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DEPARTAMENTO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Memo n°0^ /99 - NÚCLEO DE MONITORAMENTO/DIMAN/DEUC
Brasília, 14 de outubro de 1999
Do: Núcleo de Monitoramento/DIMAN
Ao: Chefe do Protocolo Geral

Assunto: Abertura de Processo

Senhor Chefe,

Cumprimentando V.Sa. vimos por intermédio deste solicitar a abertura

de Processo com o Título: "Instalação de Fibra Óptica na faixa dos dutos
dentro da REBIO de Tingua"'.

Interessado: DIMAN/DEUC

Atenciosamente,

"*w

£*&^ ^^fc*- 0*&uÁCarlos Romero Martins

Núcleo de Monitoramento DIMAN/DEUC

memo. doe
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Rio de Janeiro, 26 AGO 1999
w

. ^?*é s * * s

limo. Sr.

Rodnei Ritter Morgado

Chefe do Departamento de Registro e Licenciamento
Instituto Brasileiro da Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
SAIN - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BL - C , Distrito Federal - Brasília
Cep 70800-200

Assunto: Sistema de Transmissão Óptico Rio/Belo Horizonte

Prezada Senhor,

A PETROBRAS está desenvolvendo um projeto para aumentar a capacidade de transmissão

dos serviços de telecomunicação entre o Terminal de Campos Eliseos, no Município de Duque
de Caxias - RJ e à Refinaria Gabriel Passos - REGAP, no município de Betim - MG.

Esse projeto prevê a substituição do sistema analógico, atualmente utilizado, pelo sistema
digital, através de tecnologia de cabo de fibra óptica, a ser instalado no Terminal e na Refinaria.
O cabo óptico, tem aproximadamente 2 (dois) centímetros de diâmetro, sendo instalado a uma /
profundidade mínima de 0,80 metros, dentro de um bitubo, que consiste de um lançamento de •
dois condutos de polietileno de alta densidade - PEAD, geminados, de 40mm de diâmetro e
Ur

3mm de espessura, contendo no seu interiorestrias longitudinais.

Para a sua implantação, será utilizada a faixa existente dos oleodutos e do gasoduto Rio Belo
Horizonte (ORBEL I, ORBEL II, E GASBEL ),em anexo, licenciada conforme às leis ambientais
vigentes na ocasião da sua construção,1968,1980 e 1995, respectivamente.
A técnica de instalação dos tubos PEAD, está definida detalhadamente na ET0600.5510.764.PPT-006, como também a descrição dos serviços de sondagem e localização
de dutos na faixa, está contida no MD-4150.04.6500.114.PTG-001, ambos em anexo.

Pelo acima exposto e considerando que os trabalhos serão executados na faixa de dutos da
PETROBRAS; que o material a ser instalado não é poluente e não conduz corrente elétrica; o
método construtivo foi apresentado; e que o empreendimento não se enquadra na " Atividade

ou Empreendimentos sujeitos ao Licenciamento Ambiental " anexo l da Resolução CONAMA
N° 237 de 19/12/97, solicitamos sua apreciação quanto a dispensa de licenciamento ambiental
para a implantação desse empreendimento .
SERVIÇO DE ENGENHARIA - Coordenador)a íie Engenharia de Meio Ambiente (COEMA)
Rua General Canabsrro, 500 .'Wandar- Maracrnã
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Informamos que consulta recente, similar, foi realizada aos órgãos de controle ambiental dos
Estados de São Paulo, Minas Geras e de Goiás, e que após análise de processo procederam a

dispensa de licenciamento ambiental, como pode ser observado nos ofícios daqueles órgãos
que encontram-se em anexo.

Estando à disposição para quaisqueresclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

k^

Alcetj/Barroso Lima
Coofaenador de Endenharia de Meio Ambiente

anexo;

1-

Desenho apresentando a faixa dos dutos;

2- Fotos apresentando operação de Identificação e sinalização do duto através do sonar;
3-

Medidas Preventivas para Execução das Obras;

4-

Prospecção de Máquinas para abertura das valas;

56-

Prospecção de furos direcionais;
Oficio CPRN / DAIA N°674/98 de 30/08/98 da Secretaria de Meio Ambiente (SP);
Parecer Técnico CPRN/DAIA n° 178/98

Informação Técnica para Implantação de Cabode Fibra Óptica
Parecer Técnico 031/98 / EERA

7-

Ofício FEAM / DICAI / EXT/ N° 012/98 de 04/03/98 da Fundação Estadual de Meio Ambiente /MG

8-

Ofício n° 239/98 CHEGAB. Fundação Estadual do Meio Ambiente de Goiás
FEMAGO;
Parecer Técnico n° 640/98 - FEMAGO

9- ET-0600-5510-764-PPT-006 Especificação Técnica para serviços de Implantação dos Tubos PEA- Entre DTSE
e ESTAP

10- MD-4150-04-6500-114-PTG-001 - Memorial Descritivo de Sondagem e Localização de Dutos - CE / ESTAP
11- Esquema de Localização da Reserva doTinguá.

12- Licenças de Operação do GASBELfornecida pela FEEMA(RJ) e FEAM (MG)

SERVIÇO DE ENGENHARIA - Coorclenadoria de Engenharia de Meio Ambiente (COEMA)
Rua General Canabarro, 500 / ?'andar- Maracanã

Tels.' (021) 566-5331

Faw. (021) 566-5323

CEP 20271-9CG Rio de Janeiro-RJ

Brasil

cartaibamabrasília.doc

™

^M,!^

GASODUTO
contagem
BETIM

RIO-BELO HORIZONTE

BELO HORIZONTE

*

•
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DISTÃNCIA(Km)

MUNICÍPIO

DUQUE

DE CAXIAS

22.8

OURO BRANCO

NOVA IGUAÇU
.CONS. LAFAIETE

4.7

MIGUELPEREIRA

14.0

PATI DO ALFERES

14.5

VASSOURAS

1 2. O

RIO DAS FLORES

17.0

BELM1RO

2 1.0

BRAGA

RE5SAQUINHA

lEDO VASCONCELOS

JUIZ DE FORA

35.0

DESTERRO DE MELO

\^/

EWBANCK DA CÂMARA

!. BÁRBARA DO TUGÚRIO
STApÃO DAMANT1QUEIRAÍ

SANTOS DUMONT

5. 5
27. S

kESMAN

OLIVEIRA FORTES

6.0

OLIVEIRA FORTES
SANTOS DUMONT

ISREJlNHAlV CORONEL WCHECO
-2BT

BARBACENA

27.0

ALFREDO VASCONCELOS

7. O

RESSAQU1NHA

5.0

CARANDAÍ
CRISTIANO

19.5

OTONI

OUELUZITO

ATLÂNTICO

14.0

SÃO BRÁS DO SUAÇUl'

9.0

CONSELHEIRO

3.0

LAFAIETE

JECEABA

4.5

CONGONHAS

4.0

BELO VALE

1 5.0

MOEDA

10.0

BRUMADINHO

30. O

IBIRITÉ

12. O

BETIM

OCEANO

13.0

4.0
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VISITA TÉCNICA DE PROFISSIONAIS DA
LIGHTEL E DA PETROBRAS A OBRAS DE

MPLANTAÇAO DE CABO ÓPTICO EM FAIXA

DE DOMÍNIO DE OLEODUTOS (E.U.À. Í
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ESPANHA)
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MÁQUINA UTILIZADA NA

DETECÇÃO DOOLEODUTO

ffiftPtANTAÇÃ© D&CABO ÓPTICO

j

DEMONSTRAÇÃO

DA SINALIZAÇÃO

xggjJr DOPOLIDUTGEDA
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LINHA DO CABOA

SER IMPLANTADO
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS NA FAIXA DE DOMÍNIO DO OLEODUTO
DA PETROBRAS

ANTES DO LANÇAMENTO

>-

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHANDO APOSIÇÃO DO
CABO ÓPTICO E SEUS ELMENTOS (CÂMARAS SUBTERRÂNEAS E

MARCOS DE CONCRETO) NO INTERIOR DA FATXA DE DOMÍNIO DO
POLIDUTO OSBRA, A PARTIR DO LEVANTAMENTO DE
INTERFERÊNCIAS EM CAMPO.

>-

>•

SINALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI IMPLANTADO ALINHA DO(S)
OLEODUTO(S) COMBANDETROLAS AMARELAS, A PARTIR DA
LOCALIZAÇÃO PRECISA DO OLEDUTO PORMEIO DEDECTORES.
SINALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI IMPLANTADO ATERRAMENTO DO
OLEODUTO COM BANDEIROLAS VERMELHAS, A PARTIR DA

LOCALIZAÇÃO PRECIZA DO ATERRAMENTO POR MEIO DE DECTORES.

-

SINALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO OCABO ÓPTICO,
COM BANDEIROLAS BRANCAS A UMADISTÂNCIA DO OLEODUTO
DETERMINADA PELO PROJETO EXECUTIVO.

>-

SONDAGENS NO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO O CABO ÓPTICO DE
MANETRA A DETECTAR POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS E CONSEQÜENTE

ALTERAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO SE NECESSÁRIO.
DURANTE O LANÇAMENTO

*~

DISPONIBILIZARMEIOS DE COMUNICAÇÃO NASFRENTES DE

SERVIÇO AFIM DE POSSIBILITAR AMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES DE
OPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO OLEODUTO NO CASO DE
<

EVENTUAIS ACIDENTES.

^

ARMAZENAMENTO DE MATEIRAIS COM OS DEVIDOS CUIDADOS

>-

PARAEVITARDEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
CONTROLAR VELOCIDADE DE VEÍCULOS E MÁQUINAS.

~

AFASTAMENTO DE ANIMAIS DO LOCAL DA OBRA.

-

INFORME AOS MORADORES DAREGIÃO ARESPEITO DAEXECUÇÃO
DAS OBRAS.

-

ADVERTÊNCIA E/OU AFASTAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE
DESRESPEITAREMA LEI DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

13/02/98 17:57
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Tecnologia de Vanguarda

Máquina de esteiras ou pneus equipada com Plow
TJiqiCt-í:"-'.;• -.'"- "J,_

Esta máquina, através de uma

'- . .'

única operação, efetua o trabalho
de corte do terreno e implantação do
cabo, evitando abertura e
movimentação do solo.

^

A operação com o Piow é recomendada para
terrenos planos com solo süt argiloso ou
areno argiloso.

Ela é dotada de um suporte para fixação
da bobina de cabo óptico na sua parte
frontal e de um arado vibratório, que faz
o corte do solo, na sua parte traseira.
C

O cabo fica junto ao arado, instalando-se
no subsolo à medida que a máquina se
desloca e o arado corta o terreno. Além

disto, o arado vibra constantemente,

permitindo a reacomodação do solo ,
sendo a compactação realizada por um
par de rodas que é deslocado sobre a
linha de implantação do cabo.
13/02/98 17:42
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Segurança

W

Todas as atividades de

«ásS*"-™'íè:i^K«.íi*»-^ . . fl

instalação de cabos ópticos
-
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diretamente enterrados ao longo
de faixas de domínio de

•'-iffS,

'• -

' ••-•35™"

•
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rodovias, realizadas pela
Engeset, obedecem a um
rígido esquema de segurança
de acordo com

as normas

Telebrás, as quais estabelecem
toda a sinalização da rodovia,
ao longo da qual a obra é
executada, e todo o

equipamento de segurança que
deve ser utilizado pela equipe

W

que executa a instalação do
cabo óptico.
A Engeset também conta com a

fiscalização contínua dos seus técnicos
de segurança e membros da OPA.

ANEXO
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Tecnologia de Vanguarda

MÁQUE^UTILIZAD^PAR^TRAVESSI^DE RIOS
SISTEMA DE FUROS DIRECIONADOS - TSFD (NAVIGATOR)

Esta máquina é utilizada
em travessias subterrâneas
>w

sob leitos de córregos, rios
e locais alagados.

A operação consiste na
introdução de tubos
cilíndricos para abertura
de um furo que, alargado
no momento em que se

recolhe as barras, pode

chegar a um diâmetro de
até 6".

Vni^-.

A máquina é uma perfuratriz subterrânea capaz de perfurar osolo a
uma profundidade de até 15 m(alcance do localizador) e a um
comprimento de até 300 m.

Ela é dotada de uma broca que gira em torno de seu eixo, além de se
deslocar vertical e horizontalmente, através de barras que são encaixadas
na broca e umas às outras, aumentando-se, desta maneira oalcance da
broca. Tudo isto supervisionado por um instrumento de localização.
13/02/98 17:54
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Tecnologia de Vanguarda

MÁQUINA UTILIZADA PARA TRAVESSIA DE RODOVIAS
Esta máquina é utilizada
em travessias subterrâneas

sob rodovias, tubulações

em geral (aquedutos,
oleodutos, gasodutos, etc.)
v

e cursos d'água de
largura estreita.
A PT620 (PIERCE
AIRROW)é adaptada a
um compressor

pneumático através de
uma operação de
acoplamento muito
simples.

A máquina é uma perfuratriz subterrânea capaz de perfurar osolo a

uma profundidade de até 4.0 me auma longitude de até 30.0 m.
Ela é dotada de uma broca que gira em tomo de seu eixo, além de se
deslocar vertical e horizontalmente, através de barras que são encaixadas
na broca e umas às outras, aumentando-se, desta maneira o alcance da
broca.

Ofuro realizado pela broca pode ter uma espessura de até 100 mm,

podendo-se conduzir um tubo de ferro galvanizado de 100 mm de
diâmetro junto com as barras solidárias àbroca, para posterior travessia
do cabo através daquele tubo.
13/02/98 17:53
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

.

J.l .. . . <

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EDE PROTEÇÃO DE RECURSQSlMMlS-ÇM

OF.: CPRN/DAIA n°^4/98

São Paulo, 3 Dde junho de 1998.

Ref.: Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Implantação de cabo óptico

Prezado Senhor,

Em resposta à solicitação encaminhada pelo expediente SEGEN/COEMA
»

ul

007/98 referente à apreciação da viabilidade de dispensa de licenciamento

para a implantação do empreendimento em referência, informamos que após
análise de toda a documentação constante do processo em análise concluímos

que esse empreendimento é passível de dispensa de licenciamento conforme

consta do Parecer Técnico CPRN/DAIA/ ^ lQBt Parecer Técnico CETESB n°
031/98/EERA e Informação Técnica FIPE de 21.06.98.

Sem mais para o momento aproveitamos para manifestar os nossos protestos
de estima e consideração.
Atenciosamente,

w

HELENA Q. CARRASCOSA VON GLEHN
Coordenadora - CPRN

limo. Sr.

José Renato Ferreira de Almeida

Chefe da Coordenadoria de Engenharia de Meio Ambiente do
Serviço de Engenharia da PETROBRAS
Rua General Canabarro, 500 / 7o andar
CEP 20271-900 - Rio de Janeiro
MAMM/m2/cabo1

IMPRENSA OFICIAL
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL EDE PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS -CPRN

K0I
PARECER TÉCNICO CPRN/DAIA N°-^/98
PROCESSO

: 13552/98

INTERESSADO: PETROBRAS

ASSUNTO

: Instalação de Cabo Ótico em faixa de duto existente.

MUNICÍPIOS

: Paulínia, Barueri, São Caetano

Trata-se de solicitação da Petrobrás para instalar um cabo ótico, visando
aumentar a capacidade de transmissão dos serviços de telecomunicações entre o
u

Terminal de São Caetano do Sul, Terminal Barueri e a Refinaria do Planalto em
Paulínia.

As características técnicas da Instalação foram apresentadas em memorial
descritivo observando que para sua implantação serão utilizadas as faixas de dutos
existentes do Obati e Opasa, com extensão aproximada de 148 Km. O material

apresentado contempla as técnicas de lançamento do cabo de 2cm de diâmetro

colocado em vala de 20cm de largura e profundidade de 1,20m observando

afastamento mínimo de 1,50m de duto existente; verificação das possíveis

interferências com equipamentos públicos; sinalização adequada; acompanhamento

de profissionais especializados para serviços de campo; e acionamento do Plano de
Ação de Emergência-PAE em eventual anormalidade.

Com base na caracterização acima ; na manifestação do Parecer Cetesb PT
031/98 EERA de que não faz restrição à implantação do cabo ótico e recomenda que
o acompanhamento da escavação por parte do fiscal da Petrobrás seja feito em
tempo integral; e ainda pela Informação Técnica-FIPE que recomenda o atendimento
a todas as especificações detalhadas pelo empreendedor e pela Cetesb durante as
fases de implantação do projeto; o DAIA conclui que devido ao tipo e porte deste
empreendimento os impactos foram considerados não significativos, não havendo
necessidade do licenciamento,ambiental no âmbito do DAIA.
\í,--zj*~~^— '
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CELINA BRAGANÇA CLÁUDIO

Arquiteta - CREA 67428/D

São Paulo,3Ode junho de 1998.

A
MARCOS A. MATTIUSSO MARQUES
Diretor de Avaliação de Transportes
e Estruturas Lineares

De acordo

UL

HELENA Q. CARRASCOSA VON GLEHN
Coordenadora - CPRN
cabotico/M 1
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PLANTAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS DIRETAMENTE ENTERRADOS
INFORMAÇÃO TÉCNICA
FIPE
t_
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SMA n° 13.552/98
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Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Implantação de Cabo Ótico

"CS

: Paulínea, Campinas, Jundiaí, Barueri, Osasco, São
Paulo, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo,
Santo André, Mauá.
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Em 05.03.98, foi solicitado pela PETROBRAS através do ofício
SEGEN/COEMA/007 a análise de um projeto para implantação de cabo de
fibra óptica visando a dispensa de licenciamento ambiental para este
empreendimento.

Foi analisado o material entregue, sendo as principais características
deste projeto :

•
•

Cabo óptico, com aproximadamente 2 (dois) centímetros de diâmetro.
Este cabo deverá ser implantado nas faixas existentes do OBATI (oleoduto

São Caetano do Sul - Barueri), com 49,6 km de extensão e do OPASA
(oleoduto Barueri - REPLAN), com 98,2 km.

•

Do km 30,2 ao 42 do OBATI e do km 0 ao 33 do OPASA, a passagem do
cabo ótico será realizada através de dois dutos da PETROBRAS que

encontram-se desativados, não necessitando de abertura de vala.

• A vala terá cerca de 20 cm de largura e será aberta a uma distância de
1,50m dos dutos existentes. A abertura será realizada por máquinas
vetadeiras ( equipamentos que em uma única operação, efetua o trabalho
de corte do terreno e implantação do cabo) ou por processo manual.
•

Nos cruzamentos e travessias de grandes rodovias e rios serão utilizados
furos direcionaís.

o

i

•

Deverão ser utilizadas câmaras subterrâneas (dispositivo de concreto) para
abrigar emendas de fibras ópticas e reservas técnica dos cabos.

•

Os serviços de campo serão realizados por profissionais especializados e
acompanhados por um fiscal da PETROBRAS. Em casos de acidentes,

será acionado o Plano de Ação de Emergência integrante do Plano de
Gerenciamento de Riscos.

•

Deverão ser realizadas operações preventivas, antes da abertura das valas,
tais como: contato com prefeituras, verificação de possíveis interferências

com equipamentos públicos, locação dos dutos existentes na faixa, através
da utilização de um sonar de detecção de metais e sinalização dos dutos.

Pi! o r ,

i
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O Parecer Técnico CETESB n° 031/98/ERRA apresenta as seguintes
conclusões quanto a implantação do cabo óptico: ~ [*«.:••_
• O Dossível vazamento de derivados de petróleo decorrente de danos
aos dutos nas duas faixas durante a escavação é o maior impacto

que se prevê para este projeto;

Vi

:/ r.;_tS^5 - •

m As ações preventivas tomam remotas a^probabilidade de dano aos
dutos, sendo que na sua ocorrência a empresa dispõe de um plano
de ação para esse tipo de emergência (PAE/DTÇS); e
• recomenda que o acompanhamento da escavação por parte do
fiscal da PETROBRAS seja feito em tempo integral.

Recomenda-se o atendimento a todas as especificações detalhadas pelo

empreendedor e pela CETESB, durante as fases de implantação do projeto.
'-'>:St-•'"'-•

-

São Paulo30<fe junho de 1998.

Ana Cristina M. Santos
Consultora FIPE

Eng. Metalúrgica
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Processo ti

: SMA 13.552/98

Interessado

: SMA/CPRN/DAIA

Msunt0

:Cabos ópticos nas faixas do OBATI eOPASA

Data

: 13/05/98
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Através
do Memorando CPRN/DAIA n» 509/98, oDep==nto ££"££g%
Ambiental (DAIA) solicitou manifestação da EER^ acerca JJ
^ do QBATI
PETROBRAS para aimplantação de cabos de fibra ^

_^ ^ „ ^
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^:=d-^^^
í£à?-ssre9-^: rtóws^— - quilômetros zero e 33.

Osquedutos
desauvados do OBATI edo ™ - ^ ^
nos demais trechos será aberta uma vala, com largura media
dePme afastamento mínimo de 1,5 mdos dutos.

Asexpediente
aÇoes preventivas
prestas para a.ase »*-*£.? "" *'" ""
SEGEN/COEMA-007 enas paginas Ue14 de seu anexo
(_•

Os métodos .equipamentos utilizados para aimplantação do cabo estão relacionados no anexo 1
do citado expediente, nas páginas 2 a 6.

Os trabalhos de campo serão acompanhados por um fiscal da PETROBRAS.
CONCLUSÃO

ação para esse tipo de emergência (PAE/DTCS).
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• ~ • Plantação do cabo e recomenda^, que o O*^

Dessa
forma, este EERA não faz ^^^^^^^m,^^^^^>^:
acompanhamento da escavação por parte do fiscal da JffiiKu
José Cario> de MÍaura Xavie

Gerenthõ^eíor de Análise de Riscos

CREAir5 120.002/D Reg. n2 01.6027-/

De acordo

...jues Serpa
iivisão de Tecnologia de
Riscos Ambientais

Reg. ne 01.3731-8
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FUNDAÇÃO ESTADUAL
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DO MEIOAMBIENTE

OF./FEAM/DICA1/EXT./N0 012/98

Belo Horizonte, 04 de março de 1998

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento do Ofício SEGEN/COEMA 006 de 20/02/98. protocolizado na
FEAM em 27/02/98, solicitando nossa apreciação quarto à necessidade de
licenciamento ambiental para a implantação de cabo de fibra óplica na faixa de
domínio do Poliduto OSBRA, entre as Bases de Armazenamento e Distribuição
situadas nas cidades de Uberaba e Uberlândia.

J

Considerando as características do empreendimento e a legislação ambiental vigente

^

{Resolução CONAMA n" 237 de 19/12/97 e Deliberação COPAM n° 01/90 de 22/03/90)

vimos informar que não há necessidade de se submeter o empreendimento ao
licenciamento ambiental.

No entanto, ressaltamos a importância de se cumprir rigorosamente as medidas
preventivas propostas para a execução das obras, visando, sobretudo, garantir a
segurança e a integridade do poliduto OSBRA.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.
Atenciosamente,

Benerval Alvee Laranjeira Filho

GERENTE DA DIVISÃO DE CONTROLE
DE ATIVIDADES DE INFRA - ESTRUTURA

ll.mo Sr.

Dr José Renato Ferreira de Almeida

Chefe da Coordenadoria de Engenharia de
Meio Ambiente do Serviço de Engenharia
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Rio de Janeiro - RJ - BRASIL
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS - SEMARH

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMAGO

FEMAGO

11a Avenida, 1.272 - Setor Universitário - Goiânia - GO

CEP 74.605-060 - Telefax: (062) 202-2780

•.•tHbfiiia t*adiul do Ms» AitfUleuie de üclla

Goiânia. 20 de Outubro de 1998.

OFÍCIO N- 239/98 - CHEGAB.

