possa
desencadear danos ao meio amb
iente, tais como: incêndios, der
rames de
combustíveis, contaminação dos rec
ursos hídricos, contaminação dos
solos, etc.
2. 23 Veriﬁcar se a vazão do rio
não causará danos quando da est
rangulação, visto que
o curso do rio ficará reduzido a 1/3
do curso natural, principalmente,
em relaç%
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE
ATIVIDADES POLUIDORAS
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DIRCOF

REQUERIMENTO
SOLICITAÇ O PARA CBTENÇ O DE:

(

) LICENCA PREVIML P]

(

) LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L |)

(

) RENOVAÇÃO DE LICENÇA pasvm IL n)

(

)

(

) NENovAcAo DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

(

) OUTROS

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L I)

( X ) LICENCA DEOFERAÇAOILO)
) LICENCA DEAMPLIAÇÃD
m

(

CLASSIFICAÇÃO (uso D0 IBAMA)
(

) PP

(

) MP

(

)»

LICENÇA ANTERIOR

LP(
4.

“( X )

)

Lo(

) nº 289/2002

DADOS DO REQUERENTE

ou Razão Social
C Nome
PETRÓLEO BRASILEIRO S. A.

PETROBRAS

CGC/CPF

Local da Atividade (avemda, ma, estrada, em,)

33.000.167/0088-62

Av. Gal . Canabarro 500 l 8“ andar - IETEG/ETEG/EAMB

Cep

Telelone (DDD)

20.271-900

21 3876-5280

MunIcípIo

Cldade

Estado

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO

RJ

Telex (Cód )

Fax

21 3876—2121

REPRESENTANTES LEGAIS
Nome

CPF

LEONARDO FLORENCIO DE SOUZA

265.531.8D7-25

Nome

— CPF

Nºme

PROTOCOLO

5

DILIQIIEAMA

õRGÃo FINANCIADOR

(.

CPF

Nº Iºl “

DATA: calºi/ºç
7, CONTATO

RM

Nome

CPF

LUIZ FELIPE RIBEIRO SOARES

299.047.067—00

Endereço pave Correspondência

Av. GaI . Canabarro 500 / 8° andar — IETEG/ETEG/EAMB

Cep
20271-900
&,

TeleInne (DDD)
21 3876—5328

TeIex (Cód.)

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NESTE REQUERIMENTO
REALIZALÍE—A DE ACORDO COM OS DADOS TRANSCRITOS E ANEXO INDICADOS NO ITEM 9 (NOVE), NO VERSO DO

FORMU

RIO

Nome

LEONARDO FLORENCIO DE SOUZA
Local. Dia, Mês, Ano

RIO DE JANEIRO, 1 DE MARÇO DE 2005
MOD

Asslnatura

9. DESCRIÇÃO DA (S) ATIVIDADE (S)
Implantação de cabo de ﬁbra óptica ao longo da faixa de servidão existentes dos oleodutos e gasodutos (OSVOL e
GASVOL, GASPAL e OSRIO), entre a Refinaria Dugue de Caxias e a Estação de Compressão de Volta Redonda
e entre a Estação de Compressão de Volta Redonda e a Reﬁnaria do Vale do Paraíba. Este serviço consiste na

instalação de 2 tubos de PEAD (polietileno de alta densidade) de diametro externo de 40 mm, enterrado
diretamente no solo, para posterior lançamento de um cabo de flbnra ógtica em seu interior,

VD. OBSERVAÇZSES

Fio“

F roc.

92.
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Rubi.

ngvrço PÚBLICO FEDERAL
.
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 289/2002
O PRESIDENTE DO INSTITUTÇ BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 24 do Anexo I ao Decreto 4.756, de 20 de junho de 2003, que aprovou
a Estrutura Regimental do IBAMA, publicado no DOU. de 23 de junho de 2003. e
artigo 8° do Regimento Interno aprovado pela Portaria GM/MMA nº 230, de 14 de maio
de 2002, publicada no D.O.U, de 21 de junho de 2003, RESOLVE:

expedir a presente Renovação de Licença de Instalação a:

EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.— PETROBRAS
CNPJ: 33.000. 1671008852

“' '