Senhor Chefe,

Em atenção ao oficio SEGEN/COEMA - 046 PETROBRAS- às
folhas ^56 257 e 258 do Processo n° 5302.662/90. comunicamos que, de acordo cora parecera

técnico ejurídico desta Fundação, às folhas 275 e 276. foi concluído que não há necessidade de

licenciamento ambiental para a instalação, de cabo óptico para melhoramento dos serviços de

comunicação conforme previsto no ofício acimacitado.

Segue em anexo cópia do parecer técnico relativo ao
empreendimento.

Atenciosamente,

Eng°. Agi". Laêrte Cardoso de Abreu
Chefe de Gabinete

limo. Sr.

.Wí Rí-níiín Ferreira de Almeida

.
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Cood. de Engenharia de Meio Ambiente do Serviço de Engenharia de Petrobrás
Rio de Janeiro - RJ
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FEMAGO

Fundação Estadual do Meio Ambiente
11. Av. 1272 Setor Universitário Fone-202-2780

PARECER TÉCNICO N° 640/98

INTERESSADO: PETROBRÁS S/A

ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO DO CABO ÓPTICO NA FAIXA DO OSBRA

Atendendo solicitação da Petrobrás, analisamos a documentação

^

"^_

apresentada, onde podemos observar que trata-se da instalação do cabo

óptico, com aproximada 2 (dois)) cm de diâmetro para fins de melhoramento

dos serviços de telecomunicações entre as bases localizadas nas cidades de
Uberlândia - MG, Senador Canedo - GO e Brasília - DF.

Os serviços de instalação constarão de abertura de valas, com 20
centímetros de largura e 1,2 metros de profundidade. O cabo será locado a
uma distância mínima de 150m do oleoduto, porém dentro da faixa de
domínio do Poliduto Replan - Brasília (OSBRA).
Nas travessia? de rios e rodovias serão utilizadas máquinas
perfuratrizes subterrâneas;, com capacidade de alcance de acordo com a
necessidade dos serviços.
Salientamos que a tecnologia utilizada pelos equipamentos, permitem

operações de abertura das valas'e implantação dos cabos em uma ímica

(

operação, evitando assim grandes movimentos de solo.
Durante os procedimentos de implantação do cabo serão observados
possíveis interferências com equipamentos públicos, localização do duto
através de sonar de detecção de matais e sinalização.

Assim exposto, considerando que os serviços serão executados dentro
da faixa do Poliduto, não havendo necessidade de grandes interferências no

meio ambiente, já que esta faixa encontra-se desprovida de vegetação nativa,
somos favoráveis a dispensa do licenciamento ambiental.

Goiânia, OS de outubro de 1998
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Projetos Especiais
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Comissão Estadual de Controle Ambiental
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Fundação Estadual de Engenharia ao Heio Ambiente

LICENÇA DE OPERAÇÃO
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Esta LO e válida pelo período de 1825 dias, a contar da
presente data, conforme Processo FEEMA n.° E-07/200B84/95,
observadas as condições deste documento e

seus anexos

que

embora não transcritos, são partes integrantes do mesmo.
RÍO de Janeiro, 22 de setembro de 1995.
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Esta LO e' válida pelo período de 1825 dias, a contar da
presente data, conforme Processo FEEMA n.° E-07/200884/95,
observadas as condições deste documento e

embora não transcritos, são partes

seus anexos

que

integrantes do mesmo.

RiO de Janeiro, 22 de setembro de 1995.
.PR

NTE DA FEEi

1

T

CERTIFICADO LO N°

| Sem condicionantes
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SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COPAM

Belo Horizonte, 08 de julho de 1997.

A concessão da licença deverá atender ao art. 6o da DN COPAM 13/95, sob pena de revogação da mesma.

| x I Com condicionantes
(válida somente acompanhada das recomendações anexas)

|

04 de julho de 1997.

í

r.

Horizonte - GASBEL, nos municípios de Santos Dumont e Betlm , no Estado de Minas Gerais, conforme
processo administrativo de n° 064/92/05/96 e decisão da Câmara de Defesa de Ecossistemas, em reunião do dia

concede à Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRÁS, Licença de Operação, para o Gasoduto Rio/Belo

no artigo 9o do Decreto 21.228/81 , com nova redação do Decreto 32.566, de 04 de março de 1991,

O Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, no uso de suas atribuições, e com base

LICENÇA AMBIENTAL

CONSELHO ESTADUAL DE POLÍTICA AMBIENTAL - COPAM

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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ANEXO I

LICENÇA DE OPERAÇÃO -/£/

"^MENTO^odutoJUo/BeloHori.oate .

mun.c.pios de Santos Draort eBtóm.

«BaraMDOH: P9Wle0 Brasileiro ^ . ^ ^

C°nlpreen<,idtl e»^ os

CONDICIONANTES: Gasoduto GASBFT «r •.

^>

BragaeB^^^5"0 ~~*> -» - naunolpio, de Beimiro#
PRAZO/

JUgÜÊNOA:
2 meses

com oORBEL L

ProPosfcs com oobjetivo de evitar acidentes

mensal até a
conclusão da

implantação das
medidas.

Inspecionar o owuur t _.

Gasoduto

-—LiHOAjo.

AFELL Da ^^TtaWiTDlr^d^

•7

12 meses

U?

*««*. da bloqueio, ^irr^S?^^568 de ""^
<k> programa APELL, taxas ZZZ^- cnEanK"to> atividades

«sutate da p«JS*C?t£' l»*** d. res,duo

5ad5Í™beado8faia«odeo?2A1, de lnnpeza> características do

1° relatório: 3 meses
Demais relatórios:
anual

8

outubro/9S

'O. P«qI1S„cia2pafiMÜ,cünffli. apMir^concMsao ^

dezembro/98

v.™DENTEDEMORA,s,167,.SANTALtaA_BELoHoR|2oNTE_uG_cEp^
:65-TEL: (031) 344-6Í
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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CÜENIEDJU$UAPtO.

PETROBRAS

AflÉA OU UNIDADE:

SERINF/DENGE

PETROBRAS S.A.

PFOGQUth OU PROJETO:

TÍTULO.
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SIST. DE TRANSMISSÃO ÓPTICO RIO/B. HORIZONTE

SERINF/DENGE

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEA- ENTRE DTSE E ESTAP

ÍNDICES de revisões
DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

REV

Xüiu-
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ORIGl
DATA

REV.

REV.

REV.

REV.

REV.

REV.

REV.

REV.

10/07/99

PROJETO

EXECUÇÃO

GB

VERIFICAÇÃO
APROVAÇÃO

GB

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA
FINALIDADE.
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD - ENTRE DTSE EESTAP
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ÍNDICE

1. OBJETIVO
w-

2.

DADOS GERAIS

3. DEFINIÇÕES
4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

6. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
7. PRAZO DE EXECUÇÃO

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

'"7!

f£.;;ií

um

"^af

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

« ET-0600-5510-764-PPT-006

SISTEMA DE TRANSMISSÃO ÓPTICO RlO/B.HORIZONTE

ua
PETROBRAS

3 de 14

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD- ENTRE DTSE E ESTAP
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OBJETIVO
['.ij-j.

/••?.

Esta Especificação Técnica estabelece as condições para o fornecimento de serviços de
Projeto Executivo, fornecimento e instalação de tubos PEAD ( Polietileno de alta
densidade) DTSE (Campos Elísios- RJ) e ESTAP (Rio das Flores - RJ).

2

DADOS GERAIS

2.1

Largura da faixa de dutos = 20 m

2.2

Tipos de duto
ORBEL I - DN = 18" (derivados)
ORBEL II - DN = 24" (petróleo)
GASBEL - DN = 16" (gás natural)

2.3

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

ORBELI

Cabo óptico

Lateral

I

GASBEL

ORBEL II

\
Lateral

J

esquerda

direita

/

/

••
' 5ra

'

/

/
3m

/

3m /

9m

/

-S

1>

*t5

-/

Nível do solo

T~0,8m

Um O" °'8m

•l,0m

Profundidade y"

Ü

média

3.

DEFINIÇÕES

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD - ENTRE DTSE E ESTAP
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3.1

PROJETO EXECUTIVO

É a atividade onde são emitidas todas as documentações, abaixo relacionadas,
necessárias para a corretainstalação dos tubos PEAD.
3.1.1

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.

3.1.2

Projeto e procedimentos de instalação.
Atividade onde é realizada a elaboração da documentação necessária à correta
instalação dos tubos PEAD.

3.1.3

Como construído (As Built)

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

3.2.

INSTALAÇÃO

Constitui-se na execução de todas as atividades necessárias ao lançamento dos tubos
PEAD..(escavação, lançamento e reaterro).

3.2.1

Termo de Recebimento Definitivo (TRD)

Constitui o documento pelo qual a PETROBRAS formaliza a conclusão de instalação
dos tubos PEAD em toda a rota, com respectivas caixas subterrâneas e conclusão de
todos os trabalhos de recomposição da faixa.

4.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS. SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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4.1.1
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD - ENTRE DTSE.E ESTAP

CARACTERÍSTICAS GERAIS

i^C^-

Os tubos de polietileno de alta densidade - PEAD se destinam à instalação mrètaTjiehte
enterrada ao longo da faixa de dutos para posterior lançamento de um cabo de fibras
ópticas em seu interior.

4.1.2

Os tubos deverão ser de polietileno de alta densidade - PEAD, resultando em um

composto termoplástico que atenda àscaracterísticas desta especificação técnica.
41.3

O material termoplástico deve ser preparado a partir de matéria-prima virgem, não
sendo admitido material reaproveitado.

4.1.4

Os tubos deverão ter diâmetro externo de 40 mm com espessura de parede de 3,0 mm
±0,3 mm.

4.1.5

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.

41.6

Não serão permitidos quaisquer sinais de reparação, tratamento ou pintura nos tubos
fabricados.

4.1.7

Os tubos deverão ser constituídos de material totalmente dielétrico.

4.1.8

Os tubos deverão ser resistentes à ação de agentes químicos e água.

4.1.9

Deverá ser obedecida a faixa de temperatura de -40°C a +80°C, sendo que dentro deste
limite não deverá haver variação nas características dos materiais.

4.1.10

Os materiais não deverão ser agressivos ao meio ambiente ou ao manuseio dos
operadores.

4.1.11

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

4.1.12

Os tubos deverão permitir raios de curvatura de até 20 vezes o valor do diâmetro
externo sem apresentar variação em suas características.

4.1.13

No que não seja conflitante com os itens desta especificação técnica, os tubos PEAD
deverão estar em conformidade com as Normas IS04427 e DIN8074.

4.1.14

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.

4.1.15

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.
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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4.2

FORNECIMENTO E ACONDICIONAMENTO

4.2.1

Tubos

4.2.1.1

Os tubos deverão fornecidos em bobinas com comprimento mínimo de 1000 m por
cada bobina.

4.2.1.2

As bobinas deverão estar de acordo com as dimensões possíveis para o transporte
rodoviário.

4.2.1.3

As bobinas deverão conter os seguintes dados de identificação:
-

4.2.1.4

número do contrato,
número da bobina,

-

comprimento do tubo;

-

peso.

Durante o período que anteceder a instalação os tubos deverão suportar a estocagem a
céu aberto.

4.2.2

Emendas

4.2.2.1

Condições gerais

4.2.2.2

Deverão-ser fornecidas emendas para os diversos lances de tubos.

4.2.2.3

As emendas deverão ter as mesmas características de resistência mecânica que os

tubos, não apresentar rebarbas ou diferenças internas nas transições.

4.2.2.4

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.

4.2.2.5

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.

4.2,3

Caixas Subterrâneas pré moldadas

4.2.3.1

Poderão ser utilizadas manühas pré 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.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD - ENTRE DTSE E ESTAP
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5.1

PROJETO EXECUTIVO

5.1.1

Relatório de Vistoria

i;-;
í

3?..
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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.

5.1.2

Projeto de Instalação

A CONTRATADA deverá elaborar o Projeto em função do descrito no item 4.1.1
submetendo-o 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.
5.1.3

Como Construído (AsBuili).

A CONTRATADA deverá fixar na documentação existente (AUTOCAD) o (As
Built) conforme constituído.

5.2

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

5.2.1

Fornecimento de aproximadamente 160 (cento e sessenta) Km de tubos PEAD,
diâmetro de 40mm com espessura de 3mm,contendo no seu interior estrias
longitudinais;

5.2.1.1

Serão instalados dois tubos simultaneamente em um trecho de 80 Km (oitenta)
quilômetros;

5.2.2

Fornecimento e Instalação de aproximadamente 20 (vinte) caixas subterrâneas de
concreto pré moldadas;

5.2.3

Confecção das emendas e terminações;

5.2.4

Recomposição do terreno;

5.2.5

Aceitação e m Campo;

5.2.6

Maquinarias/Materiais para execução dos serviços.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS. SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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5.3
5.3.1

CONDIÇÕES GERAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD i ->.^. G^^
Os tubos PEAD deverão -ser lançados à 1,5 m da lateral da faixa de domínio dos
dutos, devendo ser preferencialmente utilizada a lateral esquerda do sentido Rio / B.
Horizonte.

5.3.2

Quando houver cruzamento comos dutos, os tubos PEAD deverão ficar a pelo menos
80 cm abaixo dos mesmos, devendo os cruzamentos serem devidamente sinalizados.

5.3.3

A CONTRATADA deverá prover o fornecimento 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.

5.3.4

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.
5.3.5

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.

5.3.6

5.3.7

Em situação de declive acentuado ou em transição de terra/rocha, seránecessária 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).
5.3.8

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.

5.3.9

5.3.10

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.

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

5.4

INSTALAÇÃO DOS TUBOS PEAD

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD - ENTRE DTSE E ESTAP

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, materiais

instalação, emendas, terminações

de

e pessoal técnico qualificado necessário à

realização das atividades de instalação.

5.4.2

Todo o instrumental necessário à execução da instalação

deverá ser de

responsabilidade da CONTRATADA.

5.4.3

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

5.4.4

Os tubos PEAD deverão ser lançados a uma profundidade de 45 cm em relação ao
solo, considerando solo rochoso.

5.4.5

A cada 4 (quatro) Km deverão ser colocadas caixas subterrâneas de concreto pré
moldadas para futuras instalações de emendas ópticas.

5.4.6

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

5.4.7

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

5.4.8

Deverá ser prevista uma sinalização externa permanente indicando o posicionamento
das caixas subterrâneas e das emendas dos tubos.

5.4.9

6

A CONTRATADA deverá apresentar detalhamente 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".

6.1

Documentação Técnica de Instalação

6.1.1

A Documentação Técnica de Instalação deverá conter todas as informações
necessárias à instalação e contemplar, no mínimo, os seguintes pontos:

6.1.1.2

Diagrama Geral do Sistema;

6.1.1.3

Procedimentos de lançamento.

6.1.1.4

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

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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O software empregado na confecção dos desenhos integrantes da documentação
técnica deverá ser o AUTOCAD, versão 14.0, da AUTODESK Inc., ou outro
compatível.

6.2

DOCUMENTAÇÃO GERAL

6.2.1

Após a conclusão dos Serviços de Instalação, a CONTRATADA deverá emitir a
documentação "As Built" referente aos itens 5.1 e5.2.

6.2.2

A PETROBRAS, após análise da Documentação Técnica, emitirá um dos seguintes
pareceres:

a) NÃO LIBERADO - 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 subseqüentes, 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.

6.3

PRAZOS

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

6.3.1

Prazo de entrega pela CONTRATADA:

trinta dias após a solicitação da

PETROBRAS e/ou envio dos desenhos da rota de poliduto;
6.3.2

Prazo de análise pela PETROBRAS: quinze dias;

6.3.3

Prazo de revisão pela CONTRATADA: quinze dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO
Projeto executivo - 45 dias após a assinatura do Contrato.

Lançamento dos tubos PEAD, caixas subterrâneas e recomposição do terreno - 120
dias após a assinatura do Contrato.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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ANEXO 1

TOPOLOGIA DA ROTA
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1

INSTALAÇÃO DO DUTO DENTRO DA REBIO DO TINGUÁ

11) A CONTRATADA deverá implantar uma ou mais equipes para executar os serviços de
' escavação da vala, lançamento dos dutos de PEAD, reaterro da vala erecomposição geral do

terreno afetado, dentro da Reserva Biológica do Tinguá, trecho compreendido entre os km 24
e 31,5 da faixa do ORBEL, atendendo os requisitos descritos no Procedimento de Execução
da Obra.

1.2) As recomendações descritas aseguir deverão estar no procedimento aser elaborado pela
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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Planejamento do acesso viário;

• Dimensionamento e especificação de pessoal e equipamentos a serem utilizados;
• Planode inspeção e recebimento de materiais;
• Localização e detalhamento dos pontos de apoio;
•

Armazenamento e retirada de dejetos (lixo, esgoto, etc...);

• Transporte de pessoal a seralocado nas frentes de serviços;

^zitf'

•
•
•

Forma e transporte de materiais e equipamentos;
Armazenamento e preservação de materiais;
Abertura e preparação da vala;

•

Armazenamento do material retirado da vala;

•

Retirada do material excedente do interior da reserva, citando o local de descarte;

• Projeto detalhado específico para todos os cruzamentos decursos d'água;
• Transporte, distribuição e manuseio dos tubos dePEAD e outros materiais;
•

Curvamento de tubos;

•
•

Técnicas de lançamento dos tubos;
Método de execução de emendas dos tubos;

•

Cobertura da vala;

• Recuperação das obras de drenagem e de contenção danificadas;
•
•

Revegetação das áreas afetadas;
Sinalização de identificação e proteção dos tubos;

• Retirada completa de todos os materiais e equipamentos utilizados naobra.

1.3) As demais medidas de caráter geral, a serem aplicadas em todo o trecho interior à reserva
durante as obras, são enumeradas, a seguir:

• Proibição, em qualquer hipótese, da retirada de vegetação nativa;
• Proibição da reabertura de novos caminhos deserviço, utilizando-se osexistentes;
• Proibição de qualquer tipo de corte no terreno, excetuando-se a abertura da vala;
• Proibição, em qualquer situação, do uso de explosivos;
• Proibição expressa das atividades de caça e captura de animais silvestres;

Proibição da utilização dos cursos d'água, pelo pessoal da obra, para qualquer finalidade,
exceto a dessedentação;

Proibição da permanência de pessoal no interior dareserva, durante o período noturno;
Controle e armazenamento em recipientes adequados e retirada imediata, dos limites da

reserva, de todo tipo de dejetos produzidos pelo pessoal e equipamentos envolvidos na
obra;

Planejamento dadistribuição de pessoal, máquinas e equipamentos de forma a minimizar
a circulação no interior da reserva;

As valas somente deverão ser abertas para o lançamento imediato dos tubos; o tempo
máximo de permanência da vala abertadeverá ser de 24 horas;
Armazenamento do solo retirado na escavação da vala em pilhas distintas, solum e
subsolo, visando facilitar a reconstituição do substrato;
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS. SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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Retirada imediata, da área da reserva, do material excedente (solo), por processo que
garanta a não poluição de qualquer outra área;

• Durante a permanência do material escavado da vala, este deverá ser adequadamente
protegido, de modo aevitar ocârreamento do mesmo para os mananciais existentes;
•

Previsão de manuseio dos tubos (curvamento, cortes, emendas, etc.) sobre a faixa;

•

Isolamento acústico dos equipamentos mais ruidosos;

•
•

Recomposição da vegetação imediatamente após a cobertura da vala;
As travessias dos cursos d'água deverão ser aéreas e locadas em posição conveniente

(junto do GASBEL), para não restringir a seção de escoamento do canal, em caso de
enxurrada máxima; e

• Instalação de proteção mecânica, eletroduto galvanizado envelopado com concreto,
envolvendo os tubos de PEAD) nos trechos aéreos.

1.4.) Recomendações de caráter específico

No trecho compreendido entre os km 31,5 e 28 da faixa do ORBEL II, recomendam-se as
seguintes medidas:

• Atenção especial para a recuperação dos cortes que apresentam instabilidade,
principalmente nos km 28,8 e 31; e

• Nesse trecho, será permitida a utilização de veículos leves, sobre rodas, para execução dos
serviços, visto que a faixa dos dutos coincide com a estrada de serviço.
• Para o trecho compreendido entre os km 28 e 24 da faixa do ORBEL II, recomendam-se as
seguintes medidas:

• Todas as operações de escavação da vala elançamento dos tubos deverá ser manual, devido
a não existência de estrada de serviço;

• A compactação da camada superficial do solo (20 cm) deverá ser reduzida, feita por
batentes manuais, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento do sistema radicular das
espécies utilizadas na revegetação; e

• Deverão ser construídas pequenas barragens para contenção de sedimentos à jusante dos
Vv

cruzamentos com os cursos d'água.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS. SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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Este Memorial Descritivo tem por objetivo, descrever os serviços e_.estabelecer os requisitos^
básicos a serem seguidos na sondagem para localização dos dutos Rio/Belo Horizonte e
sinalização da diretriz delrístãlação de tubos de PEAD, na faixa dos oleodutos/gasoduto Rio/Belo
Horizonte(ORBEL), pertencente aos Dutos e Terminais do Sudeste - DTSE.

2 - ESCOPO

Os serviços serão executados no trecho compreendido entre o Terminal de Campos Elíseos, no
Município de Duque deCaxias/RJ e a Estação de Tapinhoã, Município de Rio das Flores/RJ.
3 - NORMAS

Devem ser obedecidas na execução dos serviços, além das informações constantes deste MD e
demais documentos de projeto, a edição ou última revisão da norma PETROBRAS N47Levantamento topográfico.

4 - DADOS TÉCNICOS

Largura da faixa: 20 m
Comprimento do trecho: 75 km
Dutos - ORBEL I: diâmetro=l 8", profundidade média 1,00m
-ORBEL II: diâmetro=24", profundidade média l,50m
--GASBEL : diâmetro=16", profundidade média 0,80m

5 - DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES
5.1 - Estetrecho começano Terminal de Campos Elíseos na faixa onde só está o ORBEL II, numa
extensão de 5km passando por região urbana. Depois a faixa tem mais dois dutos emumaextensão
de lOkm. Neste ponto por mais 40km a faixa só tem dois dutos (ORBEL II e GASBEL) e no
restante do trecho até chegarà Estação de Tapinhoã passam os três dutos citadosno item 4 do MD.

5.2- Do km 24 ao 34 a faixa passa dentro da Reserva Biológica do Tinguà, área sob a jurisdição'
do IBAMA, que exige licença para execução dos serviços a ser feita pela CONTRATADA.
5.3-Neste trecho a faixa possui várias áreas de válvulas de bloqueio.

6 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM
AD MWORD/MDS/Sofidoplica 1
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6.1 - Executar sondagem eletromagnética para localização de todos os dutos enterrados existentes
na faixa (3 - ORBEL I, ORBEL II e GASBEL), além de outras interferências, utilizando equipe
específica e treinada e com equipamento adequado. A CONTRATADA deverá apresentar o
certificado de aferição e calibração do equipamento (aparelho RD-433 ou similar), em
conformidade com o fabricante.

6.2 - Identificar todos os dutos utilizando piquetes (pequenas estacas de madeira com 40 cm de

comprimento, sendo que 5 a lOcm ficarão acima do nível do terreno), pintados na cor vermelha
nos lOcmda parte desenterrada, em seções de 100 em 100 metros.

6.3 - Identificar o duto mais próximo da diretriz do cabo de fibra óptica utilizando piquetes

pintados na cor vermelha, de 20 em 20 metros, quando em linha reta, e de 5 em 5 metros, quando
em curva.

6.4 - Executar sondagem manual de confirmação do duto mais próximo da diretriz do cabo de
fibra óptica, utilizando haste feita de barra redonda de aterramento, com 2,00 metros de
comprimento, extremidade plana e pegador horizontal fixado na outra extremidade. Estas
sondagens serão executadas em seções de 20 em 20 metros.

6.5 - Executarsondagem manual, utilizando a mesma ferramenta citada no item 6.4, na diretriz do

cabo de fibra óptica, distante, no mínimo, 1,5 metros da linha de centro do duto mais próximo da
lateral esquerda da faixa no sentido Rio/Belo Horizonte. Estas sondagens serão executadas em
seções de 20 em 20 metros sobre a linha da diretriz onde será enterrado os tubos de PEAD. A
profundidade mínima dessas sondagens será de 1,5 metros. A finalidade dessas sondagens é
confirmar que não existe nenhuma instalação por ondepassará o cabo de fibra óptica.
6.6 - A sondagem da diretriz, citada no item anterior, deverá ser materializada no campo com a
fixação de piquetes, pintados na cor branca, de 20 em 20 metros.

6.7 - Deverá ser respeitada a profundidade de 0,80m, no máximo, para a instalação do tubo de
PEAD, no qual será instalado o cabo de fibra óptica.

6.8 - Para confirmar a localização do duto mais próximo da diretriz do cabo de fibra óptica e da
integridade do revestimento, deverão ser abertas valas (trincheiras) que possibilite a inspeção
visual dos pontos sondados com haste. A quantidade de valas a serem abertas será de 3% em
relação aos pontos sondados (citados no item 6.4). Estas valas serão abertas somente no duto mais
próximo da diretriz.
6.9 - Deverão ser locadas também, as instalações de terceiros (redes de abastecimento d'água,

redes coletoras de esgoto, galerias de águas pluviais, cabos elétricos ou telefônicos, dutos de outras
distribuidoras, etc).

7 - CONDIÇÕES GERAIS
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7.1 - O transporte, distribuição, carga, descarga e movimentação dos equipamentos, materiais e
outros insumos, serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser feitos com cuidado
para evitar danos às benfeitorias das propriedades e outras instalações.
7.2 - A coordenação dos serviços deverá ser exercida por um técnico com curriculum vitae

aprovado pela Fiscalização da PETROBRAS ecom mais de 6anos de experiência em serviços de

topografia.

7.2.1 - O técnico responsável pela execução integral dos serviços deverá dispor de transporte
adequado e telefone móvel celular para contatos normais e urgentes.

7.2.2 - Otécnico responsável deverá apresentar-se no escritório da Fiscalização da PETROBRAS,
tantas vezes for necessário e em qualquer dia da semana.

7.2.3 - A CONTRATADA manterá uma equipe de apoio ao técnico responsável, para tratar os
assuntos administrativos, técnicos e as diversas fases de sondagem e identificação.

7.3 - Não será permitida a queima de nenhum material e/ou entulho de qualquer natureza no local
dos serviços.

7.4 - ACONTRATADA deverá designar um administrador (relações públicas) para atendimento
às reclamações dos vizinhos da faixa afetados pelasobras.
7.5 - Por tratar-se de uma área densamente povoada, a CONTRATADA
manutenção do piqueteamento livre de vandalismo.

deverá prever a

7.6 - A CONTRATADA deverá ter um Sistema de Garantia da Qualidade para gerar e controlar

todos os processos executivos e procedimentos. A aplicação e acompanhamento dos

procedimentos e documentação será exercida por um profissional habilitado, aprovado pela
Fiscalização da PETROBRAS.

7.7 - Na execução dos serviços a CONTRATADA entrará em propriedades particulares e usará
acessos dentro das mesmas. Para tanto deverá ser feito contato prévio com o proprietário para

autorizar a entrada. Após o término dos serviços, a CONTRATADA deverá verificar com o

proprietário e/ou seu preposto se não tem nada a reclamar ou reinvidicar em função dos serviços
realizados dentro da sua propriedade.

8 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
DTSE/DITEP/SETEC D004T017- - perfil da faixa do ORBEL trecho I
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PARECER N° 152/99 - IBAMA/DCA/DEREUDIAP

Brasília, 09 de setembro de 1999.

De:

Lúcia Regina Moreira Oliveira

Ao:

Chefe da DIAP
Derlei Lopes Rosado

Assunto:

Implantação do Sistema de Transmissão Óptico Rio/Belo Horizonte.

\

I - INTRODUÇÃO
Este parecer tem como objetivo apresentar os resultados da análise da documentação
apresentada pela Petróleo Brasileiro S. A - Petrobrás, referente à implantação do Sistema

de Transmissão Óptico Rio/Belo Horizonte.
Visando aumentar a capacidade de transmissão dos serviços de telecomunicação entre o
Terminal de Campos Elíseos, no Município de Duque de Caxias - RJ e a Refinaria Gabriel
Passos - REGAP, no município de Betim - MG, a Petrobrás está desenvolvendo um
projeto para substituir o sistema analógico, atualmente utilizado, pelo sistema digital,
através de tecnologia de cabo de fibra óptica, a ser implantado no Terminal e na
Refinaria.

(

O projeto consiste na implantação de condutos, geminados, de Polietileno de Alta

s*-"

Densidade - PEAD, de 40rrim de diâmetro e 3mm de espessura, enterrados a uma
profundidade mínima de 0,80 metros em solo normal e 0,45 metros em solo rochoso, na
faixa de servidão dos oleodutos ORBEL I, ORBEL II E GASBEL, empreendimentos
licenciados pelos órgãos de meio ambiente dos Estados do Rio de Janeiro e Minas
Gerais. Os cabos de fibra óptica, com aproximadamente 2 cm de diâmetro, serão
instalados nos condutos de PEAD.

Nes&e sentido, a Petrobrás solicita manifestação do IBAMA quanto a necessidade de
lic^nciamentr ambiental para implantação do empreendimento em questão.
í-'az parte da documentação encaminhada, cópia de ofícios dos órgãos de meio ambiente
dos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, dispensando de licenciamento
ambiental de empreendimento com situação similar. sO^
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O empreendimento em questão, com aproximadamente 360 km de extensão, será
implantado numa faixa de servidão existente, de 20m de largura, mantendo uma distância
mínima de 1,5m dos dutos já implantados.

O grande impacto ambiental, desmatamento, ocorreu quando da implantação do primeiro
duto, abrindo a faixa de servidão.

^*H^K

Na implantação dos condutos, deve ser considerado o impacto da abertura de vala,
mesmo que utilizando equipamentos sofisticados, como os apresentados pela Petrobrás,
principalmente no que se refere ao reaterro e compactação das mesmas, evitando
processos erosivos e conseqüentemente assoreamento de corpos d'água. Essa
preocupação existe, porém, por representar risco para os dutos existentes, acreditamos
que tal situação não deverá ocorrer, uma vez que a Petrobrás faz inspeção periódica na
faixa de servidão.

Também, embora apresentado a metodologia de locação dos dutos existentes na faixa,
através da utilização de um sonar de detecção de metais, deverá ser verificado o Plano
de Ação de Emergência para os mesmos, uma vez que poderá ocorrer acidentes na
abertura de vala.

A Especificação Técnica - ET 0600-5510-764-PPT-006, estabelece as condições gerais
para instalação de tubos PEAD, com um adendo para instalação do duto na Reserva
Biológica do Tinguá, com restrições em função da fragilidade da área.
Uma vez

que o duto

atravessará a

REBIO do Tinguá,

numa extensão de

aproximadamente 10 km, na faixa de servidão do ORBEL, o Departamento de Unidades

de Conservação - DEUC deverá manifestar quanto aos procedimentos de instalação
propostos pela Petrobrás.

À consideração superior,

£úcia Hegir.a Ui-eeira Otioeira
Eng.» Civil . CR£A/MG 19489/.D
CONSULTORA
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INFORMAÇÃO N°Ü^ /99-DI MAN/D EUC
#

Brasília, 21 de setembro de 1999

Do Técnico: Carlos Romero Martins
A : Chefe da DIMAN

Assunto: Implantação do Sistema de Transmissão Óptico Rio/Belo Horizonte que
atravessa a REBIO de Tinguá numa extensão de 10 km.

1 - INTRODUÇÃO
De acordo com a correspondência SEGEN/COEMA-055, de 26.08.99,
encaminhada ao DEREL/DCA, a PETROBRAS informa que está desenvolvendo
um projeto para aumentar a capacidade de transmissão dos serviços de
telecomunicações entre o Terminal da Campos Elísios, município de Duque de
Caxias/RJ e a Refinaria Gabriel Passos - REGAR, município de Betim/MG.
Para implantação do cabo óptico será utilizado a faixa existente dos

oleodutos e do gasoduto Rio - Belo Horizonte (ORBEL I, ORBEL II e GASBEL), já
instalados e em funcionamento desde 1968, 1980 e 1995, respectivamente.

W"

Em decorrência dessa obra atravessar a REBIO de Tinguá, numa extensão
de aproximadamente 10 km, o DEREL/DCA solicitou a manifestação deste DEUC
quanto aos procedimentos de instalação propostos pela PETROBRAS (Parecer
n° 152/99 - IBAMA/DCA/DEREL/DIAP, de 09.09.99).
2. COMENTÁRIOS
Com relação ao pleito da PETROBRAS temos a informar que esta
DIREC/DEUC poderá adotar uma das seguintes decisões:
2.1 - Indeferir o pedido - baseando-se no Regulamento dos Parques Nacionais
Brasileiros, utilizado como referência para as Reservas Biológicas, esta
DIREC/DEUC poderá negar a implantação desse empreendimento dentro REBIO
Tinguá.
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2.2. Aprovar o

pedido com condicionantes - a DIREC/DEUC poderá !!"

'- r i

manifestar-se favorável a implantação dos cabos ópticos na área de servidão do. ri-. _J* 9
ORBEL, trecho situado dentro da REBIO Tinguá, numa extensão de 10 km, deste •;• > l2^^>
que:

2.2.1. avaliação preliminar das implicações ambientais desse novo
empreendimento na REBIO e, adoção de medidas mitigadoras e de controle para
minimizar os impactos negativos advindos da implantação desse cabo óptico.

2.2.2. por ser um empreendimento que permanecerá por um longo período na
REBIO sugerimos que a DIREC/DEUC estude medidas compensatórias de longa
duração para essa Unidade de Conservação (Convênio a ser assinado entre
IBAMA e PETROBRAS).
2.2.3. em decorrência da existência dos dutos ORBEL I, ORBEL II E GARBEL

dentro da REBIO informo que a DIREC/DEUC deverá cobrar da PETROBRAS
medidas compensatórias para esses dutos.
Com vista a conhecer se os dutos estão em condições adequadas de
•^

conservação/funcionamento informamos que a DIREC/DEUC deverá solicitar da
PETROBRAS o "Relatório de Manutenção e Inspeção" do trecho que atravessam
a REBIO Tinguá.

2.2.4. segundo informações obtidas junto a DIAP/DEREL existe a possibilidade
deste IBAMA dispensar esse empreendimento do processo de licenciamento
ambiental. Neste caso, torna-se fundamental a realização de uma reunião entre o
DEUC e o DEREL para definir os procedimentos para o cumprimento por parte da
PETROBRAS das condicionantes definidas pela DIREC/DEUC.
3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, submeto a apreciação dessa DIMAN/DEUC sobre qual
a posição que deverá ser adotada perante o pleito da PETROBRAS conforme
comentários nos itens 2.1 e 2.2.

w

A Consideração Superior

Carlos Romero Martins
DIMAN/DEUC
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FAX SEGEN/COEMA
DATA:

24.09.99

Problemas na recepção ? Contatar os números (021) 568-3611/5ZB0
PARA:

IBAMA /DIREC/ DEUC
AL: Sr.Carlos Romero Martins

N* DO FAX:

(61)3161180

DE

SEQEN/COEMA

N°DOFAX

(021)566-5323

N° DO TELEFONE

(021) 566-5328

S,*Éh^'

TOTAL DE PÁGINAS INCLUINDO ESTA: 01

ASSUNTO: Instalação de Fibra Óptica na faixa dos dutos Rio-Belo Horizonte.
Prezado Carlos,

Conforme contato telefônico, vimos prestar esclarecimentos referente àrnipíantação de Fibra
Óptica, pela PETROBRAS, na faixa dos dutos Rio-Belo Horizonte, sao eles:

. \ Fibra Óptica aser instalada, não éum material poluente enão conduz corrente détrica;

• Oserviço acima proposto, não se enquadra nas Atividades ou> ^ ^ ^ -*"** a°
Llcenciamneto Ambiental, anexo I da Resolução Conama n 237 de 19/12/97,

. Aimplantação de Fibra Óptica, destina-se exclusivamente a dar maior cordiahhdade,

^™uaulde na comunicação ena transmissão de dado,, nacessános aoperação do

V

sistema de transferência de produtos entre aREDUC eREGAP,

. oSca ganho que aPETROBRAS irá auferir com aimplantação desse sistema, eoaumento
da seeurança no seu Sistema de Operação de Dutos;

. O
Zdo de alternativas de traçado solicitado por V.Sa., não éP^~ " ' o
:,„t ilação da Fibra Óptica, uma componente do s.stema supervisono digital do propno rt.^
. vSqu^o da sua construção, ecomo tal, parte integrante do mesmo, c,ue devem

;.^,marjuntos, facilitando a operação, manutenção evistorias,

, í CaZ de passar fora da faixa existente, inviabiliza todo oprojeto do s^tem

lPtTsôl diPtal em implantação pela PETROBRAS tanto pelo tempo que 4™*ta£
Xo ilos custos envolvidos. Por se tratar de uma obra única eexetava de melhoria da

q°rfdad da segurança da operação, ratificamos não existir alternativas viáveis tora d

íüente utuLldo afaixa existente será possível aimplantação ^«° *
em outros locais já citados( ver os detalhes construtivo demostrados na carta SEGEN

Coto™' àdisposição para maiores informações ou esclarecimentos oue se fizerem
necessários.

Atenciosamente.
LUlZWrPE RIBEIRO SOARES

ÍOEN / COEMA
Mttr. Q31.54B-6
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Memorando N*1 HqQ /99/Subprograma deManejo
Em 15 de outubro de 1999

Ao: Sr. Chefe do DEREL.

Assunto: "Instalação deFibra ótica na faixa dos dutos dentro daREBIO deTinguá'

i^j^-

Senhor Chefe,
Conforme reunião realizada com o Chefe da DIAP no último dia 13, fomos

informados de que esse Instituto irá dispensar de licenciamento ambiental Jo
empreendimento "Instalação de Fibra Ótica na faixa dos dutos da Petrobrás - Trecho RioBH"

-

Para o Trecho que atravessa a REBIO Tinguá-RJ, segue em anexo, proposta
de autorização para realização do empreendimento.

Atenciosamente,

\^^y

J(JUST
Coordenadora do Subprograma de Manejo
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO N°

/99

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS - D3AMA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n°. 6938,
^

de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, alterada pela
Lein° 7.804, de 20 de julho de 1989 e regulamentada pelo Decreto n° 99.274, de 06 de junho de
Í990, RESOLVE:
expedir a presente Autorização de Instalação a:

EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
ENDEREÇO: Av. General Canabarro, 500 / 7o andar - Maracanã
CEP: 20.271-900

CEDADE: Rio de Janeiro UF: RJ

TELEFONE: (21) 566-5331

FAX: (21) 566-5323

referente ao cabeamento de fibra ótica, com 10 Km de extensão, na faixa de servidão do
ORBEL, no interior da Reserva Biológica de Tinguá-RJ.

Para a implantação desse cabo ótico a PRETROBRAS deverá cumprir:

\~

• Apresentar ã Chefe da REBIO o cronograma de atividades que serão desenvolvidas no interior
da Unidade de Conservação, para sua aprovação.
• Apresenta à Chefe da REBIO a lista completa de todos os operários da obra.
Enquanto os trabalhos estiverem sendo realizados na REBIO a PETROBRAS manterá um
funcionário presente na área.
• Horário de Permanência na REBIO, será restrito ao período de 08:00 às 18:00 hs.
• Deverão ser cumpridas fielmente, todas as recomendações contidas no documento
"Especificação Técnica ET-0600-5510-764-PPT-006, folhas 12 a 14. Ressalta-se que as
recomendações do item 1.4- serão para todo o trecho da REBIO e não apenas para os km 31.5
a 28.

Brasíha-DF,

Marília Marreco Cerqueira
Presidente do IBAMA
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DESPACFIO - PROCESSO N° 02001.006142/99-92

Brasília, 26 de outubro de 1999.

Senhor Chefe do DEREL,

Após analisarmos a documentação encaminhada pela Petrobrás S.A e o
respectivo Parecer Técnico n° 152/99 - IBAMA/DEREL/DIAP, de 09.09.99,

somos de opinião que para implantação do Sistema de Transmissão Óptico
Rio/Belo Horizonte os impactos são considerados não significativos, assim
sendo, não existe a necessidade do licenciamento ambiental por este Instituto.
Com relação ao trecho que atravessa a Reserva Biológica de Tinguá,
informamos que a DIMAN/DEUC apresentou, por intermédio do Memo n°
402/99 - Subprograma de Manejo (folha 50), algumas condicionantes que
deverão ser observadas ao longo do processo de implantação deste cabo
óptico.

v

Carlos Romero Martins

^Jgflei Lopes Rosado

DIAP/DEREL

DIAP/DEREL
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

'OFÍCIO N° J&°^ /99 - IBAMA/DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL/DEREL
Brasília,

Qg

de dezembro de 1999.

Senhor Coordenador,

Em atenção à correspondência SEGEN/COEMA - 055, de 26/08/99, referente à apreciação da

viabilidade de dispensa do licenciamento aí^iantal para a implantação do Sistema de Transmissão Óptico
Rio/Belo Horizonte, na faixa de servidão dos oleodutos e do gasoduto Rio/Belo Horizonte - ORBEL I,
ORBEL li e GASBEL, informamos que o'empreendimento deverá se submeter ao processo de
licenciamento ambiental a partir da fase de Licença de Instalação.

Para tanto, essa empresa deverá solicitar oficialmente, através do Requerimento do Sistema
de Licenciamento, a Licença de Instalação e apresentar um Plano de Controle Ambiental - PCA, conforme
Termo de Referência em anexo,

Atenciosamente,

RoclmyF

CiTefeJdío DEREL

A Sua Senhoria o Senhor
Alceu Barroso Lima Neto

Coordenador de Engenharia de Meio Ambiente da Petrobrás
Rua General Canabarro, 500 - 7o andar - Maracanã
20.271-900 - Rio de Janeiro/RJ
Fax n° 121)566-5323
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Neste item deverão ser fornecidos dados einformações sobre oempreendimento, tais^omo^Mstárjeo
e objetivo do Sistema de Transmissão Óptico na Faixa de Servidão dos Oleodutos ORBEL i, ORBEL II e GASBEL.
2. - JUSTIFICATIVA

Deverá ser apresentada a justificativa à implantação do empreendimento.
3. - CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Neste item deverão 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 infra-estrutura necessária para implantação do empreendimento.
4 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Identificar o(s) empreendedor(es): nome, registros legais, nacionalidade, endereço, telefone, fax,
representante legal, pessoa de contato, e-mail.
5 - O PCA deverá conter no mínimo:

• cronograma de implantação;
• mapa de localização de canteiro de obras e acessos;

• descrição da área de canteiro de obras, suas instalações e seus respectivos sistemas de controle
ambiental (sistema dos esgotos sanitários e de coleta do resíduo sólido);
^- • descrever o sistema de contenção de óleos e graxas;
• projeto detalhado para as travessias de cursos d' água;
• procedimentos parn travessias de estradas, ferrovias, etc e cruzamento com dulos existentes;
. • destino de material excedente, proveniente da escavação;

» Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD;
• Plano de Ação de Emergência, para o caso de acidente com os dutos existentes.
•6-PRAD

O PRAD deverá especificar a metodologia a ser utilizada para contenção de processos erosivos
decorre.:::: da abertura de vala e recomposição do terreno afetado.
1

7 - INSTALAÇÃO DENTRO DA REBIO DO TINGUÁ
Dentro da REBIO deverão ser cumpridas fielmente as recomendações contidas no documento

"Especificação Técnica ET-0ÓO0-5510-7Ó4-PPT-006 - ADENDO A ET - INSTALAÇÃO

DENTRO DA REBIO DO TINGUÁ", considerando que o horário de permanência dentre da
REBIO será restrito ao período de 8:00 às 18:00 hs.

8 - PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
Apresentar proposta de compensação ambiental/passivo ambiental para a REBIO do Tinguá.

Observação.: O PCA deverá serelaborado e subscrito por profissional(is) devidamente rcgistrado(s)
i>o conselho regional com competência específica.
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Chefe do Departamento de Registro e Licenciamento
Instituto Brasileiro da Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

SAIN - L4 Norte - Edifício Sede do IBAMA - BL - C , Distrito Federal - Brasília
Cep 70800-200

Assunto: Sistema de Transmissão Óptico Rio/Belo Horizonte
•w

Prezada Senhor,

1624
Em atendimento ao OFÍCIO IBAMA NSOSS^de 08 de dezembro de 1999, vimos solicitar a esse

Instituto, a Licença de Instalação para implantação do Sistema de Transmissão Óptico na faixa
existente dos oleodutos e do gasoduto Rio Belo Horizonte (ORBEL I, ORBEL It, E GASBEL),
licenciada conforme às leis ambientais vigentes na ocasião da sua construção, 1968,1980 e
1995, respectivamente.

HISTÓRICO

A PETROBRAS está desenvolvendo um projeto para aumentar a capacidade de transmissão

dos serviços de telecomunicação entre o Terminal de Campos Elíseos, no Município de Duque
de Caxias - RJ e a Refinaria Gabriel Passos - REGAP, no município de Betim - MG.

Esse projeto prevê a substituição do sistema analógico, atualmente utilizado, pelo sistema

V

digital, através de tecnologia de cabo de fibra óptica, a ser instalado noTerminal e na Refinaria.
OBJETIVO

O objetivo da implantação do Sistema de Transmissão Óptico, é dar maior confiabilidade,
segurança e qualidade na comunicação e na transmissão de dados, necessários à operação
do sistema de transferência de produtos entre a REDUC e a REGAP
JUSTIFICATIVA

A implantação de Fibra Óptica passando fora da faixa existente, inviabiliza todo o projeto do
sistema supervisório digital em implantação pela PETROBRAS, tanto pelo tempo que
demandaria, como pelos custos envolvidos. Por se tratar de uma obra, única e exclusiva de
melhoria da qualidade e da segurança da operação, ratificamos não existir alternativas viáveis
fora da faixa existente, somente utilizando a faixa existente será possível a implantação do
sistema, como foi nos estados de Mina Gerais, Goiás e São Paulo.

SERVIÇO DE ENGENHARIA - Coordenadoría de Engenharia de Meio Ambienie (COEMA)
Rua General Canabarro, 500 /7°andar- Maracanã

Teis.. (021) SS6-5331
Fax. (021) 566-5323
CEP 202/r-SOO Rio de Janeiro- RJ Brasil

cartaibamabrasilia3.doc
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CARACTERÍSTICA DO EMPREENDIMENTO

Esse projeto prevê a substituição do sistema analógico, atualmente utilizado, pelo sistema
digital, através de tecnologia da cabo de fibra óptica a ser instalado no terminal e na refinaria.
O cabo óptico, tem aproximadamente 2 (dois) centímetros de diâmetro, sendo instalado numa
profundidade mínima de 0,80 metros, dentro de um bitubo, que consiste de um lançamento de
dois condutos de polietileno de alta densidade - PEAD, geminados, de 40mm de diâmetro e
3mm de espessura, contendo no seu interior estrias longitudinais.
Os trabalhos serão executados na faixa de dutos existentes.

O material a ser aplicado não é poluente e não irá conduzir corrente elétrica.

A faixa do duto está apresentada em desenho esquematico, bem como a técnica de instalação

C^

dos tubos PEAD, está definida detalhadamente na ET-0600.5510.764.PPT-006, como também
a descrição dos serviços de sondagem e localização de dutos na faixa, está contida no MD4150.04.6500.114.PTG-001, nos detalhes construtivos e nos procedimentos construtivos,
anexos 1, 2, 3 ,4 e 5 respectivamente.