, Lia General Canabarro, 500—- 7° andar — SEGEN/COEMA

“ CIDADE: Rio de Janeiro UF: RJ
CEP: 2027190 .l *
FAX. (2038762121
º(21)3876—-5328 ,
_
REGISTRONOIBAMA: Processo Nº 02001.006142/99-82 '“ ' *

relativa à implantação do cabo de fibra ótica ao longoda faixa de s rvidão dos oleodutos
ASPAL), entre 0
e gasoduto Rio deJaneiro — Lorena (OSRIO, OSVÓL, GASV
de Caxias, e a
Terminal de Campos Elíseos localizado no Município de D
Refinaria Gabriel: Passos, localizada no Município de Betim. L

Esta Renovação de Licença de Instalação é válida pelo período de 120 (cento e vinte)
dias, a partir desta data, observadas as condições discriminadas no verso deste
documento e nos demais anexos que, embora não transcritos, são partes integrantes
deste licenciamento,
'

Brasília. 16 NOV 2004

CONDIÇOES DE VALIDADE DESTA RENOVAÇÃO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 289/2002

1. CONDIÇÓES GERAIS

1. 1

Esta Licença de Operação deverá ser publicada conforme a Resolução nº 006/86
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, sendo que as cópias das
publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA.
1 .2 Qualquer alteração das condições de projeto e operação deverá ser precedida de
anuência do IBAMA — DILIQ e Chefia da Reserva Biológica do Tinguá.
1 .3 O IBAMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as
medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar esta Licença, caso
ocorra:

o violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
o omissão ou falsa descrição de infomações relevantes que subsidiaram a
expedição da Licença;

1 .4.

J

. superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
O IBAMA (Sede, REBIO Tinguá e GEREX-RJ) deverá ser comunicado,
imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que cause impacto
ambiental.

2.
2.1

CONDIÇÓES ESPECÍFICAS
A PETROBRAS deverá apresentar à Chefia da REBIO Tinguá, para sua
anuência, todas as atividades necessárias à conclusão da implantação do
sistema de cabo ótico, bem como informar o cronograma das atividades e
apresentar lista de todos os envolvidos nas mesmas.

2.2

Apresentar relatório ambiental referente à recuperação das áreas degradadas e
ao programa de controle, Escalização e monitoramento, em 30 (trinta) dias após a
conclusão das obras (e anteriormente à concessão da LO).

2.3

Realizar os trabalhos necessários no período entre 8 e 18 horas.

2.4

Efetuar o programa de compensação ambiental, conforme convênio assinado.

2. 5

Treinar todos os trabalhadores da obra envolvidos nos procedimentos ambientais,
em tempo hábil para a execução adequada dos serviços previstos;

2.6

Divulgar para todos qsltrabalhadores da obra as determinações do Código de

Conduta e, com isso, minimizar ocorreqcías,de,desvio de comportamento;
2.7

Implementar todos os proéédirtrentosambientais previstos;

2.8

Minimizar todos os impactos ambientais relativos à implantação dos dutos e fibra
,
ótica;

2.9

Efluentes gerados (óleos e graxas, lixos, etc.) deverão ser envasados e
devidamente transportados para os locais preestabelecidos para tratamento ou
destinação apropriada;

J

l R,,

.10 Não serão permitidas, em qualquer circunstância, a caça, pesca. cormec
captura, nem molestar qualquer animal;
.11 Caso algum animal seja encontrado ferido, tal fato deverá ser prontamente
notificado à autoridade ambiental para que sejam tomadas as medidas
pertinentes;

.12 É expressamente proibido portar arma branca ou de fogo nas áreas envolvidas
com a obra, salvo pessoal devidamente autorizado para a segurança patrimonial;

.13 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 utiliza-la como ferramentas para a caça, pesca
ou desmatamento indiscriminado;

.14 Deverão ser dados destinos adequados para tratamento a qualquer tipo de
residuos. além das determinações previstas para o não lançamento de residuos
ao meio ambiente, a exemplo de recipientes diversos (papéis, latas, garrafas pet,
etc.), restos de refeições ou materiais descartados na manutenção de veiculos;
.15 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;

.16 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.

,

.17 O abastecimento e a Iubrifcação de veiculos e demais equipamentos das obras
serão realizadas em áreas específlcas, com distância segura dos corpos d'água
(rios, córregos, etc);

.18 É proibido o tráfego de veículos em velocidades que comprometam a segurança
das pessoas, equipamentos e animais nas áreas de influência da obra:

.19 Somente poderão ser utilizados acessos que tenham sido previamente
autorizados;

.20 Será sempre dispensado o maior cuidado possivel aos recursos culturais, sitios
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.