APRESENTAÇÃO DO PCA (Plano de Controle Ambiental)
Ver anexo 9

PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas)
A metodologia aplicada nos serviços de contenção de processos erosivos decorrentes
da abertura de vala e recomposição do terreno afetado , se encontra na Norma
PETROBRAS:

•

r\w

Procedimento de abertura e fechamento de vala; Procedimento de limpeza e

recomposição final de faixa; Procedimento para execução de métodos não
destrutivos e outros Procedimentos Construtivos - (anexo 5)

•

Especificação Técnica e Projeto de Execução de Estabilização da Pista (anexo 6)

INSTALAÇÕES DENTRO DA REBIO DO TINGUÁ
Ratificamos que dentro da REBIO DA REBIO DO TINGUÁ, será aplicada a
Especificação Técnica da PETROBRAS, a seguir:
•

ET- 0600-5510-764-PPT-006 - Adendo a ET - Instalações dentro da REBIO DO

TINGUÁ (anexo 7);
•

horário de permanência para execução dos serviços dentro da REBIO será das
8:00hsàs 18:00hs.

2

SERVIÇO DE ENGENHARIA - Coordenadoria de Engenharia de Meio Ambiente (COEMA)
Rua General Canabarro, 500 /7°andar- Maracanã
Tefs.: (021) 566-5331
Fax. {021) 566-5323
CêP 20271-900

Riode Janeiro-RJ
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PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
A proposta de compensação ambiental está sendo apresentada no anexo 8.

Estando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

-'•;<

•"r:uspamis)Ttí)rí [<
''-"•'ir. : S13SS7- o

^j Relf^Wb Rajmííndo do Nascimento

Y/Coordenador de Engenharia de Meio Ambiente
anexo:

1-

Desenho apresentando a faixa dos dutos e esquema de Localização da Reserva do Tinguá.

23-

ET-0600-5510-764-PPT-006 Especificação Técnica para serviços de Implantação dos Tubos PEA - Entre DTSE
MD-4150-04-6500-114-PTG-001 - Memorial Descritivo de Sondagem e Localização de Dutos - CE / ESTAP

4-

Detalhes Construtivos;

Fotos apresentando operação de identificação e sinalização do duto através do

sonar;

Medidas Preventivas para Execução das Obras;

5-

Prospecção de Máquinas para abertura das valas;
Prospecção de furos direcionais;
Procedimento de abertura e fechamento de vala; Procedimento de limpeza e recomposição final de faixa;Procedimento para
execução de métodos não destrutivos. E outros Procedimentos Construtivos.

6-

Norma de PROJETO £ EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DA PISTA

7-

ET-OS00.5510.764.PPT-006 (ET DA REBIO DA POÇO DO TINGUÁ)

8-

PROPOSTA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

&-

PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - PCA

%^

c/c : SERINF/DENGE /SENPRO; ABAST-TRAN / DTSE/ SEDUT.

SERVIÇO DE ENGENHARIA - Coordenadoría de Engenharia de Meio Ambiente (COEMA)
Rua General Canabarro, 500 /7°andar-Maracanã

Tels.: (021)566-5331
CEP 20271-900

Fax (021)566-5323

Rio de Janeiro-RJ

Brasil
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ANEXO I
Desenho apresentando a faixa dos dutos e a localização da REBIO
DO TINGUÁ.

1
t

'

^ntf/1

GASODUTO

RIO-BELO HORIZONTE

RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE
ABRANGÊNCIA
'• •-••
MUNICÍPIO

DUQUE

DISTANCIA (Km)

DE CAXIAS

NOVA IGUAÇU

22.8
4.7

MIGUELPERE1RA

14.0

PATI DO ALFERES

14.5

VASSOURAS

12. O

RIO DAS

17. O

FLORES

BELMIRO BRAGA

2 1.0

JUIZ DE FORA

35.0

EWBANCK DA CÂMARA
SANTOS DUMONT

OLIVEIRA FORTES
BARBACENA

5. 5
27. 5

6.0

£7.0

ALFREDO VASCONCELOS

7. O

RESSAQUINHA

5.0

CA RAN DAl'
CRISTIANO

19.5

OTONI

QUELUZ 1TO

c

icÁÃlM

13.0
14.0

SÃO BRÁS DO SUAÇUl'

9.0

CONSELHEIRO

3.0

LAFAIETE

JECEA8A

4.5

CONGONHAS

4. O

BELO VALE

1 5. O

MOEDA

10.0

BRUMADINHO

3 0. O

IBIRITÉ

12. O

BETIM

4.0

ff&VWT'

•-vu^y

•*HM)P

MUNICIPAL
-

tr ao EM Pr b£ LoCA-U ZAÇMO

LIMITE

DO TINGUA

APROXIMADO DA RESERVA

BIOLÓGICA

LIMITE
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ANEXO II

ET-0600-5510-764-PPT-006

Especificação Técnica para serviços de Implantação dos Tubos PEA
Entre DTSE

«-«<•

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
CUEhTEDU USJAJUCl:

PETROBRAS

PETROBRAS S.A.

HOaUABAQU PROJETO.

ARÉA thl UNIDADE;

SERINF/DENGE

ET-0600 -5510 -764-PPT-006
de 14

SIST. DE TRANSMISSÃO ÓPTICO RIO/B. HORIZONTE

SERINF/DENGE

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEA— ENTRE DTSE E ESTAP

ÍNDICES de revisões

REV

DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
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PROJETO

EXECUÇÃO
VERIFICAÇÃO
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APROVAÇÃO

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA
FINALIDADE.
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4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD- ENTRE DTSE E ESTAP

OBJETIVO

Esta Especificação Técnica estabelece as condições para o fornecimento de serviços de
Projeto Executivo, fornecimento e instalação de tubos PEAD ( Polietileno de alta
densidade) DTSE (Campos Elísios- RJ) e ESTAP (Rio das Flores - RJ).
Fia.
2

££

Pf°c. é(4?/^

DADOS GERAIS

Jftibr.

2.1

Largura da faixa de dutos = 20 m

2.2

Tipos de duto
ORBEL I - DN = 18" (derivados)
ORBEL II - DN = 24" (petróleo)
GASBEL - DN = 16" (gás natural)

2.3

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

ORBELI
Lateral

Cabo óptico

GASBEL

ORBEL II
Lateral

esquerda

direita

/

/

/

5m

/

3m

/

3m /

9m

/

Nível do solo

TTJ,8m

l,5m O °'8m

•l,0m

Profundidade y*

Ü

média

3.

DEFINIÇÕES

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD - ENTRE DTSE E ESTAP
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3.1

PROJETO EXECUTIVO

É a atividade onde são emitidas todas as documentações, abaixo relacionadas,
necessárias para a correta instalação dos tubos PEAD.
3.1.1

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.

3.1.2

Projeto e procedimentos de instalação.

Atividade onde é realizada a elaboração da documentação necessária à correta
instalação dos tubos PEAD.

3.1.3

Como construído (AsBuilt)

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

3.2.

INSTALAÇÃO
Constitui-se na execução de todas as atividades necessárias ao lançamento dos tubos
PEAD..(escavação, lançamento ereaterro).

3.2.1

Termo de Recebimento Definitivo (TRD)

Constitui o documento pelo qual a PETROBRAS formaliza a conclusão de instalação
dos tubos PEAD em toda a rota, com respectivas caixas subterrâneas e conclusão de
todos os trabalhos de recomposição da faixa.

4.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD - ENTRE DTSE E ESTAP
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4.2

FORNECIMENTO E ACONDICIONAMENTO

i-ubr

U=.

4.2.1

Tubos

4.2.1.1

Os tubos deverão fornecidos em bobinas com comprimento mínimo de 1000 m por
cada bobina.

4.2.1.2

As bobinas deverão estar de acordo com as dimensões possíveis para o transporte
rodoviário.

4.2.1.3

4.2.1.4

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 a
céu aberto.

4.2.2

Emendas

4.2.2.1

Condições gerais

4.2.2.2

Deverão-ser fornecidas emendas para os diversos lances de tubos.

4.2.2.3

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

4.2.2.4

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.

4.2.2.5

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.

4.2.3

Caixas Subterrâneas pré moldadas

4.2.3.1

Poderão ser utilizadas manilhas pré 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.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD - ENTRE DTSE E ESTAP

5.1

PROJETO EXECUTIVO

5.1.1

Relatório de Vistoria

•'.:br.

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.

5.1.2

Projeto de Instalação

A CONTRATADA deverá elaborar o Projeto em função do descrito no item 4.1.1
submetendo-o 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.
5.1.3

Como Construído (As Built).

A CONTRATADA deverá fixar na documentação existente (AUTOCAD) o (As
Built) conforme constituído.

5.2

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

5.2.1

Fornecimento de aproximadamente 160 (cento e sessenta) Km de tubos PEAD,
diâmetro de 40mm com espessura de 3mm,contendo no seu interior estrias
longitudinais;

5.2.1.1

Serão instalados dois tubos simultaneamente em um trecho de 80 Km (oitenta)
quilômetros;

5.2.2

Fornecimento e Instalação
concreto pré moldadas;

5.2.3

Confecção das emendas e terminações;

5.2.4

Recomposição do terreno;

5.2.5

Aceitação e m Campo;

5.2.6

Maquinarias/Materiais para execução dos serviços.

de aproximadamente 20 (vinte) caixas subterrâneas de

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS. SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD - ENTRE DTSE E ESTAP
F|3.

5.3

64

CONDIÇÕES GERAIS PARA AIMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD Proc. ÉMc/Wi
liubr.

5.3.1

Os tubos PEAD deverão ser lançados à 1,5 m da lateral da faixa de domínio de
dutos, devendo ser preferencialmente utilizada a lateral esquerda do sentido Rio / B.
Horizonte.

5.3.2

Quando houver cruzamento com os dutos, os tubos PEAD deverão ficar a pelo menos
80 cm abaixo dos mesmos, devendo os cruzamentos serem devidamente sinalizados.

5.3.3

A CONTRATADA deveráprover o fornecimento e colocação de uma fita plásticade
aviso 40 cm acima dos tubos, com a finalidade de servir de alerta no caso de
escavações indevidas.

5.3.4

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.
5.3.5

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.

5,3.6

Em situação de declive acentuado ou em transição de terra/rocha, será necessária uma
proteção adicional dos tubos, de formaa não haver esforços mecânicos no mesmo.

5.3.7

O reaterro da vala deverá ser com o material proveniente da escavação;e
compactado com equipamentopneumático (compactador tipo sapo).

5.3.8

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.

5.3.9

Todo e qualquer dano provocado pelos trabalhos de instalação, abertura de acesso,
retirada de cercas, remoção de terras, de canaletas ou outras benfeitorias, deverãoser reconstituídas nas condições originais.

5.3.10

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

5.4

INSTALAÇÃO DOS TUBOS PEAD
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A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, materiais

instalação, emendas, terminações

de

e pessoal técnico qualificado necessário à

realização das atividades de instalação.
5.4.2

Todo o instrumental necessário à execução da instalação
responsabilidade da CONTRATADA.

deverá ser de

5.4.3

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

5.4.4

Os tubos PEAD deverão ser lançados a uma profundidade de 45 cm em relação ao
solo, considerando solo rochoso.

5.4.5

5.4.6

5.4.7

A cada 4 (quatro) Km deverão ser colocadas caixas subterrâneas de concreto pré
moldadas para futuras instalações de emendas ópticas.
As caixas subterrâneas 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 á infiltração
de água.

5.4.8

Deverá ser prevista uma sinalização externa permanente indicando o posicionamento
das caixas subterrâneas e das emendas dos tubos.

5.4.9

A CONTRATADA deverá apresentar detalhamente 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".'
6.1
6.1.1

Documentação Técnica de Instalação

A Documentação Técnica de Instalação deverá conter todas as informações
necessárias à instalação e contemplar,no mínimo, os seguintes pontos:

6.1.1.2

Diagrama Geral do Sistema;

6.1.1.3

Procedimentos de lançamento.

6.1.1.4

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

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÁO FORA DA SUA FINALIDADE.
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O software empregado na confecção dos desenhos integrantes da documentação
técnica deverá ser o AUTOCAD, versão 14.0, da AUTODESK .Jnc,^^u_outrp_
compatível.
Ms. >/
p"ic 61Alfa ft
tiubr.

6.2

DOCUMENTAÇÃO GERAL

6.2.1

Após a conclusão dos Serviços de Instalação, a CONTRATADA deverá emitir a
documentação "AsBuilt" referente aos itens 5.1 e 5.2.

6.2.2

A PETROBRAS, após análise da Documentação Técnica, emitirá um dos seguintes
pareceres:

a) NÃO LIBERADO - 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 subseqüentes, 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.

6.3

PRAZOS

A CONTRATADA deverá atender os seguintes prazos para a movimentação da
Documentação Técnica, a partir da data de solicitação pela PETROBRAS :
6.3.1

trinta dias após a solicitação da
Prazo de entrega pela CONTRATADA:
PETROBRAS e/ou envio dos desenhos da rota de poliduto;

6.3.2

Prazo de análise pela PETROBRAS: quinze dias;

6.3.3

Prazo de revisão pela CONTRATADA: quinze dias.

PRAZO DE EXECUÇÃO
Projeto executivo - 45 dias após a assinatura do Contrato.

Lançamento dos tubos PEAD, caixas subterrâneas e recomposição do terreno - 120
dias após a assinatura do Contrato.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÁO FORA DA SUA FINALIDADE
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ANEXO 1

TOPOLOGIA DA ROTA
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ADENDO A ET

INSTALAÇÃO DO DUTO DENTRO DA REBIO DO TINGUÁ
1.1) A CONTRATADA deverá implantar uma ou mais equipes para executar os serviços de
escavação da vala, lançamento dos dutos de PEAD, reaterro da vala e recomposição geral do
terreno afetado, dentro da Reserva Biológica do Tinguá, trecho compreendido entre os km 24
e 31,5 da faixa do ORBEL, atendendo os requisitos descritos no Procedimento de Execução
da Obra.

1.2) As recomendações descritas a seguir deverão estar no procedimento a ser elaborado pela
ASINFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAOPROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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CONTRATADA, para execução dos serviços.
Planejamento do acesso viário;
Dimensionamento e especificação de pessoal e equipamentos a serem utilizados;
Plano de inspeção e recebimento de materiais;
14
Localização e detalhamento dos pontos de apoio;
P(OC.
Armazenamento e retirada de dejetos (lixo, esgoto, etc...);
Kutjr.
Transporte de pessoal a ser alocado nas frentes de serviços;
Forma e transporte de materiais e equipamentos;
Armazenamento e preservação de materiais;
Abertura e preparação da vala;
Armazenamento do material retirado da vala;
Retirada do material excedente do interior da reserva, citando o local de descarte;
Projeto detalhado específico para todos os cruzamentos de cursos d'água;

Transporte, distribuição e manuseio dos tubos de PEAD e outros materiais;
Curvamento de tubos;

Técnicas de lançamento dos tubos;
Método de execução de emendas dos tubos;
Cobertura da vala;

Recuperação das obras de drenagem e de contenção danificadas;
Revegetação das áreas afetadas;
Sinalização de identificação e proteção dos tubos;
Retirada completa de todos os materiais e equipamentos utilizados na obra.
1.3) As demais medidas de caráter geral, a serem aplicadas em todo o trecho interior à reserva
durante as obras, são enumeradas, a seguir:
• Proibição, em qualquer hipótese, da retirada de vegetação nativa;
• Proibição da reabertura de novos caminhos de serviço, utilizando-se os existentes;
• Proibição de qualquer tipo de corte no terreno, excetuando-se a abertura da vala;
• Proibição, em qualquer situação, do uso de explosivos;
• Proibição expressa das atividades de caça e captura de animais silvestres;

Proibição da utilização dos cursos d'água, pelo pessoal da obra, para qualquer finalidade,
exceto a dessedentação;
Proibição da permanência de pessoal no interior da reserva, durante o período noturno;
Controle e armazenamento em recipientes adequados e retirada imediata, dos limites da
reserva, de todo tipo de dejetos produzidos pelo pessoal e equipamentos envolvidos na
obra;

Planejamento da distribuição de pessoal, máquinas e equipamentos de forma a minimizar
a circulação no interior da reserva;
As valas somente deverão ser abertas para o lançamento imediato dos tubos; o tempo
máximo de permanência da vala aberta deverá ser de 24 horas;
Armazenamento do solo retirado na escavação da vala em pilhas distintas, solum e

subsolo, visando facilitar a reconstítuição do substrato;
AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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•

Retirada imediata, da área da reserva, do material excedente (solo), por processo que
garanta a não poluição de qualquer outra área;

•

Durante a permanência do material escavado da vala, este deverá ser adequadamente
protegido, de modo a evitaro carreamento do mesmo para os mananciais existentes;

•
•
•
•

Previsão de manuseio dos tubos (curvamento, cortes, emendas, etc.) sobre a faixa;
Isolamento acústico dos equipamentos mais ruidosos;
Recomposição da vegetação imediatamente após a cobertura da vala;
As travessias dos cursos d'água deverão ser aéreas e locadas em posição conveniente
(junto do GASBEL), para não restringir a seção de escoamento do canal, em caso de
enxurrada máxima; e

•

Instalação de proteção mecânica, eletroduto galvanizado envelopado com concreto,
envolvendo os tubos de PEAD) nos trechos aéreos.

1.4.) Recomendações de caráter específico
No trecho compreendido entre os km 31,5 e 28 da faixa do ORBEL II, recomendam-se as
seguintes medidas:

•
•
•
•
•

•

Atenção especial para a recuperação dos cortes que apresentam instabilidade,
principalmente nos km 28,8 e 31; e
Nesse trecho, será permitida a utilização de veículos leves, sobre rodas, para execução dos
serviços, visto que a faixa dos dutos coincide com a estrada de serviço.
Para o trecho compreendido entre os km 28 e 24 da faixa do ORBEL II, recomendam-se as
seguintes medidas:
Todas as operações de escavação da vala e lançamento dos tubos deverá ser manual, devido
a não existência de estrada de serviço;
A compactação da camada superficial do solo (20 cm) deverá ser reduzida, feita por
batentes manuais, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento do sistema radicular das
espécies utilizadas na revegetação; e
Deverão ser construídas pequenas barragens para contenção de sedimentos à jusante dos
cruzamentos com os cursos d'água.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA AUTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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1 - OBJETIVO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo, descrever os serviços e estabelecer os requisitos
básicos a serem seguidos na sondagem para localização dos dutos Rio/Belo Horizonte e

sinalização da diretriz de instalação de tubos de PEAD, na faixa dos oleodutos/gasoduto Rio/Belo
Horizonte(ORBEL), pertencente aos Dutos e Terminais do Sudeste - DTSE.
2 - ESCOPO

Os serviços serão executados no trecho compreendido entre o Terminal de Campos Elíseos, no
Município de Duque de Caxias/RJ e a Estação de Tapinhoã, Município de Rio das Flores/RJ.
3 - NORMAS

Devem ser obedecidas na execução dos serviços, além das informações constantes deste MD e

demais documentos de projeto, a edição ou última revisão da norma PETROBRAS N47Levantamento topográfico.

4 - DADOS TÉCNICOS

Largura da faixa: 20 m
Comprimento do trecho: 75 km
Dutos - ORBEL I: diâmetro=I8", profundidade média l,00m
-ORBEL II: diâmetro=24", profundidade média l,50m
--GASBEL : diâmetro=l 6", profundidade média 0,80m

5 - DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES
5.1 - Este trecho começa no Terminal de Campos Elíseos na faixa onde só está o ORBEL II, numa
extensão de 5km passando por região urbana. Depois a faixa tem mais dois dutos em uma extensão
de lOkm. Neste ponto por mais 40km a faixa só tem dois dutos (ORBEL II e GASBEL) e no
restante do trecho até chegar à Estação deTapinhoã passam ostrês dutos citados no item 4 do MD.
5.2 - Do km 24 ao 34 a faixa passa dentro daReserva Biológica do Tinguã, área sob a jurisdição
do IBAMA, que exige licença para execução dos serviços a ser feita pela CONTRATADA.
5.3-Neste trecho a faixa possui várias áreas de válvulas de bloqueio.

6 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONDAGEM
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6.1 - Executar sondagem eletromagnética para localização de todos os dutos enterrados existentes

na faixa (3 - ORBEL I, ORBEL II e GASBEL), além de outras interferências, utilizando equipe
específica e treinada e com equipamento adequado. A CONTRATADA deverá apresentar o
certificado de aferição e calibração do equipamento {aparelho RD-433 ou similar), em
conformidade com o fabricante.

6.2 - Identificar todos os dutos utilizando piquetes (pequenas estacas de madeira com 40 cm de

comprimento, sendo que 5a lOcm ficarão acima do nível do terreno), pintados na cor vermelha
nos 1Ocm da parte desenterrada, em seções de 100 em 100 metros.

6.3 - Identificar o duto mais próximo da diretriz do cabo de fibra óptica utilizando piquetes

pintados na cor vermelha, de 20 em 20 metros, quando em linha reta, ede 5em 5metros, quando
em curva.

6.4 - Executar sondagem manual de confirmação do duto mais próximo da diretriz do cabo de
fibra óptica, utilizando haste feita de barra redonda de aterramento, com 2,00 metros de
comprimento, extremidade plana e pegador horizontal fixado na outra extremidade. Estas
sondagens serão executadas em seções de 20 em 20 metros.

6.5 - Executar sondagem manual, utilizando amesma ferramenta citada no item 6.4, na diretriz do
cabo de fibra óptica, distante, no mínimo, 1,5 metros da linha de centro do duto mais próximo da
lateral esquerda da faixa no sentido Rio/Belo Horizonte. Estas sondagens serão executadas em
seções de 20 em 20 metros sobre a linha da diretriz onde será enterrado os tubos de PEAD. A

profundidade mínima dessas sondagens será de 1,5 metros. A finalidade dessas sondagens é

confirmar que não existe nenhuma instalação por onde passará ocabo de fibra óptica.
6.6 - A sondagem da diretriz, citada no item anterior, deverá ser materializada no campo com a
fixação de piquetes, pintados na cor branca, de 20 em 20 metros.

6.7 - Deverá ser respeitada a profundidade de 0,80m, no máximo, para a instalação do tubo de
PEAD, no qual será instalado o cabo de fibra óptica.

6.8 - Para confirmar a localização do duto mais próximo da diretriz do cabo de fibra óptica e da

integridade do revestimento, deverão ser abertas valas (trincheiras) que possibilite a inspeção

visual dos pontos sondados com haste. A quantidade de valas a serem abertas será de 3% em

relação aos pontos sondados (citados no item 6.4). Estas valas serão abertas somente no duto mais

próximo da diretriz.

6.9 - Deverão ser locadas também, as instalações de terceiros (redes de abastecimento d'água,

redes coletoras de esgoto, galerias de águas pluviais, cabos elétricos ou telefônicos, dutos de outras
distribuidoras, etc).

7 - CONDIÇÕES GERAIS
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7.1 - O transporte, distribuição, carga, descarga e movimentação dos equipamentos, materiais e
outros insumos, serão de responsabilidade da CONTRATADA e deverão ser feitos com cuidado
para evitar danos àsbenfeitorias das propriedades e outras instalações.

7.2 - A coordenação dos serviços deverá ser exercida por um técnico com curriculum vitae

aprovado pela Fiscalização da PETROBRAS ecom mais de 6 anos de experiência em serviços de
topografia.

7.2.1 - O técnico responsável pela execução integral dos serviços deverá dispor de transporte
adequado e telefone móvel celular paracontatos normais e urgentes.

7.2.2 - O técnico responsável deverá apresentar-se no escritório da Fiscalização da PETROBRAS,
tantas vezes for necessário e em qualquer dia da semana.

7.2.3 - A CONTRATADA manterá uma equipe de apoio ao técnico responsável, para tratar os
assuntos administrativos, técnicos e as diversas fases de sondagem e identificação.

7.3 - Não será permitida a queima de nenhum material e/ou entulho de qualquer natureza no local
dos serviços.

7.4- A CONTRATADA deverá designar um administrador (relações públicas) paraatendimento
às reclamações dos vizinhos da faixa afetados pelas obras.
7.5 - Por traíar-se de uma área densamente povoada, a CONTRATADA
manutenção do piqueteamento livre de vandalismo.

deverá prever a

7.6 - A CONTRATADA deverá ter um Sistema de Garantia da Qualidade para gerar e controlar

todos os processos executivos e procedimentos. A aplicação e acompanhamento dos
procedimentos e documentação será exercida por um profissional habilitado, aprovado pela
Fiscalização da PETROBRAS.

7.7 - Na execução dos serviços a CONTRATADA entrará em propriedades particulares e usará
acessos dentro das mesmas. Para tanto deverá ser feito contato prévio com o proprietário para

autorizar a entrada. Após o término dos serviços, a CONTRATADA deverá verificar com o

proprietário e/ou seu preposto se não tem nada a reclamar ou reinvidicar em função dos serviços
realizados dentro da sua propriedade.

8 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
DTSE/DITEP/SETEC D004T017- - perfil da faixa do ORBEL trecho I

ADMÍWDRD/MDS/Sondoptical
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ANEXO IV
Detalhes Construtivos:

Fotos apresentando operação de identificação e sinalização do duto
através do sonar;

Medidas Preventivas para Execução das Obras;

Prospecção de Máquinas para abertura das valas;
Prospecção de furos direcionais;
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Máquina de esteiras ou pneus equipada com Plow
Esta máquina, através de uma

única operação, efetua o trabalho
de corte do terreno e implantação do
U

cabo, evitando abertura e
movimentação do solo.

A operação com o Plow é recomendada para
terrenos planos com solo silt argiloso ou
areno argiloso.

Ela é dotada de um suporte para fixação
da bobina de cabo óptico na sua parte
frontal e de um arado vibratório, que faz
o corte do solo, na sua parte traseira.
w

O cabo fica junto ao arado, instalando-se
no subsolo à medida que a máquina se
desloca e o arado corta o terreno. Além

disto, o arado vibra constantemente,

permitindo a reacomodação do solo,
sendo a compactação realizada por um
par de rodas que é deslocado sobre a
linha de implantação do cabo.
13/02/98 17:42
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Segurança

Segaairamçsi d© Trabalho
Todas as atividades de

instalação de cabos ópticos
diretamente enterrados ao longo
de faixas de domínio de

rodovias, realizadas pela
Engeset, obedecem a um
rígido esquema de segurançay
de acordo com

as normas

Telebrás, as quais estabelecem
toda a sinalização da rodovia,
ao longo da qual a obra é
executada, e todo o

equipamento de segurança que
deve ser utilizado pelaequipe

que executa a instalação do
cabo óptico.
A Engeset também conta com a

fiscalização contínua dos seus técnicos
desegurança e membros daCIPA.
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MÁQUIf^UTKJZAD^PARATRáLVES&l^BE RIOS
SISTEMA DE FUROS DIRECIONADOS - TSFD (NAVIGATOR)

Esta máquina é utilizada
em travessias subterrâneas
U

sob leitos de córregos, rios
e locais alagados.

A operação consiste na
introdução de tubos
cilíndricos para abertura
de um furo que, alargado
no momento em que se

recolhe as barras, pode

chegar a um diâmetro de
até 6".

^

A máquina é uma perfuratriz subterrânea capaz de perfurar o solo a
uma profundidade de até 15 m(alcance do localizador) e a um
comprimento de até 300 m.

Ela é dotada de uma broca que gira emtorno de "seu eixo, além de se
deslocar vertical e horizontalmente, através de barras que são encaixadas
nabroca e umas as outras, aumentando-se, desta maneira o alcance da
broca. Tudo isto supervisionado porum instrumento de localização.
13/02/98 17:54
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MÁQUINA UTILIZADA PARA TRAVESSIA DE RODOVIAS
Esta máquina é utilizada
em travessias subterrâneas

sob rodovias, tubulações

ü

em geral (aquedutos,
oleodutos, gasodutos, etc.)
e cursos d'água de
largura estreita.
A PT620 (PIERCE
ABRROW)é adaptada a
um compressor

pneumático através de
uma operação de
acoplamento muito
simples.

A máquina é uma perfuratriz subterrânea capaz de perfurar o solo a
uma profundidade de até 4.0 me auma longitude de até 30.0 m.
Ela é dotada de uma broca que gira em torno de seu eixo, além de se
deslocar vertical e horizontalmente, através de barras que são encaixadas
nabroca e umas às outras, aumentando-se, desta maneira o alcance da
broca.

O furo realizado pela broca pode teruma espessura de até 100 mm,

podendo-se conduzir um tubo de ferro galvanizado de 100 mm de
diâmetro junto com as barras solidárias àbroca, para posterior travessia
do cabo através daquele tubo.
13/02/98 17:53
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VISITA TÉCNICA DE PROFISSIONAIS DA

LIGHTEL E DA PETROBRÁS A OBRAS DE
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MPLANTAÇAO DE CABO ÓPTICO EM FAIXA
DE DOMÍNIO DE OLEODUTOS (E.U.À. E
ESPANHA)

:

•

• •: ••-_•
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r^-, r*^
MÁQUINA UTILIZADA NA

DETECÇÃO DOOLEODUTO

IMPLANTAÇÃO DOCABO ÓPTICO

^^_/

DEMONSTRAÇÃO
DA SINALIZAÇÃO
DOPOLIDUTOEDA
UNHA DO CABO A
SER IMPLANTADO
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EXECUÇÃO DE

OBRAS NA FAIXA DE DOMÍNIO DO OLEODUTO
DA PETROBRÁS

ANTES DO LANÇAMENTO

-

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHANDO APOSIÇÃO DO
CABO ÓPTICO E SEUS ELMENTOS (CÂMARAS SUBTERRÂNEAS E

MARCOS DECONCRETO) NO INTERIOR DA FAIXA DE DOMÍNIO DO
POLIDUTO OSBRA, A PARTIR DO LEVANTAMENTO DE

*•
w_^-

>-

INTERFERÊNCIAS EM CAMPO.
SINALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI IMPLANTADO A LINHADO(S)
OLEODUTO^) COM BANDEIROLAS AMARELAS, A PARTIR DA

LOCALIZAÇÃO PRECISADO OLEDUTO POR MEIO DE DECTORES.
SINALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI IMPLANTADO ATERRAMENTO DO
OLEODUTO COM BANDEIROLAS VERMELHAS, A PARTIR DA

LOCALIZAÇÃO PRECIZA DO ATERRAMENTO PORMEIO DE DECTORES.

-

SINALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ IMPLANTADO OCABO ÓPTICO,
COM BANDEIROLAS BRANCAS A UMA DISTÂNCIA DO OLEODUTO
DETERMINADA PELO PROJETO EXECUTIVO.

>-

SONDAGENS NO LOCAL ONDESERÁ IMPLANTADO O CABO ÓPTICODE
MANETRA A DETECTARPOSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS E CONSEQÜENTE

ALTERAÇÃO DOPROJETO EXECUTIVO SENECESSÁRIO.
DURANTE O LANÇAMENTO

>-

DISPONIBILIZARMEIOS DECOMUNICAÇÃO NAS FRENTES DE
SERVIÇO AFIM DE POSSD3ILITAR A MOBILIZAÇÃO DEEQUIPES DE
OPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO OLEODUTO NO CASO DE
EVENTUAIS ACIDENTES.

-

ARMAZENAMENTO DE MATETRAIS COM OS DEVIDOS CUIDADOS

«-

PARA EVITAR DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
CONTROLAR VELOCIDADE DEVEÍCULOS E MÁQUINAS.

-

AFASTAMENTO DE ANIMAIS DO LOCAL DA OBRA

»

INFORME AOS MORADORES DA REGIÃO A RESPEITO DA EXECUÇÃO
DAS OBRAS.

»-

ADVERTÊNCIA E/OU AFASTAMENTO DEFUNCIONÁRIOS QUE
DESRESPEITAREM A LEIDE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.
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CONTRATO SERINF N" 600.1070.99-0
Página 1 dtf l

INTRODUÇÃO
CONSIDERAÇÕES GERAIS

1

1.1

txt 1.1

O conjunto de documentos apresentado é parte integrante do projeto executivo da obra de
implantação da rede de dutos PEAD de 40 mm, e tem validade exclusivamente no trecho
da faixa de dutos compreendido entre a ESTAP e a ESMAN.

Estes documentos visam a orientar todas as ações da empresa execuíanle dos serviços, nos

aspectos relativos a planejamento, documentação, execução dos serviços e segurança e
w
medicina do trabalho, dentro dos padrões de qualidade e segurança exigidos pela
PETROBRAS.

Todos os envolvidos na direção dos trabalhos deverão ter conhecimento do projeto
executivo, e possuir cópias individuais deste para utilização no campo.

Qualquer alteração ou acréscimo introduzido à documentação no decorrer dos trabalhos,
deverá ser divulgada a todos os interessados, promovendo-se a atualização das cópias
existentes.

Os documentos apresentados seguem o seguinte padrão de nomeclatura:

Código

Descrição
Desenho

des

Instrução de trabalho

inst

Relação

rei

Diagrama

dia

Programa de controle e prevenção

Pgr

Texto genérico

txt
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Gerente de planejamento

Encarregado
Irani José Pereira

Encarregado
José Elias

Encarregado
Sebastião

Malvíno José

Anésio Raimundo

de Na vigato r

Encarregado

Anísio Raimundo Pereira

Luís Cláudio

Encarregado

Supeivisor

Andréa Cinlia do Amaral

Jacy

Supervisor Equip.

Assistente administrativo

Supervisor

Marcus Weiss de Paula

Almoxarifado

Maurício Aloysio de Paula

Gerente de obra

Maurício Weíss de Paula

Gerente de Contrato

|

diaj.3

ORGANOGRAMA

1.3

!

]
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Medição de serviços

Gerente de planejamento
Fiscalização

Gerente de planejamento

No término das etapas previstas na PPU

Todo final de mês

Data n + 1

Gerente de planejamento

Ralatório Diário de Obra - consolidado

Cronograma fisico - previsto/realizado

Data n

Supervisor
Encarregado

Relatório Diário de Obra

Assistente administrativo

QUANDO

Toda início de semana

Gerente de planejamento
Fiscalização

QUEM

Planejamento Semanal de Serviços

DOCUMENTO

DOCU MENTACAODAOBRÃ"
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INTRODUÇÃO "
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1

1.5

2

Retroescavadeira Case 580 SuperH 4x4

3

Retroescavadeira Case 580 L 4x4

1

Retroescavadeira Case 580 L 4x2 com braço extensível

1

Caminhão Munck 10 t.m. 4x4

1

Caminhão Munck 3,5 í.m 4x2

1

Caminhão MB 710

1

Caminhão Basculante 6 m3

3

Toyota Bandeirante

2

Pick up leve

3

Compactador BS-600 Gasolina Wacker

1

Perfurairiz direcional

Página 1 de 1
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INTRODUÇÃO
RELAÇÃO DE PESSOAL

1
1.6

3

Engenheiro pleno

2

Assistente administrativo

1

Supervisor de obra

1

Técnico de segurança do trabalho

5

Encarregado de obra

7

Motorista

6

Operador de máquina

1

Operador de navigator

1

Pedreiro

50

Servente

77

Total

Página 1 de 1
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1
1.7

INTRODUÇÃO
RELAÇÃO DE MATERIAIS

Página 1 de 1
rei 1.7

Tubo de PEAD de 40 mm

Tubo de PEAD de 110 mm

S^/
Luva de PEAD de 40 mm

Fita de aviso

Caixa subterrânea de emenda com tampa

Placa de concreto

Brita

Areia

Cimenlo

Gesso

Saco de ráfia

Cal hidratada

Marcos de concreto
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ECLIPECE

EQUIPE DE

Sentido da

andamento ds obra.

SONDAGEM

3 Km

ABERTURA
D; VALA

pí
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£ REATERRD

EOU PE DE.
LANÇAMENTO

INTRODUÇÃO
DIAGRAMA DE EiQUJPES.
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SINALIZAÇÃO
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2.1

PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE DUTOS DE PEAD

Pügírui [ díí í

DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.1

LOCALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ROTA

inst 2.1.1

1) OBJETIVO

Descrever a sistemática para demarcação no campo da rota do sistema óptico Rio-Belo
Horizonte, no trecho compreendido entre a ESTAP e a ESMAN.
\^^^

2) DOCUMENTO RELACIONADOS

Planta e perfil
Diagrama unifílar

3) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Trena
Marreta

Estaca de madeira

Linha de nylon
Foice

4) MATERIAIS

Cal Hidratada

5) PESSOAL

Encarregado
Servente

RUA QUINTINO DOCA1UVA. 400 • BAIRRO JAHDIM Gl ORIA • TELEFAX (032) 217-8600 • CEP 36015-010 -JUIZ DF FORA - MG
e-nifnl: uretra EnrjÉüihEiiiü^E]! Inel i.üin.br

(/V\

t

-t

w

J

Fia

•'ubr.

E/VdENI/AfílA

CONTRA TO SERINF N° 600.2.070.99-0

2.1

PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE DUTOS DE PEAD
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.1

LOCALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ROTA

inst 2.1.1

6) DESCRIÇÃO

6.1) Localização da rota

Fixar estacas brancas a cada 20 m em trechos em tangente e a cada 5 m em trechos em curva,
obedecendo-se o seguinte critério:

A 2,0 ra de distância da tubulação mais a esquerda da faixa (em geral, ORBEL I), em
paralelo a esta, na lateral esquerda da faixa, sentido Rio-Belo Horizonte;

6.2) Demarcação da rota

Passar a linha pelas estacas brancas, deixadas pela equipe de sondagem, colocando a cal
hidratada por sobre esta, de forma a permitir a perfeita vizualização da linha a ser escavada.
Obs.:

•

A linha deverá ser demarcada com antecedência máxima de 24 horas em relação á
escavação;

c

•

As estacas poderão ser reaproveitadas após a demarcação da linha de escavação;

•

Nos locais onde a vegetação esteja com altura tal que impeça a marcação e vizualização

da linha, deverá ser feita a roçada prévia do local;
•

No caso de ocorrência de chuva entre a demarcação e a execução da escavação, deverá

ser refeita a demarcação da rota, seguindo os mesmos procedimentos iniciais.
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PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE DUTOS DE PEAD
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.1

LOCALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ROTA

inst 2.1.1

7) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
Bota de borracha
Botina de couro

C

Capacete
Luva de raspa
Luva de PVC
Perneira

w
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PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE DUTOS DE PEAD
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.2

ABERTURA DE VALA

ínst 2.1.2

1) OBJETIVO

Descrever a sistemática para escavação da vala para instalação dos tubos PEAD, no trecho
compreendido entre a ESTAP e a ESMAN.

L

2) DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto executivo
Diagrama uni filar

3) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Retroescavadeira

Enxadão
Pá
Chibanca
Alicate

^

Torquês
Martelo

4) MATERIAIS
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.2

ABERTURA DE VALA

inst 2.1.2

5) PESSOAL

Supervisor
Encarregado
Servente

Operador de retroescavadeira

6) DESCRIÇÃO
6.1) Escavação em terreno normal
6.1.1) Escavação mecanizada
Desimpedir a área de trabalho da máquina, com a abertura de cercas, retirada de entulhos que
obstruam a passagem, e outros obstáculos que possam prejudicar o deslocamento do

equipamento, imediatamente antes de se proceder a escavação. Este procedimento deverá ser
feito mediante autorização do proprietário ou órgão responsável.
Executar a escavação da vala com o uso de retroescavadeira, exatamente sobre a marca de

ca!, com largura média de 35 cm e profundidade mínima de 80 cm.
O material retirado da vala deverá ser depositado ao lado da mesma, para ser posteriormente
utilizado no reaterro (ver istrução 2.1.3}.

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 400 • BAIRRO JARDIM GLORIA • TELEFAX (032) 217-3600 • CEP 36015-010 • JUIZ DE FORA- MG
e-mail" vR(;tr<i.finrjKriharia@aílnet com.br

;•'

£- '

v**

Proc. 6t4Z/kei
"ubr

ENGENHARIA

CONTRA TO SESINF N° 600.2.070.99-0

2.1

PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE DUTOS DE PEAD

Página 3 de 5

DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.2

ABERTURA DE VALA

inst 2.1.2

6.1.2) Escavação manual

Em locais onde haja impossibilidade de utilização da retroescavadeira, devido à declividade
acentuada ou proximidade com canaletas ou ocorrècia de obstáculos (cruzamento de tubos,
interferência com cabos elétricos e adutoras), deverá ser feita a escavação manual da vala.
w

Executar a escavação da vala com o uso de enxadões e chibancas, exatamente sobre a marca
de cal, com largura média de 35 cm e profundidade mínima de 80 cm.

O material retirado da vala deverá ser depositado ao lado da mesma, para ser posteriormente
utilizado no reaterro.

Obs.: Onde houver cruzamento com rodovias, ferrovia ou rios, deverá ser utilizado o Método

Não Destrutivo (MND), conforme Procedimento n° 2.1.8.

6.2) Escavação em terreno rochoso

Onde houver ocorrência de rocha, de tal forma que impeça a escavação com o uso de
retroescavadeira, os dutos de PEAD devem ser instalados ao lado da vala do duto mais a
^

esquerda, com profundidade mínima de 40 cm.
Executar a escavação da vala com o uso de enxadões, exatamente sobre a marca de cal, com
largura média de 35 cm.
O material proveniente da escavação deverá estar livre de rochas e torrões, para posterior
reaterro. No caso de ocorrência deste tipo de material, o mesmo deverá ser substituído por
material de empréstimo, previamente aprovado pela fiscalização.
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.2

ABERTURA DE VALA

inst 2.1.2

6.3) Escavação em terrenos alagados

Desimpedir a área de trabalho da máquina, com a abertura de cercas, retirada de entulhos que
obstruam a passagem, e outros obstáculos que possam prejudicar o deslocamento do
equipamento, imediatamente antes de se proceder a escavação. Este procedimento deverá ser
feito mediante autorização do proprietário ou órgão responsável.
Executar a escavação da vala com o uso de retroescavadeira, exatamente sobre a marca de
cal, com largura média de 35 cm e profundidade mínima de 80 cm. Para possibilitar o
trabalho da máquina, deverão ser utilizados estabilizadores tipo prancha, estivas de madeira e
outros acessórios que permitam a estabilização da máquina no local de trabalho.
O material retirado da vala deverá ser depositado ao lado da mesma, para ser posteriormente
utilizado na recomposição da vala.

Obs.:

A distância entre a extremidade da última bobina de PEAD 40 mm lançada e o ponto
mais avançado de escavação, não deverá ultrapassar a 3.000 m, de maneira a evitar
transtornos aos proprietários;

A operação do equipamento nestes locais deverá ser precedida da verificação da

profundidade do duto mais a esquerda, de modo que a estiva e a máquina não façam uma
sobrecarga excessiva.
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.2

ABERTURA DE VALA

inst 2.1.2

7) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
Botina de couro

Bota de borracha

Capacete
Luva de raspa
Perneira
Protetor auricular

Extintor de incêndio de pó químico

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 400-BAIRRO JARDIM GLÓRIA • TELEFAX: (032) 217-8600 • CEP 35015-010 • JUIZ DF FORA - MG
B-m;nl veclraengontiariaOarlrielconi.br

-TT73

-*u&y

F|s.

JW?

Pioc GMfal
' ubr

ENGENHARIA

CONTRA TO SERINF N" 600.2.070.99-0

2.1

PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE DUTOS DE PEAD

Página 1 de 4

DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.3

LANÇAMENTO DE DUTO PEAD DE 40 mm E REATERRO

inst 2.1.3

1) OBJETIVO

Descrever a sistemática para lançamento dos tubos PEAD e posterior reaterro da vala, no
trecho compreendido entre a ESTAP e a ESMAN.

2) DOCUMENTOS RELACIONADOS

Planta baixa e perfil
Diagrama unifilar

3) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Máquinas de desbobinar
Compactador manual
Compactador mecânico BS-600 a gasolina Wacker
Enxada
Pá

4) MATERIAIS

Bobina de tubo PEAD 40mm
Fita de aviso
Placa de concreto
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.3

LANÇAMENTO DE DUTO PEAD DE 40 mm E REATERRO

inst 2.1.3

5) PESSOAL

Supervisor
Encarregado
Servente

w

Operador de retroescavadeira

6) DESCRIÇÃO

6.1) Lançamento das bobinas de duto PEAD 40mm
Percorrer todo o trecho a ser lançado, verificando a limpeza e nivelamento do fundo da vala.
Em caso de presença de torrões e outros materiais, deve-se proceder a eliminação dos
mesmos com o uso de enxada e pá.

Obs.:

•

Deverá ser verificado se o tubo de PEAD de 40 mm a ser lançado no fundo da vala não

ficará sobre alguma pedra ou matacão, evitando-se o estrangulamento de mesmo;
•

Caso ocorra rocha que não possa ser removida, a mesma deverá ser coberfa com camada

de solo para receber o duto de PEAD.

Posicionar a máquina de desbobinar no local determinado para emenda de tubos.
Começar a desenrolar a bobina, puxando-a apenas com auxilio de pessoal. A medida que a
distância da extremidade para a máquina for aumentando, deve-se acrescentar pessoal á

operação de forma a garantir a tração contínua e uniforme na bobina, durante todo o
desenrolar.
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DE 40 mm DDÍETAMENTE ENTERRADOS
2.1.3

LANÇAMENTO DE DUTO PEAD DE 40 mm E REATERRO

Deve-se manter durante todo o processo ura

inst 2.1.3

encarregado junto a máquina e outro na

extremidade do tubo, munidos de rádios de comunicação, para interromper simultaneamente

o processo em caso de qualquer anormalidade, visando a manter a integridade da bobina.
Terminado o desenrolar das duas bobinas, depositá-las lado a lado no fundo da vala, uma em
cada lateral, evitando que os dutos façam curvas desnecessárias no fundo da escavação.
\-^^

O encarregado deve percorrer todo o trecho a ser lançado, verificando se as duas linhas de
dutos não tem cruzamento entre si durante o trajeto. Em caso de haver cruzamento, o mesmo

deve ser eliminado passando-se o duto para o lado correto da vala.

6.2) Reaterro

Executar o reaterro da vala em camadas de 20 cm, utilizando-se o material proveniente da
escavação, compactando-se as três primeiras camadas com compactador manual.

Após concluído o reaterro da vala até a altura do terreno, compactá-lo com o uso de
compactador mecânico.

Construir uma leíra no sentido longitudinal à escavação com o material proveniente da
escavação.

L
Obs.:

Após lançamento e compactação das duas primeiras camadas de aterro, deve-se lançar

uma fita de aviso, contendo as inscrições "CUIDADO! FIBRA ÓTICA" em toda a
extensão da vala, para evitar escavações indevidas;
O material lançado na primeira camada deve ser selecionado, livre de torrões, pedras,
Taízes e outras impurezas, de modo a não danificar os dutos PEAD;
Em locais onde a faixa atravessa regiões urbanizadas, deve-se colocar uma placa de
concreto imediatamente abaixo da fita de aviso, ao longo de toda a região urbanizada.
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DE 40 mm DDÍETAMENTE ENTERRADOS
2.1.3

LANÇAMENTO DE DUTO PEAD DE 40 mm E REATERRO

inst 2.1.3

7) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
Botina

c

Capacete
Luva de raspa
Luva de PVC
Pemeira

Protetor auricular

Extintor de pó químico

c
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.4

INSTALAÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEAS DE EMENDA

inst 2.1.4

1) OBJETIVO

Descrever a sistemática para instalação de caixas subterrâneas de emenda, no trecho
compreendido entre a ESTAP e a ESMAN.