.
. ,
.
» '. *, I , :—
_
.
.21 Ao ﬁnal dos serwços, as instalações dos canteiros deverao ser removrdas e os
locais que servirem paraessasl instalações deverão ser totalmente reoompostos.

.22 Tornar 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.
.23 Verifcar 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
&
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SEM ESCALA
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Esta especrflcaçao tem por objetivo estabelecer as caracteri

';
'"

minimas exigíveis para o iançamento de um Cabo Optico pelo método
de
sopramento, execução das emendas ópticas e ligações em DGOs. O
Sistema
Optico será instaiado na dutovía entre (: DTSE (RJ) e a unidade de LORENA ( SP)

2.

CARACTERÍSTICAS

2.1

Características do Cabo Óptico

2.1.1

0 cabo Optico a ser iançado 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

ranuuumo PADRONIZADO mx NORMA pzmoams mm: . mum m

!

2.1.2

O diâmetro externo do cabo óptico é de 16mm.

2.1.3

O desempenho minimo do cabo óptico atende ao disposto das recomendaçõe
s
G652 da iTU—T.

2.1.4

O peso do cabo óptico e' de 215 Kg/Km.

2.1.5

Valor maximo de tração igual a 100 th.

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 36 fibras têm capacidade de
acomodação de 48 emendas,

2.2.2

As caixas de emendas ópticas fornecidas têm sistema de selamento,

2.2.3

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

2.24

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

3.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

3.1

Condições Gerais

3.1.1

A CONTRATADA deverá enviar à PETROBRAS dois conjuntos da documentação,
em português, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência do inicio do
iançamento, para anáiise e aprovação.

AS rNFoauAcõEs 95er DOCUMENYD sin) passaram: DA FEYROERAS, Sawa worm» A ummgiu ron
nz suA rmumns

EM BRANCO

ESPECIFICAÇÃOTÉCNICA “' ET-0600.00-5510-7so-PPT-004
by

y

w

““

CLiENÍE 0U USLMRLO. PETROBRAS S.A.

FULNA

mm

“º“

””º””

LAN AMENTO DO CABO ÓPTlCO

ÇDTSE/LORENA

4 de11

ªº“ ESCALA

3.1.2

As unidades de medida utilizadas na Documentação Técnica serã ªº
Sistema Internacional de Medidas.
PM“-

31.3

Todo documento pertencente a Documentação Tecnica devera ser [ e
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 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 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
atraves 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.
a.t) O Diagrama da rota do Sistema Óptico deverá conter, no minimo, as

FORMULÁRIO PAnRomzADo veu NORMA PErkuunAs N-uID . naun m

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 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;
e) 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 dutowária da PETROBRAS, e deverão apresentar a posição
dos dutos existentes,
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SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALA RU 50341.

b) Instalação de aproximadamente 235 Km (duzentos e trinta e cinco
quilômetros)
de cabo óptico com 36 fibras monomodo, para instalação em tubo enterra
do 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 (sessema) caixas de emendas ópticas
e
execução das emendas ópticas por fusão;
1) Transporte das bobinas de cabo optico 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 Optico;

FonMULAmo nnnowiupo Pm NORMA PEVnanAs N.:nn . naum m

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

4.11

O cabo óptico devera ser lançado em tubos ja enterrados ao longo da dutovia
da
PETROBRAS. As características básicas do tubos são: 40mm de diâmetr
o externo,
espessura de parede de 3mm , máxima pressão admissível de 12 BAR e distânci
a
entre caixas subterrâneas em torno de 3970 m.

4.1.2

0 cabo óptico devera ser lançado em tubo que estaa 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 periodo
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 maximo 8 toneladas,

L
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4.1.6

' Ruhr.

Se houver necessidade de abertura de valas, o reaterro devera ser ::

proveniente da escavação
(compactador tipo sapo).
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,

e

compactado

com

equipamento

pneumático

4.1.7

A CONTRATADA deverá, antes do inicio das obras e quando necessário, notiticar
e obter as devidas permissões por escrito com proprietarios e/ou órgãos públicos.
Ao final das obras deverão ser comunicados sobre o termino, 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 devera ser
reconstituído nas condições originais.