L.

2) DOCUMENTOS RELACIONADOS

Diagrama unifilar
Projeto executivo
Desenho DE-4150.04-6500-762-VED-CAM

3) EQUD?AMENTOS E FERRAMENTAS

Retroescavadeira

Cabo de aço
Enxada

Compactador manual
\^^^'

Pá
Chibanca

4) MATERIAIS

Manilha CA-2 de diâmetro 1 m

Tampa de concreto armado
Brita 1

Gesso ou argamassa
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INSTALAÇÃO DE CADÍA SUBTERRÂNEAS DE EMENDA
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DE 40 mm DDAETAMENTE ENTERRADOS
inst 2.1.4

5) PESSOAL

Encarregado
Servente

Operador de retroescavadeira
Motorista

6) DESCRIÇÃO
Proceder a locação da caixa conforme projeto executivo.
Executar a escavação no local da caixa, com diâmetro aproximado de 1,5 m.
Acertar e compactar o fundo da escavação.

Assentar a caixa na profundidade determinada em projeto, com o uso de retroescavadeira.
Cotocar as extremidades dos 4 tubos nos respectivos orifícios das caixas, deixando uma folga
para dentro da caixa de aproximadamente 15 cm.
Colocar uma camada adensada de 5 cm de brita 1 no fundo da caixa.

Proceder o fechamento de frestas na interseção dos tubos com a caixa utilizando gesso ou
argamassa.

Colocar a tampa na caixa, fazendo a vedação da mesma com o uso de gesso.
Reaterrar em torno e por cima da caixa, compactando-se em camadas de 20 cm.
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DE 40 mm DUtETAMENTE ENTERRADOS
2.1.4

INSTALAÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEAS DE EMENDA

inst 2.1.4

7) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
Botina

Capacete

^w

Luva de raspa
Pcmeira
Protetor auricular

Extintor de incêndio de pó químico

^
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EXECUÇÃO DE EMENDA DE DUTOS PEAD 40 mm
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DE 40 mm DUtETAMENTE ENTERRADOS
inst 2.1.5

1) OBJETIVO

Descrever a sistemática para execução de emendas em dutos de PEAD de 40 mm, no trecho
compreendido entre a ESTAP e a ESMAN.

>w

2) DOCUMENTOS RELACIONADOS

Planta e perfil
Normas Tigre

3) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

4) MATERIAIS

Luva de PEAD de 40 mm

5) PESSOAL
W

Encarregado
Servente
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DE 40 mm DntETAMENTE ENTERRADOS
inst 2.1.5

6) DESCRIÇÃO

Limpar cuidadosamente as extremidades dos dutos a serem unidos.
Introduzir a extremidade do duto no lado correspondente da luva, rosqueando-a manualmente
até o limite da rosca da luva.

^

Executar o mesmo procedimentos para o outro lado.

Verificar cuidadosamente se existe qualquer imperfeição na emenda, como torção da luva,

extremidade mal rosqueada ou outro que comprometa a perfeita estanqueidade da emenda.
Executar o reaterro compactado conforme Instrução 2.1.3.

7) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
Botina

Capacete
Luva de raspa

í^l

Perneíra
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.6

SFVALIZAÇAO DA ROTA ÓTICA

inst 2.1.6

1) OBJETIVO

Descrever a sistemática para execução de sinalização da rota do sistema ótico Rio-Belo
Horizonte, no trecho compreendido entre a ESTAP e a ESMAN.

^^

2) DOCUMENTOS RELACIONADOS

Desenho DE-4150.04-6500-762-VED-MAR

3) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Cavadeira
Enxada

Compactador manual

4) MATERIAIS
t-a^fí

Marco de concreto
Cimento
Areia

Brita
Tinta
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.6

SINALIZAÇÃO DA ROTA ÓTICA

inst 2.1.6

5) PESSOAL

Encarregado
Servente

Pedreiro

^

Operador de retroescavadeira

6) DESCRIÇÃO
Demarcar com piquete provisório o local exato onde foram executadas emendas de dutos e
instalação de caixas de emenda.

Fazer a escavação do local de instalação com cavadeira manual, na profundidade
estabelecida em projeto.

Posicionar o marco, pintado e identificado previamente no canteiro central, na escavação,
rigorosamente no prumo.

Proceder a concretagem da base do marco, com concreto de 15 Mpa e slump de 6 +-1 cm.
Executar o reaterro compactado da base do marco.

7) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
Botina

Capacete
Luva de raspa
Pemeira

Luva de PVC
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DE 40 mm DD3ETAMENTE ENTERRADOS

SINALIZAÇÃO DA ROTA ÓTICA

2.1.6

inst 2.1.6

8) DESENHO ESQUEMATICO
^

^

PLANTA
CSE

CSE
ETP
1.970m

2.000m

ELEVAÇÃO

MARCO

5?S"

1

MARCO

2

MARCO

3

"'"".„'?
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
inst 2.1.7

1) OBJETIVO

Descrever a sistemática para a limpeza e recomposição final da faixa do GASBEL, no trecho
compreendido entre a ESTAP e a ESMAN.

L,

2) DOCUMENTOS RELACIONADOS

3) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Enxada
Pá
Caminhão basculante
Caminhão carroceria aberta

Compactador

4) MATERIAIS

^

Mourão
Canaleta

Cimento
Areia
Brita

Arame farpado
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DE 40 mm DmETAMENTE ENTERRADOS

inst 2.1.7

5) PESSOAL

Encarregado
Servente

Pedreiro

L_

6) DESCRIÇÃO

6.1) Recomposição da faixa

Recompor nas condições originais tudo que for avariado total ou parcialmente por qualquer
das atividades destinadas à construção da linha de PEAD de 40 mm, tal com:

Canaletas
Leiras
Cercas

Diques de solo-cimento, solo-solo ou outro
W

Gabiões
Marcos de concreto
Bueiros
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LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO FINAL DA FArXA
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DE 40 mm DntETAMENTE ENTERRADOS
inst 2.1.7

6.2) Limpeza da faixa

Proceder a limpeza completa dos restos de material gerados por qualquer das atividades
destinadas à construção da linha de PEAD de 40 mm, com a retirada em veículo apropriado e
bota fora em local aprovado pela fiscalização.
w

A faixa de dutos deve apresentar, após a conclusão dos serviços, as mesmas características de
acabamento, estabilidade e drenagem apresentadas antes da execução da obra.

7) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
Botina

Capacete

Luva de raspa
Perneira
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.7

LIMPEZA E RECOMPOSIÇÃO FINAL DA FAXXA

inst 2.1.7

8) DESENHO ESQUEMATICO
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS

2.1.8

INSTALAÇÃO DE DUTO PELO MÉTODO NAO DESTRUTIVO

inst 2.1.8

1) OBJETIVO

Descrever a sistemática para travessia de dutos com transposição de obstáculos sem
execução de escavação, no trecho compreendido entre a ESTAP e a ESMAN.

W

2) DOCUMENTOS RELACIONADOS

Planta e perfil

3) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Caminhão para transporte do equipamento
Gerador
Perfuratriz direcional
Hastes

Alargadores
Broca

^w

Caixa d'água
Sonda

Cabeça de perfuração
Detetor de sonda
Tubo de PEAD de 110 mm
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PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE DUTOS DE PEAD

2.1
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.8

INSTALAÇÃO DE DUTO PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO

inst 2.1.8

4) MATERIAIS

Bentonita
Polímero

Água
5) PESSOAL

Supervisor
Encarregado
Servente

Operador de navigator

6) DESCRIÇÃO
6.1) Serviços preliminares

^

Obter as autorizações para execução de perfuração dirigida junto aos órgãos competentes.

Sinalizar o local de modo a garantir a segurança do tráfego e dos profissionais envolvidos na
operação.

Abrir as trincheiras para acomodar equipamentos e materiais no início e fim do furo.
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.8

INSTALAÇÃO DE DUTO PELO MÉTODO NAO DESTRUTIVO

inst 2.1.8

6.2) Cravação

Iniciar perfuração guia sob superfície a ser transposta, com sonda, pelo método de cravação.
Fixar o duto PEAD 110 mm no guia e iniciar o puxamento.
Fazer o guíamento da linha.
W

Fazer o lamponamento do duto PEAD 110 mm.
Reaterrar e compactar as trincheiras.

Obs.:

•

Para cada furo executado, deve-se preencher o respectivo Relatório de Travessia pelo
Método Não Destrutivo;

•

Caso haja qualquer obstáculo a execução do furo durante a operação, deve-se interromper
o processo e comunicar-se imediatamente a fiscalização.

7) EQUD?AMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
Botina

Capacete
Luva de raspa
Pemeira
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RELAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE ENGENHARIA
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
rei 2.1.9

1) OBJETIVO

Definir a sistemática para execução de obras em situações especiais ocorridas na rota do
sistema ótico Rio-Belo Horizonte, no trecho entre a ESTAP e a ESMAN.

2) DOCUMENTOS REALCIONADOS

3) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Retroescavadeira
Enxada

4) MATERIAIS

Saco de ráfia
Areia lavada

TuboKanaflex 5"

W
Tubo PVC 100 mm
Tubo PEAD 110 mm

Outros (ver instrução 1.8 - Método Não Destrutivo)
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
rei 2.1.9

S) DESCRIÇÃO

RELAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE ENGENHARIA - QUADRO RESUMO

\^j_/

SOLUÇÃO

OCORRÊNCIA

ITEM
A

Rodovia pavimentadas

Método Não Destrutivo (MND)

B

Ferrovias

Método Não Destrutivo (MND)

C

Rios

Método Não Destrutivo (MND)

D

Estradas de terra

Lastro de areia

E

Regiões urbanizadas

Placa de concreto

F

Regiões alagadas

Lastro de areia ensacada

G

Pequenos cursos d'água

Lastro de areia ensacada

*&
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DE 40 mm DIRETAMENTE ENTERRADOS
2.1.9

RELAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE ENGENHARIA

rei 2.1.9

ITENS A, B e C: (ver instrução 1.8 - Método Não Destrutivo)
ITEM D:

Colocar lastro de areia solta, com altura de 40 cm, diretamente acima do duto PEAD 40 mm,

na largura do leito carroçável da rodovia.
ITEM E:

c

Colocar placa de concreto com 5 cm de altura abaixo da fita de aviso.
ITEM F:

Colocar lastro de areia ensacada sobre os dutos de PEAD 40 mm, na razão de 1 saco por

metro de vala na região alagada, de modo evitar a flutuação da linha de PEAD .
ÍTEM G:

Colocar lastro de areia ensacada sobre o duto luva de PEAD 110 mm ou Kanaflex, na razão

de 2 saco por metro de vala na região do leito do curso d'água, de modo evitar a flutuação e
arrastamento da linha de PEAD.

6) EQUD?AMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
W

Botina

Capacete
Luva de raspa
Perneira

Protetor auricular

Extintor de incêndio de pó químico
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inst 2.2

1) OBJETIVO

Descrever as condições básicas para recebimento, armazenamento, içamento e transporte de
bobinas de dutos de PEAD de 40 mm.

^

2) DOCUMENTOS RELACIONADOS

Norma Tigre

3) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Caminhão Munck
Estrado de madeira

4) MATERIAIS

\im/

Tira de nylon

5) PESSOAL

Motorista
Almoxarife
Servente
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PROCEDIMENTO PARA ARMAZENAMENTO E
TRANSPORTE DE DUTOS DE PEAD DE 40 mm

2.2

Piiyiníi 2 di; 4

inst 2.2

6) DESCRIÇÃO
6.1) Recebimento

As bobinas deverão ser inspecionadas quando do recebimento no canteiro de obra, com o
(

W

respectivo preenchimento do Relatório de Inspeção e Recebimento (RIR), e armazenadas em
uma das áreas descritas no item 4.2, pelo almoxarife do escritório central.

6.2) Armazenamento

As bobinas de dutos de PEAD de 40 mm deverão ficar armazenadas em três áreas distintas

no canteiro de obras, de acordo com a seguinte classificação:

•/ LIBERADA PARA APLICAÇÃO (bobina em perfeitas condições);
S LIBERADA COM RESTRIÇÃO (bobina com defeito que não comprometa
totalmente a sua utilização, desde que tomada a devida medida corretiva);
•/

REPROVADA (bobina sem condições de uso).

Smf

As bobinas deverão ficar sobre estrado de madeira, com o empilhamento máximo de 4
unidades.

6.3) Içamento

As bobinas deverão ser içadas com tiras com largura adequada, de maneira a não permitir o
esforço exagerado na seção do duto e conseqüente amassamento.
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inst 2.2

6.4) Transporte

As bobinas deverão ser transportadas apenas em caminhão de carroceria aberta, com fundo

plano e isento de pregos, pontas de madeira ou qualquer outro material quepossa danificar os
dutos de PEAD.

Deve-se evitar o manuseio desnecessário das bobinas, procurando fazer apenas o trajeto
mínimo fábrica-canteiro-local de aplicação.

7) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
Botina

Capacete
Luva de raspa
Pemeira
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TRANSPORTE DE DUTOS DE PEAD DE 40 mm
inst 2.2

8) MODELO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E RECEBIMENTO (RIR):

RIR N°:

DATA:

NOTA FISCAL N":

ACEITO Cf OBS.:

REJEITADO:

*ÍBr-'

DESCRIÇÃO:

ACEITO:

RECEBIDO FOR:

w*
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PEAD DE 40 mm

inst 2.3

1) OBJETIVO

Descrever a sistemática para teste e aceitação da rede de dutos de PEAD de 40 mm.

2) DOCUMENTOS RELACIONADOS
w

Normas Tigre

3) EQUD?AMENTOS E FERRAMENTAS

Compressor
Manômetro

4) MATERIAIS

Esfera de isopor

^

5) DESCRIÇÃO
Posicionar o compressor próximo ao local de emenda de dois lances de dutos de PEAD de 40
mm.

Introduzir uma esfera de isopor de diâmetro igual a 90 % do diâmetro interno do duto (36
mm).

Introduzir uma pressão de 10 bar (verificada com um manômetro adequado) na entrada do
duto de PEAD de 40 mm.

O trecho testado será considerado aprovado caso a esfera alcance a extremidade oposta sem
sofrer deformações.
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PROCEDIMENTO PARA TESTE DA REDE DE DUTOS DE
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PEAD DE 40 mm

inst 2.3

Obs.:

•

Caso haja alguma obstáculo para a passagem da esfera, esta deve ser retirada,
eliminando-se o problema e realizando-se novo teste, até que seja satisfeita a condição de
aceitação.

u

6) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
Botina

Capacete
Luva de raspa
Pemeira

!
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ROTEIRO DE TESTES DE FABRICAÇÃO DE DUTOS DE

Prígiira 1 du 3

PEAD DE 40 mm
rei 2.4

1) OBJETIVO

Descrever a sistemática para teste e aceitação de dutos de PEAD de 40 mm.

/

2) DOCUMENTOS RELACIONADOS

Normas Tigre

3) EQUÜ?AMENTOS E FERRAMENTAS

4) MATERIAIS

Duto de PEAD de 40 mm

L
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PEAD DE 40 mm
rei 2.4

5) DESCRIÇÃO
ESPECIFICADO

ENSAIOS

PLANO DE INSPEÇÃO

MÉTODO
DE

ENSAIO

Retração

NQA 4.0 %, amostragem

*

NT-0393

normal simples, nível SI.

Circunferência!

Lotes isolados,

amostragem simples,
severa nivel S2, conforme

c

NBR 5426.

índice de
fluidez (g/10

NQA 4.0 %, amostragem

<=3,0

NT-0074

normal simples, nível SI.
Lotes isolados,

min)al90°Ce
5,0 Kg

amostragem simples,
severa nível S2, conforme
NBR 5426.

Visual

As superfícies dos iubos cor e aspecto
uniforme e isentas de grumos, pintas,
ondulações, corpos estranhos, bolhas,
rachaduras ou outros defeitos visuais que
indiquemdescontinuidade de material e/ou do

Continuamente

NT-01I3

NQA 1.0 %, amostragem

NT-0164

processo de extrasão que comprometa o
Dimensional e

desempenho do tubo.
Valores de diâmetro externo e espessuras, no

Ovalização

pico (Espl), e no vale(Esp2), do desenho SE
0001000; a ovalização máxima do diâmetro
externo deve ser 1,0 mm.

atenuada simples,nível
geral 1. Loles isolados,
amostragem simples,
severa nivel S2, conforme
NBR 5426.

Índice de

"w

A cada alteração de lote

<1,2

NT-0368

do composto

fluidez da

matéria-prima
(g/l 0 min) a
190°Ce5,OKg
> 0,930

A cada alteração de lote

NT-0328

Resistência a

Tensão no ümite de escoamento de 19 Mpa e

do composto
3 CP's por lote

NBR-9622

tração e

alongamento mínimo na ruptura de 350 %
3 CP's por lote

NT-0454

3 CP's por lote

NT-0456

Densidade da

matéria-prima

alongamento

Compressão

Suportar carga mínima de 400 N com
deformação máxima de 5% do diâmetro

externo sem apresentar fissuras, rachaduras ou
trincas.
Resitência ao

Deve resitir ao impacto de percurssor

impacto

metálico com ponta de impacto semi-esférica
de raio 12,5 mm, de massa igual a 0,75 Kg e
altura de 2,0 mm sem apresentar fissuras,
rachaduras ou trincas.
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* Os tubos devem ter medido o diâmeiro externo médio (Gem) a uma distância de 1,0 a 1,1
vezes o DE de ambas as extremidades.

6) EQUD?AMENTOS DE SEGURANÇA

Uniforme
Botina

Capacete
Luva de raspa
Perneira

S^
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EMPREENDIMENTO:

PETROBRAS
PETRÓLEO BUSSILEIKO S.fl.

SEGEN

PROJETO EEXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DA PIST.

SERVIÇO DE ENGENHARIA

ÍNDICE DE REVISÕES
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1.

OBJETIVO

1.1.

Este memorial tem porobjetivo descrever i indicar os dispositivos e critérios a serem aplicados
e seguidos para o projeto de execução e estabilização da pista do duto.

1.2.

A estabilização da pista visa dotar a tubulação enterrada, vala, pista, encostas e áreas
terraplenadas circunvizinhas de proteção permanente, bem como evitar danos a edificações,
sistema hidrográfico, mananciais e íiinção de preservação ecológica, nos casos específicos de
implantação do duto em terrenos íngremes, constituídos de terrenos e-r-odíveis.

1.3.

Os serviços de estabilização da pistacompreendem a execução da proteção da vala, drenagem
superficial da pista e revestimento vegetal.

1.4.

Este documento abrange a proteção passiva da pista do duto. Quanto necessário obras de
proteção ativa ( muros e animo, cortinas atirantadas e outros) a CONTRATADA deverá

\^

preparai projeto específico.

1.5.

A CONTRATADA deve proceder aos estudos geotécnicos e hidrológicos necessários, visando
adequar o disposto na Tabela 1 deste documento às condições locais de perfil, natureza do
terreno, posição do nível d'água no interior da vala e projetar o sistema de drenagem, bem
como a distribuição das soluções de revestimento vegetal.

2.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO DA VALA
Os dispositivos a serem empregados para proteção do reaterro e cobertura da vala consistem
basicamente de:

- dispositivos a serem empregados para proteção do reaterro;
- diques de proteção do reaterro da vala;

t^i

- reaterro e fechamento da vala.
2.1.

Drenagem de fundo da vala:

2.1.1

Tem por finalidade drenar o material de enchimento evitando sua conseqüente saturação e
diminuição do atrito tubo/solo. Deve ser prevista sempre que houver possisbilidade ou
ocorrência de percolação, surgências e ínterceptação de veios de água em rampas superiores a
5°, mesmo que estejam temporariamente reduzidos na ocasião da construção.

2.1.2 Os dispositivos de drenagem de fundo são:
a) colchão de areia;
b) dreno cego;
c) filtro junto ao intradorso dos diques;
d) dreno com tubo poroso quando a surgência for muito intensa;

e) barbaçãs comunicando o filtro junto ao intradorso do muro com calha transversal à pista, na
superfície.

•\1.3

Para drenagem de fundo de vala observara figura 5.
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3.

DIQUES DE PROTEÇÃO DO REATERRO E COBERTURA DA VALA

3.1.

A construção de diques no interior da vala deve ser prevista sempre que ocorrerem rampas

com inclinação superior a 10° ou 15°, para preservar a vala contra a erosão interna do seu
enchimento. Esses diques, em função da declividade da rampa da pista, devem ser construídos
com o emprego de solo comum acondicionados em sacos de aniagem de malha fechada ou
com o emprego de solo-cimento acondicionados em sacos de aniagem de malha aberta ou em
forma de madeira.

3.2.

Os diques devem ser construídos em dimensão, forma e espaçamento conforme figuras 1, 2, 3
e4e Tabela 1.

3.3.

O emprego de concreto ou alvenaria de pedra argamassa na construção dos diques é vedado,
de vez «que os muros assim constituídos sendo rígidas não suportariam os recalques de
acomodação que obviamente ocorrerão nas encostas íngremes, danificando o revestimento e a
tubulação.

3.4.

Quando previstas calhas transversais em solo-cimento, pré-moldadas ou de concreto magro, o
topo dos diques de solo-cimento deve ser projetado para fora do topo da vala de modo a
tomar-se solidário com as calhas transversais.

3.5.

Alternativamente os diques podem ser construídos com o. emprego de espuma rígida de
poliuretano, desde que atendam os limites técnicos indicados no anexo I e tenham o

procedimento de execução, testes, materiais e especificação qualificados pela PETROBRÁS.

4.

4.1.

REATERRO E FECHAMENTO DA VALA

Em função da declividade longitudinal da vala, quando o emprego de diques de solo-cimento
se torna necessário, o fechamento e reaterro da vala, normalmente executado com solo local,
deve ser executado com solo-cimento, conforme Tabela 1, figuras 2 e 5.

4.2.

Para o fechamento da vala deve ser observado o critério exposto no subitem 3.3.

5.

DRENAGEM SUPERFICIAL DA PISTA

5.1.

A drenagem superficial da pista, prevista nos casos de implantação em encostas com

declividade longitudinal superior a 5o e constituídas de solos pouco ou mediante coesivos, tem
por finalidade evitar a geração de processos de erosão que possam afetar a estabilidade dessas
encostas, a abertura de ravinas de erosão na plataforma e carreamento do matéria! de cobertura
e fechamento da vala.

5.2.

Dispositivos de drenagem superficial:

F'--
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Os dispositivos de drenagem previstos paraemprego são:
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a) calhas transversais de íntercepção, coleta e condução das águas caídas nas partes superiores
das encostas, taludes e sub-áreas da plataforma, conduzindo-as às canaletas longitudinais;
b) canaletes longitudinais de condução das águas coletadas nas calhas, às saídas laterais,
contíguas ou escalonadas em degraus, função da declividade ou extensão da rampa;
c) saídas laterais em locais praticáveis das taludes de jusante dos cortes; saídas laterais
executadas em curva de nível para descarga, parcelada das águas reunidas na canaleta
longitudinal;

d) caixas de passagem e amortecimento conectando dois segmentos de canaleta em rampas
acentuadas ou extensas;

e) caixas de saída com dissipadores de energia cinética, sempre que necessário, para evitar
erosão no terreno ajusante da descarga ou evitar erosão regressiva ao longo das mesmas;
f) canaletes de crista, no topo dos taludes de corte ou aterro;
g) calhas nos pés de taludes de corte ou aterro;

h) banquetes (ou divisores) em solo ou solo-cimento destinadas a inverter o fluxo de águas de
uma para outra lateralda pista com saída d'água, com altura mínima de 0,80 m;

i) muro defieíor em solo-cimento, concreto ciclópico ou pedra argamassada, visando orientar
as águas de forma a não provocar erosão ao longo da linha de escoamento;

j) canalização de cursos d'água interceptados pela pista em solo-cimento, pedra argamassada,
tubo ARMCO, concreto ciclópico ou outros, função da natureza do solo, topografia e
características do fluxo d'água;

k) enrocamento de pedra (0,3 m3) com uma camada de pedras de diâmetro menor (0,3 m3) de
proteção na face de montante, visando estabilizar erosões e vossorocas, e com função de
dique de assoreamento para manter o tubo coberto quando da interceptação de cursos
d'água, conforme figura9.

5.2.2 Todas as superfícies expostas de taludes de aterro, corte e bota-fora devem serpreparadas por
terraceamento de modo a prepará-las para o revestimento vegetal e torná-lasmais resistentes à
erosão superficial. Os sulcos devem ter no mínimo 0,40 m com inclinação para o lado de
^

talude.

5.2.3 Os dispositivos de drenagem, sempre que necessários, devem ser previstos à meia encosta de
taludes de corte, aterro, dispositivos longitudinal e lateralmente.
5.2.4 Em rampas de terreno rochoso as calhas, canaletes, ou outro dispositivo, devem ser fixadas na
pista por intermédio de chumbadores.

5.2.5 Os detalhes dos dispositivos de drenagem encontram-se nas figuras 6 a 12e Tabela 2.

5.2.6 Os materiais a serem empregados (solo-cimento, concreto, concreto magro ou ciclópico,
alvenaria argamassada, pré-moldados ou outros) devem ser indicados pelo projeto face às
condições locais.
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6.

ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DEMISTURAS DE SOLO-CIMENTO

6.1.

As misturas de solo selecionado no local da obra com cimento, para a obtenção de solo-

uti/

cimento SC-1, SC-2 e SC-3, cuja dosagemse descreve a seguir, deverão ser realizadas com o
emprego dos diversos solos resultantes da composição granito-gneiss existentes ao longo da
pista de duto. A identificação desses solos no campo, falta de ensaios de caracterização
(granuíometria e limites) realizados em laboratório, será efetuada por meios manual e visual.
A tecnologia de elaboração das misturas e o controle tecnológico de sua aplicação serão
executados no campo, de acordo com o disposto nas "NORMAS DE DOSAGEM E

MÉTODOS DE ENSAIOS" - ABCP - Anexo 3.1. - Capítulo 3.
6.1.1 Solo-cimento SC-1, elaborado com solo selecionado descrito no método A da ABCP,

1^.

obtendo-se aos 7 dias uma resistência cilíndrica a compressão não inferior a 20 kgf/cm2,
utilizando-se um teor de cimento em volume de 22 %.

Este solo-cimento se destina a construção de muros de contenção, arrimo ou vertedouros ou
outras peças estruturais.

6.1.2 Solo-cimento SC-2, elaborado com solo selecionado descrito no método A da ABCP,

obtendo-se aos 7 dias uma resistência cilíndrica a compressão não inferior a 16 kgf/cm2,
utilizando-se um teor de cimento em volume de 18 %.

Este solo-cimento se destina a construção de diques no interior da vala, banquetas, muros
defletores, fechamento da vala, calhas, canaletes, espelhos e degraus.
6.1.3 Solo-cimento SC-3, eleborado com solos locais silte-arenosos, pouco argilosos, obtendo-se

aos 7 dias uma resistência a compressão não inferior a 10 kgf/cm2, quando se utiliza um teor
de cimento não inferior a 14 % em volume.

Este solo-cimento se destina ao preenchimento da vala.
6.1.4 A dosagem do solo-cimento no campo será efetuada em volume, medindo-se o solo solto na
umidade natural em caixotes sem fundo e adicionando-se o número de sacos de cimento

necessários. A correção da umidade se fará após a edição do cimento, procedendo-se a
mistura manualmente.

6.1.5 A elaboração do solo-cimento com apenas o seu conteúdo de umidade natural, normalmente
inferior ao conteúdo ótimo no estio ou excessivo nos dias chuvosos, deve ser evitado,
corrigindo-o de forma a mantê-la próxima da ótima. O controle por meios manual e visual da
umidade deve ser feito por técnico habilitado e habituado a exercê-lo no laboratório ou no

campo, dentro da umidade estabelecida no ensaio de PROCTOR - Normal (AASHO T-99/57),
+ - 2 %.

6.1.6 Para os solos de ocorrência generalizada ao longo do duto (siltes-arenosos pouco argilosos) as
dosagens sugeridas nos subitens 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3, podem ser reduzidas de 4 % no volume

de cimento, mediante o estabelecimento de um controle de laboratório Com apenas a
introdução do controle de umidade e a realização de uns poucos ensaios de caracterização,

<
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essa redução seria de cerca de 2 %. Dependendo do volume de solo-cimento a ser utilizado,
este controle toma-se justificável e obrigatório.
„
6.2.

Preparação das misturas de solo-cimento:

,

pioc. é.W2,foc\
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6.2.1

Calhas, espelhos dos degraus e canaletes:

As misturas poderão ser preparadas nos próprios locais de emprego, procedendo-se o seu
amassamento manualmente. O teor de umidade a ser adotado para -a mistura, moldagem "in
situ" e/ou preparo da argamassa de assentamento, será fixado no campo pela

FISCALIZAÇÃO.
6.2.2

í

Diques de sacos com solo-cimento:

O solo-cimento a ser utilizado no enchimento dos sacos de constituição dos diques, será
misturado manual ou mecanicamente, à umidade natural do solo selecionado. Imediatamente

após a construção de cada camada de sacos, os mesmos serão molhados superficialmente a fim
de se colocar sobre eles a camada seguinte: A critério da CONTRATADA, a mistura poderá
ainda, ser ensacada na umidade ótima.

Não será permitido na construção dos diques, o emprego de solo-cimento elaborado apenas
com a umidade natural do solo selecionado e sem a adição da água de dosagem necessária à
completa hidratação do cimento.

Quanto a execução dos diques de solo-cimento se fizer com o emprego de formas de madeira
em lugar de sacos, a mistura do solo-cimento deverá ser aplicada à umidade ótima de

dosagem. Serão vedados os empregos de misturas cujo conteúdo de umidade seja inferior
aquele necessário à completa hidratação do cimento ou que contenham excesso de água de
moldagem, tornando-se muito fuídas.
6.2.3

Fechamento da vala com solo-cimento:

A mistura será elaborada segundo dosagem especificada para cada fonte de solo selecionado e
à umidade estabelecida na faixa de ± 2 pontos em tomo da umidade ótima do laboratório. A
construção da cobertura em segmentos alternado, providos de juntas transversais de contração
e a proteção dos seus paramentos verticais contra a aderência no contato desses paramentos,
será observada com rigor, a fim de evitar a formação de trincas.

A aparição dessas trincas e o decréscimo da resistência cilíndrica à compressão aos 7 dias,
estão vinculadas diretamente à umidade de mistura e moldagem do solo-cimento.

Imediatamente após a execução do fechamento da vala com solo-cimento, a superfície
aparente e exposta desses fechamentos, deverá ser protegida contra a evaporação e intempérie
com sacos, camada de areia ou solo, molhados.

6.3

Aplicação das misturas de solo-cimento:

-'-S
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As misturas de solo-cimento serão aplicados na forma a seguir recomendadas:
6.3.1

Misturas compactadas:

Fia.

±Ã&
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Quando os locais de aplicação das misturas de solo-cimento forem acessíveis e praticáveis (no
interior da vala), as mesmas serão compactadas mecanicamente, com o emprego de placas
vibratórias. Havendo restrições de espaço (na envoltória da tubulação) essas misturas serão
simplesmente adensadas com o emprego de soquetes manuais.
6.3.2

Adensamento manual:

As misturadas de solo-cimento quando confinadas no interior de sacos de aniagem apresentado
tecido de malha suficientemente aberta e tendo as extremidades de enchimento fechadas por
costura, serão dispostas em fiadas horizontais de juntas desencontradas com as juntas de fiada
subjacente, sendo apiloados na superfície, ou seja, adensadas com soquetes manuais té a
obtenção da perfeita aderência e entrosamento entre si das fiadas, conformando o
empilhamento num monolito sem cavidade. Nas juntas de construção previamente à colocação
da fiada subsequente, será aplicada sobre a fiada anterior uma aspersão de nata de cimento ou
da própria mistura seca, para facilitar a aderência entre as fiadas. Havendo constatação de
forte evaporação (exposição direta e prolongada obra ao sol), deverão ser molhadas as
protegidas com solo úmido as partes acabadas da obra, à medida que as mesmas forem sendo
executadas. O adensamento das fiadas por meio de placas vibratórias poderá ser autorizada

(

pela FISCALIZAÇÃO quando a intensidade do esforço de compactação não se revelar
suficiente para provocar a ruptura dos sacos de deformação excessiva da obra.
A umidade da mistura não deverá em nenhuma hipótese ser inferior à necessidade para
promover a perfeita reação de hidratação do cimento e o adensamento, manual ou mecânico,
não poderá ser inferior ao mínimo necessário para promover a suficiente aproximação das
partículas do solo para cimentá-la entre ã.
\f^p''

7.

PROTEÇÃO VEGETAL DA PISTA E ENCOSTAS

7.1.

Tem por finalidade a preservação das áreas expostas da pista terraplenada do duto,
proporcionando às mesmas melhores condições para resistir à erosão superficial causada pelas
águas pluviais, através da execução de proteção vegetal num consorciamento de plantas
gramíneas e leguminosas.

7.1.1

A aplicação dessa cobertura vegetal se limitará às áreas nas quais a vegetação não tenha sido
verificada no tempo decorrido, por geração expontânea e/ou não tenha atingido um
desenvolvimento satisfatório. Nas superfícies dos taludes dos cortes, aterros, bota-foras, a
geração expontânea se revela difícil de se processar, em virtude da esterilidade do solo e
execessiva declividade da superfície, onde empregar-se-á processos artificiais de revestimento.
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7.1.2 Tendo em vista que a geração expontânea se processará tanto mais rapidamente, quanto maior

for a espessura camada" de terra vegetal existente sobre a superfície do terreno a ser vegetado,
recomenda-se que, sobre estas superfícies se proceda à distribuição de uma camada de terra
vegetal de pelo menos três centímetros de espessura. Somente, de vegetação por geração
expontânea da vegetação local poderão sereximidas da vegetação artificial.
7.2.

A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação, antes do início dos serviços, o método,
bem como os quantitativos envolvidos, que pretende utilizar, aplicando em princípio o disposto
nos subitens 7.4.1 e 7.4.2 e pastagem nativa ou segmento desmatada. A formulação poderá
variar para trechos específicos de pastagens formadas e em locais indicados pela
FISCALIZAÇÃO.

7.3.

Descrição dos serviços:

7.3.1

Preparo do terreno

7.3.1.1 Escarificação mecânica e/ou manual:

Consistirá na abertura de sulcos ou valetas dispostas em curvas de nível, que irão receber o
material suporte do plantio, precedida dos devidos acertos do terreno. Essas valetas serão

espaçadas de 0,20 m, com profundidade aproximada de 0,10 m e abertura superior da ordem
de 0,15 m.
7.3.1.2 Análise do solo:

Consistirá na determinação do grau de acidez ou alcalinidade do solo - P.H.
7.3.1.3 Correção do P.H. do solo:

Baseando-se nas análises dos solos executadas por laboratório credenciado, deverá ser
efetuada a correção de deficiências do solos locais pela aplicação de pó calcário, nas
proporções especificadas pela análise efetuada.
7.3.1.4 Desinfecção e proteção fito-sanitária da área.
7.3.1.5 Camada de terra vegetal - (0,05 m)

7.3.1.6 AdubaçSo:

a) Química:

Consistirá na aplicação de mistura de adubos químicos, de acordo com a formulação e
quantidades recomendadas para análise do solo, estabelecendo-se como no mínimo:
- 40 kg/ha de azoto (N);

í
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- 64 kg/ha de fósforo (P);
- 32 kg/ha de potássio (K).

,

' """""";"
'"ihr.

b) Orgânica:

Consistirá no emprego dos estéreos animais ou outros materiais orgânicos (torta de
mamona) na proporção mínima de 300 kg a 500 kg/ha.
7.4.

Processos de execução:

7.4.1 Plantio por meio de semeadura manual em rampas com declividade longitudinal de 5o até 15°.
Considerando concluído o preparo do solo (item 7.3), o plantio por semeadura será efetuado
através de um consorciamento de gramíneas e leguminosas numa quantidade de 70 kg/ha,
conforme porcentagens abaixo:
Gramíneas:

- Bermuda grass (CYNODON DACTILOW) e/ou
Brachiaria

umidícula

>

60%

- Jatirana e/ou soja perene e/ou calepogonio

> 40%

A critério da FISCALIZAÇÃO, nas encostas e taludes de corte íngremes, será efetuado o
plantio por hidrossemeadura.

7.4.2 Plantio por hidrossemeadura em rampas ou taludes com declividade longitudinal acima de 15°.
O processo d plantio, por hidrossemeadura, consiste basicamente na projeção, por via líquida,
de uma emulsão contendo, em dosagens previamente estabelecidas, sementes de gramíneas
e/ou legunimosas, fertilizantes e fixador de mistura.

O material a ser empregado, será composto dos seguintes quantitativos mínimos por hectare de
área tratada:

- 200 kg de sementes de gramíneas e leguminosas;
- 300 kg de torta vegetal de mamona ou algodão;
-100 litros de fixador (curasol, verdyol ou emulsão asfáltica de ruptura lenta).

Os fertilizantes químicos poderão ser incluídos na mistura a ser lançada e sua aplicação far-se-á
segundo quantidades recomendadas pela análise do solo, estabelecendo-se como no mínimo:
- 40 kg/ha de azoto (N);
- 64 kg/ha de fósforo (P);
- 32 kg/ha de potássio (K).
7.4.2.1 Espécies de sementes da empregar:
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As espécies de sementes aempregar na execução do revestimento vegetal por^bidi^s^inea^dura
serão as seguintes:
- Brachiária umidícula/

Bermuda grass (CYNODON DACTYLON)

T- ÍHAL/<\C\
\ '<"*"

r=-_=-J:£~> 6(

%

- Calepogonio / Jatirana (CENTROSEMA PUBESCENS) /
Soja perene (GLYCINE JACANICA)

->40

%

7.4.2.2 Execução:

a) preparo do solo
b) aplicação da mistura

A mistura será pulverizada uniformemente sobre toda a superfície a ser tratada, aplicandose por hectare como quantidade mínima:
- 200 kg de sementes;

- 300 kg de tortavegetal;
- 100 litros de emulsão asfáltica ou outro fixador;

- 40 kg de azoto (N);
- 64 kg de fósforo (P);
- 32 kg de potássio (K);
- 20 litros de condicionador de solos.

Recomenda-se para proteção das áreas recém plantadas, a aplicação de "mulch" (celulose
não branqueada), que além de proteger as sementes, é simultaneamente um retentor de água
e insumos.

7.5.

Irrigação:

7.5.1 A irrigação da área a ser tratada deverá ser supletiva a fim de manter as condições de
germinação e o crescimento das sementes e não deve possuir sais minerais em proporções
nocivas ao desenvolvimento das plantas. A freqüência das irrigações será determinada pelas
condições climáticas e/ou FISCALIZAÇÃO.

7.6.

Combate às pragas:

7.6.1 Será efetuado em forma preventiva, depois da total germinação das sementes, com inseticidas
específicos para as pragas que eventualmente atacarem as áreas plantadas.
7.7.

Manutenção e garantiados serviços:
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7.7.1 Considerando a área a revestir completamente germinada, conforme atestado a ser fornecido— *^f-pela FISCALIZAÇÃO, será efetuado recebimento preliminar dos serviços, os quais serão
objeto de manutenção por 120 dias, responsabilizando-se a CONTRATADA neste período
pelos reparos das falhas de germinação, das erosões laminares provocadas pelas precipitações
pluviomérricas e pelo combate às pragas, eventuais repasses e no mínimo duas fertilizações,
sendo uma entre 30 e 45 dias após a germinação e outra imediatamente antes da entrega dos
serviços. Durante o período de execução, germinação e posterior manutenção por 120 dias,
conforme relatado no parágrafo anterior, a CONTRATADA será totalmente responsável pêlos
serviços executados, os quais serão aceitos definitivamente após competente vistoria e

atestado da FISCALIZAÇÃO.

r—

—,

I !
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7.8.

Equipamentos:

J PrüC
l "llbr.

Deverá a CONTRATADA dispor, no mínimo, dos seguintes equipamentos ncs locais de
serviços, sempre que solicitados pela FISCALIZAÇÃO:

í

*

- caminhão basculante;
- caminhão de carroceria fixa;
- carro pipa para irrigação;

- hidrossemeadeira (para plantio por tal processo);
- semeador de grama;
- trator agrícola com grade de discos:
- arado manual.

7.9.

Rendimento mensal:

7.9.1 O rendimento mensal dos serviços de revestimento vegetal será, no mínimo, de 60.000 m2,
podendo seralterado face as necessidades da obra e a critério da FISCALIZAÇÃO.
/

7.10. Havendo necessidade de proteção imediata de superfície de grande inclinação, deve ser
aplicado o processo gunitagem ou outro equivalente, de vez que a hidrossemeadura requer
cerca de três meses para se tomar proteção vegetal eficiente.
7.11. Como solução alternativa de proteção superficial, está previsto o plantio de bambu "cana da
índia" nos locais indicados pelo projeto.

8.

PROJETO E DETALHAMENTO

8.1.

A CONTRATADA de posse dos dados locais, ambientais e geotécnica, deve preparar o
projeto global de estabilização, dimensionando e discriminando as soluções e aplicações dos
dispositivos da proteção, seus quantitativos e locais de aplicação.

8.2.

O projeto deve constituir-se de memórias de cálculo, desenhos, planilhas, especificações e
listas de quantidades.
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Os critérios e recomendações contidos neste documento são orientativos, podendo variar para
mais e para menos, função das condições locais.

8.4.

Rampas com declividade longitudinal superior a 30° e/ou transversal superior a 15° devem ser
objetivo de projeto especial e específico.

9.

ANEXOS

9.1.

Fazem parte deste documento os seguintes anexos:
- figuras 1 a 13, anexo I, Tabela 1 e Tabela 2.
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ANEXO

I

PAREDE DIAFRAGMA DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO

LIMITES TÉCNICOS
- resistência a compressão > 2 kg/cm

- resistência a tração > 2 kg/cm2
- resistência ao cizalhamcnto > 0.75 kg/cm2

- módulp deelasticidade > 1800 kg/cm2
- peso específico mínimo > 70 kg/cm
- estabilidade a exposição solar no período de montagem
- estabilidade estrutural e dimensional durante 20 anos

- considerando solo úmido e presença d'água de surgências e percolaçoes
- absorção d'água < 3%

APLICAÇÃO
- parede diafragma

- suportesdo tubo no interiorda vala
- proteção mecânica do revestimento do tubo em solos agressivos
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ANEXO 1

TOPOLOGIA DA ROTA
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD - ENTRE DTSE E ESTAP

ADENDO A ET

INSTALAÇÃO DO DUTO DENTRO DA REBIO DO TINGUA

. I) A CONTRATADA deverá implantar unia ou mais equipes para executar os serviços de
escavação da vala, lançamento dos cintos de PEAD, reaterro da vala e recomposição geral do
terreno afetado, dentro da Reserva Biológica do Tinguá, trecho compreendido entre os km 24
e 31.5 da faixa do ORBEL, atendendo os requisitos descritos no Procedimento de Execução
da Obra.

.2) As recomendações descritas a seguir deverão estar no procedimento a ser elaborado pela
CONTRATADA, para execução dos serviços.
•
•
•
»
•
•
»
•
•*

Planejamento do acesso viário;
Dimcnsionamcnto e especificação de pessoal e equipamentos a serem utilizados;
Plano de inspeção e recebimento de materiais;
Localização e detalhamento dos pontos de apoio;
Armazenamento e retirada de dejetos (lixo. esgoto, etc...);
Transporte de pessoal a ser alocado nas frentes de serviços;
Forma c transporte de materiais c equipamentos;
Armazenamento e preservação de materiais;
Abertura e preparação da vala;

•

Armazenamento do material retirado da vala;
Retirada do material excedente do interior da reserva, citando o local de descarte;

»
•

Projeto detalhado específico para todos os cruzamentos de cursos d'água;
Transporte, distribuição e manuseio dos tubos de PEAD e outros materiais;

•

Curvamento de tubos;

•
•

Técnicas de lançamento dos tubos;
Método de execução de emendas dos tubos;

•

(lobertura da vala:

»
"
•

Recuperação das obras de drenagem e de contenção danificadas;
Revegeíação das áreas afetadas; -tSinalização de identificação e proLeeão dos tubos;
Retirada completa de todos os materiais c equipamentos utilizados na obra.

I.3) As demais medidas de caráter geral, a serem aplicadas em todo o trecho interior á reserva
durante as obras, são enumeradas, a seguir;
• Proibição, em qualquer hipótese, da retirada de vegetação nativa;
• Proibição da reabertura de novos caminhos de serviço, utilizando-se os existentes;
» Proibição de qualquer lipo de corte no terreno, excetuando-se a abertura da vala;
«• Proibição, cm qualquer situação, do uso de explosivos;
Proibição expressa das atividades de caça e captura de animais silvestres;

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SAO PROPRIEDADE DA PETROBRAS. SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.
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SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS TUBOS PEAD- ENTRE DTSE E ESTAP

« Proibição da utilização dos cursos d'água, pelo pessoal da obra, para qualquer finalidade,
exceto a dessedentação;

•

Proibição da permanência de pessoal no interior da reserva, durante o período noturno;
Controle e armazenamento em recipientes adequados e retirada imediata, dos limites da
reserva, de lodo lipo de dejetos produzidos pelo pessoal c equipamentos envolvidos na
obra;

•

Planejamento da distribuição de pessoal, máquinas e equipamentos de forma a minimizar
a circulação no interior da reserva;

•

As valas somente deverão ser abertas para o lançamento imediato dos tubos; o tempo
máximo de permanência da vala aberta deverá ser de 24 horas;

«•

•»

Armazenamento do solo retirado na escavação da vala em pilhas distintas, solum e
subsolo, visando facilitar a reconstituição do substrato;

Retirada imediata, da área da reserva, do material excedente (solo), por processo que
garanta a não poluição de qualquer outra área:

•
•
"
•
•

Durante a permanência do material escavado da vala, este deverá ser adequadamente
protegido, de modo a evitar o carreamento do mesmo para os mananciais existentes;
Previsão de manuseio dos tubos (curvamento, cortes, emendas, etc.) sobre a faixa;
Isolamento acústico dos equipamentos mais ruidosos;
Recomposição da vegetação imediatamente após a cobertura da vala;
As travessias dos cursos d'água deverão ser aéreas c locadas em posição conveniente
(junto do GASBEL). para não restringir a seção de escoamento do canal, em caso de
enxurrada máxima; e

-

Instalação de proteção mecânica, eletrodulo galvanizado envelopado com concreto,
envolvendo os tubos de PEÀD) nos trechos aéreos.

1.4.) Recomendações de caráter específico
No trecho compreendido entre os km 31,5 e 28 da faixa do ORBEL 11. recomendam-se as
seguintes medidas:

" Atenção especial para a recuperação dos cortes que apresentam instabilidade,
principalmente nos km 28.8 e 31: e

Nesse trecho, será permitida a utilização de veículos leves, sobre rodas, para execução dos
serviços, visto que a faixa dos dutos coincide com a estrada de serviço.
"

»

•

Para o trecho compreendido entre os km 28 e 24 da faixa do ORBEL IL recomendam-se as
seguintes medidas:
Todas as operações de escavação da vala e lançamento dos tubos deverá ser manual, devido
a não existência de estrada de serviço;

A compactação da camada superficial do solo (20 em) deverá ser reduzida, feita por
batentes manuais, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento do sistema radicular das
espécies utilizadas na revegetação; e

»

Deverão ser construídas pequenas barragens para contenção de sedimentos à jusante dos
cruzamentos com os cursos cFáíma.