4.1.9

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

4,110

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 deverá
ser deixada uma sobra de 15m (quinze metros) de cabo óptico.

4.1.13

Nas estações terminais e repetidoras deverá 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

0 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 OPTICO-RIO/SPAULO”

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 agua, areia, roedores ou insetos.

41,18

As caixas de emendas ópticas deverão ser fixadas nas paredes internas das caixas
subterrâneas. A CONTRATADA devera 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 utilizandõst'c"
de emendas ópticas, estas emendas ópticas serão abrigadas em uma caixa
subterrânea construída em concreto..

422

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, deverá ser a média das

medidas realizadas com o OTDR nos dois sentidos. Deverá ser informado o

ronuuumo nunomzmo pm Noam vzrnoams N-znn . mum “

instrumento que será empregado, bem como a perda de retorno do instrumento
utilizado na medida, com a aferição deste valor em laboratório.

4.2.3

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
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 cun/atura 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 devera' 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 fibras
ópticas.

4.3.3

O 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 deverá ser do tipo bastidor 21 polegadas, ter po a ron a 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.

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 ptg 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 maximo de

FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA NORMA vimoams N-Jatn
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OJOdB, 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 0,1dB 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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O prazo total de execução dos serviços entre o DTSE e LORENA é de 90 (noven
dias.

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
7.1

7.2

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

O procedimento de manutenção deverá 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;
— Manual de Manutenção;

- Manual de Operação,

ronmlu'nm PADRONIZADO vELA NORMA PEmaaRAs Nano
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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,
8.3

O 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, inclurndo os testes para remoção de falhas;

- Um quadro sinóptico ou roteiro, do tipo "trouble snoooring” contendo os principais
defeitos. os módulos ou unidades causadoras e a indicação das ações corretivas

necessarias;
- 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

944

Durante as etapas de planejamento, desenvolvimento, instalação e aceitação a
CONTRATADA deverá ler implantado seu proprio 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;

b) Procedimentos para controle corretivo, incorporando a aprovação prévia da
PETROBRAS;
0) 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;

FORMULA'mo PADRONIZADO PELA NORMA PEYRDBMS Nom:
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h) Procedimentos internos de aceitação;
i) Considerações sobre a politica 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
pontos:
a) Atuar como uma referência, destacando os niveis 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 operaçõ ,
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.

9.7.5

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 sub—
fornecedores.

9.16

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;

mawumo nnnomzmo PELA NORMA PEYnaanAs «4am - noun M

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.
9.1.7

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

91.8

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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Serviço Público Federal
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis? IBAMA

OFÍCIO N” 164/2005 - COLIC/CGLIC/DILIQIIBAMA
Brasilia, 27 de maio de 2005.
A Vossa Senhoria, o Senhor
Leonardo Floréncio de Souza
Gerente Setorial de Engenharia de Avaliação Ambiental
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A, — PETROBRAS
Rua General Canabarro, 500 — 8° andar — Maracanã
CEP: 20271-900 » Rio de Janeiro/RJ
Fone/fax: (21 )3876-5328/ (21)3876—2121

Assunto:

Solicitação de Licença de Operação Cabo Ótico na faixa de servidão dos dutos
OSVOL, GASVOL, GASPAL e OSRIO)

Prezado Senhor,

I

Em 3 de março de 2005, a Petrobrás requereu Licença de Operação — LO , para

o Cabo Ótico na faixa de servidão dos dutos OSVOL, GASVOL, GASPAL e OSRIO).

No entanto, conforme Licença de Instalação N“ 289/2002 (Renovação, de 16 de
Il
novembro de 2005). deveria ser entregiie Relatório Ambiental referente à recuperação de áreas
degradadas e ao controle, nscaIização e monitoramento, em 30 (trinta) dias após o término das

obras ou anteriormente à concessão de LO (Condicionante 2.2).
Dessa forma, com intuio de dar prosseguimento ao processo em epígrafe, vimos
III
solicitar o envio do referido relatório ambiental, bem como a comprovação do cumprimento das
demais condicionantes, especialmente: 2.1, 2.4, 2.7, 2.9, 2.20, 2.21 e 2.23.
W

Colocamo—nos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
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