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRÁS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

,.;,-..!r-}

ei PR&CO
^,^kj33

4 '%

to

^

ANEXO VIII
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ANEXO IX
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA)
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MEMORIAL DESCRITIVO

DOS CANTEIROS PRINCIPAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA NA FAIXA
DOS DUTOS RIO-BELO HORIZONTE.

LOCALIZAÇÃO
Serão dois os Canteiro Principais, o primeiro se localizará no município de

Campos Elíseos (RJ), dentro do Terminal da PETROBRAS- DTSE (Dutos e
(_

Terminais do Sudeste), e o segundo no município de Juiz de Fora(MG), dentro
da Base de Distribuição da PETROBRAS.
O local desses canteiros foi escolhido estrategicamente pela obra, por ser uma

região bem definida e situada próxima a estrada de acesso à cidade, sendo
factível aos interesses comerciais e contratuais nos termos que atenda a

ambos

os

lados,

PETROBRAS

e

CONTRATADA,

definindo

como

condicionante primordial o fato de já estarem impactados sob o ponto de vista
do meio ambiente e que possuam facilidades de acesso, de infra estrutura e de
ocupação imediata.
DESCRITIVO

O canteiro será cercado e o acesso ao interior será feito distintamente para a

O

área de estocagem de cabos, oficinas de manutenção e apoio à obra e pátio de
estacionamento dos equipamentos e para a área do escritório e pátio de
estacionamento de veículos leves.

O vestiário também será em estrutura metálica com piso em concreto.

0 abastecimento de água potável será feito através da Cia. de Abastecimento
e Saneamento local, sendo estocada em caixas d'água para garantir o
abastecimento dos sanitários e banheiros.

O esgoto sanitário será destinado a fossa séptica e sofrerá tratamento
biológico.
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A coleta de lixo do canteiro será feita de forma seletiva e destinada ao aterro
sanitário local.

O refeitório será coberto e construído de forma a atender os funcionários
lotados no canteiro central e será construído de material iavável e piso em
concreto liso.

Aenergia elétrica será fornecida pela Cia. Energética local e sua distribuição
será feita por unidades independentes.

A área interna do canteiro será iluminada de forma a permitir o trânsito de
pessoas à noite e otimizar o serviço de vigilância.

Após a conclusão dos serviços o canteiro será desmontado, retomando o
terreno as suas condições originais. v
EFETIVO

Cada canteiro haverá um efetivo fixo em torno de 8 pessoas e um efetivo
flutuante em torno de 5 pessoas.
ALOJAMENTO

Não haverá alojamento no canteiro, pois serão utilizados os recursos

disponíveis (locação de casas) na região ao longo da implantação do duto.
local.

4 -DESCREVER O SISTEMA DE CONTENÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS
Por ser uma obra itinerante, os equipamentos serão abastecidos no campo através de
toneis de 200 litros, transportados por caminhão munck.

O toneis não serão armazenados no campo, eles estarão acomodados na carroceria

do próprio caminhão que os transportará até os postos da região para abastecê-los.
4
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Durante a execução da obra o caminhão estará junto dos equipamentos, abastecendoos através de bomba manual, ficando sobre a carroceria do caminhão qualquer
vazamentos que possa a ocorrer.

5 -PROJETO DETALHADO PARA TRAVESSIAS DE CURSOS D'ÁGUA
6 -PROCEDIMENTO PARA TRAVESSIAS DE ESTRADAS , FERROVIAS ,
ETC... E CRUZAMENTO COMDUTOS EXISTENTES

Esses procedimentos estão descritos no anexo 5- PROCEDIMENTOS
CONSTRUTIVOS

7 -DESTINO COM MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DAS

(^

ESCAVAÇÕES
Todo material excedente das escavações , estimado em torno de 25%, será espalhado

na pista, de forma a manter a concordância com a curvatura da pista e o caimento da

drenagem.

8 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS -PRAD

Está sendo apresentado através de umã orçamento da empresa IEC, para eletrificação
da sede do IBAMA na serra do Tinguá, bom ônus para a PETROBRAS, ver anexo 11

9 PLANO DE AÇÃO DE EiVIERGÊNCIA, PARA OCASO DE ACIDENTE
COM OS DUTOS EXISTENTES.

^

Já existe um Plano deAção e Emergência -PAE, implantado na faixa dos dutos, desde
a concessão da Licença de Instalação pelos órgãos estaduais do Rio de Janeiro e de
Minas Gerais.
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE
ATIVIDADES FOLUIDORAS
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D1RCOF

REQUERIMENTO
1.SOLICITAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE:
|

| L1CENÇA PREVIA (l,.l>)

[^ | LICENÇA DE INSTALAÇÃO {L 1)
|

| LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O)

|

| LICENÇA DE AMPLIAÇÃO

|

| RENOVAÇÃO DE LICENÇA PREVIA (L.P)

|

1RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

|

| RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

|

| OUTROS

1. CLASSIFICAÇÃO (USO DO IBAMA)

| jPP

| 1Ml*

| I

AP

N"

3. LICENÇA ANTERIOR

»D "D -D
l~

4. DADOS DO REQUERENTE
Nome ou Razilo Social

Petróleo Brasileiro S/A. - Petrobrás

Local da Atividade (avenida, rua, estrada, ele.)
Av. Gal Cfltiaharrn - 500/ 7° Anrisr

CGC/CPF

33.000.167/0088-62
SEGEN/COEMA
20.271-900
Município

Rio de Janeiro

Fax

Telex (Cód)

Telefone (DDD)

Cep

(21) 876-5323

(21) 876-5280
Es lado

Cidade

RJ

Rio de Janeiro

5. REPRESENTANTES LEGAIS
Nome

CPF

455.209.257-04

CPF

314.960.677-20

Walter Manoel Ribeiro

Nome

Reinaldo Raimundo do Nascimento

CPF

Nome

6. ORGAO FINANCIADOR

Ka^

VALOR DOEMPREENDIMENTO:

„.-,,-

j

D

• •»

R$ 4.000.000,00 ( Quatro Milhões de Reais)

7. CONTATO
Nome

Luiz Felipe Ribeiro Soares

^XrSlf^barro - 500/ 79 andar - SEGEN/COEMA
T

Telex (Cód)

Telefone (DDD)

Cep
?n.?7i.qno

f?H

876-5280

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS. QUE ODESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NESTE

REQUERIMENTO REALIZASE-A DE ACORDO COM OS DADOS TRANSCRITOS EANEXO INDICA^OSLNO ITEM
9(NOVE). NO VERSO DO FORMULÁRIO.
/__
1
>
Assinatura

Nome

Reinaldo Raimundo do Nascimento
Local, Dia. Mês. Ano

Rio, 19/01/2000
MOD.

WeiM^a^MÜ^tf DO NASftlB
^ /Coojrtflidordt/
Efléínhirii U Mtio Ambwott
Hilí.:0Oe.llH

9. DESCRIÇÃO DA(S)AT1VIDAPE(S)

Implantação de cabo de fibra óptica, na faixa existente dos
oleodutos e do gasoduto Rio - Belo horizonte (ORBEL I, ORBEL II,
e GASBEL).

0 cabo óptico, tem aproximadamente 2(dois) centímetros de diâme
tro, sendo instalado a uma profundidade mínima de 0,80m, dentro

de um biduto, que consiste de um lançamento de dois condutos de
polietileno de alta densidade - PEAD, geminados, de 40mni de diâ
metro e 3 mm de espessura,cconterido -.no -seu infeeflor -estrias longitudínais.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°

Áti-

18/2000 - IBAMA/DCA/DEREL/DIAP

Brasília-DF, 24 de janeiro de 2000.

Prezado Senhor,

Conforme combinado segue, em anexo, a correspondência
SECEN/COEMA/07/00, de 19/01/00, que trata sobre o Sistema de Transmissão

Óptico Rio/Belo Horizonte, devidamente protocolada neste Íbama/DCA.
Outrossim, informamos que essa Petrobrás deverá publicar o pedido da
Licença de Instalação, conforme Resolução CONAMA n° 006/86.

Atenciosamente,

&A&\ /%>&WU> &fa«fck>Carlos Romero Martins

Divisão de Avaliação de Projetos

Nsm,

Coordenador

A Su.a Senhoria, o Senhor
Reinaldo Raimundo do Nascimento

Coordenador de Engenharia de Meio Ambientes (COEMA)

FAX TRANSMITIDO EM:

PETROBRÁS

2k I Ôí l ZQ^
àsü3_:J2h

Rua General Canabarro, 500/7° andar - Maracanã

responsável:

CEP: 20.271 - 900 Rio de janeiro - RT
FAXN°

__.

s. ioM "ooiof/cioipemoflSíi s.doc
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PARECER N° /2000 - IBAMA/DCA/DEREL/DIAP

Brasília, 27 de janeiro de 2000.

DosTécnicos:

Dilma Lúcia Resende de Carvalho - Bióloga
Marcus Vinícius Leite Cabral de Melo - Geólogo
Coordenador da DIAP

Ao:

Carlos Romero Martins

Assunto:

Implantação do Sistema de Transmissão Óptico Rio/Belo Horizonte.

iw

I- INTRODUÇÃO
Opresente parecer técnico objetiva apresentar a análise da documentação apresentada pela Petróleo
Brasileiro S. A - Petrobrás por ocasião da solicitação feita pelo IBAMA através do ofício n° 1624/99 IBAMA/DCA/DEREL, datado de 08/12/99, no qual este órgão informa que procederá o licenciamento

ambiental para a implantação do Sistema de Transmissão Óptico Rio/Belo Horizonte, viste que tal
empreendimento interferirá na Reserva Biológica do Tinguá.

A documentação de atendimento ao solicitado no Termo de Referência - TR do IBAMA foi
encaminhada através de correspondência SEGEN/COEMA - 07/00, de 19/01/2000, consistindo em
nove anexos, a saber: Desenho apresentando a faixa dos dutos e esquema de localização da Reserva
do Tinguá; Especificação Técnica para serviços de implantação dos tubos PEA; Memorial Descritivo de

sondagem e localização dos dutos; Detalhes construtivos; Procedimento de abertura e fechamento da
vala, procedimento de limpeza e recomposição final da faixa, procedimento para execução de métodos
não destrutivos e outros procedimentos construtivos; Norma de Projeto de Estabilização da Pista;

Especificação Técnica da REBIO do Poço do Tinguá; Proposta de Compensação Ambiental; e Plano
de Controle Ambiental.

II - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A implantação do empreendimento em questão visa aumentar a capacidade de transmissão dos
serviços de telecomunicação entre o Terminal de Campos Elíseos, no Município de Duque de Caxias RJ e a Refinaria Gabriel Passos - REGAP, no município de Betim - MG. Desta maneira, a Petrobrás
propôs a subsiituiçâo do sistema analógico, atualmente utilizado, pelo sistema digital, através de
tecnologia de cabo de fibra óptica.

O projeto proposto consiste ;ia implantação de dois condutos, geminados, de Polietileno de Alta

Densidade - PEAD, de 40mm de diâmetro e 3mm de espessura, enterrados a uma profundidade^
G.IDIAP00tPARECER\CABOTICO.DOC

.^T-UMl—

«Í5 ^.C*:!\t.lfòí\

j'j1ü*2jÍ

-ütiOf

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS
MMA

mínima de 0,80 metros em solo normal e 0,45 metros em solo rochoso, na faixa de servidão dos
oleodutos ORBEL I, ORBEL II E GASBEL, empreendimentos licenciados pelos órgãos de meio

ambiente dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os cabos de fibra óptica, com
aproximadamente 2 cm de diâmetro, serão instalados nos condutos de PEAD.

111-ANALISE

O empreendimento em questão, com aproximadamente 360 km de extensão, será implantado numa
faixa de servidão existente, de 20m de largura, mantendo uma distância mínima de 1,5m dos dutos já
implantados.

<%jlw^

Entre os impactos ambientais de maior significância quando da implantação de um empreendimento
deste porte, deve-se destacar o desmatamento e limpeza da faixa de servidão. Entretanto, ressalta-se
que o desmatamento mais significativo já ocorreu quando da implantação do primeiro duto.
Considerando que a faixa existente encontra-se recuperada, a nova intervenção deverá ser criteriosa,
visando utilizar a superfície da faixa onde a vegetação de grande porte já foi suprimida, no intuito de
atenuar os impactos, principalmente nas margens dos cursos d'água e áreas/locais íngremes.
Outro impacto de significativa relevância diz respeito à abertura de vala, já que pode gerar problemas
de erosão e assoreamento em cursos d'água. A preocupação maior consiste na correta disposição do

material (solo) extraído durante a abertura da vala antes do lançamento dos dutos e da compactação
deste material, na vala, quando de sua cobertura. Obras de dutos diversos apresentam problemas de
má compactação da vala, principalmente em áreas de encosta. No documento intitulado Especificação
Técnica para serviços de implantação dos tubos PEA, a Petrobrás informa que o reaterro da vala

^•Igj J

acontecerá com o material proveniente da escavação e compactado com equipamento pneumático, o
que, a princípio, deverá ser suficiente para minimizar o impacto anteriormente citado. Com a finalidade
de acompanhar a evolução/desenvolvimento de processos erosivos motivados por uma compactação
incorreta do material reaterrado, sugere-se que o monitoramento de tais processossejam incorporados
ao programa de manutenção e inspeção da referida faixa de servidão, o quai vem sendo desenvolvido,
segundo a Petrobrás, por ocasião dos dois oleodutos (ORBEL Ie II) e do gasoduto (GASBEL).
No caso das travessias de cursos d'água e de estradas, ferrovias e outros dutos existentes, áreas
consideradas de maior sensibilidade, a Petrobrás informa que tais serviços serão executados através

defuros direcionais (métodos não destrutivos). Entretanto, o detalhamento para os projetos específicos
para cada travessia, conforme solicitado no TR, não foi apresentado. Assim, é de suma importância
que seja dado destaque especial quando da execução das obras nestas áreas, recuperando-as
totalmente conforme proposto no anexo II.

Outro ponto que deve ser observado é a recuperação das áreas danificadas/degradadas quando da
implantação das obras. Foi solicitado pelo IBAMA no Termo de Referência que o empreendedor

propusesse um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) para o empreendimento em
questão. Entretanto, o PRAD apresentado (parte integrante do Plano de Controle Ambiental - anexo 9}
refere-se ao projeto de eletrificação da sede do IBAMA na serra do Tinguá, tendo mais um caráter de

compensação ambiental do que de recuperação de áreas degradadas. Assim, sugere-se que seja-,/
G:U)!A LTClPARECl-HACABOTlCO.Da C
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solicitado ao empreendedor a apresentação de um novo PRAD, com a execução da recuperação das
áreas efetivamente danificadas (enfoque especial para as travessias de cursos d'água e estradas,
ferrovias e outros dutos) pela obra anteriormente a entrada em operação do empreendimento.

Com relação ao canteiros de obra, serão construídos dois, conforme informado pelo empreendedor.
Entretanto, não foi apresentado um mapa de localização dos mesmos.

No anexo Và correspondência encaminhada pela Petrobrás, a empresa apresenta os procedimentos
construtivos que irá utilizar durante a implantação do empreendimento em questão. No que concerne a
localização dos dutos existentes na faixa, foi solicitado no TR a apresentação, para posterior adoção,
de um Plano de Ação de Emergência para os mesmos, uma vez que existe a possibilidade de
ocorrência de acidentes quando da abertura de vala. No Plano de Controle Ambienta!., o
empreendedor informa que utilizará o mesmo Plano de Ação de Emergência já implantado para a fa:xa
dos dutos ORBEL I, ORBEL II e GASBEL. Assim, sugere-se que este plano seja encaminhado para
<wr-'

análise e aprovação do IBAMA anteriormente aoinício das obras, visto que o licenciamento destes três
dutos ocorreu nos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
A Especificação Técnica - ET 0600-5510-764-PPT-006, estabelece as condições gerais para
instalação de tubos PEAD, possuindo um adendo para instalação do duto na Reserva Biológica do
Tinguá, com restrições em função da fragilidade da área, visto que sendo esta uma área sensível,
haveria a necessidade de que fossem adotadas medidas mitigadoras e de controle para minimizar os
impactos negativos da implantação do empreendimento. Após análise do Departamento de Unidades
de Conservação - DEUC/IBAMA, algumas solicitações deverão serencaminhadas aoempreendedor, a
saber:

• A Petrobrás deverá apresentar ao Chefe da REBIO Tinguá o cronograma das atividades que
serão desenvolvidas no interior da Unidade de Conservação, para sua aprovação;

• Apresentar ao Chefe da REBIO Tinguá a lista completa de todos os operários da obra, Enquanto
os trabalhosestiverem sendo realizados na REBIO, a Petrobrás manterá um funcionário na área.

• O horário de permanência no Parque Nacional será restrito ao período das 08:00 às 18:00 h.
• Deverão ser cumpridas fielmente todas as recomendações contidas no documento
"Especificação Técnica ET-0600-5510-764-PPT-006", folhas 12 a 14. Ressalta-se que as
recomendações do item 1.4- serão para todo o trecho da REBiO e não apenas para os km 28 a
31.5.

Por se tratar de um empreendimento que permanecerá por um longo período na REBIO Tinguá,
sugeriu-se, conforme informação n° 084/99 - DIMAN/DEUC, a adoção de medidas compensatórias
nesta unidade de conservação. Assim sendo, foi elaborada pelo empreendedor uma proposta de
medida compensatória, a qual consiste na instalação de rede de baixa tensão enterrada e que
objetivará a eletrificação da sede do IBAMA na serra do Tinguá. Este sistema foi orado em
aproximadamente R$ 48.000,00. Deve-se ressaltar que a mesma foi avaliada pelo Departamento :ie
Unidades de Conservação • DEUC, juntamente com o representante da REBIO Tinguá, tendo sua

aceitação ficado acordado entre as partes envolvidas^Jj
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IV - CONCLUSÃO

Diante do exposto, consideramos que a implantação deste duto promoverá um impacto de pequena

magnitude sobre o meio ambiente. No entanto, para que este impacto seja efetivamente de baixa
significâncía, torna-se necessário que:

1. sejam adotadas fielmente, durante o período de obras, todas as recomendações constantes das
especificações técnicas apresentadas pelo empreendedor e seus procedimentos construtivos;
2. a Petrobrás apresente ao IBAMA o Plano de Ação de Emergência que já é utilizado na faixa
para os demais dutos implantados, anteriormente às obras;

3. apresentação de um novo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, dando enfoque
especial às regiões de travessias de cursos d'água e estradas, ferrovias e outros dutos,
anteriormente à operação do empreendimento, em atendimento aotermo de referência;
^w

4. apresentar, anteriormente ao início das obras, relatório demonstrando o status atual da
vegetação no trecho da faixa de servidão localizado no interior da REBIO e nas áreas de maior
sensibilidade ambiental;

5. apresentação de projeto detalhado de eletrificação da sede da REBIO para acompanhamento,
6. mapas de localização cios canteiros de obra e cronograma atualizado de implantação das obras.

Deve-se ressaltar qus todas as recomendações sugeridas pelo DEUC/IBAMA, e etencadas
anteriormente neste parecer, devem ser exigidas do empreendedor para que as obras possam ser
executadas no interior da REBIO Tinguá.

Àconsideração superior,
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- IBAMA -

FAX N° (61) - 316-1306

lucrara

SA1N - Av. L4 - CEP 70800-900 - BRASÍLIA/PE- FONE: (61) 316 1290

DESTINATÁRIO: Sr. Reinaldo Raimundo do Nascimento
Coordenador de Engenharia de Meio Ambiente - SEGEN/PETROBRAS
N° DE FAX: (21) 876-5323 / g +6. £~â S Z
DATA: 03/02/2000
N° DE PAGINAS INCLUINDO ESTA: 02

N° DO DOCUMENTO: 010/2000

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do Sistema dc Transmissão

Óptico Rio/Belo Horizonte, informamos que a Lei n° 9.960, de 28 dejaneiro de 2000, definiu
os custos operacionais dos serviços fornecidos pelo IBAMA, cujo pagamento deverá ser
efetuado conforme as seguintes instruções:

1. Documentos para pagamento: utilizar duas guias do Documento de Recolhimento de

Receitas - DR, uma referente ao pagamento da Licença e outra àAnálise dos Documentos,
preenchendo com os códigos abaixo discriminados:
LICENÇA

No item especificação, escrever:

Código 5017 - Licença de Instalação - Sistema de Transmissão Óptico Rio/Belo Horizonte
No item valor do documento, escrever:
RS 11.200,00
ANÁLISE
No item especificação, escrever:

Código 5027 - AnáUses de Documentos - Sistema de Transmissão Óptico Rio/Belo Honzonte
No item vaíor dc documento, escrever:
R$ 3.878,91

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

3. Logo após o pagamento, solicitamos a gentileza de enviar as cópias dos referidos DRs para
este DEREL, para liberação da Licença.
Em anexo., segue cópia da planilha de cálculos.
Atenciosamente,

Carlos Romero Martins

Coordenador da Divisão de Avaliação de Projetos

Fax transmitido em:

ASÜ:^H
RESPONSÁVEL:
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Licença e Avaliação/Análise Ambientai1
ENTO: Cabo de Fibra Otica na Faixa dos Dutos ORBEL 1 ORBEL II e GASB

Valor da Análise =

K
184,71

+

(A x B x C)

+

(D x E x F)

+

3.694,20

+

0,00

Onde:

A = N° de Técnicos envolvidos na análise

2

B = N° de horas/homem necessárias para análise

20

92,36

C = Valor em Reais da hora/homem + OS
Hora/homem

Vjtqj^,

50,00
42,36

OS = Obrigações Sociais (84,71 % hora/homem)
D = Despesas com viagem
E= N° de técnicos que viajaram
F = N° de viagens necessárias
K = Despesas Administrativas (5 % de [(A x B x C) + (D x E x:F)])

0,00
0
0

184,71

Valor da Análise

3.878,91

Valor da Licença de Instalação

11.200,00

Valor Total (Valor da Análise + Valor da Licença)

15.078,91
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SEGEN/DirjUAL
a oi

PETRÓLEC BRASILEIRO S.A.
PETttOt« S

FAX SEGEN/COEMA
DATA;

16.02.00

Problemas ha feçepção ? Contatar os números (021) 876^611/5280
PARA:

•'•'•'•'; i. J^o

AMA /DIREC/ DEUC

*- Sr.Carios Romero Martins

N° DO FAX:

(61) 31fif$3tU io&

9 7_ 50 V ^ ^

SEGEN/COEMA

(021)376-5323
:LfFONE
^

(021)876-5328

TOTAL DEPÁGINAS INCLUINDO ESTA: 06
I

ASSUN-fOJ Comprovantes de pagamento epublicações referentes àInstalação de Fibra
Óptica na faixa dos dutos Rio-Belo Horizonte.

Prezado Garfos,
I

Confortle contato telefônico, estamos encaminhando aV.S a., ern anexo, ocomprovante de

pagameiLíojda Taxa de Licença de Instalação, autenticada, eas cópias das publicações nos

periódicos Ho Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Colo

laifio-nos àdisposição para maiores informações ou esclarecimentos que se fizerem

necessáiioí pelo telefone 876-5328

H
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Atenciojsamente.
^w

Felipe
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Imprensa Oficial do Estado do
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DE VENDA

POSTOS

máximo de cinco dias

doEBtado do Rio de Janeiro

IMPRENSA OFICIAL

Centro, Niterói
Tels.: 718-0404 a 62CM122 R124

loja 2, Esfaç^o daa Barcas,

Agência IO Niterói
Praça Araribôia, .6

Rua São Joaé, 35
st. 222/24 Cenira. RJ
Tels.: 533-4B56 e 533^8547

Agência TO Rio

Tala.: 717-8407e 630-1123 R.124.
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Tels.: 533-<856 o 533-3547
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